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Ansgars och Unnis Birka-rike
Af Matts Dreijer

Den västeuropeiska civilisationens 
väg till Skandinavien och Finland
Ett för den konservativa forskningen på var
dera sidan om Åland svårsmält faktum är, att 
det hedniska skandinaviska gravskicket på 
Åland med brandgrav under hög upphör re
dan ca. år 1000. Inte en enda forngrav kan 
med säkerhet dateras till tiohundratalet. Lös
fynd från kyrkor, kyrkogårdar och hustomt- 
ningar till ett antal av några tiotal från 
nämnda århundrade och omkring år 1100 har 
gjorts, bl.a. ett metallkrucifix och ett pom
merskt silvermynt från 1000-talet i fyllningen 
under golvet i Saltviks kyrka, fynd, som till
sammans med annat bekräftar kontinuiteten i 
den svenska bosättningen.1

Ett försök att förklara det tidiga upphöran
det av det hedniska gravskicket, 100 år tidi
gare än i Uppland, gör Lars Hellberg i sin 
avhandling »Ålands ortnamn och den sven
ska bosättningen«, som publicerats 1987 i 
Svenska Litteratursällskapets i Finland 
skriftserie »Studier i Nordisk filologi«. Han 
vill göra gällande att Åland skulle ha varit 
avfolkat ett och ett halft sekel och under 
denna tid fatt en tunn finsk bosättning och 
sedan på nytt koloniserats från Uppland i 
samband med Birger Jarls korståg till Fin
land i mitten på 1200-talet. Från denna tid 
och den finska tiden skulle ortnamnen här
stamma. I huvudsak delar en del finland-

svenska ortnamnsforskare hans uppfattning, 
bland dem Lars Huldén.2

Beträffande problematiken kring det hed
niska gravskickets upphörande så tidigt ci
terar Hellberg Ella Kivikoski i hennes redo
görelse för utgrävningarna av gravfältet 
Långängsbacken i Kastelholm: »I närheten 
av gravfaltet låg den medeltida byn Väster- 
Sibby, vars invånare synbarligen var efter
kommande till den befolkning, som anlade 
gravfaltet och där begravde sina döda tills 
jordandet i vigd jord vidtog vid kristendo
mens införande«.3 Hellberg kommenterar: 
»Denna förutfattade mening vinner ingen be
kräftelse genom fakta...«.4

Hellbergs ensidiga förklaring låter mis
stänkt förenklad och har redan mött tydlig 
skepsis från forskare som inte bara följer 
språkhistoriska tankegångar.5 Bortsett från 
några goda iakttagelser, t.ex. om skattskri
vare, som kommit från Åbo och haft finska 
som modersmål, gör han sig skyldig till en 
klandervärd felbedömning, då han betecknar 
ortnamnet Jomala som finskt -  han har inte 
studerat terrängen. Göran Sahlgren, Olav 
Ahlbäck och andra har påvisat, att namnet är 
skandinaviskt och består i förleden av en kon
traktion av orden jor=häst och hem=gård, 
således en stormansgård med många hästar, 
och den senare leden av ala, dvs någonting 
långsträckt, här troligen åsen på vilken kyr
kan står. Bynamnet Jom och sockennamnet 
Jumkil i Uppland har bildats på samma sätt.

Matts Dreijer, f. 1901., prof., fil. kand. fhv. leder af Ålands Museum og Ålands landskabsarkæolog.
1. Nils Ludvig Rasmusson, Förteckning av mynt i Saltviks kyrka, Åländsk Odling 1960, Nr 69.
2. Lars Huldén, Finska inslag i Ålandsområdets ortnamnsskick I. Studier i nordisk Filologi 63, 1982.
3. Ella Kivikoski, Långängsbacken, Finska Fornminnesföreningens Tidskrift (FFT) 80, Helsingfors 1980, 

s. 48.
4. Lars Hellberg, Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland, Studier i Nordisk Filologi 541, 

Ekenäs 1987, s. 56.
5. Åke Hyenstrand, Problems in Early Medieval Settlement on Åland. In honorem Evert Baudou, 

Archaeology and Environment 4, Umeå 1985, s. 273-276, i anslutning till första upplagan av 
Hellbergs bok, utgiven i Ortnamn och samhälle 2, Uppsala 1980.
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Matts Dreijer

I. Befolkade områden i 
Sverige och Finland på 
1070-talet.

Öster om gränsvattnet Skiftet förekommer 
namnet varken på gårdar, byar eller socknar. 
Ordet jumola har emellertid påträffats i en 
nävertext från 1200-talet i Novgorod. Inten
siva forskningar av en mångfald källor synes 
ge vid handen, att ordet åsyftar naturväsen 
av något slag, såsom t.ex. våra tomtar, löv- 
jerskor och andra. Beläggen av namnen inom 
det finska Finland, tyder på, att ordet an
vänts i samma betydelse som bland finska 
folk i Ryssland.6

Ansgars sändning och Birka-riket
Vi skall inte mera syssla med Hellbergs forsk
ningsresultat, utan i stället draga fram om

ständigheter, som dokumenterar Ålands ti
diga kristnande.

Grundorsaken var, att Åland berördes av, 
att Ansgars sändning år 829 sammanhängde 
med upptäckten av den nordliga handelsvä
gen till de skimrande sagoländerna i Främre 
Orienten. Hans uppdrag gällde naturligtvis 
inte omtanken om nordbornas själar, utan 
bevakande av den frankiska supermaktens 
kommersiella och maktpolitiska intressen 
längs leden, som ledde fram till det mäktiga 
judiska Kazarriket vid nedre Volga. En be
tydande sjöfart uppkom strax efter upptäck
ten ca år 800. Kazarerna bytte Orientens lyx
varor, silver, siden, smycken, kryddor, parfy
mer, främst mot frankiska vapen och slavar. 
Detta gav impulsen till slavjakterna på

6. Martti Haavio, Tuohikirje n:o 292, Vanha suomalaisen muinaisuskonnon lähde (Gammal källa till 
finsk forntro), Virittaja 68, nr. 1, 1964.
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II. Ärkebiskop Wenni-Unnis 
gravkors vid Sunds kyrka.

Ansgars och Unnis Birka-rike

Nordsjöns och Östersjöns kuster, som vidtog i 
organiserad form på 820-talet.71 Frankerriket 
hade judarna monopol på slavhandeln och 
betalade för denna förmån en särskild skatt 
till kejsaren. Men utanför Frankerrikets grän
ser fanns det både kristna och hedniska stor
köpmän, som ville vara med om den in- 
dräktiga slavhandeln. I mitten av 800-talet 
hade de organiserat sig och grundlagt en bas
hamn på Björkö i Mälarn på betryggande 
avstånd från de frankiska vapnen och i strate
giskt läge nära den nya världshandelspulså- 
dern mellan väst och öst.8 Rika barbarkristna 
gravar på Björkö tillhör slavhandlarnas skrå.

Men 934 erövrade den tyska kungen Hen
rik I Slesvig och Danmark och stoppade slav
transporterna över danskt territorium. Björ
köstaden miste härmed de socialekonomiska 
förutsättningarna för sin existens och tynade 
hastigt bort. I mitten på 900-talet var den 
övergiven, vilket ett ögonvittne i mitten av 
följande århundrade bekräftar, »att det skett 
för så länge sedan, att man knappast kan se 
några spår av samhället«. -  Före mitten av

900-talet var det övergivet. Fynden, främst 
den stora myntskatten med slutmynt från ca 
940, anses bestyrka detta. Att en tvångsan- 
läggning som Björköstaden snabbt skulle av
hysas, är väl givet, så fort de politiska makt
förhållandena, plötsligt hade förändrats på 
detta sätt.

Ansgar och hans följe blev halvvägs på sin 
första resa till Birka-riket överfallna av pira
ter och måste fly i land. Efter fotvandringen 
norrut på Sveriges ostkust styrde de därför 
sitt skepp över haven österut och inte västerut 
in i Mälarn. Beviset härför ger mäster Adam 
av Bremen, som sammanträffat med mis
sionsbiskop Johannes Bircensis och om ho
nom berättar, att han på 1050-talet sänts till 
det »Baltiska havets öar, där Ansgars hamn 
och ärkebiskop Unnis grav är belägna«.9 
Wenni, på tyska Unni, begav sig 936 på en 
resa »i Ansgars fotspår« till Skythien. På re
san blev han sjuk och dog. Kroppen begrav
des i Birka, men huvudet jordfastes i Peters- 
domens kor i Bremen, till vars ärkebiskops- 
döme hela Norden hörde. Graven har på-

7. Ola Kyhlberg, Kvantitativ dateringsmetodik, Fornvännen 75, 1980, s. 179-181.
8. Ola Kyhlberg a.a., passim; Herbert Jankuhn, Haithabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit, Neumün

ster 1972, s. 183 f; Nils Ludvig Rasmusson, An Introduction to the Vikingage Hoards, Comm, de 
Numis Saecularum IX-XI in Suecia, Rap. I, 1961, s. 6 f: »Why did the import of coin start just around 
800?«; P. H. Sawyer, Kings and Vikings, Cambridge 1982, s. 78 ff, (spec, tabellen s. 84).

9. Adam av Bremen, Gesta Hamburgensis Eccleciae Pontificum, övers, av Emanuel Svenberg, Helsing
borg 1984, skolie 127, som är en nödvändig förklaring till skolie 142.

6* 87



Matts Dreijer

träffats vid Sunds kyrka på Aland. Den är 
utmärkt med ett kalkstenskors, typ pallium- 
kors, med en runskrift på toppen av övre 
korsarmen, innehållande Wennis namn och 
signum, vilka även förekommer på hans pal- 
lie- eller utnämningsbrev av år 920 och en
dast här.10 Identifikationen är härigenom sä
krad, vilket runologen Ivar Lindquist i Lund 
har konstaterat.11

Det stod nu klart, att Åland måste finnas 
med i den äkta versionen lb och lc av Ans
gars palliebrev år 832, utställt av påven Gre
gorius IV. Och där står det bland 5 landsam
fund i den s.k. Länderliste i fornhögtysk 
språkdräkt såsom Island.12 De andra är Got
land (Farria), Västfmland (Grönland), Hel- 
singland och Lappland (Scridiuindun). De är 
områden i Nordeuropa, där maktcentra på 
kontinenten anlagt enklaver eller stödjepunk
ter för exploatering av Nordens råvarutillgån
gar, hållbara glänsande pälsskinn, elfenben 
av valrosstand, vax, kanske tran, i utbyte mot 
söderns hantverksprodukter.

För att förstå att ortnamnet Åland på forn- 
högtyska kan heta Island, är det nödvändigt 
att reda ut det ursprungliga skrivsättet av Å i 
Åland på 500-talet, innan den rättsliga ter

men land uppkommit under äldre vikingatid. 
Det bör ha varit *AHWIO med betydelsen 
Holm, Ö .13 Det appellativa ordet auio finns 
på Rökstenen från 800-talet14 och fortlever 
annu i Skandin-avia, den skandiska ön. På 
flera svenska runstenar från tiohundratalet 
förekommer Åland under formen Holm,15 
t.ex. Holms hav = Ålands hav, i den for- 
nisländska dikten och i Kalevala-eposet så
som Saari = Holm.16 Författaren av Vita An- 
skarii använder ca. 875 de fornfrisiska ort
namnen Sliaswich och Birc-a17 i stället för de 
fornskandinaviska Haithabu (Hedeby) och 
*Auland -(Åland), som tyvärr inte utskrivits. 
Birc utgör en kontraktion av ett birec med 
betydelsen »område med särskild jurisdiktion 
och ting«. Och a är förleden i Aland. Sedan 
det obetonade i tidigt fallit, återstod au, som 
på 800-talet blev a, eftersom fornfrisiskan är 
det enda germanspråk, som har denna ljudre
gel, medan de nordiska språkens au blev ou 
och senare ö, såsom i Öland.18 På 850-talet 
bevistade Ansgar ett ting i Birkariket (reg- 
num).19 Fornstäder som Björkö i Mälarn, 
Slesvig och Ribe saknade dylika rättsinstitu- 
tioner denna tid.20 Det var vanligt att man 
oversatte lokalbefolkningens ortnamn eller

10. Matts Dreijer, The History of the Åland People, Mariehamn 1986, s. 199 f.
11. Ivar Lindquist, Ålands runinskrift, Åländsk Odling 1969, s. 36 f; Se Matts Dreijer a.a., not 19 med 

utförlig utredning.
12. Wilhelm M. Peitz, Untersuchungen zur Urkundenfälschungen des Mittelalters. I. Teil: Die Ham

burgerfalschungen. Ergänzungshefte zu den Stimmen der Welt. Zweite Reihe: Forschungen, 3. Heft, 
Freiburg im Breisgau 1919; densamme, Rimberts Vita Anskarii in ihrer ursprünglichen Gestalt, 
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band XXII, Hamburg 1918, passim; Peitz brev 
till Matts Dreijer av den 23.12.1953 i Ålands Museums arkiv; Matts Dreijer, a.a. 1986, s. 164 f.

13. Hugo Pipping, De nordiska språkens ljudlära, Helsingfors 1922, s. 129, 34 f anm. 2.
14. T.ex. Adolf Noreen »Altschwedische Grammatik« Halle 1904, s. 492 auiu = holme, ö. U-runan 

används även för ett o-ljud.
15. Upplands Runinskrifter I. Text. Granskade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, Uppsala 1943, s. 

326 f; Se även Holmus hos Adam IV: 16.
16. Kaarle Krohn, Kalevalastudien I. Comm. Vol. XVI, No 53, Hamina 1924. Saari = Holm, No 53 och 

107.
17. G. Waitz, Vita Anskarii, Hannover 1884, kap. 33 s. 64. Aven Boken om Ansgar. Rimbert: Ansgars liv, 

översatt av Eva Odelman, Stockholm 1986 efter den längre versionen.
18. Elis Wadstein, Birka och Bjarköarätt, Namn och Bygd 1914; densamme, efter den längre versionen. 

Norden och Västeuropa i gammal tid, Stockholm 1925, s. 179; Jalmari Jaakkola, Suomen Var- 
haiskeskiaika, Porvoo 1956, s. 73. Frisernas verksamhet i Nordsjö- och Östersjöområdet har grundligt 
utretts av Detlev Ellmers, Die Bedeutung der Friesen für die Handelsverbindungen des Ostseeraumes 
bis zur Wikingerzeit, Society and trade in the Baltic during the Viking Age, Acta Visbyensia VII, 
Uddevalla 1985, s. 7-54, vari Aksel E. Christensens invändningar mot bl.a. Wadstein avvisats (Birka 
uden Frisere, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, årbog 1966).

19. Vita Anskarii, kap. 19 s. 40 och kap. 26 s. 57. Björkö omtalas ej alls.
20. Kulturhist. Lexikon för Nordisk Medeltid (KLNM), XVI, Malmö 1971, Stadsrätt s. 691.
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gav helt nya namn på nyupptäckta orter. Sta
den Reval hade 16 olika namn. Det finska 
Ahvenanmaa är ett finskt uttal av ett svenskt 
Ahweland enligt typen Englanninmaa. Det 
härrör från 500-talet.

Stamtinget i Birca på 850-talet är det enda 
vikingatida nordiska, vars ceremonier utför
ligt beskrivs av ett ögonvittne.

Ålands medeltida tingsplats har tydligen 
legat på samma plats invid Saltviks Sankt 
Mariekyrka alltsedan vikingatiden. Den be
finner sig nämligen inom den fragmentariskt 
bevarade halvcirkelformiga jordvallen kring 
den »Curia Saltwik in Alandia«, som konung 
Magnus Eriksson år 1351 donerade till det 
unga Äbo biskopsbord såsom ett av dess för
sta jordförvärv på Åland.21 Jordvallen har 
sträckt sig från den sumpmark som Ström
men från Bokarträsk har bildat vid sitt ut
flöde i Kvarnboviken, österut ca. 175 meter 
och omsluter spåren av en stavkyrka med

Ansgars och Unnis Birka-rike

jordgrävda takstolpar under fyllningen inne i 
kyrkan. Den kan vara från 800-talet. Även 
den tämligen plana s.k. Domarhällen, troli
gen urkundens »scena«, befinner sig innanför 
vallen. Kulturjorden är här kolsvart. Lik
nande jord förekommer inte vid de andra 
åländska stenkyrkorna från 1100-talet.

I slutet på 800-talet kom »Olof veniens a 
Sueonia«, märk inte »Suedia«, och erövrade 
»med våld och vapen« Slesvig och det danska 
riket. Svenskväldet där är en realitet, men 
man har inte haft klart för sig varifrån eröv- 
rarna kom. Här far man hjälp av ortnamns- 
forskarna. Danskan Birthe Hjorth Pedersen 
har konstaterat, att ortnamn på -by med ett 
hedniskt mansnamn i förleden saknas i Mä
larlandskapen, men är vanliga i Danmark, 
särskild i Slesvigtrakten.22 Men de är vanliga 
även på Åland, Ingby, Ulfsby, Haraldsby, 
Björby (Björn), Vivasteby (Vigfastr), Finby 
(runstenarnas Finr), Rangsby (Ragnar, 
Ragnvald) och åtminstone sju andra.23

Den danske kungen Sven Estridsson, död 
1074, räknade denne Olof »a Sueonia« såsom 
sin stamfader, atavus. Eftersom han var son
son till den mäktige danske jarlen Ragnvald i 
ett jarlsdöme öster om Svearike, vilken med 
sönerna Ulf och Eilif deltog i Knut den stores 
erövring av England på 1010-talet, tyder det 
på, att Åland fortfarande utgjorde en militär 
stödjepunkt för den danska supermakten.24

Då hade Åland varit kristnat i hundra år. 
Innan ärkebiskop Wenni 936 kunde företaga 
sin resa till Skythien, hade, såsom ovan 
nämnts, den tyske kungen Henrik I år 934 
erövrat och pacificerat det danska riket. Men 
983 lyckades Harald Gormsson befria Dan
mark och några år senare resa Jellingestenen, 
där han omtalar, »att han erövrat allt Dan
mark och NURUIAK (Nordvägen) och gjort

21. Ålands Medeltidsurkunder I, red. av Johannes Sundwall, Helsingfors 1954, Nr 33.
22. Birte Hjorth Pedersen, Bebyggelsesnavne på -by, sammansat med personnavne. Ti afhandlingar utg. i 

anledning af Stedsnavneudvalgets 50 års jubileum (1960), s. 10—16; Niels Lund, Svenskevældet i 
Hedeby, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1980, s. 114 f. Det finns danskt inslag i 
Ålands ortnamnsskick, t.ex. Bjerström, Vandö och andra.

23. Greta Hausen, Ålands Ortnamn, Svenska Litteratur Sällskapet i Finland (SLF), CXCIV, Helsingfors 
1927.

24. Ove Moberg, Olav Haraldsson, Knut den store och Sverige, Lund 1941, s. 118; Austrfararvisur strof 
21; Diplomatarium Danicum/Danmarks Riges Breve, I. Række, 1. Band, København 1975, Nris 395, 
402, 407, 408, 411, 412, 414, 415 o. 416.
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IV. Ärkebiskop Wennis namn 
i runskrift och signum på 
gravkorset och kopian från 
1622 på hälleberget vid den 
gamla nedfarten till Kastel
holms slott.

danerna kristna«.25 Han påbörjade även en 
omstrukturering av jordägandet och införde 
en ny jordskatteenhet BOL med betydelsen 
fullsutten bondgård med 1/2, 1/4 och 1/8 dels 
bol. Kristningsverket och omstruktureringen 
av jorden genomfördes samtidigt på Aland, 
vilket bl.a. framgår av, att bolet i denna be
tydelse saknas i Mälarlandskapen och i Fin
land.26 Övergivna hustomtningar vid mindre 
gravfält i periferin visar huru det gått till. 
Endast en kraftfull jarl, en sådan som Ragn
vald jarl, kan ha genomdrivit förändringen.

Ortnamnet Saltvik tillhör en grupp Vik
orter ute i Europa, vilka bildats av latinets 
vicus med betydelsen handelsplats, ort, där 
farande köpmän hållit lager och där de vissa

tider plägade samlas för handelsutbyte och 
marknader. I en fornsachsisk ordbok förkla
ras ordet uuic: »vicus ubi mercatores moran- 
tur«, dvs plats där köpmän plägar uppehålla 
sig. Enligt en anglosachsisk ordbok betyder 
viking »invånare i en vik-ort«. Ordet är be
lagt redan på 600-talet.27

Jalmari Jaakkola har tolkat namnet såsom 
»orten där man lagrade och sålde salt«, en 
viktig handelsvara i det saltfattiga norra 
Östersjörummet. Hit hör bl.a. Slesvig i Tysk
land, Wijk te Duerstede (Dorestad) i Hol
land, Jorvik (York) i England och andra. På 
900-talet omgavs de av jordvallar med 
»stockmurar«. Till bosättningen hörde bo
stadshus, kyrka och borg. Invånarna bestod,

25. Lauritz Weibull, Nordisk Historia I, Lund 1948, s. 249 och 198.
26. Inom Alandsområdet förekommer den danska bolskatten, men den saknas i Sverige och Finland. Se 

Väinö Voionmaa, Studier i Ålands Medeltidshistoria, FFT XXVII, Helsinki 1916 s. 97. Dess ur
sprung härrör från treskiftesbruket omnämnt i Syd-Tyskland redan år 771. I Danmark medförde detta 
en omfördelning av jorden, så att varje bonde fick 8 åkrar i bymarken samt proportionell andel i äng, 
betesmark och skog. Se Erik Arup, Danmarks historie I, 1926, s. 69 f samt diskussionen om bol i 
(dansk) Historisk Tidsskrift 1983, 1985 och 1987.

27. Hans Planitz, Frühgeschichte der deutschen Stadt, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte LXIII, 1943, s. 231; Walter Vogel, Hansische Geschichtsblätter 60, 1935, s. 47; Wilh. 
Schlaug, Die altsächsischen Personennamen vor dem Jahre 1000, Lund 1966, s. 178.
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X. Gränsen mellan Västergötland och Östergötland i slutet 
av tiohundratalet.

enligt Vita Anskarii, av den allsmäktiga över
klassen (principes), som var släkt med gu
darna, de skattlagda bönderna (populus mul- 
titudo), som fick närvara på tingen och säga 
sin mening, de främmande köpmännen (ne- 
gotiatores), som drev handel på torget, men 
inte hade någonting att göra med styrelsen i 
detta rike (regnum), samt slavarna (capti), 
som saknade alla rättigheter och behandlades 
som boskap.28

Här bör lämpligast omtalas, att Aland med 
sina ca 400 forngravfält med brandgrav un
der hög utgör en av Nordens tätast befolkade 
bygder under vikingatiden. Ortnamnsskicket 
är även germanskt, huvudsakligen svenskt 
ända till gränsvattnet Skiftet. Öster härom är 
det äldsta gravskicket, liksom ortnamnsskic
ket,29 finskt. De finska ortnamnen är överla
grade av yngre svenska i Nyland, Aboland 
och Österbotten. Den svenska kolonisationen 
ägde synbarligen rum efter det att Birger Jarl 
hade erövrat Västfinland och Tavastland i
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mitten på 1200-talet. Folk från det överbefol
kade Aland deltog givetvis i denna kolonisa
tion, varom urkunder och talrika åländska 
ortnamn Östanhavs bär vittne.

Genuina ålänningars blodgrupper skiljer 
sig från finnars och finlandssvenskars och 
även från befolkningens i Mälarlandskapen, 
men överensstämmer närmare med gotlän
ningars, danskars och invånares på den tyska 
Nordsjökusten.30

Ärkebiskop Wennis gravplats
Att Wenni fick sin grav just här i Sund be
rodde nog inte på någon tillfällighet. Redan 
1979 påpekade jag i min avhandling »Det 
åländska folkets historia 1:1«, att furstegrav- 
faltet på Stenhagen i Kastelholm troligen ut
gör den Hergeirska ättens äldsta begrav
ningsplats på Åland. Fynden består av en 
svärdsknapp av rent guld till ett ringsvärd 
med djurbild i stil I i filigranutförande och av 
en för kontinenten utmärkande typ på 500- 
talet. Vidare bronsföremål med almandiner 
och andra föremål, som förekommer i Rhen- 
dalen under nämnda århundrade. Ätten till
hör kanske de fursteätter, som under Fran- 
kerrikets blodiga tillblivelseprocess under 
merovingertiden tvingades fly sitt land och 
vandrade norrut och satte sig på de outveck
lade nordiska folkstammarna. Personnamnet 
Herigar är inte ovanligt i Rhendalen. Det var 
emellertid inte en enda familj av ätten, som 
kom till Åland på 500-talet utan en flock. Det 
var den med gudarna besläktade aristokrati, 
som, enligt Vita Anskarii, hade all makt i 
Birka-riket. Detta framgår av, att ätten ge
nast utskiftade landet Åland mellan sina 
medlemmar. Fasta Ålands granitkyrkor från 
början av 1100-talet står nämligen på hedni
ska kultplatser i mitten av en koncentration 
av hednagravfält, som representerar gårdar. 
Hit hade de livegna bönderna sökt sig vid

28. G. Waitz, Vita Anskarii, s. 60, 56, 62, 64, 32; Niels Skyum-Nielsen, Slaveriet Norden set mod 
international baggrund, Foredrag og forhandlinger ved det nordiske historikermøde i København 
1971, s. 306 (piskning).

29. Matts Dreijer, Ortnamnens vittnesbörd, i Det ålandska folkets historia 1983, s. 153 f.
30. Aldur Eriksson et al. Population Structure and Genetic Disorders, Kent 1980, s. 516 f.
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offerfesterna, därav vårt ord socken. Mindre 
och därför yngre gravfält längre bort företrä
der gårdar, vars invånare även besökte kult- 
festerna. Den hedniska socknen hade knap
past fastställda gränser.

Ett undantag utgör Finströms kyrka, som 
har sin egen historia. Bakom det unga kristna 
ortnamnet Grelsby-Gregorisby döljer sig 
socknens hedniska namn TUNA, som är be
läget vid Tunaviken från Grelsby-Stornäs i 
söder och Prästträsket och Brantsböle träsk i 
norr. Stormansgården Tuna omfattade 
Grelsby, prästgården och alla gårdar med 
namn på -böle. Den hedniska socknen hade 
en väldig utsträckning från Pettböle och 
Norrhavet i norr till Amnäs och Emkarby i 
söder, från Svartsmara i väster till Tarnebol- 
sta och Bartsgårda i öster. Under sådant för
hållande finns det inga möjligheter att utpeka 
den hedniska socknens centrala kultplats.

Vid Ansgars första besök i Birkariket 829- 
831 lät prefekten i landets vikort Hergeir 
döpa sig. Han lät sedan på sitt arvegods upp
föra en kyrka, där nyomvända kunde undfå 
det heliga dopet. Det är mer än troligt, att 
Sundby gård med sitt ståtliga forngravfalt 
har varit Hergeirs sätesgård, som omfattat 
både Kastelholmsområdet och Sunds präst
gård och kyrka. Ella Kivikoski utförde en 
provgrävning i en av storhögarna invid går
den och hittade då fragment av silverföremål 
med filigran.

Det synes sålunda vara klarlagt, att Johan
nes Döparens nuvarande stenkyrka, vars äld
sta delar härrör från första hälften av 1100- 
talet och valv av natursten och kastal från 
senare delen av detta århundrade, bör stå på 
platsen för Ålands äldsta träkyrka och har 
fungerat såsom Ålands första dopkyrka från 
800-talet. Den är sålunda med rätta tillägnad 
den helige Johannes Döparen, Kristi föregån
gare.

Sunds kyrka är den enda av 1100-talets 
åländska sockenkyrkor, som inte har berörts 
av arkeologernas spadar. Under dess golv 
gömmer sig sannolikt viktiga upplysningar

om Ålands äldsta historia. Ej heller har läm
ningar av hus i den branta sluttningen ned 
mot Västra Kyrksundet varit föremål för ar
keologernas intressen.

Sigfrid av York och den nordiska 
missionen
Sedan kristningsverket var genomfört, gällde 
det att organisera kyrkan. Flera missionsbis- 
kopar medverkade. En av dem var ärkebis
kop Sigfrid av York, vilken enligt legenden 
vid ett kungligt konsilium fått tillstånd att 
medfölja Olav Haraldsson till Norden för att 
deltaga i den nya religionens befästande. Han 
omtalas av Adam av Bremen såsom närva- 
rarde vid Skarabiskopen Thurgots begrav
ning i Bremen 1030. I Gesta Sigfridi från 
1205 uppträder han såsom den första bisko
pen i Svearike efter Unni, som inte räknas. 
Den andra är Osmundus, Emund Slemmes 
grekisk-ortodoxa hovbiskop, den tredje Si- 
wardus och den fjärde Johannes (Bircensis). 
»Sedan flyttas sätet med våld och icke med 
rätt«, först till Skara och sedan till Linkö
ping«.31 Då man vet att Linköpings biskops
säte inrättades samtidigt som det nordiska 
ärkebiskopsdömet 1103 eller 1104, är upp
giften fullt riktig, eftersom Birkasätet brändes 
i slutet på 1080-talet och något Linköping då 
inte fanns till. Men då det säges, att han 
omvände Suedias sydligaste provins Värend 
och att han dog och blev begraven där, måste 
det bero på att en sentida tolkning har ägt 
rum av Florensdokumentets Guarandia-Wa- 
randia.32

Efter upptäckten av ärkebiskop Wennis 
^rav vid Johannes Döparens kyrka i Sund på 
Åland och med stöd av beskrivningen av det 
geografiska läget i de samtida källskrifterna, 
Vita Anskarii och Adams Gesta Hammabur- 
gensis ecclesiae pontificum, är det nu defini
tivt klart, att Åland är det Birka-rike (reg- 
num), där Ansgar verkade. Att Wenni 936

31. Toni Schmid, Den helige Sigfrid, Lund 1931, s.89.
32. Matts Dreijer, En studie rörande Florensdokumentets svenska rike, Åländsk Odling 1953, s. 19-31. 

Urkunden dateras numera till ca 1105, vilket sannolikt betyder, att Teuste tillfogats senare.
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V. Gravkammaren framför altaret i Finströms kyrka från
W.
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VI. Samma gravkammare med genombruten västvägg.

fick sin grav just här bevisar, att det då inte 
fanns någon kyrka på Aland. Men enligt 
Växjö biskopslängd utgör Växjö det första 
»sedes episcopalis in Svecia«. Gesta beati Sig- 
fridi är utförligare. Medan Sigfrid döper Olof 
Skottkonung har hans systersöner Unaman, 
Winaman och Sunaman blivit mördade. Och 
då han återvänder, finner han deras avhug
gna huvuden i Gelboe.

Att legenden formulerats under påverkan 
av Wenni-Unnis begravning, varvid huvudet 
avlägsnats och jordfästs i domkyrkan i Bre
men, medan kroppen begravdes i Birka, är 
väl de flesta forskare överens om. Namnen 
återger faktisk historia, Unni, Wenni, Söder
man från det samtida svenskväldet i Sydjyl
land, vilka återges som Unaman, Winaman, 
Sunaman. Och eftersom Aland bevisligen ut
gjorde de samtida fornskrifternas Birkarike, 
där Ansgar efter färd över hav kom »ad por
tum regni ipsorum, qui Birca dicitur«, kan 
man fråga sig, om Sigfrids systersöner, som 
hittades mördade i Gelboe, mött sitt öde i det 
åländska Gölby (!), naturligtvis blott en lus
tig tanke utan värde.

Viktig är däremot legendens uppgift, att 
Sigfrid, då han blivit gammal, hade utpekat 
sin gravplats, där han först stigit i land. Och 
det kan ha varit i den från biskop Johannes

Bircensis tid bevarade biskopsgården i Fin
ström, som bevisligen hade en träkyrka 
denna tid och senare omkring år 1100 fick en 
treskeppig stenkyrka med cisterciensiska 
tunnvalv från mitten av nämnda århundrade. 
I början av 1300-talet hade de åländska 
landsprostarna sitt säte här. Finströms kyr
kas monumentala arkitektur, som skiljer den 
från alla de andra åländska kyrkorna, tyder 
på, att helgedomen har varit ämnad att bli

VII. Gravkammaren söder om altaret från W.
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Ålands domkyrka. Om den helige Sigfrid har 
fått sin grav här i träkyrkan under tio
hundratalets andra kvartal, vore det ju 
rimligt.

Det märkliga med denna S.Mikaels kyrka i 
Finström är, att den i det äldsta smalare 
korta koret, som står på träkyrkans kor, fram
för högaltaret har en av gråstenar murad ca. 
120 cm djup kammargrav ca 2 x 2 meter i 
areal. Graven har givetvis senare använts av 
andra. Golvet bestod av tegel, men under 
teglen fanns ett gammalt golv av granithällar. 
Man har rätt att fråga sig för vem denna grav 
är byggd. Någon liknande finns inte i de an
dra åländska kyrkorna och naturligtvis inte 
heller i Värends domkyrka i Växjö, knappast 
i Sverige. Ar det ärkebiskop Sigfrid av York, 
som vilat här? Den grekiska Osmund är be
gravd i klostret Ely i England. En annan 
likadan gravkammare 1,80 x 2 m förekommer 
tätt söder om högaltaret. Ar den byggd för 
biskop Siwardus? Man kan fråga, utan att få 
svar. Det är ju inte så många att välja på. 
Men enär ingen inskription på gravkamrarna 
omtalar deras ägare, såsom på Wennikorset, 
och inte heller fynd av gravplattor av bly ger 
ledning för identifikationer, blir spekulationer 
härom blott värdelösa gissningar.

I Jellinge på Jylland finns vid det gamla 
kungasätet en liknande gravkammare framför 
högaltaret i den äldsta av de tre träkyrkor, 
som uppförts på platsen, innan den nuva
rande stenkyrkan byggdes ca. år 1100. Vem 
eller vilka, som ligger i gravkammaren här, 
vet man inte,33 kanske Danmarks första 
kristna kung, Harald Gormsson, han som på 
den berömda Jellingestenen från ca. 985 om
talar, »att han gjort danerna kristna«. 
Samtidigt kom ju kristendomen också till 
Åland.

Den danska stormakten jämkar 
greppet om Norden
Den danske kungen Sven Estridsson, död 
1074, hade 15 barn av vilka flera i tur och 
ordning besteg tronen. En av dem var Nils, 
som gjorde det 1103/04 eller samtidigt som 
det nordiska ärkebiskopsdömet grundades 
med säte i Lund. Den första ärkebiskopen 
hette Ascer och var självfallet av förnäm ätt. I 
nästan 30 år rådde fred i riket, som gjorde 
stora framsteg, kulturellt, ekonomiskt och ad
ministrativt. Den stora katedralen i Lund 
började byggas under ledning av italienska 
arkitekter och byggmästare. Tiondet infördes, 
varigenom medel anskaffades för ersättande 
av de 100-åriga trä-kyrkorna med kyrkor av 
sten. Munkkongregationerna gjorde sitt in
träde och kyrkans makt ökade.34

Men 1131 mördade kronprins Magnus 
Nilsson sin kusin Knut Lavard, som han be
traktade som en medtävlare om den danska 
tronen. Dennes broder Erik Emune reste sig 
då mot kungamakten och fick stöd av påven 
och den tyske kejsaren. Även ärkebiskop 
Ascer ställde sig på de upproriskas sida av 
fruktan för sitt ärkebiskopsdömes framtid.35 
Han och hans anhängare hann fördriva bi
skop Henrik av Sigtuna och utnämna en ny 
biskop för Uppland, Siwardus eller Sigvard, 
med säte i Uppsala. Den danska hären och 
kyrkan i övrigt stod fast på kungamaktens 
sida. Den av Ascer och påven tillförordnade 
Uppsalabiskopen Sigvard blev emellertid 
bortdriven av »vilda hedningar från Island«, 
detta enligt det nordtyska klostret Rasteds 
annaler under år 1143. Han sades ha varit en 
suffragan under Hamburg-Bremen och fått 
sin tillflykt i klostret, vars abbot han med 
tiden blev.36 Eftersom det är naturligt att krö
nikören använde det fornhögtyska namnet på 
Åland, är det lätt att se händelseförloppet.

33. Knud J. Krogh, The Royal Viking-age Monument at Jellinge, Acta Archaeologica, vol. 53 -  1982, 
København 1983, s. 214.

34. Erik Arup, Danmarks Historie 1926, nytryck 1961, s. 188 f.
35. Erik Arup, a.a. s. 204 f; Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, Horsens 1971, s. 77 f.
36. Toni Schmid, Sveriges Kristnande, Uppsala, 1934, s. 89 och not 143; Nils Sundquist, Biskop Siward av 

Uppsala, årsboken Uppland 1967-68, s. 123 f.
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Vill. Johanniter gillets i Saltvik sigill, 2/1.

Den kungatrogna danska garnisonen på 
Aland hade förjagat den nye Upplandsbisko
pen.

Ar 1134 förde kung Nils hela den danska 
ledungshären mot de upproriska vid Fotevik i 
Skåne. Dessa segrade dock genom insats av 
300 hyrda bepansrade tyska ryttare, varvid 
prins Magnus och 5 biskopar, bland dem den 
fördrivne Henrik av Sigtuna, stupade. Kung 
Nils lyckades fly, men mördades senare. Och 
Erik Emune kunde trycka den danska kunga
kronan på sin hjässa.

Inbördeskriget fortsatte emellertid i över 
20 år. Men 1157 lyckades Knut Lavards son 
Valdemar den store besegra sina motståndare 
och bestiga den danska tronen såsom en- 
våldshärskare.37 Tjugo år tidigare hade ärke
biskop Eskil intagit ärkebiskopsstolen. Dessa 
kraftfulla personligheter kom att dominera 
den samhällspolitiska utvecklingen en lång 
tid framåt. Liksom sina gelikar på kontinen
ten traktade de bägge efter att utvidga sina 
skattområden genom att omvända hednafolk, 
till vilka också de grekisk-ortodoxa räknades.
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Som förberedelse till denna expansion, som 
skulle ta formen av korståg, inkallade kungen 
medlemmar av johanniterorden, en av de 
stora riddarordnarna från Palestina.38 De 
»har vel spillet en rolle i de mange danske 
strids- og korstog«, säger Niels Skyum-Niel- 
sen.39 Det spröda källmaterialet från denna 
tidsperiod dokumenterar en ständigt pågå
ende dansk aktivitet vid kristningen av ven
der och nordbor. Inkallandet av johanniterna 
ca. 116O40 sammanhänger logiskt med det 
planerade korståget till Finland, i vilket syfte 
johanniterna rimligtvis förlädes på den ur
gamla danska stödjepunkten Aland så nära 
den blivande krigsskådeplatsen som möjligt. 
Johanniterriddare borde med sin bepansrade 
utrustning kunna bilda spetsen och kärnan i 
den danska korstågshären på samma sätt som 
de 300 pansarklädda tyska ryttarna hade

IX. Rekonstruktionsforslag av Kastelholms klippfäste ca 
1170.

37. Erik Arup, a.a., s. 207; Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 77.
38. Erik Arup, a.a. s. 212; Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 143 och 144.
39. Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 128 o. 129, Matts Dreijer, Johanniterorden i Hufvudstadsbladet 

22.9.1982, debattinlägg med Jarl Gallén.
40. Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 129; Adam Vinand, Der Johanniterorden/Der Malteser, Köln 1970, s. 273 

f; Erik Rcitzel-Nielsen, Johanniterordenens Historie I, København 1984, s. 145, 146, 148.
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gjort i slaget vid Fotevik. Samtidigt invigde 
Eskil munken Fulco/Folqvinus till biskop i 
Finland och Estland,41 vilket avslöjar rutten 
och målet. Johanniterriddarnas vistelse på 
Åland dokumenteras av en nyfunnen sigill
stamp, som tillhört ett »Johannes Döparens 
gille i Saltvik« och som med stöd av bokstavs- 
former och sigillbilden, vilken saknar mot
stycke, kan dateras till 1100-talets slut. 
Klippfästet Kastelholm i slutet på en sling
rande havsvik saknar även motsvarighet i 
Norden, men har släktingar långt i söder, 
bl.a. i Syrien.42 Att det har varit johanniter- 
riddare, som lett uppförandet av fästet på 
1160-talet, är mer än sannolikt. Det skulle 
tjäna som bas för ledungsflottan. Och 1171 
eller 1172 avgick den stora danska korstågs- 
hären på 200 skepp under befäl av Eskil till 
Finland, som erövrades, pacificerades och 
skattlades.43 På en holme vid Aura ås myn
ning byggdes ett rektangulärt härläger av 
samma slag, som korsfarare hade anlagt i 
södra Frankrike på fard till det Heliga landet. 
De danske fortsatte till Raseborg i Västra 
Nyland och Reval (Tallinn).

Det unga Sverige träder fram på 
arenan
Svearikes maktutveckling denna tid samman
hänger utan tvivel med den samhällsstruk- 
turella utvecklingen på kontinenten. Proces
sen vidtog redan på 1100-talet, då de sjö
farande tyska och frisiska fjärrhandlarna bör
jade samarbeta med inlandets köpmän på ett 
mera systematiskt sätt. Härigenom utvidga

des handelsområdet, varusortimentet ökades 
och omsättningen steg.

På en del äldre vik-orter, där köpmän lag
rat varor och där de vissa tider plägade sam
las till marknader, började städer med ord
nad administration växa fram. Längs Öster
sjöns slaviska sydkust uppstod dylika städer. 
Hantverkare slog sig ned i dem och bildade 
tillsammans med köpmännen ett socialt mel
lanskikt, som krävde utrymme och rättighe
ter. De rundbottnade seglande koggarna, som 
lastade 10 gånger mera än roddskeppen, 
trängde ut dessa från den internationella 
skeppsfarten. De var tvungna att hålla sig i 
rum sjö och kunde inte använda roddskep
pens stormskyddade farleder längs kusterna. 
Detta medförde en total omstrukturering av 
den internationella sjöfarten. Vid insegling 
till Äbo, Raumo och Kumo älvs mynning 
måste de nyttja några fa öppna gatt, bland 
dem det breda väster om Kalins höga bergs- 
massiv och Kelskär till Hamnö, där de kunde 
fa lots till Äbo eller till Kumo älvs mynning. 
Åland förlorade härigenom inkomster för 
lotsning och konvojering, vilket nästan blev 
en ekonomisk katastrof. Det byggdes inga 
stenkyrkor på mera än 250 år.

Genombrottet kom med grundandet av Ly- 
beck 1159 och med att de farande köpmän
nen, som tidigare hade besökt Visby, slog sig 
ned där och blev bofasta. Axeln Lybeck- 
Visby blev den fasta grunden för den politi
ska, ekonomiska och kyrkliga utvecklingen i 
Norden.44

Sedan den danska hegemonin i Östersjön 
på 1220-talet hade brutits genom tysk aggres
sion, sände påvestolen biskopen Wilhelm av 
Modena, senare kardinalbiskop av Sabina,

41. Jalmari Jaakkola, Suomen ensimäinen piispa, Turun historiallinen arkisto XI, 1951, s.110-111.
42. Matts Dreijer, The History of the Åland People, Mariehamn 1986, s. 355, 1:1, spec, bilden av 

Wartburg i Thüringen; Carl Jacob Gardberg, Äbo slotts äldsta byggnadsskede i sitt kulturhistoriska 
sammanhang, Åbo stads historiska museums årsskrift 1966-1967, Turku/Åbo s. 82; jfr Tore Nyberg, 
Zur Rolle der Johanniter in Skandinavien, Universitas Nicolai Copernici, Ordines militäres, Colloquia 
Torunensia Historica III: Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur, Torun 1985, s. 
136f.

43. Materials for the History of Thomas Becket, ed. J. C. Robertson, Rerum Britannicarum medii aevi, 
Scriptores Nr. 67, 1, London 1875, s. 547, enligt tolkning given av Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og 
Slave, Horsens 1971, s. 18.

44. Detlev Ellmers, Die Entstehung der Hanse, Hansische Geschichtsblätter 1985, passim.
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upp till Norden för att ordna försvaret av den 
romerskkatolska kyrkan mot den framträn
gande grekisk-ortodoxa tron och Novgorods 
handel. Vid ett konsilium i Stensby på Själ
land 1238 lyckades han ena de sinsemellan 
stridande maktgrupperna och förmå det unga 
Sverige att träda fram på arenan såsom den 
romerska kyrkans skyddsmakt i Danmarks 
ställe. Och följande år förde Birger Jarl den 
svenska ledunsflottan, i vilken den åländska 
ingick, mot Finland och erövrade inte blott de 
av danskarna kristnade Kaland och Sata- 
kunta utan även Tavastland, som behärskats 
av Novgorod. Tyrgils Knutsson förvärvade 
det folktomma västra Karelen och flyttade 
gränser 1293 ända fram till Systerbäck nära 
mynningen av Nevafloden, som var en pulså
der för handel mellan väst och öst. Ode- 
marksstrider om jaktmarkerna i inlandet mel
lan västfinnar (kväner) och grekisk-ortodoxa 
karelare med stöd av novgoroder fortsatte 
emellertid. Men 1323 lyckades man sluta fred 
vid förhandlingar i Nöteborg på en ö i La
doga. En gräns drogs upp mellan Sverige och 
Novgorodstaten från Systerbäck åt nordväst 
till Bottniska viken till Pattijokis (Pyhäjokis) 
utflöde.

Enligt envisa traditioner fortsatte dock 
denna gräns över Bottniska viken till Bjurö 
Klubb, en hög klippa i norra Ångermanland. 
Den barbarkristna bosättningen sträckte sig 
inte längre norrut än till närheten av Örn
sköldsvik.45 Enligt vittnesmål av betrodda 
män 1374 hade det forntida Storhälsingland 
omfattat hela västkusten av »Helsinge- eller 
Kajänohaf« från »Bjurö sten« ända bort till 
Uleå älv i Finland, där ett gränsmärke skulle 
vara uppsatt.46 I Hälsingelagen förekommer 
det en korrumperad beskrivning av gränsen 
mellan Norge och Sverige, vilken ansetts 
stöda denna uppgift.47Gränsfrågorna kompli
cerades av, att birkarlarna från Birkala stor
socken i Tavastland åberopade urgamla rät-
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tigheter att beskatta lapparna i Piteå, Luleå, 
Torneå och Kemi.48

Det har skrivits många utredningar om 
dessa förhållanden.49 Man kan säga, att det 
var en kamp om ett ingenmansland, där norr
män, karelare, kväner (inklusive birkarlar) 
och lappar var agerande.

Man kan förvåna sig över, att svenskar inte 
deltog i denna kamp om Bottenvikens kuster 
och att varje spår av svensk kolonisation och 
administration före 1300-talet saknas i det 
forntida Storhälsingland från Gästriklands 
nordgräns i Ödmorden i söder till Nordkalot
ten i norr. Förklaringen till detta faktum är, 
att dessa tvistigheter, där norrmännen var 
Novgorods huvudmotståndare, ägde rum före 
Birger Jarls tid. Ett fredsfördrag mellan 
Norge och Novgorod slöts tre år efter Nöte- 
borgsfreden, varvid stadgades, att de gamla 
gränserna skulle vara oförändrade. Det an
tyder, att den gräns mellan Uppsala ärkestift 
och Äbo biskopsstift, som 1374 fastställdes att 
gå längs Kaakamo lilla å mellan Torneå och 
Kemi och vidare längs vattendelaren norrut, 
var en urgammal gräns mellan Norge och 
Bj armaland.30

Den revolutionerande omvälvningen av 
samhällsförhållandena i Norden inträffade 
först på 1200-talet. Då uppkom genom tyskt 
inflytande de olika samhällsstånden, det 
kyrkliga och världliga frälset, den kungliga 
ämbetsmannaklassen och städernas borger
skap, som tillsatte borgmästare och råd. Då 
Birger Jarl öppnade Sveriges gränser för ty
skarna, strömmade driftiga köpmän och 
hantverkare in i landet och fick samma rättig
heter som svenska medborgare. De besatte 
snart hälften av platserna i städernas råd och 
hotade att trycka ned svenskarna. Är 1251 
slöt Birger Jarl ett handelsfördrag med Ly- 
beck, som gav tyskarna betydande ekonomi
ska privillegier. Man kan säga, att han fatt ett 
sken över sig att ha fungerat som en tysk

45. T. J. Arne, Ett gravfält från vikingatidens slut i norra Ångermanland, Fornvännen 1928.
46. Svenska landskapslagar, Hälsingelagen, Uppsala 1979, s. 398 och 410.
47. Nils Ahnlund, Rannsakningar om stiftsgränsen i Norrbotten 1371, Historisk Tidskrift 1920 s. 211 f.
48. Jalmari Jaakkola, Suomen Varhaiskeskiaika, Porvoo 1938, s. 371.
49. Matts Dreijer, Det åländska folkets historia, 1983, s. 174.
50. Kustaa Vilkuna, Gränsen mellan Sverige och Finland i etnologisk belysning, Rig 1951, häfte 2.
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marionett. På 1400-talet reste sig svenskarna 
mot det tyska förtrycket under Engelbrekt 
och Erik Puke av Korsholm.

En blick bakåt i tiden ger förklaringen till 
detta förhållande. Efter Olof den Heliges död 
1030 hade inbyggarna i Storhälsingland från 
Gestriklands nordgräns i Ödmorden norrut 
och i Finland erlagt en frivillig gåva, Olovs- 
skatten, till helgonets gravkyrka i Trondheim. 
Adam av Bremen omtalar Helsingland, dit en 
biskop sändes på 1050-talet. En del ortnamn 
vittnar om, att norrmän deltagit i Norrlands 
och Nordfinlands kolonisation.51 Och enligt 
Joakims av Fiore förteckning över de ro
mersk-katolska biskopsstiften och sätena från 
ca. 1190 hörde inte sju, men åtta stift till 
Trondheims ärkebiskopsdöme, nämligen ut
om Hamar också ett Hamarcopung,52 rim
ligtvis ett förryskt terrängbetecknande namn 
på Korois, där förleden betyder hög stenig 
udde, en god beskrivning av läget. Därmed 
bör hela Norrland och Finland ha hört under 
Trondheims ärkebiskop. I Skandinavien var 
det vanligt att åtskilja de många Kaupangor- 
terna genom talande förleder, t.ex. Falköping 
på Falen = slätten, Jönköping (Junaköping) 
vid Junebäcken och andra.

Birger Jarl och hans kungliga efterträdare 
var under 1200-talet sysselsatta med att kon
solidera ställningarna i Finland och visa 
musklerna åt Danmark. Norrmännen var de 
skandinaviska motståndarna mot karelare, 
ryssar, kväner (inklusive birkarlar) och lap
par i kampen om de väldiga ödemarkerna 
upptill Nordkalotten. Redan på 1270-talet 
hade »birkarlaboa« fatt privilegiet att exploa
tera Piteå, Luleå, Torneå och Kemi lapp
marker.53 Men först i början av 1300-talet 
framträder den svenska statens expansions- 
tendenser åt det hållet. Det började med är
kebiskop Nils Kättilsons visitationsresa 1314 
till församlingarna i Norrland.54 Den syftade

även till att undersöka möjligheterna att diri
gera Olofsgärden, vota beati Olavi, till ett 
nyinrättat altare till S.Olofs och S.Eriks ära i 
Uppsala domkyrka för bekostande av kulten. 
Följande år fick denna strävan stöd av kunga
makten.

Striden bröt ut, då ärkebiskop Paal i 
Trondheim vände sig till påven, som i en 
bulla 1336 förbjöd alla och envar att hindra 
Helsinglands och Ångermanlands befolkning 
att till Olof den Heliges gravkyrka avlämna 
sin årliga skatt i reda penningar, skinn och 
lärft.55 Tre år senare gav kung Magnus Eriks
son den svenska statens stöd åt kyrkan. Med 
tiden ebbade striden ut. Sverige hade poli
tiskt och kyrkligt blivit en maktfaktor och 
brydde sig inte om det påvliga domslutet.

Dansk militärmakt
i norra Östersjön
Vi skall nu till slut kasta en blick på för
hållandena på Åland under den äldsta me
deltiden. Vi vet att Harald Gormsson i slutet 
av 900-talet lade under Danmark hela Nor
den och kristnade daner och ålänningar. San
nolikt har Åland alltsedan Ansgars sändning 
till Birka-riket och sedan »Olof veniens a Sue- 
onia«, troligen för att bevaka sin arvsrätt efter 
en okänd hövding, på 890-talet erövrat 
Schlesvig och Danmark, behållit den åländ
ska stödjepunkten i norra Östersjön.

Det förefaller nämligen som om Åland 
även i fortsättningen skulle ha förblivit en 
välutrustad dansk militärbas. Som sådan 
hade den danske jarlen omkring sig en talrik 
hird av yrkeskrigare vid sidan av det lokala 
folkuppbådet. Och denna organisation bör 
rimligtvis ha påverkat sjökrigstjänsten i an
gränsande skandinaviska folkländer, särskilt 
Uppland, vars ledungsplikt helt överenstäm-

51. Carl Lindberg, Norska inslag i Norrlands, särskilt Hälsinglands, kolonisation. Gammal Hälsingekul
tur, Hudiksvall, 1952, s. 46-73.

52. Tore Nyberg, Skt. Peters efterfølgere i brydningstider, Odense University Studies in History and 
Social Sciences, Vol 58, Odense 1979, s. 150.

53. Jalmari Jaakkola, Suomen Varhaiskeskiaika, Porvoo 1938, s. 333.
54. Nils Ahnlund, S:t Olofs minne i Norrland, Från stad och bygd i Medelpad, Sundsvall 148, s. 114.
55. Diplomatarium suecanum IV, Nr 3183.

98



mer med Ålands.56 Ett bevis på detta erbju
der det gåtfulla ledungsstadgandet i Helsin- 
gelagen: »Går ledungen över havet eller utan
för Aspasund, då äro de icke skyldiga att 
utgöra ledungslama«. Eftersom ledungsplik- 
ten omfattade endast det egna jurisdiktions
området, passar detta lagbud endast Åland. 
Under vikingatiden, då sjökrigsledungen in
fördes, fanns det bara ett enda hav i Öster
sjön, Holms hav med betydelsen Ålands hav. 
Och Aspösund omtalas såsom en hamn vid 
Ålands östgräns i det danska itinerariet från 
ca. 1250.57 Avskrivaren av stadgandet i den 
försvunna Älandslagen har kopierat ortnam
nen automatiskt utan att bry sig om vad de 
avsåg, alldeles på samma sätt, som avskri
varen av Stockholms Bjarkeyarätt för Lödöse 
vid Göta älv har kopierat en del lokala ort
namn i Stockholm.

Upplandslagens ledungsstadgande lyder: 
»Fara de över havet med sin ledung, då vare 
de fria från sin ledungslame«, vilket är fullt 
riktigt. Havet är Ålands hav. Sjökrigsplikten 
fällde blott inom det egna landskapet. På 
Åland utgick självfallet ledungslame. Men en 
dylik skatt saknas i de finska medeltidsskat- 
terna.

Epilog
Sammanfattningsvis kan sägas, att Åland har 
en dramatisk fornhistoria, även efter det att 
kristendomen införts genom ett landstingsbe
slut, synbarligen år 1000. Få lämningar av 
träkyrkorna från tiohundratalet har dock 
iakttagits. Äldst är hålen i mon under fyll-
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ningen under golvet i Saltviks kyrka efter en 
nedbränd stavkyrka med jordgrävda takstol
par, kanske från 800-talet. Under golvet i 
Finströms och Lemlands kyrkor har man 
grävt fram fragment av stengrunden till stav
kyrkor med syllar från tiohundratalet.

Våra äldsta sockenkyrkor av sten på fasta 
Åland och i Föglö är alla från början av 1100- 
talet, Jomala jarlskyrka och Finströms, där 
landsprosten residerade, byggdes redan år 
1100. Försvarstornen med sina skyttegluggar 
och de primitiva valven av natursten tillhör 
slutet av 1100-talet och uppfördes sedan Val
demar den store erövrat Västfmland 1172 och 
tvingat de hedniska finnarna till dopet, varpå 
dessa revolterat mot kristningsverket och bör
jat med sina piratöverfall på Östersjöns 
kristna västkust från Åland ned till Kalmar
sund. Danskarna uppförde även Kastelholms 
klippfaste denna tid. Som en vacker ruin har 
det bevarats till våra dagar. Sedan man av
lägsnat den av Gustaf Vasa år 1537 påbör
jade sten- och grusfyllningen på yttre borg
gården, framträdde 1100-talsborgen i full da
ger. Den borde ha restaurerats i detta skick 
med en av stenhällar belagd yttre borggård 
och en 5 å 6 meter hög stege upp till kurtor
nets portal. I sådant tillstånd skulle den ha 
varit till prydnad och lärdom inte blott för 
kommande generationer ålänningar, utan 
även för turister och forskare, eftersom en 
likadan borganläggning saknas i Norden. Ty
värr har man nu gjutit ett betongtak över 
yttre borggården i höjd med kurtornets por
tal. Det skall förses med ett jordlager och 
besås med gräs. Och så skall man återställa 
slottet sådant det såg ut på 1600-talet.

56. Gerhard Hafström, Ledung och marklandsindelning, Uppsala 1949, s. 171 f; Matts Dreijer, The 
history of the Åland people, 1986, s. 335; Lauritz Weibull, Kung Valdemars jordebok, Lund 1916, s. 
lo43; Jm f Gerhard Hafström, Ledungslame, KLNM X, Malmö 1965. s. 475.

57. Ålands Medeltidsurkunder I, red. av Johannes Sundwall, No 1.
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Nogle byhistoriske fremstillinger
En anmeldelse og en kommentar

Af Henrik Fangel

I 1978 gav Ole Degn i sin forskningsoversigt 
»Urbanisering og industrialisering« bl.a. en 
vurdering af den byhistoriske forskning i 
Danmark i de forudgående ca. 20 år. 13 by
historier havde set dagens lys i årene 
1955-75, og om dem hed det bl.a.: »Frem
stillingerne er vidt forskellige i form og inter
esseområder, om end visse træk er fælles for 
de fleste. Det gælder her for de danske by
historier som for de udenlandske, at man ser 
et utal af temaer, emner og synspunkter. De 
optræder i flere fremstillinger i en mere eller 
mindre tilfældig blanding, fordi der mangler 
et hovedsynspunkt, fordi fremstillingen har 
mange forfattere og ikke er arbejdet sammen, 
eller fordi den er styret tilfældigt af tilfældigt 
bevaret, eventuelt lettilgængeligt, kildemate
riale eller tilfældig tidligere litteratur«.1

Det Ole Degn især savner er »forsøg på at 
se bysamfundet som en helhed, hvor er
hvervsforhold, produktion og omsætning er 
afgørende for byens liv og dens økonomiske 
og sociale forhold«.2 Forklaringen på, at det 
tilsyneladende ser så ringe ud, er ifølge Ole 
Degns mening »sandsynligvis en traditionel 
opfattelse af begivenhedshistorie, institutio
ner og kendte personligheder som det væsent
lige i historien; kun i få tilfælde har den øko
nomiske og sociale historie og disse discipli
ners metode og teknik faet lov til at spille en 
væsentlig rolle.«

Ole Degn indrømmer dog, at byhistorierne 
ikke alene tegner den nyhistoriske forskning. 
Mange delfremstillinger eller mindre afhand
linger »kaster lys over sider af bybefolknin

gens og byerhvervenes forhold og rummer 
vigtige bidrag til belysning ikke mindst af 
befolkningsvandringer, bykvarterer og deres 
udvikling og boligforhold.«3

De store, samlede byhistorier har imidler
tid, som Ole Degn påpeger, deres betydning 
ved de muligheder, denne fremstillingsform 
giver for en betragtning af byens og bybefolk
ningens forhold ud fra en større samlende 
synsvinkel, der medtager hele bysamfundet 
ud fra en helhedsbetragtning.

Dette gælder også i dag -  10 år senere, og 
der skal derfor i det følgende fremføres en 
række betragtninger over den byhistoriske 
fremstillingsforms seneste frembringelser.

Udgangspunktet er et ganske vist tilfældigt 
udvalg af -  meget forskellige -  byhistoriske 
fremstillinger fra de sidste par år. Der er i et 
par tilfælde tale om den første samlede skil
dring af byens historie, der er tale om en form 
for supplement til en tidligere byhistorie, der 
er fremstillinger med en forfatter og der er 
fremstillinger med flere forfattere. Der er end
videre tale om byer af vidt forskellig størrelse 
og alder, nemlig Frederikssund, Køge, Rud
købing, Bogense og Gråsten. Køge, Rudkø
bing og Køge kunne 1987-88 fejre deres 700- 
års jubilæum som købstæder, mens Frede
rikssund kun er små 200 år gammel som køb
stad, og Gråsten slet ikke er nogen købstad. 
Altsammen er det med til at gøre billedet 
meget broget. For at yde de fem værker fuld 
retfærdighed, må det derfor være rimeligt 
først at omtale dem hver for sig.

Henrik Fangel, f. 1944, cand. mag., leder af Sønderjysk Institut for Lokalhistorie, Aabenraa.
1. Ole Degn, anf. arb. s. 29.
2. Ibid, s?30.
3. Ibid. s. 31.
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Frederikssund
Lad det være sagt med det samme: Frederiks- 
sunds historie er et flot værk, i stort format, 
fornemt tryk, med fin lay-out og rigt illu
streret. Det er skrevet af en tilflytter, der fra 
starten af sin tilværelse som frederikssund’er 
har været stærkt engageret i det lokalhistori
ske arbejde, samtidig med at han har været 
gymnasielærer i historie. Man mærker i hele 
bogens og tekstens tilrettelæggelse meget 
stærkt den trænede pædagog, som er vant til 
at servere et historisk stof for ofte meget for
udsætningsløse elever. Teksten tager hele ve
jen igennem sit udgangspunkt i kilderne, hvis 
tilblivelse og troværdighed kommenteres, og 
det er forfatteren meget om at gøre, at for
klare, hvor vi har vores viden fra.4

Indledningskapitlet »En by ved fjorden i 
1801« er et godt eksempel på forfatterens 
fremgangsmåde. Ved hjælp af brandtaxatio- 
nen fra 1801 og folketællingen 1801, der er 
udarbejdet næsten de samme dage i februar 
1801, tager han os med på en tur gennem 
Frederikssund. Kirkebøger, skyld- og pante- 
protokoller, skifteprotokoller og retsprotokol
ler inddrages, således at vi også far mange 
andre ting at vide om husene og beboerne end 
deres navne og alder. Ud fra skifter fortælles 
således om møblement og inventar i en række 
huse, mens kirkebøgerne er brugt til at holde 
rede på slægtskabsforhold.

Det kan gøres, fordi byen ikke var ret stor -  
den bestod kun af 262 indbyggere fordelt på 
50 husstande i 30 ejendomme, og gennem
gangen af Udesundby -  landsbyen lige uden 
for byens østerport -  er da heller ikke helt så 
grundig, delvis fordi brandtaxationsprotokol- 
lerne mangler. Ind imellem er puttet en mere 
summarisk gennemgang af den anden halvdel 
af købstaden, nemlig Slangerup. Købstaden 
Slangerup/Frederikssund er en mærkelig 
skabning blandt de danske købstæder. Slan
gerup var sygnet hen i løbet af 1700-årene og 
blev nedlagt som købstad i 1809. Det hjalp i 
første omgang ikke Frederikssund ret meget, 
hvilket ifølge forfatterens vurdering skyldtes
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de trange tider efter Napolonskrigene og 
statsbankerotten 1813. Vi far tydeligt forkla
ret forskellen i social- og erhvervsmæssig 
struktur mellem de tre elementer Frederiks
sund, Udesundby og Slangerup, og forstår 
hermed også klart, hvorfor denne købstads
historie tager sit udgangspunkt i 1801: først 
på denne tid -  nærmere betegnet i 1809 -  blev 
Frederikssund en selvstædig købstad.

Tværsnitsundersøgelsen af byen gentages 
senere i bogen på grundlag af folketællingen 
1870 (s. 214—30), godt suppleret af akterne 
efter branden 1868, da en del af Udesundby 
brændte. Det giver grundlag for en skildring 
af et af byens fattigste kvarterer (s. 184—96), 
hvor vi ved hjælp af grundplaner af de 
brændte huse far gennemgået, hvem og især 
hvor mange mennesker, der boede i de en
kelte huse. Inventar og husgeråd gennemgås 
minutiøst i tilknytning hertil.

Et af bogens sidste afsnit er igen en tvær
snitsundersøgelse (s. 325-60). Det er mand
talslisterne 1897, som danner kildegrundlaget 
her, og der suppleres grundigt med fotogra
fier og samtidige annoncer for at give et ind
tryk af byen, som den så ud ved århundred
skiftet. Udgangspunktet for vandringen ad 
byens hovedgade er en tur, som redaktøren af 
byens lokalavis foretog til byens forretninger 
ved juletid 1896. Den gengives i sidens ene 
spalte og kommenteres og suppleres i den 
anden spalte. Det er meget fint gjort!

Ved de to andre tværsnit er der betydeligt 
færre illustrationer, simpelthen fordi forfat
teren har det princip kun at ville benytte 
samtidigt billedmateriale. Selvom der eksi
sterer et senere fotografi af f.eks. et hus opført 
ca. 1850, kan det ikke benyttes, men i stedet 
bringes der eventuelt en rekonstruktionsteg
ning af huset, som f.eks. byens første skole, 
Østergade 10 (s. 123), hvor det i billedteksten 
oplyses, at bygningen stadig findes, omend 
den er meget ombygget. Et fotografi af huset i 
dag ville dog nok i højere grad end tegningen 
skærpe i hvert fald den lokalkendtes bevidst
hed om netop denne bygnings historiske be
tydning end tegningen gør. Tegninger har

4. Knud B. Christoffersen: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970, 1. bind: 1801-1900. Forlaget 
Thorsgaard — Frederikssund 1986, 424 sider, ill., indb. Kr. 385,-.
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nu engang ikke samme appel som et foto- 
grafi.

Denne principielle holdning til brug af illu
strationer bevirker, at især bogens begyndelse 
er næsten uden gengivelse af fotografier. Til 
gengæld dominerer kortene her, og det gælder 
både ældre, topografiske kort og nye, til for
målet tegnede og rekonstruerede kort. For
fatteren har haft stor hjælp fra kommunens 
tekniske forvaltning, som har rekonstrueret 
detaljerede planer af byen, såvel 1801 som 
1897 og også iøvrigt har leveret mange andre 
kort og planer til bogen. Det kan være lidt 
svært -  især for den, der som anmelderen har 
det handicap ikke at være fra Frederikssund -  
at følge med på disse kort og orientere sig om, 
hvor vi nu er i byen (fotografier savnes!). Et 
lille kort af hele byen i hjørnet af hver af disse 
detailkort med angivelse af, hvor udsnittet er 
beliggende, ville have hjulpet. En nordpil og 
en målestok burde have været en selvfølge, 
især da målestoksforholdet skifter fra kort til 
kort og nord ikke altid er opad! Nuværende 
husnumre ville også have været en hjælp -  
også for de lokale -  i stedet for gamle eller nye 
matrikelnumre, som ikke engang i alle til
fælde er anført på kortene, men kun som hen
visning i teksten.

Bogens brug af kort må dog siges at være 
ret så overdådig sammenlignet med, hvad 
man ellers er vant til i byhistorier. Ikke alene 
disse rekonstruerede og nytegnede kort, men 
også mange relevante ældre, topografiske kort 
og matrikelkort, herunder de udmærkede kort 
fra Traps 1., 2. og 3. udgave, er gengivet (de 
sidste to Trap-kort kunne jeg godt have øn
sket mig i en større gengivelse, fordi de faktisk 
er de eneste kort, der giver en fuldstændig og 
klar oversigt over byområdet). Et kort over, 
hvad der blev sammenlagt med Frederiks
sund i 1868, og hvad der ikke blev sammen
lagt, savnes stærkt s. 184.

Bogen er iøvrigt illustreret med en række 
tegninger af en lang række genstande, som 
hovedsagelig befinder sig i byens museum, 
meget fint udført af Ulla Møldrup. Fotografi
erne dominerer i den sidste havdel af bogen, 
og det er gennemgående i en fremragende 
gengivelse. Især fotograf Johannes Hansens 
billeder er benyttet i store flotte gengivelser,

måske direkte fra besvarede glasnegativer. 
Ikke alle billeder findes i det lokalhistoriske 
arkiv, for også i Frederikssund findes private 
samlere; men det er godt, at disse samlere 
stiller deres materiale til rådighed for en 
større offentlighed, således som Helmuth 
Hansen (en efterkommer af Johannes Han
sen?) har gjort det her.

De tre tværsnit af byen og dens sociale og 
økonomiske struktur danner en slags rygrad i 
bogen. I dem tages der udgangspunkt for en 
skildring af den udvikling, som sker i perio
derne mellem de tre tværsnit. Forfatteren op
deler århundredet i tre perioder: 1801-50, 
1850-85 og 1885-1900. Især udviklingen i år
hundredets sidste tredjedel var voldsom. Den 
modernisering, som det danske samfund gen
nemløb i denne periode, afspejler sig også på 
mange områder i Frederikssund. Mangt og 
meget tages op, ikke blot byens fysiske ud
vikling med bygning af skoler, rådhus, broen 
til Hornsherred, havn, jernbane, gasværk 
o.m.a., men også den politiske udvikling med 
valg af borgerrepræsentation, senere byråd, 
og af Frederikssund-kredsens folketingsmed
lemmer. Dagliglivsskildringer er der også 
plads til, ligesom foreningslivet er tilgodeset, 
bl.a. med en samlet oversigt over foreninger 
grundlagt før 1900 (s. 371). Gennem de tre 
tværsnitsundersøgelser og iøvrigt hele vejen 
gennem bogen gøres byens mennesker le
vende, og personregistret vidner om det om
fattende galleri af mennesker fra alle sociale 
og erhvervsmæssige grupper, som træder 
frem på bogens sider.

Sammenhængen eller dispositionen er dog 
ikke alle steder helt klar, og gentagelser fra 
afsnit til afsnit undgås ikke. F.eks. gennemgås 
ting- og arresthusbyggeriet s. 88f, men dukker 
op igen s. 112, hvor bystyret omtales, hav
nens udvidelse i 1840’erne gennemgås s. 133, 
mens den fortsatte udbygning fra 1850’erne 
omtales s. 156-161, jernbanens anlæggelse og 
debatten herom gennemgås side 201, men er 
med igen under gennemgangen af det politi
ske liv s. 267; brændevinsbrænderne er gen
nemgået s. 140, mens der s. 162 er et selv
stændigt afsnit om brændevinsbrænderierne.

En del af forklaringen på disse gentagelser 
ligger i Knud B. Christoffersens fremgangs
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måde, der både er hans styrke, men nok også 
hans svaghed. Den suveræne behandling af 
det store kildemateriale, men samtidig her
med også en stærk fiksering til kilderne, som 
mærkes gennem hele bogen, samt den skarpt 
opretholde periodeinddeling er medvirkende 
til, at der kun sjældent optræder mere sam
menfattende betragtninger eller vurderinger 
af byens udvikling over længere sigt. Nogen 
klar begrundelse for den valgte periodeindde
ling, f.eks. i byens økonomiske udvikling, gi
ves ikke. Skellene 1850 og 1885 virker lidt 
tilfældigt valgte, og læseren efterlades ind
imellem med nogen usikkerhed med hensyn 
til, hvordan byens økonomiske udvikling 
egentlig skal vurderes. Side 70 hedder det 
f.eks. i forbindelse med en gennemgang af 
befolkningsudviklingen 1801-50, at der »er 
tale om en erhvervsmæssig fremgang, idet 
gruppen af erhvervsaktive var steget«, mens 
det længere nede på siden tales om »stilstan
den i Frederikssund«, og »at det virkelig var 
trange tider«. Krisen 1857 redegøres der for 
på udmærket vis s. 160, men at det var gode 
tider -  også for Frederikssund — i årene forud 
herfor, fremgår ikke særlig klart. S. 169 siges 
det, at håndværkerne fik gode forhold i Fre
derikssund efter næringsfrihedens indførelse i 
1862, mens der s. 300 er nogle betragtninger 
over, hvor vanskelige forholdene var især for 
byens håndværkere i tiden efter næringsfri
hedens gennemførelse. Og trods de vold
somme økonomiske, sociale og politiske æn
dringer, som byen gennemgik i 1880’erne og 
1890’erne,og som forfatteren redegør så ud
mærket for i bogens sidste tredjedel, tales der 
alligevel om fortsat stagnation på bogens sid
ste sider (s. 396). Var hele århundredet da én 
lang stagnationsperiode, hvor der ikke rigtig 
skete noget?

Forfatterens egen gennemgang af byens ud
vikling viser absolut det modsatte. Den by, 
som vi forlader på bogens sidste side, er en 
helt anden end den usle by med 30 huse, som 
vi startede med at læse om. Det er en stærkt 
udbygget organisme med institutioner, for
eninger og politisk liv. Det er netop den frem-
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ragende dokumentation af byens forandring, 
som gør bogen så fascinerende at læse, også 
selvom det ikke helt lykkes Knud B. Christof
fersen at fa det økonomsike konjunkturforløb 
klart frem. Hertil skal dog også bemærkes, at 
det er overordentligt vanskeligt at påvise kon
junkturer for en enkelt by eller egn.

Alt i alt må bogen om Frederikssund i det
18. århundrede således siges at være særdeles 
vellykket, såvel indholds- som udstyrsmæs
sigt. Det er lykkedes at give en sammenhæn
gende skildring af byens historie ud fra et 
overordnet synspunkt om de økonomiske og 
især de sociale og fysiske ændringer i byens 
struktur som det væsentlige. Dette er gjort 
uden at bogen er tynget af tal og statistik. 
Tværtimod er det lykkedes at kombinere det 
overordnede synspunkt med en skildring af 
borgernes hverdagsliv og af de politiske og 
samfundsmæssige ændringer, som ligger bag
ved.

Dansk byhistorisk forskning har med dette 
værk faet føjet et markant værk til sin lange 
række af byhistoriske fremstillinger, og vi 
venter spændt på fortsættelsen i bind 2, som 
skal bringe udviklingen frem til 1970.

Køge
Også Køge bys historie 1288-1988 hævder sig 
som et markant værk. Andet bind, der om
handler perioden fra 1850 til i dag, forelå ved 
700-års byjubilæet den 4. juli 19885, mens 
første bind udsendtes i 1986 og er anmeldt af 
undertegnede i Fortid og Nutid bind 33 s. 
255f.

Køge by er en betydeligt større by end 
Frederikssund, og det er en by, hvor udvik
lingen har været meget stærkere. Køge blev 
industriby i den periode, der er emnet for 
dette bind, der på ca. 400 sider skal behandle 
næsten den samme periode, som i Frederiks- 
sunds historie behandles i to bind på det dob
belte antal sider. På denne baggrund er det 
klart, at Køge bys historie ikke kan gennem-

5. Køge bys historie 1288-1988. Bind 2: 1850-1988. Udgivet af Køge kommune i samarbejde med Køge 
Museum og Køge byhistoriske Arkiv 1988. 432 s., ill. Kr. 545,-.
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gås lige så detaljeret. Meget må blive over
sigtsmæssigt.

Bogen har syv forfattere og syv kapitler. 
Først gives en oversigt over erhvervslivet i 
Køge, hvor de væsentligste træk af byens ud
vikling fremdrages og sættes ind i et bredt 
perspektiv. Herefter følger tre kapitler om 
»folk i Køge«, nemlig arbejder- middel- og 
overklassen, skrevet af lokale museums- og 
arkivfolk. »Overbygningen«, det offentlige liv 
følger efter, og til sidst kommer to kapitler om 
de fysiske omgivelser, byens plan og byens 
huse.

Poul Strømstads indledende oversigt over 
erhvervslivet i Køge er bygget kronologisk op. 
Det er inddelt i en række perioder, og for hver 
periode gives en oversigt over erhvervsfor
delingen. Ændringerne heri kommenteres, li
gesom de økonomiske konjunkturer far et par 
bemærkninger. Herudover gennemgås for 
hvert afsnit en række af de store erhvervs
virksomheder, som etablerer sig i Køge i den 
pågældende periode.

I noterne (s. 403) skriver Strømstad, at der 
på ingen måde er tale om historien om Køge 
1850-1970. Det ville kræve langt mere dybt
gående undersøgelser. En del af disse kom
mer imidlertid i afsnittet om byens fysiske 
omgivelser, som på en række punkter uddy
ber Strømstads afsnit, ja i flere tilfælde gen
tager eller overlapper dette afsnit. Havneud
videlser, anlæg af jernbaner, af elværk og 
vandværk er således omtalt i begge afsnit. En 
kombination af disse to afsnit ville nok have 
været at foretrække, fordi byens fysiske og 
erhvervsmæssige udvikling hænger så nøje 
sammen og udgør det grundlag, som byens 
liv udfolder sig på.

Dette viser sig bl.a. i gengivelsen af det 
kortmateriale, som det er vigtigt for læseren 
at have for at kunne følge med ved gennem
gangen af de mange virksomheder. Et kort, 
der viser beliggenheden af de virksomheder, 
som omtales i den indledende oversigt, kom
mer først side 319, mens de udmærkede kort 
fra Traps 2. og 3. udgave fra hhv. 1870 og 
1896 først er gengivet s. 302-03, og der er i 
Poul Strømstads ingen henvisninger til kor
tene.

Bogen er i det hele taget meget karrig i 
anvendelsen af kort. Yngre kort, der bl.a. 
kunne vise byens stærke udvikling i dette år
hundrede, er ikke gengivet i bogen, og noget 
nutidigt oversigtskort findes ikke. Her må 
man betjene sig af de kort, som er benyttet i 
anden sammenhæng s. 120 og 184, hvis man 
ønsker at finde de gadenavne og adresser, 
som forekommer i så stort tal i bogen.

De tre kapitler »Folk i Køge« optager næ
sten halvdelen af bogen og er særdeles vel- 
skrevne og læseværdige. Birte Broch behand
ler arbejderne, Gunnar Solvang middelklas
sen og Marie Bach borgerskabet. Alle tre for
fattere er tilknyttet Køge Museum eller Køge 
Byhistoriske Arkiv, og det sætter sit præg på 
afsnittene. Erindringer, indsamlet af Køge 
Museum og byhistorisk arkiv, danner en væ
sentlig del af kildegrundlaget. Gunnar Sol
vang benytter desuden materiale i National
museet. Privat billedmateriale er sammen 
med erindringsklippene, mange interiørfotos, 
gengivelser af genstande i museet og enkelte 
planer af lejligheder med til at gøre skildrin
gen af dagliglivet meget konkret. Børn og 
kvinders hverdag behandles fyldigt, ligesom 
fritidslivet indenfor alle tre sociale lag bliver 
skildret.

I alle tre afsnit gives skildringer af de æn
drede boligforhold i periodens løb. Udgangs
punktet er den snævre sammenhæng mellem 
bolig og arbejde med en voksende sammen
klumpning af alle sociale lag i den gamle 
bykerne. Byens vækst fra omkring århund
redskiftet medfører opførelse af etageejen
domme og villaer og en voksende adskillelse 
af hjem og arbejde. I alle tre afsnit ligger 
hovedvægten dog på tiden før ca. 1950. Det 
sociale boligbyggeri fra 1930’erne og parcel
husbyggeriet især fra 1960’erne er kun i ringe 
grad inddraget.

Både Birte Broch og Gunnar Solvang har 
foretaget socialtopografiske analyser, og gen
giver resultaterne heraf på tre kort over Køge. 
Desværre er deres undersøgelser ikke fra 
samme år. Birte Brochs undrsøgelse (s. 120) 
viser, hvor arbejderhusstande og »øvrige« 
husstande boede 1901, mens Gunnar Sol
vangs kort viser middelklassens hushold 1870
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(s. 159) og 1921 (s. 184). Marie Bach har ikke 
nogen tilsvarende undersøgelse eller kort i sit 
afsnit om borgerskabet.

Det er et særdeles møjsommeligt arbejde at 
foretage sådanne undersøgelser, og netop der
for kunne man godt have ønsket sig en bedre 
koordinering, således at man havde valgt et 
eller to fælles år, f.eks. 1870 og 1921, og så 
havde gennemført undersøgelsen som en total 
undersøgelse. Det havde givet mulighed for 
nogle generelle betragtninger over byens soci
altopografiske struktur og de ændringer, som 
måtte være sket heri. Som det er nu far man 
af Birte Brochs kort nok indtryk af, at arbej
derhusstandene i 1901 koncentrerer sig i by
ens yderområder og i den ældre bydels bag
gader, men hvordan forholder det sig med 
middel- og overklassen, og hvor boede arbej
derne og overklassen i 1921 i forhold til mid
delklassen, som ifølge Gunnar Solvangs kort 
er spredt ud over hele byen?

Svagheden ved den valgte fremgangsmåde 
at skildre de tre klasser hver for sig er nok, at 
det ikke rigtig giver mulighed for tværgående 
analyser. Hvor stor en andel udgjorde de tre 
klasser af byens samlede befolkning på for
skellige tidspunkter og skete der nogle æn
dringer heri? Hvordan var relationerne mel
lem de tre sociale lag, var der nogen kontakt 
mellem dem, eller levede de deres liv så ad
skilt som man far indtryk af gennem de tre 
afsnit?

I Marianne Johansens afsnit »Det offent
lige liv« er samlet alt det stof, som ikke ved
rører de tre sociale klassers hverdagsliv. Det 
politiske liv, skole og undervisning, forenings
liv, kultur- og fritidsliv behandles i de for
skellige perioder, begyndende med tiden før 
1868.

Herefter følger et afsnit om rigsdagsvalgene 
1848-1915, hvorefter købstadsstyret behand
les, således som det udfoldede sig på grundlag 
af loven om købstædernes styrelse 1868. Mel
lemkrigstiden 1920-40 får seks sider, mens 
besættelsestiden behandles på kun fire sider; 
tiden frem til 1970 far syv sider, sluttende 
med kommunesammenlægningen i 1970. No
gen videre dybtgående behandling af de en
kelte perioder er der således ikke tale om, og
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hele afsnittet bygger da også hovedsagelig på 
trykt litteratur, samt enkelte erindringer og 
interviews med tidligere kommunale embeds- 
mænd og politikere.

Stefan Otts afsnit om »Byens udvikling og 
planlægning« kaldes et strejftog. Her gives en 
god kortfattet oversigt over byplanlægningens 
hovedtræk frem til dispositionsplan 1974 og 
kommuneplan 1983. I det følgende behandles 
en række hovedpunkter i de forskellige perio
der, først jernbanerne og de tekniske værker 
og derefter vejbyggeri og havnen. Byens are
alproblemer og striden med Den Carlsen- 
Langeske stiftelse, der ejede Gamle Køgegård 
og betydelige arealer heromkring, far et selv
stændigt afsnit, og der sluttes af med en gen
nemgang af kommunesammenlægningen og 
dens forløb. De sidste årtiers planlægning af 
bykernen med bevaringsbestræbelser, trafik
sanering, parkeringsproblemer osv. hører na
turligt med i dette afsnit.

Jørgen Sestofts afsnit om bygningskulturen 
er opbygget som en gennemgang af de sidste 
100 års arkitekturhistorie. Udvalgte eksem
pler på gode huse fra de forskellige perioder 
trækkes frem, beskrives og kommenteres, og 
både offentligt byggeri, boligbyggeri og er
hvervsbyggeri er medtaget. Der er arkitekt
navne på det meste, og man får indtryk af, at 
Køge har haft en række særdeles gode, lokale 
arkitekter. I afsnittet er foruden fotografier 
gengivet planer og opstalter af de omtalte 
huse.

Ved en samlet betragtning af værket må 
man sige, at det er skildringen af dagliglivet, 
der fremtræder mest markant og er med til at 
gøre dette værk til noget særligt. I forhold til 
de tre museums- og arkivfolks skildringer af 
»folk i Køge« står bogens øvrige afsnit blot 
som en ydre ramme, bl.a. fordi der i værket 
kun har været plads til en oversigtsmæssig 
gennemgang af mange sider af byens udvik
ling. Især er skildringen af tiden efter 1945 og 
ikke mindst de sidste årtiers store samfunds
mæssige ændringer svagt belyst, og de mange 
forfattere er medvirkende til, at bogen ikke 
fremstår så helstøbt som Frederikssund bys 
historie.

Udstyrsmæssigt hævder bogen sig derimod

105



Henrik Fangel

flot. Der er tale om fornemt boghåndværk, vel 
tilrettelagt og med en fremragende gengivelse 
af det meget store antal fotografier og andre 
illustrationer, som nok fylder op imod halv
delen af bogens samlede sidetal. Byens gave 
til byens borgere -  og til alle vi andre, der 
interesserer os for de gamle danske købstæ- 
ders historie -  kunne -  trods den pebrede pris 
-  ikke være smukkere.

Rudkøbing
Rudkøbing fyldte 700 år i 1987 og i den an
ledning udgav byrådet »Blade af byens histo
rie«. Det er ikke nogen egentlig byhistorie -  
en sådan findes nemlig i ikke mindre end fire 
bind, udgivet 1937-74 af byens flittige lokal
historiker, Chr. Kiilsgaard. Borgmesteren 
skriver da også i forordet, at læseren ikke skal 
forvente nogen rød tråd i bogen. Målet har 
derimod været »i en populær form og i en 
række uafhængige kapitler at beskrive ud
valgte facetter af byens liv og historie med 
hovedvægten lagt på de sidste 100 år,« og på 
den måde kan bogen godt opfattes som en 
videreførelse af eller supplement til Kiils- 
gaards byhistorie.6

Mange af bogens kapitler forholder sig da 
også til Kiilsgaards byhistorie på en eller an
den måde. Det gælder i udpræget grad de 
første kapitler, som er skrevet af arkæologen 
Jørgen Skaarup. Her fremlægges enkelte re
sultater af nogle af de mange undervands- 
arkæologiske undersøgelser, som Skaarup har 
gennemført i de senere år, mens myten om 
det ældste Rudkøbings placering imod syd 
ved Lindelse Nor og Kiilsgaards opfattelse af 
Rudkøbing som en befæstet by i middelal
deren aflives. Anlæggene ved Lindelse Nor 
kan dateres til 1300-årene, dvs. efter at Rud
købing fik købstadsrettigheder, og middelal
derlige befæstninger omkring byen har ikke 
kunnet påvises arkæologisk. Befæstningen af 
Rudkøbing er først sket under svenskekrigene 
i 1600-årene. Denne befæstning er der kun

meget få spor tilbage af. Det samme gælder 
byens ældre bygninger. Jørgen Skaarup be
retter om et par af de sidste årtiers udgrav
ninger af 1600-tals kældre, hvorefter Jørgen 
Elsøe Jensen, der har udgivet »Historiske 
huse og gårde i Rudkøbing«, tager over og 
skildrer byens fysiske udvikling fra anlægs
tiden til den store byfornyelse. Byens middel
alderlige plan er intakt, men så at sige alle 
byens huse blev fornyet i perioden 1840-90, 
således at det i dag er den grundmurede køb
stadsklassicisme, som præger byen. Ved 
hjælp af udvalgte eksempler præciseres det, 
hvad der er karakteristisk for Rudkøbings 
bygningskultur i dag. Afsnittet omhandler 
dog udelukkende den gamle bydel, mens der 
intet er om arkitekturen i de nyere bydele. 
Helle Ravn kommer lidt ind på disse bydele i 
sit afsnit »Forretninger og håndværk«, hvor 
hun foretager en sammenlignende undersø
gelse af, hvad der var af håndværkere i Rud
købing i 1909 og 1987. Også herigennem bli
ver der sagt nogle væsentlige ting om ud
viklingen i dette århundrede. Det er ændrin
gerne i erhvervsstrukturen og i mindre grad i 
den fysiske struktur, som er hendes emne, 
selvom hun er opmærksom på, at enkelte 
håndværkere i 1987 er placeret i byens yderk
varterer. Nogle fotografier herfra kunne godt 
have suppleret de udmærkede og instruktive 
kort, som bringes til illustration af udviklin
gen.

Herefter følger tre afsnit skrevet af muse
umsinspektør Ole Mortensøn. Transport, fi
skeri og arbejds- og fritidsliv er overskrif
terne, og også her er det de sidste ca. 100 år, 
som behandles, bl.a. på grundlag af erindrin
ger og interviews i Langelands Museum og i 
det byhistoriske arkiv. De sidste 100 års for
andringer, ikke mindst indenfor de sidste år
tier træder klart frem, når man læser disse 
afsnit. Mens der omkring århundredskiftet 
var et halvthundrede familier, som levede af 
fiskeri, er der i dag kun fem familier, simpelt
hen fordi der ingen fisk af betydning er. Årsa
gen er overfiskning og tiltagende forurening!

Byhistorisk arkivs leder. Jens Mollerup,

6. Rudkøbing 700 år. Blade af byens historie. Udgivet i anledning af Rudkøbing købstads jubilæum 1987. 
204 s., ill. Kr. 100,-.
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gennemgår herefter en række institutioner, 
nemlig skoler, kulturelle institutioner og 
»Sundhed og sygdom«, dvs. sygehuset og by
ens plejehjem. Mollerup skriver endvidere 
om besættelsen og bygger sin fyldige beret
ning på utrykt materiale i det byhistoriske 
arkiv, dels skrevne beretninger, dels inter
views. Helle Ravn slutter af med at skrive om 
»Den grønne by«. Et afsnit med personoplys
ninger om borgmestre og embedsmænd, et 
steds- og sagsregister og et navneregister, der 
også medtager skibsnavne (!) afslutter bogen. 
Bogen er velillustreret med et varieret foto
grafisk materiale, og der er kort over byen 
1899 (Trap igen!) og i dag, så også den ikke- 
indfødte kan finde rundt. Detailkort af hav
nens udvikling savnes dog.

Selvom »Rudkøbing 700 år« ikke er nogen 
egentlig byhistorie, hvor man kan forvente en 
rød tråd, således som det siges i forordet, er 
det alligevel lykkedes at give et fyldigt og 
rimeligt sammenhængende billede af byens 
udvikling i de sidste ca. 100 år. Udviklingen 
inden for byens erhvervsliv eller væsentlige 
sider af det -  handel, håndværk, fiskeri og 
transportvæsen -  træder klart frem. Væsent
lige udviklingslinjer inden for byens institu
tioner er fremdraget, og også ændringer i ar- 
bejds- og fritidsliv er det lykkedes at belyse. 
Bogen fremtræder således som et udmærket 
supplement til Chr. Kiilsgaards byhistorie, 
hvis hovedvægt ligger på den ældre tid.

Bogense
Også Bogense fyldte i 1988 700 år, og også 
her har man -  på initiativ af Bogense Rotary 
Klub -  ønsket at markere byjubilæet med en 
byhistorie. Første bind, der omhandler perio
den op til 1787,er skrevet af Hans Hansen og 
udkom i 1982 (anmeldt i Fortid og Nutid bind 
31, s. 68), mens bind 2, der udkom i 1984, og 
bind 3, der udkom i 1986 og skal omtales her, 
omhandler perioden 1787-1938 og er skrevet 
af Hans Henrik Jacobsen. Begge de to for
fattere er historikere og underviser på fynske
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gymnasier. Et fjerde bind, der udkom i jubi
læumsåret, giver en skildring af perioden si
den 1938 og bringer erindringer fra det gamle 
Bogense.7

Det bind, der her skal omtales, udgør såle
des sammen med bind 2 en helhed, hvilket 
gør det vanskeligt for anmelderen at give en 
rimelig vurdering af bind 3 alene. I bind 2 
behandles først byens fysiske udvikling og 
derefter byens styre. »Handel og omsætning« 
og »Næring og erhverv« giver en skildring af 
byens økonomiske liv, mens bogens tre sidste 
kapitler behandler byens indtægter og ud
gifter, omsorg for byens borgere samt kom
munale tekniske anliggender. Bind 3 knytter 
an til bind 2 ved at indledes med et kapitel 
om byens forbindelser med omverdenen, bl.a. 
jernbanen, men herefter er det de politiske og 
kulturelle forhold, som præget bindet. Der er 
et længere kapitel om valg til stænderforsam
ling og rigsdag, mens kirker og præster, skole 
og lærere samt presse far hver ca. 10 sider. De 
følgende ca. 30 sider bærer overskriften »Kul
turliv« og omhandler en række kulturelle for
eningers virksomhed, mens byens foreninger 
iøvrigt ligesom »teaterliv og andre forlystel
ser« hver far et særskilt afsnit. Der sluttes af 
med en gennemgang af »særlige begivenheder 
og hændelser« samt »krigstilstande«, dvs. de 
indkvarteringer, som byen har haft i krigene 
1807-14, 1848-50, 1864 og 1914-18.

Som det ses er der tale om en disposition, 
der først behandler byens fysiske udvikling og 
derefter byens økonomiske forhold, herunder 
tekniske forhold; de sociale forhold er set ud 
fra kommunens synsvinkel, mens der ikke er 
foretaget nogen undersøgelse af byens sociale 
struktur, således som det er tilfældet i bø
gerne om Frederikssunds og Køge historie. 
Bind 3 omhandler som nævnt hovedsagelig 
det politiske og kulturelle liv, herunder for
eningslivet. De begivenheder, som her far en 
særlig behandling, er ikke hverdagslivets be
givenheder, men særlige begivenheder, såsom 
kongebesøg og festdage, byens 650-års jubi
læum i 1938 og »stormfloder og ulykkelige 
hændelser«. Et afsnit med overskriften »Arets 
begivenheder« (s. 138-50) omhandler som-

7. Hans Henrik Jacobsen: Bogenses historie 3: II. Byens udvikling 1787-1938 1986, s., ill. Kr. 189,-.
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merudflugter og -fornøjelser, grundlovsfester, 
skyttefest, høstfest, koncerter, teater, vinter
baller m.m., dvs. det er også her årets særlige 
begivenheder, som er emnet. Den dokumen
tation og beskrivelse af hverdagslivet, som 
fylder godt i Frederikssunds og Køge bys hi
storie, og som også belyses i bogen om Rud
købing, mangler således helt i disse bind af 
Bogenses historie. Måske vil den fremgå af 
bind 4’s erindringsafsnit.

Der er mange af Bogenses fremtrædende 
borgere, der passerer revy her i bind 3. Alle 
kredsens rigsdagsrepræsentanter omtales, og 
af de fleste af dem er der gengivet et portræt. 
En fyldig omtale af omvalget i 1873, som 
medførte, at Klaus Berntsen for første gang 
blev valgt til Folketinget, giver et interessant 
og lidt rystende indblik i datidens lidt lem
fældige valgmåde og hvad det kunne føre til af 
stridigheder. For kirke, skole og presse gæl
der, at det mere er præsterne, lærerne og 
redaktørerne som omtales, end det er det kir
kelige liv og skolens og avisens dagligdag. 
Bygninger, organisatoriske og økonomiske 
forhold belyses indgående. Også Bogense fik 
sin private realskole i slutningen af 1800- 
årene, men modsætningen mellem folkesko
len og den private skole var her ikke større 
end at den private realskole i 1915 blev ned
lagt uden større sværdslag og sammenlagt 
med borgerskolen, der havde indført realek
samen i 1908 og samtidig havde taget en stor 
ny skolebygning i brug. I Bogense havde man 
i det hele taget en langt mere positiv ind
stilling til skolevæsenet end i f.eks. Frederiks
sund, hvis skoleforhold i en lang periode var 
under al kritik.

Igennem kapitlerne om kultur- og teaterliv 
far man indtryk af et meget blomstrende kul
turliv i Bogense. Der var tidligt en læsefore
ning, en foredragsforening oprettedes 1875 og 
et bibliotek 1900. Museum, historieskrivning 
og poesi samt malerkunst gennemgås med en 
omtale af de personer, som stod bag, skrev 
eller malede. Gennemgangen af byens teater 
efterlader næsten indtrykket af Bogense som 
et kunstens mekka! I kapitlet »Byens forenin
ger« gives en oversigt med en kort omtale af 
et meget stort antal af byens foreninger, og 
flere af dem er endda i forvejen omtalt i af

snittet om byens kulturliv. Sportsliv og 
sportsforeninger har faet deres eget afsnit, og 
det samme gælder forskønnelsesforeningen, 
der i 1927 blev til byens turistforening. Her 
fortælles også historien om, hvordan det gik 
til, at Bogense fik en kopi af den berømte 
Manneken-pis, som utvivlsomt har haft stor 
turistmæssig betydning for byen.

Der er megen opremsning i disse afsnit og 
kun fa betragtninger over, hvorfor bestemte 
typer af foreninger opstår i bestemte perioder. 
Det gælder f.eks. afholdsforeningerne, hvoraf 
Bogense fik ikke mindre end 11 i løbet af ca. 
25 år fra 1894 til 1920, og riffelskyttefore
ningen, der stiftedes i 1861. En sammenhæng 
med den almindelige samfundsudvikling, 
som kunne være med til at forklare disse fæ
nomeners opståen, er kun antydet.

På bogens sidste sider gives en sammen
fattende skildring af de 150 års udvikling, 
som er emnet for de to bind. Sammenfat
ningen er klar og præcis og bidrager til, at de 
mange enkeltoplysninger, som især sidste 
halvdel af bind 3 er så fyldt med, af læseren 
kan forstås som elementer i den udvikling, 
som på mange måder er fælles for de her 
omtalte småkøbstæder.

Bogen er velskrevet og forfatteren formår 
ved gengivelse af mange småepisoder og be
givenheder at gøre sin beretning levende. Il
lustrationerne er for hovedpartens vedkom
mende fotografier, som knytter sig nøje til 
teksten. En større anvendelse af andet illu
strationsmateriale, f.eks. flere avisannoncer, 
kunne dog have medvirket til at give større 
variation i tekstbilledet. Et kort over byen i 
større målestok (og nyere) end kortet, der er 
gengivet s. 11, savnes stærkt.

Sammenfattende må det siges, at Bogense 
historie bind 3 fremtræder som et eksempel 
på god og gedigen lokalhistorie. Der er i op
bygningen af værket foretaget nogle valg og 
prioriteringer, som nok i nogen grad lader sig 
forklare ud fra det kildemateriale, som er an
vendt. Byens arkiv er en væsentlig kilde, lige
som den lokale Bogense Avis er gennemgået 
systematisk fra 1859 til 1949. Institutioner, 
personer og begivenheder far herved en frem
trædende plads i værket, specielt i bind 3, 
hvor flere af afsnittene har avisen som hoved
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kilde, mens en beskrivelse af dybereliggende 
strukturer og ændringer heri træder i bag
grunden. Ved denne fremgangsmåde og di
sponering af stoffet bygger Bogenses historie 
videre på en lang, solid tradition i dansk by
historisk forskning.

Gråsten
Det samme kan på mange måder siges om 
bogen om Gråstens historie. Forfatteren er 
ikke uddannet historiker, men har gennem 
mange års arbejde som grundlægger og leder 
af byens lokalhistoriske arkiv erhvervet sig et 
indgående kendskab til byens historie. Denne 
viden er udmøntet i denne bog, som nok kan 
stå mål med de professionelle historikeres 
fremstillinger.8

I modsætning til de øvrige, her omtalte 
bøger, behandler denne bog både et sogn og 
en by -  eller flække, der er opstået i ly af 
slottet og først er blevet til en egentlig by i 
løbet af de sidste ca. 100 år. Det betyder at 
bogen nødvendigvis må være anderledes an
lagt end købstadshistorierne, og hertil kom
mer så, at slottet må vies særlig opmærksom
hed, således som det siges i bogens forord.

Bogen indledes med en fin lille oversigt 
»Sogn og flække« der i tilknytning til et mo
derne 4 cm kort over sognet giver en oversigt 
over sognets geografi, geologiske fremtrædel
sesform og befolkningsmæssige udvikling. 
Herefter følger så en gennemgang af slottets 
historie og af slægten Ahlefeldt og de augu- 
stenborgske hertuger samt deres betydning 
for udviklingen, økonomisk, socialt og kul
turelt. Denne del bygger hovedsagelig på de 
trykte litteratur, ikke mindst A. D. Jørgen
sens grundlæggende arbejde om Gråstens 
ældste historie, men det er lykkedes forfat
teren herigennem at give en god og klar over
sigt over slottets og sognets ældste historie. 
Historien om godsejerne er levende fortalt, 
med en klar understregning af, at fæstebøn
dernes kår for det meste var ganske hårde.

Nogle byhistoriske fremstillinger

Der bringes endvidere nogle fortrinlige korts
kitser, der viser slottets udvikling og place
ring fra ca. 1600 til 1820. Meget er usikkert i 
slottets bygningshistorie, hvilket gang på 
gang siges klart. Herefter behandles kirkerne 
og skolerne samt de øvrige herregårde i sog
net, bl.a. Gråsten Ladegård og Fiskbæk. Ud
viklingen følges helt op til dette århundrede, 
hvor bl.a. udstykningen af de tidligere her
regårdsjorder til husmandskolonier og Fisk
bæks omdannelse til landbrugsskole vies sær
lig opmærksomhed.

Alt i alt dækker denne gennemgang af slot
tets og sognets historie ca. halvdelen af bo
gens sider. Gråsten by spiller kun en ringe 
rolle i denne del af bogen, simpelthen fordi 
der ikke var nogen by. I slutningen af 1700- 
årene omfattede byen kun ca. 30 familier, 
som levede af handel og håndværk, og først 
når vi kommer op i første halvdel af 1800- 
årene kan vi begynde at tale om en egentlig 
bydannelse og byudvikling. Købmandsfami
lien Ahlmann, der slog sig ned i byen i 1809, 
spillede en væsentlig rolle for denne udvikling 
og far derfor en særlig grundig omtale.

Anden halvdel af bogen, begyndende med 
treårskrigen 1848-50 handler først og frem
mest om Gråsten by. Væsentlige elementer i 
udviklingen af institutioner, firmaer og for
eninger er medtaget. Det gælder fattiggård, 
sparekasse, det store kurhotel, jernstøberi og 
maskinfabrik, jernbaner og fjordsejlads og 
ikke mindst foreningslivet. De nationale for
hold har en fremtrædende plads i behand
lingen af byens historie, og både tyske og 
danske foreninger behandles. Forfatterens 
hjerte er helt klart hos byens dansksindede 
befolkning, og fremtrædende danske borgere 
såsom farver Marcus Jürgensen (A. D. Jør
gensens far), købmand G. C. Biehl og gulds
med Julius Jacobsen, byens første danske sog
nerådsformand efter 1920, far særlig omtale. 
Krigen 1914-18, afstemningen og genforenin
gen 1920 samt besættelsestiden 1940-45 dan
ner skel i fremstillingen. I tiden efter genfor
eningen sker en modernisering af byen med 
etablering af havnen, vand- og elforsyning

8. Poul Andersen: Gråsten -  et slot og et sogn. Udgivet af Historisk Forening for Gråsten by og egn. 1986. 
279 s., ill. Kr. 150,-.
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samt kloakering, opførelse af alderdomshjem 
og børnehave. Foreningslivet far også i denne 
periode særlige omtale og er med til at tegne 
billedet af en by, hvis udvikling i voksende 
grad ligner de gamle købstæders udvikling.

Lidt svagt i denne skildring står byens fysi
ske udvikling. Et kort over byen 1921 er det 
eneste, som bringes (s. 214), og der er ikke i 
detaljer gjort rede for byggeriets vækst, anlæg 
af gader eller de sidste årtiers eksplosive ud
vikling med bl.a. parcelhusbyggeri. Rundt 
omkring i bogen er der spredte oplysninger 
om disse forhold, men nogen samlet oversigt 
eller gennemgang heraf findes ikke, og det 
bevirker, at læserens forståelse af de lange 
linier i byens fysiske udvikling svækkes.

Udvalget af de foreninger, som får en sær
lig omtale, kan endvidere synes lidt tilfældigt. 
Forfatteren nævner det selv (s. 246), men det 
er nok især bemærkelsesværdigt, at byens fag
bevægelse slet ikke omtales. Gråsten ligger i 
en egn, hvor teglværksindustrien spiller en 
væsentlig rolle, men dens betydning for byen 
kommer slet ikke frem. Det samme gælder de 
politiske partiers styrkeforhold. Bogen slutter 
med et kort afsnit med overskriften »Dansk -  
tysk«, hvor der bringes tal for alle valg fra 
1867 til 1968. Også for tiden efter 1920 skel
nes der her kun mellem dansk og tysk, dvs. 
alle danske politiske partier er samlet under 
et. De politiske partiers udvikling og tilpas
ningen til danske politiske forhold efter 1920 
er således slet ikke behandlet i bogen.

Forfatteren siger i bogens forord, at hen
sigten med den har været »at give en samlet 
let forståelig beskrivelse af sognets historie 
gennem 500 år.« Med de mangler, som er 
berørt ovenfor, må det siges at være lykkedes, 
ikke mindst fordi forfatteren med sit store 
kendskab til kildematerialet har kunnet ind
drage bl.a. erindringer og breve, som leven
degør en situation, en udvikling eller en be
givenhed. Der er mange af den slags små, 
friske pust i bogen, og bogens ret omfattende 
personregister vidner om, at det er lykkedes 
forfatteren ved denne metode at få bogen til 
at handle om levende mennesker, som har 
haft hjerte og sind med i deres handlinger. 
Det gør bogen let tilgængelig og let læselig 
både for Gråsten-boerne og for andre inter

esserede. Bogens hovedvægt må nok siges at 
ligge i perioden fra ca. 1800 til 1945. Det 
gælder både skildringen af slottet og af byen. 
Disse ca. 150 år var en periode, hvor de natio
nale forhold spillede en væsentlig rolle, ikke 
kun i Gråsten, men i hele Sønderjylland. Det 
er forfatteren magtpåliggende at få disse na
tionale forholds betydning for udviklingen be
lyst. Det er dem der giver denne periode sit 
grundpræg og sin grundtone. Også det kom
mer frem ved den metode, som forfatteren har 
anvendt. De mange småhistorier, anekdoter, 
brevcitater, erindringsuddrag m.m. lader 
denne grundtone klinge gennem det meste af 
bogen, og er hermed med til at anskueliggøre 
de nationale holdninger og stemningers be
tydning for menneskers handlinger i en fortid, 
der havde et helt andet grundpræg end vor 
tid, hvor den nationale afspænding er fuldt 
gennemført. Det kan derfor være svært for 
nutidsmennesker, der ikke selv har haft de 
nationale spændinger inde på livet, at forstå 
denne fortid. Hertil hjælper Poul Andersens 
bog om Gråsten meget.

Sammenfatning
Af omtalen af disse fem bøger turde det 
fremgå, at der er tale om meget forskellige 
fremstillinger, og opgaven at skildre en bys 
historie over lang sigt er blevet løst vidt for
skelligt. Ole Degns bemærkning om de by
historiske fremstillinger fra perioden ca. 1955 
til 1975 »at man ser et utal af temaer, emner 
og synspunkter«, gælder også for disse vær
ker.

Alligevel synes det muligt at fremdrage 
nogle fællestræk, der antyder en tendens eller 
en retning for den specielle genre, som den 
samlede byhistoriske fremstilling udgør, især 
hvis vi sammenligner med de tidligere frem
stillinger, som foreligger for tre af de her om
talte byer, nemlig Frederikssund, Køge og 
Rudkøbing.

I 1932 udkom Køge Bys Historie, redigeret 
af Victor Hermansen og Povl Engelstoft. Bo
gen havde mange forfattere, men kernen i den 
var Arthur G. Hassøs skildring af byens hi
storie indtil 1870 på små 200 sider, samt L.
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Blanders og A. Chr. Westergaards afsnit om 
Køge i nyere og nyeste tid på ca. 125 sider. 
Hassøs afsnit byggede først og fremmest på 
byens arkiv, og bystyret, byens fremtrædende 
borgere, samt byens institutioner spiller der
for en vigtig rolle. Indholdet af afsnittet om 
Køge i nyere og nyeste tid var af nogenlunde 
samme karakter med en opremsning af tal fra 
regnskaber o.lign., og af navne på de perso
ner, som havde virket indenfor de forskellige 
institutioner, offentlige værker, bystyre osv. 
Dette afsnit udgør således en omfattende ma
terialesamling med mulighed for mange op
slag, men nogen sammenhængende skildring 
af byens udvikling efter 1870 er der ikke tale 
om.

Arne Sundbos værk Frederikssunds og 
Købstaden Slangerups Historie er også fra 
1930’erne og bygger også på omfattende stu
dier i bl.a. byens arkiv. Slangerup spiller ho
vedrollen i første bind, mens bind 2, der ud
kom 1937, bærer undertitlen Frederikssunds 
historie 1810-1870. Også her indtager bysty
ret og byens anliggender en væsentlig plads, 
og det er karakteristisk at ca. halvdelen af 
bindets ca. 200 sider optages af fortegnelser 
over byens embedsmænd og andre fremtræ
dende borgere med fyldige personalhistoriske 
oplysninger om hver enkelt.

Også i Chr. Kiilsgaards store værk om 
Rudkøbings historie, som udkom i fire bind 
fra 1949 til 1974, spiller det personalhistori
ske stof en fremtrædende plads. Værket bærer 
undertitlen Topografi og bystyre. Topografien 
optager betydelig plads, idet hver enkelt gade 
og dens udvikling gennemgås. Endvidere be
handles byens institutioner og bystyret grun
digt, og værket rummer tillige biografier over 
såvel folkevalgte som embedsmænd, herun
der også kirkens og skolens. Værket bærer i 
sin opbyning stærkt præg af, at det er blevet 
til over en lang årrække, og at der fra starten 
næppe har været en samlet disposition for 
hele værket. Værket er resultatet af en enkelt 
mands livslange interesse for sin bys historie, 
en interesse, som medførte et stort indsam
lingsarbejde samt studier i offentlige arkiver. 
Et betydeligt og omfattende materiale er 
fremlagt, mens den sammenhængende skil
dring af byens historie træder svagere frem.

Nogle byhistoriske fremstillinger

Det turde af denne korte gennemgang være 
klart, at disse tre byhistorier er af en helt 
anden karakter end de her omtalte. For de 
nye byhistorier gælder, at de er langt bredere 
i deres anvendelse af kilder end de ældre. Det 
bevirker, at byens institutioner, bystyret og 
byens embedsmænd far en mindre fremtræ
dende placering end tidligere. Der er næppe 
tvivl om, at det er de lokalhistoriske arkivers 
indsamling af kildemateriale af ikke-offentlig 
proveniens, som her slår igennem, ligesom 
også lokalmuseernes indsamling af genstande 
og andet materiale fra nyere tid sætter sig 
præg. Erindringer, brevsamlinger, forenings- 
og virksomhedsarkiver samt helt eller delvist 
bevarede interiører gør det muligt at skildre 
arbejds-, daglig- og fritidsliv på en helt anden 
måde end det tidligere var tilfældet. Men det 
er også klart, at en voksende interesse for 
»almindelige mennesker« og deres dagligliv 
har virket med til, at det ikke kun er byens 
overklasse og embedsmænd, som træder frem 
i en byhistorie. De omfattende personalhisto
riske afsnit, som kendetegner flere af de oven
for nævnte ældre byhistorier, finder vi ikke i 
de moderne byhistoriske fremstillinger. Der
imod er etnologiske synsmåder slået stærkt 
igennem, ligesom også mentalitetshistoriske 
synsvinkler gør sig gældende. Det er særligt 
tydeligt i Frederikssunds og Køge bys histo
rie.

Det bør også fremover være en selvfølge, at 
en byhistorisk fremstilling bringer en fyldig 
dagliglivsdokumentation og forsøger at frem
drage de forandringer, der er sket i menne
skers dagligdag. Det er ikke nok kun at be
rette om fritid og fornøjelser og de særlige 
begivenheder, som årets fester o.lign. udgør. 
Ofte vil forfatteren, der har til opgave at 
skrive en samlet byhistorie, stå over for det 
problem, at sådanne lokale undersøgelser 
ikke er foretaget. Problemet vil næppe være at 
fremskaffe det kildemateriale, som er nødven
digt for at kunne bringe denne dagliglivs
dokumentation, for det findes i dag i lokal
historiske arkiver og lokalmuseer. Problemet 
vil snarere ligge i bearbejdelsen af materialet, 
fordi mange forfattere (læs: historikere) nok 
vil stå fremmede overfor de etnologiske syns
vinkler, som bør anlægges på dette materiale.
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Med det store antal etnologer, som i dag er 
ansat på danske lokalmuseer, burde det imid
lertid ikke være et problem at tilgodese den 
vigtige side af den byhistoriske fremstilling, 
som dagliglivsdokumentationen er. Den er 
vigtig, også fordi der heri ligger en umiddel
bar læserappel.

En anden side af byens liv, som må have en 
central placering i den byhistoriske fremstil
ling, er skildringen af byens fysiske udvikling, 
dvs. byggeri, anlæg af gader og kvarterer, af 
havn, jernbane, tekniske anlæg o.lign. Skil
dringen heraf giver læseren mulighed for at 
sætte noget kendt, nemlig byen, som den 
fremtræder i dag, i relation til byens tidligere 
fremtrædelsesformer. Kort og fotografier eller 
andet billedmateriale er vigtige i en doku
mentation af forandringerne. Det er gjort sær
ligt godt og grundigt i Frederikssunds histo
rie, mens det i Køge bys historie er blevet lidt 
mere spredt fægtning. Bogense bys historie og 
bogen om Gråsten er mangelfulde på dette 
punkt, mens man i Blade af Rudkøbings hi
storie ikke har ønsket at behandle den fysiske 
udvikling i detaljer, fordi Chr. Kiilgaards 
værk i så rigeligt mål behandler emnet.

En skildring af de fysiske forandringer er et 
godt udgangspunkt for at forstå de strukturer, 
som prægede byen tidligere. Det gælder øko
nomiske og erhvervsmæssige såvel som soci
ale strukturer. Villabyggeriet fra slutningen 
af forrige århundrede introducerer således en 
ny boligform, der medfører adskillelse af sam
menhængen mellem hjem og arbejdsplads, og 
samtidig er udtryk for en social differentiering 
indenfor boligområdet. Udbygningen af in
frastrukturen, dvs. anlæggelse af havn, jern
bane, landeveje, gasværk og elværk, bilens og 
telefonens opdukken er de ydre udtryk for en 
modernisering af samfundet, og deres ind
pasning i det gamle bymiljø eller dettes til
pasning hertil er vigtige fikspunkter i byens 
udvikling. Skolebyggeri og udbygning af of
fentlige, sociale institutioner viser det offent
liges voksende engagement i uddannelses
mæssige og sociale spørgsmål. Her må Fre
derikssunds og Køges bys historie nok siges at 
være de fremstillinger, som er sluppet bedst 
om ved at fa denne sammenhæng frem.

Ved en sammenligning af de byhistorier,

som her behandles, fremgår det ret klart, at 
der er tale om et fælles mønster for de fem 
byers udvikling igennem de sidste ca. 150 år. 
At dette mønster gentager sig fra by til by har 
naturligvis sin forklaring i, at de fem byers 
udvikling afspejler samfundets udvikling som 
helhed. Det er væsentligt, at denne samfunds
mæssige udvikling fremgår af fremstillingen.

De fem byer er imidlertid forskellige, og der 
er forskel i den måde de har udviklet sig på på 
baggrund af den samfundsmæssige udvikling. 
Det kan skyldes forskel bl.a. i beliggenhed, i 
størrelse, i økonomisk struktur og ressourcer, 
og i politiske forhold. Forfatternes fortrolig
hed med deres by, deres engagement -  natur
lige lokalpatriotisme, om man vil -  bevirker 
imidlertid, at særprægene -  det der adskiller 
byerne -  står meget klarere end det, der er 
fælles i deres udvikling. Der ligger således i 
forfatterens eller forfatterens forhold til stoffet 
og emnet en begrænsning, der medfører, at 
det kan være vanskeligt at fa den overordnede 
sammenhæng frem. Det specielle vil let 
komme til at dominere voldsomt i forhold til 
det generelle. Det kræver skoling, det kræver 
viden, det kræver forståelse for den samfunds
mæssige udvikling, og det kræver bevidsthed 
og holdning at fa fremstillingen drejet, såle
des at dette ikke sker. På dette felt ligger nok 
den vanskeligste opgave for den, der giver sig 
i lag med den halsløse gerning der er, at give 
en samlet fremstilling af en bys historie.

Derfor vil vi nok også fremover møde vidt 
forskellige former for byhistoriske fremstillin
ger. Byerne -  og forfatterne -  er forskellige, og 
derfor bliver det, der kommer ud af det, så 
forskelligt. Man vil stadig se »et utal af te
maer, emner og synspunkter«, for at bruge 
Ole Degns formulering endnu engang. Det 
kan ikke være anderledes.

Alligevel må det nok kunne konkluderes af 
denne anmeldelse af dette tilfældige udvalg af 
byhistoriske fremstillinger, at de indholds
mæssigt og udstyrsmæssigt fremtræder helt 
anderledes end de fremstillinger, der ligger en 
generation tilbage. Der er sket en udvikling og 
en ændring i den måde man skildrer en by på. 
Ikke mindst museernes og de lokalhistoriske 
arkivers forskelligartede materiale, arbejds
metoder og synsmåder har spillet ind her.
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Et overset arbejde af Troels-Lund
Bidrag til dansk kulturhistories historiografi

Af Henrik Gjøde Nielsen

Om Troels-Lund og opdagelsen af 
den kulturhistoriske tradition
Der har i de senere år kunnet iagttages en 
stigende interesse for dansk kulturhistorie i 
almindelighed, og, endog i de seneste måne
der, en stigende interesse for kulturhistori
keren Troels Frederik Troels-Lund (1840— 
1921) i særdeleshed.

Denne interesse for Troels-Lund har bl.a. 
givet sig udslag i en række publikationer, i 
hvilke Troels-Lund indtager en mere eller 
mindre central plads.1 Til forskel fra de ældre 
behandlinger af Troels-Lund’s forfatterskab, 
der primært placerede Troels-Lund som out
sideren i dansk historievidenskab, er der i de 
nyere arbejder en mere udpræget tendens til 
at fremhæve Troels-Lund som grundlæggeren 
af en kulturhistorisk tradition,2 og på forskel
lig måde placere og behandle Troels-Lund 
som en videnskabsintern faktor, og ikke blot 
som den der stod udenfor.

Man er med andre ord ved at »opdage« en 
kulturhistorisk tradition i dansk historievi
denskab, på linie og kronologisk samtidig 
med den kildekritiske, Erslev’ske tradition, 
idet man daterer kulturhistoriens gennem
brud i Danmark til 1880’erne og 1890’erne,

og i samme åndedrag nævner Troels-Lund 
som foregangsmanden.3

Interessen for Troels-Lund’s forfatterskab 
har, både før og nu, primært samlet sig om to 
punkter: Dels hans monumentale hovedværk, 
om næsten ethvert aspekt af det daglige liv i 
renæssancen, »Dagligt Liv i Norden i det 16. 
Aarhundrede«, der udkom første gang i 14 
bind i perioden 1879 -  1901, og som indtil nu 
er publiceret i 6 udgaver, dels Troels-Lund’s 
videnskabsteoretiske redegørelse, »Om Kul
turhistorie«. I dette lille skrift, der blev ud
givet i 1894, søger Troels-Lund at imødegå 
den preussiske professor Dietrich Schäfer’s 
ensidige hævden af statshistorien, den politi
ske historie, og argumentere for kulturhistori
ens, d.v.s. »dagliglivets historie«, primært 
i.f.t. statshistorien. »Om Kulturhistorie« er 
polemisk forbilledligt, men videnskabeligt en
sidigt; dertil kommer, at skriftet overvejende 
er skrevet i en defensiv form.

I både den uhyre mængde mindre arbej
der, der er skrevet om Troels-Lund,4 og i de to 
til dato eneste større arbejder om forfatter
skabet, nemlig Knud Fabricius’ bog »Troels- 
Lund«, 1921, og Niels Kjeld Thorsen’s upu- 
blicerede specialeafhandling »Troels-Lund og 
hans historiesyn«, Aarhus Universitet, 1972, 
har man imidlertid ganske overset, at Troels-

Henrik Gjøde Nielsen, f. 1960. Stud. mag. ved AUC.
Denne artikel tager udgangspunkt i en del af min specialeafhandling: Kulturhistorien og Historiekun
sten. En analyse af Troels-Lund’s forfatterskab, 1859 -  1921. Historiestudiet, Aalborg Universitets
center, 1989. Afhandlingen blev udarbejdet under vejledning af lektor Knud Knudsen, og afleveret d. 
9/1 1989. Den mundtlige fremlæggelse fandt sted d. 2/2 1989; censor var professor Lorenz Rerup.

1. Således f.eks. Bolvig, 1988. Eriksen, 1988. Stoklund, 1987. Stoklund, 1988. Svendrup, 1987. Tandrup, 
1987. Hauge og Horstbøll, 1988. Vestergaard, 1988. Wåhlin, 1988. Poulsen, 1988.

2. Således f.eks. Stoklund, op. cit., 1987, s. 18. Poulsen, op. cit., s. 28.
3. Således f.eks. J. Chr. Manniche, 1982, s. 179.
4. Jvf. Nielsen, 1989, s. 204—226. Der er i hovedsagen tale om småskrifter, der mere eller mindre grundigt 

behandler enkeltaspekter af Troels-Lund’s forfatterskab.
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Lund, 7 år efter udgivelsen af »Om Kultur
historie«, og samme år som han afsluttede sit 
enorme, men kildekritisk set gennemgående 
uvederhæftige hovedværk, publicerede en 
langt mere manifest programerklæring, nem
lig leksikonartiklen »Kulturhistorie», 1901.5 
Det er dette hidtil oversete, videnskabeligt 
ensidige men historiografisk interessante ar
bejde af Troels-Lund, der er genstand for 
analyse i denne artikel.

Man kan med rette undre sig over, at Tro- 
els-Lund’s leksikonartikel om kulturhistorie 
er overset i de hidtidige arbejder om Troels- 
Lund. Ikke blot er denne artikel et centralt 
element til forståelse af Troels-Lund’s forfat
terskab, men bør også betragtes i.f.t. dansk 
historievidenskabs udvikling generelt. Der er 
således ikke blot tale om Troels-Lund’s per
sonlige, videnskabsteoretiske, og ikke specielt 
leksikalske, manifest, der er mere afklaret end 
»Om Kulturhistorie«, og som kan læses som 
en definitiv og overlegen formulering af Tro
els-Lund’s historie- og videnskabssyn,6 men 
også om et arbejde, der påkalder sig bredere, 
historiografisk interesse, på linie med Kri
stian Erslev’s artikel »Historie«, i samme lek
sikon,7 der ret ofte er blevet behandlet, i for
bindelse med kortlægningen af den kildekriti
ske tradition, og som iøvrigt er af omtrent lige 
så manifest og programmatisk karakter, som 
Troels-Lund’s arbejde.

De holdninger, som Troels-Lund giver ud
tryk for i kulturhistorieartiklen, kom til at stå 
i skyggen af hovedudviklingen i dansk histori
evidenskab. Når det er interessant at frem
drage artiklen nu, er det således ikke blot 
p.g.a. dens betydning for forståelsen af Tro

els-Lund, men også af betydning for belys
ningen af det kulturhistoriens gennembrud, 
som man i vore dage stadigt hyppigere taler 
om.

Troels-Lund og Salmonsens
Leksikon
I 1893 blev Troels-Lund medlem af den faste 
medarbejderstab på »Salmonsens store illu
strerede Konversationsleksikon«. Til dette 
leksikon, der i første udgave udkom i 19 bind, 
fra 1893 til 1911, skrev Troels-Lund, foruden 
kulturhistorieartiklen, en række bidrag af for
skelligt omfang og om forskellige emner, pri
mært artikler dels om sæder og skikke, dels af 
biografisk karakter. Lige som kulturhistorie
artiklen, er heller ikke Troels-Lund’s øvrige 
bidrag blevet inddraget i de tidligere behand
linger af forfatterskabet.

Når der ses bort fra kulturhistorieartiklen, 
påkalder Troels-Lund’s leksikalske forfatter
skab sig da heller ikke den store interesse. De 
bærende elementer i leksikonartiklerne møder 
man ofte i næsten hele Troels-Lund’s forfat
terskab, f.eks. i form af betoningen af en skiks 
udbredelse fra samfundets øvre til de nedre 
lag, og i idéen om, at i det mindste elementer 
af gamle skikke kan genfindes hos Norden’s 
bønder i det 19. århundrede. En del af de 
artikler, man ville forvente skrevet af Troels- 
Lund, er skrevet af Bernhard Olsen, der iøv
rigt hyppigt henviser til værker af Troels- 
Lund.8

Af de i alt 22 leksikonartikler, som Troels-

5. Troels-Lund: Kulturhistorie. I: Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon. Forlagt af Brød
rene Salmonsen. Kjøbenhavn, 1901. XI. Bd., s. 64—67. Revideret af Knud Fabricius i 2. udg. af 
Salmonsens Leksikon, 1923, Bd. XIV, s. 883-887. Af hensyn til analysens præcision i.f.t. Troels- 
Lund’s forfatterskab, anvendes her 1. udg. Kulturhistorieartiklen er iøvrigt ikke det eneste oversete 
arbejde af Troels-Lund. Imidlertid indtager dette p.g.a. dets indhold en særstilling i.f.t. de andre 
oversete arbejder, der er af mindre betydning. Til disse hører, foruden Troels-Lund’s øvrige leksikalske 
forfatterskab, f.eks. artiklen »Henrik Gerner«, 1892, der end ikke nævnes i Troels-Lund’s egne 
værkfortegnelser.

6. Om den præcise definition af disse begreber, se Nielsen, op.cit., s. 8-9; her udbygges disse i.f.t. 
Tiemroth’s definition og anvendelse, i Tiemroth, 1978, 1980. En nærmere præcisering af disse begreber 
lader sig ikke formulere inden for denne artikels rammer.

7. Erslev, 1898.
8. Om Bernhard Olsen, direktør for Dansk Folkemuseum, og om hans bidrag til Salmonsens Leksikon, se 

Rasmussen, 1979, s. 271.
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Lund skrev, knytter de 15 an til forhold om
kring forlovelse og bryllup, de 6 er over
vejende biografiske, til dels rigshistoriske, 
mens den sidste, »Kulturhistorie«, principielt 
er at betragte som en videnskabsoversigt. En 
del af artiklerne, i ændret eller udvidet form, 
er med i 2. udgave af Salmonsens Leksikon.9

Ud over den manglende kontinuitet i em
nevalg, og i bidragenes hyppighed, er det be
mærkelsesværdigt, at Troels-Lund’s sidste ar
tikel i leksikonet er artiklen »Kulturhistorie«, 
der kom i bd. XI, 1901, 10 år før værkets 
afslutning. Sandsynligvis betød denne artikel, 
p.g.a. synspunkter og formulering, at Troels- 
Lund’s bidrag til leksikonet blev uønskede, 
skønt han også i visse af de senere bind indgår 
i forfatterlisten.10

Leksikonartiklen Kulturhistorie -  et 
manifest
Med artiklen »Kulturhistorie« måtte Troels- 
Lund søge at give en objektiv, videnskabs
historisk oversigt, og definere kulturhistoriens 
indhold og forhold til specielt statshistorien, 
den politiske historie, og til andre videnska
ber iøvrigt. For at kunne gøre dette, måtte 
Troels-Lund etablere et mere omfattende og 
afklaret videnskabssyn, end det han tidligere, 
specielt i »Om Kulturhistorie«, 1894, havde 
formuleret; d.v.s. et videnskabssyn, der på 
den ene side ville være grundforudsætningen 
for oversigten, og der med i så ringe grad som 
muligt måtte være præget af dets ophavs
mands personlige synspunkter, mens på den

Et overset arbejde af Troels-Lund

anden side formuleringen af dette viden
skabssyn måtte tvinge Troels-Lund til klart 
for sig selv at bestemme, hvad kulturhistorie 
er, og hvilken position den indtager i.f.t. an
dre videnskaber. Resultatet blev en artikel, 
der både har karakter af leksikalsk oversigt, 
og er Troels-Lund’s personlige, videnskabste
oretiske manifest.

Artiklen indledes med, ret bastant, at fast
slå dels kulturhistoriens genstandsområde, 
dels dens forhold til andre videnskaber.

»Kulturhistorien er Menneskehedens Ud
viklingshistorie, saaledes som den er fore- 
gaaet hele Jorden over under højst forskellige 
Betingelser. Den Omspænder altsaa alle 
menneskelige Vilkaar, og som Videnskab ind
befatter den alle andre i sig«.11

Imidlertid, fortsætter Troels-Lund, er kul
turhistorien af ret ny oprindelse, hvilket skyl
des, at dens grundforudsætning, d.v.s. idéen 
om, at der overhovedet har fundet en ud
vikling sted, er ret ny.12 Indtil midten af det
18. århundrede opfattedes menneskehedens 
historie som et fald, et tilbageskridt fra noget 
bedre, hvilket bl.a. ytrede sig skarpt i kristen
dommen, i læren om syndefaldet. Imidlertid 
blev indsigelserne mod Jorden’s fortabelse og 
altings tilbagegang forstærket i det 18. år
hundrede, hvilket i Europa generelt kom til 
udtryk i begejstring for »oplysning«13. I det
19. århundrede, »Opfindelsernes Aarhun- 
drede«,14 med dets mange iøjnefaldende frem
skridt, er sindene langsomt blevet omdan
nede, hvilket virker tilbage på såvel udvik
lingstanken, som på kulturhistorien:

»Uden fuldt at gøre sig Rede for Konse
kvenserne tror nu saa godt som enhver paa, 
at der finder en Udvikling sted, og føler under

9. Udkom 1915-1930 i 26 bind. Jeg har ikke undersøgt, om Troels-Lund leverede nye bidrag til denne 
udgave, men finder det ikke sandsynligt. De 22 her registrerede artikler er udbyttet af én gennemgang 
af 1. udg. af Salmonsens Leksikon; der kan således forekomme oversete artikler. En mere omfattende 
gennemgang af Troels-Lund’s leksikalske forfatterskab findes hos Nielsen, op.cit., s. 123-129, s. 
190-191.

10. Således Salmonsens Leksikon, XII. og XIII. Bd., lige som Troels-Lund også figurerer i X. Bd., skønt 
han ikke har signerede, men muligvis usignerede artikler i såvel dette som de følgende bind. For
fatterlisten omfatter kun forfattere til signerede bidrag.

11. Troels-Lund, XI. Bd., 1901, s. 64.
12. ibid.
13. ibid.
14. ibid.
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en eller anden Form Interesse for »Kultur
historie.«15.

Ringen er, for så vidt angår menneskets 
opfattelse af dets egen situation, sluttet: Men
neskets udvikling har ført det til troen på, at 
udvikling finder sted. Interessen for denne 
udvikling må, i.f.t. den indledende definition, 
ytre sig i interesse for kulturhistorie.

Da denne videnskab således er ret ny, er 
dens resultater endnu ufuldkomne og be
grænsede. Et overblik over det indvundne, 
eller i det mindste de felter, hvor kulturhisto
riske undersøgelser primært er foretaget, for
mulerer Troels-Lund ved at betragte menne
skehedens udvikling ud fra tre synspunkter: 
1: Redskaber; 2: Næringsveje og samfunds
former; 3: Åndsliv.16

***Det første synspunkt, redskaber, ind
leder Troels-Lund med at pointere, at det er 
nordiske videnskabsfolk, der har æren for at 
have påvist udviklingsgangen på dette om
råde, hvor efter udviklingen i redskabskon
struktion og -anvendelse fra stenalderen, over 
bronzealderen til jernalderen kort skitseres.17 
Den sidste, jernalderen, anføres som en 
epoke, der kulturhistorisk set vedvarer endnu 
på Troels-Lund’s tid.18

Det andet synspunkt, næringsveje og sam
fundsformer, underkastes en lignende frem
stilling: Fra jæger-samler-samfund, over no
madesamfund med voksende husdyrhold, til 
agerdyrkere og menneskets sammenslutning i 
tætbefolkede, mere komplicerede og speciali
serede samfund.19 Disse sidste opstod først i 
flodrigerne, ved Nilen, Eufrat, Tigris o.s.v., 
og førte til, at den moderne samfundsorga
nisme »Staten« opstod.20 Imidlertid betød 
denne samfundsform, i disse varme egne, at 
det enkelte menneskeliv sank i værdi, og at

diktatur blev fristende regeringsform i disse 
stater, i modsætning til de statsformer, der 
dannedes under mere barske naturforhold, og 
i mindre folkerige samfund, f.eks. i Norden, 
hvor der ifølge Troels-Lund udvikledes trang 
til selvstændighed og personlig frihed for den 
enkelte.21

Hvad endelig angår det tredje synspunkt, 
ud fra hvilket Troels-Lund i artiklen betragter 
menneskehedens udvikling og kulturhistori
ens resultater, nemlig åndsliv, så går dette 
afsnit hurtigt over fra at være en præsentation 
af undersøgelsesobjekter, til en diskussion af 
videnskaben selv, og dens forhold til dels den 
»gamle« historieskrivning, dels kristendom
men som absolut værdi, hvormed artiklen 
svinger tilbage til det historiografisk inter
essante spor, den i indledningen fulgte.

De kulturhistoriske undersøgelser om 
»åndsliv« der er foretaget, spænder ifølge 
Troels-Lund over så forskellige områder som 
sprog, folkemeninger, retsbegreber, litteratur, 
kunst, religion o.s.v.; det kan således være 
svært at påvise forbindelse eller sammen
hæng, og en del af resultaterne af denne forsk
ning er da også omstridte, og endnu kun ved 
at blive formulerede.22 Imidlertid er det, der 
fælles karakteriserer denne type kulturhistori
ske undersøgelser, den »sammenlignende og 
Slægtskab søgende« fremgangsmåde, der i 
modsætning til den tidligere, isolerede under
søgelse har vist sig frugtbar.23

Mens det kulturhistoriske arbejde i hoved
sagen endnu er søgende og samlende, har 
forskellen mellem »gammel og ny Synsmåde« 
på to punkter mundet ud i »bestemt Strid og 
ejendommelig Nydannelse«.24 Her bliver det 
igen personligheden Troels-Lund, der tager 
ordet fra leksikonforfatteren. I denne del af

15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21.

22.
23.
24.

ibid.
ibid.
op.cit.,
op.cit.,
ibid.

64—65.
65.

op.cit., s. 65-66.
op.cit., s. 66. Denne forskel i »mentalitet«, der ifølge Troels-Lund stadig i det 19. århundrede kan
iagttages, bunder således i klimatiske forhold.
ibid.
ibid.
ibid.
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diskussionen bliver hovedtemaet fra hen
holdsvis »Om Kulturhistorie«, d.v.s. staten, 
og et vigtigt element fra bogen »Livsbelys
ning«, 1898, der var bd. 13 af »Dagligt Liv i 
Norden«, og de med denne bog beslægtede 
værker, d.v.s. opfattelsen af kristendommen, 
hovedpunkterne for Troels-Lund’s angreb.

Ifølge Troels-Lund har den »gammeldags« 
tankegang halvt stiltiende accepteret, at ud
vikling og fremskridt er det ledende i menne
skets liv, men med dette »våben« i hånd har 
den gammeldags tankegang »forskanset« sig 
to steder: For det første hævder denne tanke
gang, at »Staten« er det højeste udtryk for 
menneskets virken, og i sig rummer alle for
mer for liv, hvorfor, nu som før, den politiske 
historie, statshistorien, og ikke kulturhisto
rien må være den altomfattende. For det an
det hævdes, af den gamle tankegang, »den 
aabenbarede« religion, d.v.s. kristendom
men, som den højeste religionsform, efter som 
kristendommens indhold er Gud’s egen åben
baring.20 I svaret på disse påstande skærper 
Troels-Lund sine argumenter fra 1894 og 
1898; d.v.s. den kritiske holdning til staten og 
kristendommen. Idet spørgsmålet om kultur
historiens forhold til politisk, »gammeldags« 
historie centreres omkring staten og kristen
dommen, må den »gamle« nødvendigvis vige 
for den »nye«. For den »gamle« er staten og 
kristendommen absolutte, guddommelige be
greber; for kulturhistorien, den »nye«, er 
disse begreber eventuelle forskningsobjekter, 
som alt andet. Om Gud og Staten siger den 
nye kulturhistorie:

»Erfaring viser, at der ikke blot eksisterer 
»Staten« og den ene af Gud aabenbarede Re
ligion, men at der er mange »Stater« og 
mange Religioner, der paastaa at være aaben
barede af Gud. Stater som Religioner maa da 
finde sig i at underkastes samme Form for 
Prøve. De maa kunne bestaa for Sammen
ligning med, hvad hvert enkelt Menneske for- 
staar ved Ret og godt. Men Erfaring viser, at 
selv den højest udviklede Nutidsstat i sit ydre 
Forhold til andre Stater mener sig, naar gun-
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stig lejlighed gives, berettiget til en Optræ
den, der staar dybt under, hvad der Mand og 
Mand imellem gælder for tilladeligt. »Du skal 
ikke begære«, »Du skal ikke stjæle«, »Du skal 
ikke ihjelslaa« maa alt sammen vige, naar der 
er mulighed for Erobring. Statens Moral er 
lavere end Individets. Og hvad den kristne 
Religion angaar, saa tillægger den ved Læren 
om evige Helvedstraffe Gud en Tankegang, 
der blandt Mennesker ville være umulig for 
Forældre over for deres Børn. Religionens 
Moral er lavere end Individets. Hverken Stat 
eller Kirke ere da noget absolut.«26

Efter denne konklusion, der også giver nu
tidige forhold et interessant perspektiv, af
sluttes artiklen, før litteraturoversigten, med 
en række eksempler på »kulturhistoriske 
Grundspørgsmaal«, der ikke er, og måske al
drig vil blive, fuldt besvarede, som f.eks. 
spørgsmålet om menneskehedens oprindelse, 
forholdet mellem menneskets og naturens for
ædling, og om hvorvidt den drivende kraft i 
menneskehedens udvikling er selvopofrende 
kærlighed, eller magtmenneskets selvhævden. 
Skønt der endnu er langt til svaret, så melder 
den slags spørgsmål sig, ifølge Troels-Lund, 
ved enhver »dybere kulturhistorisk Under
søgelse«.27 At Troels-Lund her taler af per
sonlig erfaring, viser den masse af immateri
elle spørgsmål, han i sit eget arbejde efter 
hånden følte trænge sig på i en sådan grad, at 
det betød en kraftig ændring i og udvidelse af 
forfatterskabet, og dettes genstandsområde.

Troels-Lund’s historie- og
videnskabssyn i 1901
Det videnskabssyn, som Troels-Lund i kul
turhistorieartiklen formulerer, er ikke, som 
det mere afgrænsede historiesyn, der bl.a. 
blev formuleret i »Om Kulturhistorie«, defi
neret ved en given periode, eller et givet 
emne, hvilket i »Om Kulturhistorie«, 1894, 
vil sige renæssancen og det daglige liv.

25. ibid.
26. ibid.
27. ibid.
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Netop fordi kulturhistoriens genstandsom
råde er hele menneskehedens udviklingshisto
rie, til alle tider og steder, må denne viden
skab opfattes som indbefattende »alle andre i 
sig«.28 Kulturhistorien i sig selv er imidlertid 
betinget af menneskets forestilling om, at ud
vikling overhovedet har fundet sted. Denne 
tanke har fundet sin reneste form i det kultur
historiske studium, der jo netop har hele 
menneskehedens udvikling som genstands
område. Tanken er: Alt udvikler sig, frem
skridtet går mod det bedre, hele tiden og over 
alt. Denne idé er imidlertid ikke helt blevet 
accepteret af den »gamle« tankegang, der i 
staten, d.v.s. på historiens område, og i kri
stendommen, d.v.s. på religionens område, 
mener at finde to konstanter: Den første som 
historiens egentlige, samlende genstandsom
råde, i modsætning til virkelighedens uover
skuelighed, eller som modvægt mod denne. 
Den anden som garant for en idé om en be
stemt fornuft, mening og sammenhæng i ver
den, der ikke undergår forandring, ikke er 
under indflydelse af idéen om udvikling. 
Imidlertid viser erfaringen, at både Gud og 
Staten er tvivlsomme moralske og ikke -  ab
solutte værdier, men at disse også undergår 
forandringer, og lader sig bruge og misbruge 
af mennesket, og iøvrigt ikke kan stå for en 
prøve af, hvad den enkelte finder ret og godt. 
Sin argumentation mod statens primat for
mulerede Troels-Lund primært i »Om Kul
turhistorie«, 1894, mens hans kritiske hold
ning til kristendommen blev erkendt og for
muleret klarest i de værker, Troels-Lund ud
gav fra 1898 til 1901.29 Skønt videnskaben, 
kulturhistorien, er ung, og dens resultater 
derfor mangelfulde og behæftede med fejl, er 
essensen, at kulturhistorien omfatter menne
skehedens udviklingshistorie til alle tider og 
steder, og således som videnskab indbefatter 
alle andre i sig.

Det bærende element i Troels-Lund’s kul
turhistoriebegreb er udviklingstanken, mens

kulturhistorien defineret i.f.t. stat og religion, 
og idéen om udvikling, bliver historiens me
ningsbærende del, og det, der til syvende og 
sidst definerer historiens nytte. Hverken stat 
eller kirke er absolutte begreber; det er der
imod »udviklingen«, der bærer civilisationen 
frem, og derfor må være det egentlige forsk
ningsobjekt. Erkendelsen af udvikling betin
ger det kulturhistoriske studium, der jo ind
befatter alle andre videnskaber i sig.

Der er således, m.h.t. grundsynspunkterne, 
ikke tale om en særlig »objektiv« artikel, men 
nærmest om et polemisk indlæg mod den 
»gamle« opfattelse af Gud og Staten, der defi
neres negativt i.f.t. den »nye«, d.v.s. udvik
lingstanken, og dermed kulturhistorien.

Til afslutning
Skønt den ovenfor behandlede artikel er lidet 
omfangsrig, og af uforklarlige grunde overset, 
er den som nævnt et centralt element til for
ståelse af såvel Troels-Lund’s forfatterskab, 
som til forståelsen af udviklingen i dansk kul
turhistories historiografi. Man kan naturlig
vis være uenig i de synspunkter, der udtryk
kes i artiklen, eller betragte dele af dem som 
forældede; en sådan uenighed rokker imid
lertid ikke ved artiklens historiografiske 
værdi.

Idéen om den kulturhistoriske tradition, 
om kulturhistoriens gennembrud i de sidste 
årtier af det 19. århundrede, er for så vidt en 
erkendelse af ret nyt dato. Som Troels-Lund’s 
efterfølgere i den kulturhistoriske tradition 
har man nævnt Hugo Matthiessen30 og Axel 
Steensberg;31 andre kunne nævnes, der som 
disse kan placeres i en mere eller mindre klar 
sammenhæng med Troels-Lund’s værk, med 
den »tradition« han grundlagde.

I mine indledende bemærkninger hævdede 
jeg, at en del af den litteratur, der er ud
kommet så sent som i slutningen af 1988 og

28. op.cit., s. 64.
29. Således Livsbelysning, 1898, Sundhedsbegreber i Norden i det 16. Aarhundrede, 1900, og Livsafslut

ning, 1901.
30. Poulsen, op.cit., s. 27.
31. Eriksen, op.cit., s. 241-242.
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starten af 1989, indicerer en stigende inter
esse for den kulturhistoriske tradition, og for 
Troels-Lund. En tradition, i hvilken Troels- 
Lund var foregangsmand, og som der er givet 
mange, men overvejende små og spredte bi
drag til oplysning af, og som savner en egent
lig historiografisk kortlægning, og at blive 
gjort til genstand for debat, af et omfang som 
det der er blevet den kildekritiske, Erslev’ske 
tradition til del. Med den seneste udvikling af 
genstandsområderne i dansk historiografisk 
forskning for øje, er denne mangefacetterede 
kortlægning og debat tilsyneladende ved at 
komme i gang.

I forlængelse heraf turde det være mindre 
risikabelt at fremsætte den spådom, at året 
1990, 150-året for Troels-Lund’s fødsel, vil 
byde på flere bidrag til kortlægningen af den 
kulturhistoriske tradition; bidrag, der bl.a. 
kan tage udgangspunkt i traditionens start
punkt, hos Troels-Lund.
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Debat

Kim Furdal:
Sognehistorie eller lokale
Danmarkshistorier
I en lille artikel »Hvad skal vi med sogne
historien? eller om det generelle og det speci
elle med udgangspunkt i Ensted Sogn« lagde 
Lars N. Henningsen op til en diskussion af de 
problemer, der opstår når man skal skrive 
sognehistorie.1

Indledningsvis skal det nævnes, at mit ind
læg udover at være en reflektion på oven
nævnte artikel og den efterfølgende debat, er 
et resultat af de overvejelser, jeg har haft i 
forbindelse med projekt »Kolding Sognekom
muner«, som jeg har arbejdet med for Kol
ding Stadsarkiv. I den forbindelse skrives der 
en kort sogne- og sognerådshistorie for hver af 
de 9 sognekommuner, der i dag er en del af 
Kolding storkommune. Problemerne er med 
andre ord de samme som Henningsens, om
end udgangspunktet er et andet.

Lars N. Henningsens hovedproblem er, 
hvorledes man foretager et valg i »den uende
ligt nuancerede fortid«. En sognehistorie kan 
ikke rumme alt og der må derfor foretages et 
valg, et skel mellem det væsentlige og uvæ
sentlige i historien.

Nu kan denne problemstilling næppe siges 
at være specifik for sognehistorien, faktisk har 
den altid plaget historieforskningen. Når Lars 
N. Henningsen i denne forbindelse tager de
batten op, er der flere grunde. En nærlig
gende årsag er givet, at forskellige viden
skabsopfattelser netop brydes indenfor lokal
historie mellem på den ene side amatørhisto

rikerne og på den anden side faghistorikerne, 
hvor de første dyrker lokalhistorie ud fra de
res specielle tilknytningsforhold til området, 
mens de sidste beskæftiger sig med området 
ud fra en teoretisk/metodisk interesse.

Thorkild Kjærgaard har netop påpeget 
denne forskel, der ofte optræder og som ofte 
skiller parterne.2 Mens amatørhistorikeren i 
reglen, men ikke altid, hænger de enkelte 
facts op som frakker på bøjler, søger faghisto
rikeren ofte, men ikke altid, at finde sammen
hænge, i reglen årsagssammenhænge, i såvel 
den generelle historie som i lokalhistorien.

Hvor faghistorikeren ofte har svært ved at 
affinde sig med amatørhistorikerens oprems
ning af uendelige tilsyneladende adskilte 
»facts«, lægger lokalhistorikerne lige så klar 
afstand fra faghistorikernes forsøg på at mo
nopolisere historien med deres »mekanis
mer«, strukturer og teorier, hvis de da ikke 
blot fortsætter med at skrive, som de altid har 
gjort.

Det er et spændingsfelt man begiver sig ind 
i ved at skrive lokalhistorie med risiko for på 
den ene side at blive betegnet som uinter
essant og på den anden side at blive hen
regnet til det professionelle formskærerlaug 
uden forståelse for det »individuelle og sær
prægede«.3 Det er sandsynligvis dette spæn
dingsfelt, som har været anledningen til Lars 
N. Henningsen overvejelser om det generelle 
og det specielle i historien, formentlig i et 
forsøg på at bygge bro mellem de to grupper, 
men mere om dette senere.

Det ovenstående problemfelt skærpes af 
den manglende tradition for lokalsamfunds
studier inden for den professionelle historie-

1. Sønderjydsk Månedsskrift nr. 8, 1987, s. 201 -  205. artiklen blev i de følgende numre fulgt op: Henrik 
Fangel: »apropos -  Sognehistorie« Sønderjydsk Månedsskrift nr. 9, 1987.
Hans Lorenzen\ »Hjemstavnshistorien og det levende ord« i Sønderjydsk Månedsskrift nr. 10, 1987. 
Inge Adriansen: »apropos -  hjemstavnshistorie og det levende ord« Sønderjydsk Månedsskrift nr. 11/12, 
1987.
Se også: Lis Gertrud Kildsig’. »Hvordan bør man skrive lokalhistorie? En levende debat eller et 
meningsløst slagsmål?« Lokalhistorisk Journal nr. 2, 1988.

2. Thorkild Kjærsgaard'. »Fagmand og amatører« i Fortid og Nutid, bd. 26 s. 507-515
3. Se note 1.
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forskning i alt fald indtil de sidste par årtier. 
Mens der har udviklet sig en tradition for, 
hvad der ligger inden for rigshistoriens em
nefelt, og et ganske bestemt begrebsapparat 
til at analysere rigshistorien, har dette ikke 
været tilfældet for lokalhistorien.

Det sidste er ikke uvæsentligt, idet det ikke 
er muligt at studere sognet som et lille Dan
mark. Sognet er noget fundamentalt andet 
end riget, f.eks. kan sognerådet ikke betragtes 
som et minifolketing, hvilket har vist sig i min 
og min forgængers undersøgelse af sognene i 
Kolding kommune. Politik i sognet er ganske 
simpel noget fundamentalt andet end den 
man normalt støder på og som har sit ud
gangspunkt i det nationale politiske apparat. 
En sådan politikopfattelse vil føre forskningen 
ud i tautologier med mindre man vælger helt 
at give op og i stedet accepterer sogneråds
medlemmernes gentagende forsikringer om, 
at der ikke blev ført politik i sognerådet. Der 
»diskuterede« man ikke politik, man »snak
kede« sig til rette om tingene. Det politologi
ske begrebsapparat kan ganske simpelt ikke 
anvendes, når man vil analysere det politiske 
liv i sognet. Det er endnu for tidligt at skitsere 
endelige løsninger, men det er for mig vigtigt 
at se på de lokale aktivitetsfelter, slægtsfor
bindelser, venskabsforbindelser og ikke 
mindst de lokale normer og værdier for løs
ning af problemerne. Jeg skal ikke gå nær
mere ind på denne problemstilling, blot mar
kere de problemer, som opstår, hvis man 
uden videre vælger at analysere lokalsamfun
det med rigshistoriens begrebsapparat.4

Det var vel nok Dürkheims vigtigste bidrag 
til den moderne samfundsvidenskab, at han 
stærkt understregede, at helheden var andet 
og mere end summen af samfundets enkelte 
dele. »Hver gang nogle fænomener ved at 
blive kombineret ud fra denne kombination 
udviser nye fænomener, må man gå ud fra, at 
disse nye fænomener er placeret, ikke i ele

menterne, men i den helhed, som er opstået 
ved deres forening.«5 For Dürkheim var det 
nærliggende at henvise til de fænomener, der 
opstod, når to kemiske stoffer, f.eks. ilt og 
brint, gik i forbindelse med hinanden. Det 
kan med andre ord ikke nytte, at vi betragter 
sognet som et Danmark i miniformat og der
med transformerer rigshistorien og dens insti
tutioner ned på sogneplan eller omvendt, ser 
rigshistorien som et konglomerat af sognene. 
De to fænomener kan udmærket udvise for
skellige træk, som til tider kan være direkte 
modsætningsfyldte.

Derved er vi tilbage ved de problemer, som 
interesserer Henningsen. Problemet er vægt
ningen mellem det generelle og specifikke i 
sognehistorien. Henningsen argumenterer i 
første række for, at læserkredsen uden for sog
net vil være meget begrænset og at forfatteren 
af denne grund må have de specielle forhold i 
tankerne.

Henningsen argumenterer videre for, at det 
specielle, de konkrete oplysninger ikke må 
være en hoben løsrevne oplysninger og heri 
kan jeg kun være enig. Denne form for op
stilling, addition, af enkelte facts i et håb om 
at skrive lokalhistorie, er dødsdømt på for
hånd.

Derimod kan jeg ikke dele Henningsens 
synspunkter, når han videre skriver: »Det må 
tværtimod være målet at fremlægge de mange 
konkrete oplysninger som led i, og tegn på 
den almindelige historiske udvikling, som 
sognet har tilfælles med den generelle Dan
markshistorie«.6

Som et eksempel på dette, nævner han den 
generelle befolkningsudviklings forløb i En- 
sted Sogn og dens betydning for de sociale 
forhold i sognet. Dette generelle forløb har sat 
sig mange konkrete spor i Ensted Sogn, som 
det må være sognehistoriens mål at beskrive. 
Denne metode gør det givet relativt lettere at 
skrive sognehistorie, men som jeg indled

4. Som et analogt eksempel kan nævnes Kirsten Hastrup’s og Jan Ovesen’s beskrivelse af de fejltagelser, 
anthropologien gjorde ved at analysere de nordvestamerikanske indianeres gavegivningsfest »potlach 
ud fra et vestligt nationaløkonomisk begrebsapparat, som er udviklet til at analysere den moderne 
vesteuropæiske økonomi.
Kirsten Hastrup og Jan Ovesen: »Etnografisk grundbog« Kbh. 1980 s. 232 -  244.

5. Emile Dürkheim: »Den sociologiske metode« Kbh. 1972 s. 11.
6. Se note 1.
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ningsvis argumenterede for, kan man ikke 
blot sætte et lighedstegn mellem helheden, 
riget og den enkelte del, sognet. De to kate
gorier er i princippet fundamentalt forskellige 
størrelser. Vi kan derfor heller ikke a priori 
antage, at de »vigtigste« fænomener i sognets 
historie er synonyme med det generelle forløb 
af rigshistorien.

Henningsens princip rummer samtidig et 
andet og mere konkret problem, idet den skit
serede løsning reducerer sognets historie til 
en passiv reflektion af de generelle samfunds- 
konjukturer. Derved mister sognet sin egen 
historie. Det som skete i Ensted, kunne lige så 
vel være sket i Viuf Sogn i Kolding storkom
mune. Forskellene sognene imellem bliver re
duceret til forskelle i tal, ikke kvalitative for
skelle.

Det er netop den samme kritik, der har 
været rettet fra visse afrikanske forskere af 
Gunder Frank og Wallersteins Center-periferi 
modeller. Ved at focusere på ulighederne 
mellem centeret og periferien, forsvinder peri
feriens egen historie, den bliver et passivt re
sultat, vedhæng, til centeret i dette tilfælde 
Europas historie.7

Det interessante må for mig at se netop 
være forskellene. Hvorledes adskiller livet i 
Seest sig fra livet i Harte-Bramdrup og hvad 
betinger disse forskelle. Hvis ikke netop dette 
er det interessante ved sognehistorien, mister 
sognehistorien sin berettigelse, så kan man i 
stedet skrive en rigshistorie illustreret med 
lokale eksempler.8 Det er netop denne pro
blematik som Hans Lorenzen har blik for i sin 
kritik -  omend jeg på ingen måde kan dele

Sognehistorie eller de små Danmarkshistorier

hans grundlag for kritikken, når han skriver: 
»for der er ingen tvivl om, at historieviden
skabens og finanssystemernes tiltagende be
stræbelser på at borteliminere et hvert indivi
duelt træk og gøre menneskene identitets- og 
hjemstavnsløse er en provokation, der har 
nået grænserne for, hvad det folkelige menne
skesyn vil lade sig byde, ...«9

Problemstillingen er ikke ny, men har ud
gjort et frugtbart forskningsmæssigt spæn
dingsfelt inden for anthropololgien og etnolo
gien, siden Robert Redfield i 195310 gjorde op 
med funktionalismens -  som han selv var en 
del af! -  forestilling om det isolerede lokal
samfund. Selv i det tilsyneladende mest iso
lerede samfund kunne der spores relationer til 
det omgivende samfund. Det forskningsmæs
sige problem, har siden været, hvorledes det 
er muligt at beskrive et samfund som en del af 
et samfund, at beskrive relationerne mellem 
»the little community and the great commu
nity«. Problemstillingen kan på overfladen 
synes enkel, men er det ikke, fordi den griber 
afgørende ind i funktionalismens teoretiske 
fundament.

I begyndelsen af 50’erne arbejdede den 
svenske etnolog Börje Hanssen med dette og 
en række andre teoretiske problemer. Det 
skandinaviske etnologiske miljø var på dette 
tidspunkt præget af den kartografiske skole og 
hans meget avancerede argumenter forblev 
upåagtede indtil slutningen af 60’erne, hvor 
samfundsvidenskabernes teorier og metoder 
vandt indpas inden for etnologien.11 Derimod 
er hans arbejder kun i ringe udstrækning 
kendt inden for det historiske forskningsmiljø

7. Siemens Jarle\ »Den radikale retning i u-landsstudierne og dens tolkning av afrikansk historie« i Norsk 
Historisk Tidsskrift, nr. 4, 1977, s. 365-397. Jeg takker Steen Østergaard for at have gjort opmærksom 
på artiklen.

8. Derved har jeg ikke sagt, at det fremdragede eksempel er forkert.
9. Se note 1.

10. Robert Redfield: »A Community within Communities«. The little Community/Pleasant Society and 
Culture Chicago 1967.

11. Man kan overveje, hvor stor indflydelse Börje Hanssen har haft for den svenske etnologi. Ofte synes 
den at begrænse sig til udsagn om »seje strukturer« med henvisning til Börje Hanssen, således f.eks. O. 
Löfgren og Frykmann: »Det kultiverade människa«. Derimod synes Lundskolen uden tøven at have 
fejet dels hans kvalificerede argumenter mod anvendelsen af kausalforklaringer, dels hans overvejelser 
om problemerne ved at kombinere synkrone undersøgelser med undersøgelser af forløb og forandring 
af bordet.
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og heraf er hans doktordisputats »Österlen« 
nok den mest kendte.12

Börje Hanssen reagerede kraftigt imod so
ciologens forsøg på at skabe universielle love, 
der var uafhængige af tid og rum. Kritikken 
rettede sig specielt imod sociologiens forsøg 
på at klassificere de forskellige fænomener i 
universielle kategorier, erhvervsgrupper, reli
gion, social status etc.

Hvad sociologen derved glemte, og som i 
denne forbindelse har interesse, var og er sta
dig, at sociologien ved at dele verden op i 
formelt ens kategorier, atomiserede virkelig
heden uden hensyn til den helhed, som de 
enkelte fænomener indgår i. Fænomenerne 
kan formelt være ens, men deres kvalitet, de
res funktion far de i kraft af deres relationer til 
den helhed og de øvrige fænomener, som de 
indgår i. En cykel er noget andet i den indu
strialiserede verden, hvor det er et transport
middel, end i den tredje verden, hvor cyklen 
betragtes som et statussymbol.

Börje Hanssens kritik har afgørende be
tydning for studiet af lokalsamfundene. Det 
kan ikke nytte, at man a priori går ud fra, at 
formelt ens kategorier i 2 nærtliggende sogne 
har det samme indhold og samme funktion.

I sin disputats drog han konsekvenserne af 
denne kritik. Börje Hanssen indså, at det ikke 
var muligt at se samfundet som en social 
helhed ud fra de geografiske eller juridiske 
grænser som f.eks. byen uden, at det fører til 
forfejlede generaliserende opfattelser af de 
mennesker, som beboer det pågældende om
råde. I stedet opstillede han begrebet »aktivi
tetsfelt« defineret som »den rumsligt bestäm
bara sammenfattningen av den sociala aktivi
tet, vilken karakteriserar människorna inom

en viss grupp eller som förbinder individerna 
inom olika grupper med varandra«. 13Börje 
Hanssen flyttede dermed sin analyse over til 
en bestemmelse af de menneskelige relationer 
og deres relationer til de kulturfænomener, de 
omgiver sig med, ikke mindst indholdet af 
disse relationer. Relationer, der ikke nødven
digvis følger de juridiske eller geografiske 
grænser, hvormed han i realiteten brød med 
det snævre lokalsamfundsstudie. Undersøgel
sens opmærksomhed flytter dermed i forhold 
til det geografiske rum, som individet fylder 
ud i kraft af sin handlen.

I kraft af begrebet »aktivitetsfelt« undgår 
man at: »förefaringssatt kan sammenfattas i 
sekvensen: Stad är lika med en samling hus -  
stad är lika med invånarne i dissa hus -  stad 
är lika med alla människor i städer, vilka ha 
för stadsbor typiska egenskaper«.14

Det centrale bliver dermed netop forskel
lene mellem aktivitetsfelterne. Hvilke typer af 
aktivitetsfelter findes der i lokalsamfundet? 
Hvilke kulturelementer indgår i aktivitetsfel
tet og hvilket indhold har de i forhold til 
helheden og de øvrige elementer?

Inden for det lille samfund og samfundene 
imellem vil der kunne forefindes forskellige 
aktivitetsfelter, som ikke nødvendigvis vil 
have noget med hinanden at gøre, hvor man 
f.eks. vil kunne forefinde forskellige opfattel
ser af det gode liv versus det dårlige liv. Hele 
»Österlen» kan således betragtes som et stort 
anlagt synkront forsøg på at optrevle de for
skellige aktivitetsfelter -  de agrare og urbane 
-  og beskrive deres indhold.

Börje Hanssens aktivitetsfeltsanalyse turde 
således være et kvalificeret bud på en viden
skab, der ikke som Lorenzen hævder det

12.

13.
14.

Hanssen, Börje: »Österlen. Allmoge, köpstadfolk og kultursammanhang vid sluttet av 1700-tallet i 
syd-östre Skåne« Stockholm 1952.
Hanssen, Börje: »Fields of social activity and their dynamics« i: Transactions of the Westermarck 
Society, Vol. II, Kbh. 1953.
Hanssen, Börje: »Methodological Remarks on Sociological History« i Acta Sociologica 12 1969 No. 4 
s. 224-231.
Hanssen, Börje: Metodiske synspunkter på studiet af lokalsamfund« i Det danske historikermøde 
1973. Kbh. 1975 s. 103-133.
Börje Hanssen 1952 s. 410. 
do.
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»bortrationaliserer det individuelle og sær
prægede....«15

Derved er det ikke hævdet, at center-peri
feri problematikken ikke har sin berettigelse. 
Jane og Peter Schneiders bog16 om det sicili
anske samfund er et glimrende eksempel på, 
hvilket frugtbare resultater, der kan komme 
ud af, at anvende center-periferimodellen. 
Det vigtige er imidlertid, at vi gør os klart, at 
modellen kan give os svar på visse spørgsmål, 
men at den samtidig har blinde pletter, pro
blemer som den ikke kan besvare, f.eks. lokale 
forskelle mellem to nabosogne, underlagt de 
samme generelle samfundskonjunkturer. Skal 
vi besvare disse spørgsmål, må vi gå andre 
veje, men hvilke? I første række gør vi klogt i 
at eliminere de ufremkommelige og ufrugt- 
bare veje. En af disse veje er den af Hans 
Lorenzen skitserede. Her er det vigtigere, at 
folk skriver, end hvad de skriver: »Her er der 
ikke tale om, at videnskabelige teoretikere el
ler statslige myndigheder har opstillet ret
ningslinier eller forskrevet aktiviteternes art 
og form for at omsætte deres tanker i praksis. 
Det er snarere en historisk opvågnen, der på 
ingen måde udvikler sig efter en recept, end
sige lader sig formalisere eller dirigere ind i et 
forudberegnet mønster«.17

I det hele taget bryder Lorenzen sig ikke 
om mønstre, teorier, strukturer og mekanis
mer inden for den videnskabelige historie
forskning. Den mest betydningsfulde historie 
kommer ifølge Lorenzen fra de folkelige histo
rikere, der skriver frit fra leveren uden hensyn 
til de teoretiske dimensioner.

Den implicitte forudsætning for en sådan 
folkelig historieskrivning er en relativistisk hi
storieopfattelse, d.v.s. en opfattelse af, at der 
ikke findes absolutte sandheder i historien. 
Som Lorenzen selv skriver: »... må man nød
vendigvis være opmærksom på, at den folke
lige historie principielt ikke kommer til at 
fjerne sig mere fra virkeligheden end den vi-

Sognehistorie eller de små Danmarkshistorier

denskabelige historieskrivning gør. Blot fjer
ner videnskaben sig i en anden retning...«18

Lorenzen håber med denne form for folke
lige historieskrivning at give »folket« en histo
risk identitet, men hans præmisser fører ham 
ud på en glidebane, hvis konsekvenser han 
næppe selv kan overskue, for hvordan og med 
hvilke alen måler vi de historiske fremstil
linger. Lorenzens synspunkter fører til den 
konsekvens, at historie bliver et spørgsmål 
om tro, hvor den enes opfattelse af sin lokal
historie kan være lige så god som den andens. 
Alt, som har interesse for enkelte personer 
eller grupper i lokalsamfundet, skal med i 
lokalhistorien. Dermed skaber historieskriv
ningen ikke ny erkendelse, den skaber spejle, 
som de historieinteresserede grupper kan 
spejle sig i og nikke genkendende til. Det 
sidste er ikke uvæsentligt for man nikker kun 
til det, man genkender. I den forbindelse er 
det ikke uvæsentligt at minde om, at en be
tydelig del af den lokalhistoriske litteratur har 
været koncentreret omkring gårdmændene, 
deres slægter og deres gårde. Det er med an
dre ord gårdmænd, der har skrevet for gård- 
mænd om vigtige elementer i det at være 
gårdmand. Det kan muligvis være, at denne 
historieskrivning har sin betydning for be
stemte grupper, men det kan aldrig være me
ningen, at bestemte gruppers idealer om det 
gode liv skal være målet for historieskrivnin
gen og tvinges ned over hovedet på andre 
samfundsgrupper. Dette kan Lorenzen natur
lig undgå, hvis han, hvilket også ville være 
den rigtige og fulde konsekvens af hans ind
stilling, skrev en lokalhistorie for hver af sog
nets enkelte grupper. Derved ville han samti
dig blive behagelig fri for kritik, da de hver 
især ville tilfredsstille modtagergrupperne. 
Det er muligvis en form for historieskrivning, 
der ville bibringe lokalgrupper en identitets
følelse, men spørgsmålet bliver blot, om må
let står i forhold til midlerne.

15. Som gode danske eksempler kan henvises til »amatørhistorikeren« Gregers Hansens artikel »Køb
mændene i Saxkøbing og Maribo i 1700-årene« i Fortid og Nutid bd. 25 1972 s. 20-62, eller Svend 
Larsen: »Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17. årh.« 1965.

16. Jane og Peter Schneider. Culture and Political Economi in Western Sicily. Studies in Social Discontinuity« 
New York 1976.

17. Se note 3.
18. do.
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Den ovenstående illustration viser de social-økologiske ak
tivitetsfelter i Österlen i slutningen af det 18. århundrede. I 
Österlen blotlagde Börje Hanssen de forskellige aktivitets- 

felter for at beskrive deres indhold og de kulturfænomener, 
der indgår i det hele som aktivitetsfeltet er.
En undersøgelse af de forskellige aktivitetsjelter er en af 
mulighederne for at finde individualiteterne i lokalsam
fundene, sådan som det er blevet efterlyst. Illustrationen 
viser kun de forskellige relationer, men siger derimod intet 
om deres indhold.
Börje Hanssen: »Fields of Social Activity an their Dyna
mics« i: Transactions of the Westermarck Society, Vol. II, 
Kbh. 1953.

Bringer den af Lorenzen skitserede løsning 
ikke forskningen fremad, må der gåes andre 
veje. I stedet må der søges et princip, en 
struktur, der gør det muligt at hente den i 
forhold til problemstillingen relevante empiri 
frem og binde den sammen til et logisk hele.

Det kræves en revurdering af begreber som 
teori og struktur, således som de i de fleste 
tilfælde opfattes inden for historieforsknin
gen. I en lille artikel i tidsskriftet 1066 har jeg 
argumenteret for en skelnen mellem teorien 
opfattet som et sæt af hypoteser om virkelig
heden, der kan verificeres eller falcificeres af de 
empiriske facts og teorien som et analysered
skab til at penetrere, se empirien og binde den 
sammen i et logisk hele.19 Det er den første 
opfattelse af begrebet teori, der har og stadig 
præger den historiske forskning og som ofte 
fører til misforståelser mellem på den ene side 
historikere og på den anden side ikke mindst 
etnologer og antropologer.20 Virkeligheden er 
for mangfoldig og for broget til, at vi kan 
konstruere en teori om den, som kan tåle en 
empirisk verifikation. Det ville kræve en teori 
for hvert enkelt tilfælde, men vi kan lave en 
teori, som er i stand til at indfange den rele
vante empiri, der kan besvare vores problem
stilling.

Derved er det ikke sagt, at teorien hjælper 
os til at besvare alt. Teorien har bestemte 
felter den kan se, og felter, som falder uden
for. Det må den nødvendigvis have, da den 
ellers ville miste sin analytiske værdi. En te
ori, der inddrager al empiri er lige så god som 
ingen teori, den hjælper os ikke med at be
svare problemstillingen. Teorien kan altså 
ikke forkastes, fordi der er empiri, som falder 
uden for. Kan teorien ikke besvare problem
stillingen eller er der logiske brister, må der 
arbejdes med den til den bliver i stand til det.

Set i forhold til dette har Henningsen sin 
afgjorte styrke ved at have et eksplicit princip 
for, hvorledes lokalhistorien skal skrives. Der
med bliver lokalhistorien ikke et spørgsmål 
om, hvilken tilfældig muse eller ånd, der har 
inspireret forfatteren i hans middagslur, men 
et resultat af et stringent arbejde med de be
greber, som udgør det analytiske arbejdsred
skab og den inddragede empiri.

I modsætning til Lorenzens historieopfat
telse, der i sidste ende bygger på tro, er det

19. Kim Furdal: »Fjelstedgården -  anvendelse af teori« i 1066. Tidskrift for historisk forskning 17. årg. nr. 
4 1987 s. 9-17.

20. Se Palle O. Christiansen: »Historie 4- Antropologi = historisk antropologi? Et etnologisk argument« i 
Fortid og Nutid bd. 30 s. 1-18.
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muligt at laborere videre med begrebene, på
pege styrke og svagheder, således som det er 
forsøgt gjort overfor Henningsen. Her er det 
muligt at gå ind i en frugtbar debat med 
Henningsen om de anvendte principper og 
begreber. Når Lorenzen således hævder, at 
Henningsen med sine principper ikke kan 
indfange »individualiteten« har han ret, men 
det er kun fordi Henningsens struktur ikke 
kan indfange de forskelle, der giver de enkelte 
sogne deres særpræg - det som gør Ensted 
forskellig fra Viuf. Lorenzen kan derimod 
ikke bruge denne berettigede kritik af Hen
ningsen til en generel kritik af forskningens 
anvendelse af teoretiske strukturer. I stedet 
må Lorenzen, som det er forsøgt gjort oven
for, stille principper op, der gør det muligt at 
se forskellene sogne imellem.

Henrik Fangel peger i sit indlæg specielt på 
»Fire landsbyer -  en etnologisk rapport om 
nutidige landsbyer« ved Palle O. Christian
sen. »Fire landsbyer«, som lokalhistorikeren 
Henning Haugaard i Belsted tilsyneladende 
har haft stor glæde af, er et tydeligt bevis på, 
at det er muligt at beskrive lokale kulturvari
ationer ved hjælp af et eksplicit formuleret 
begrebsapparat bl.a. ved anvendelse af akti
vitetsfeltsbegrebet. Der er altså ikke alene tale 
om, som mange måske vil opfatte det, at bo
gen er velformuleret. Bogen er faktisk det 
princippielle modstykke til Henning Hau
gaard. Haugaard har i stedet valgt at udgive 
Bedsted historie i form af hæfter, der kan 
sættes ind i et ringbind, så den til stadighed 
kan suppleres. Siden starten i 1980 er der 
foreløbig (1987) udkommet 404 sider. Spørgs
målet er imidlertid om han nogen sinde bliver 
færdig ad denne vej. Forfatteren sætter sin lid 
til, at han ved at lægge hæfte til hæfte, emne 
til emne, ad åre bliver i stand til at kunne 
skrive Bedsteds Sogns historie, men der vil 
altid være et emne, en ting, der ikke er be
skrevet og som derfor må med. Det er kun 
fantasien, der sætter grænsen og den er i reg
len uudtømmelig. Det tog forfatteren godt 1 
1/2 år at færdiggøre »Fire landsbyer«, hvor
imod jeg tvivler på, at »Brudstykker af Bed
sted Sogns Historie« nogensinde bliver fær- 
dig.
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Man kan spørge sig, hvad der har givet an
ledning til Lorenzens voldsomme kritik af hi
storievidenskaben. En del af forklaringen må 
givet findes i det indhold han lægger i be
greber som teoretiske strukturer og mekanis
mer. »Modsat retter den videnskabelige hi
storieskrivning hele sin opmærksomhed mod 
de mekanismer, der ifølge dens teorier, er 
afgørende for, i hvilken retning samfundet 
udvikler sig. Den ser det på den ene side, som 
sin opgave at bidrage til den stadig højere 
fornuft hos den videnskabelige elite, der alene 
har mulighed for at gribe regulerende ind i
disse mekanismer.....« Lorenzen synes med
andre ord at opfatte strukturen som en sty
rende realitet i det samfund han undersøger. 
Hvis dette er tilfældet bliver Lorenzen argu
mentation forståelig og berettiget. Menne
skene reduceres dermed til nogle viljeløse 
skakbrikker, der flyttes rundt af usynlige 
tråde som de ikke har nogen som helst ind
flydelse på. Der er desværre tale om en ud
bredt opfattelse ikke alene hos folk uden for, 
men også inden for faget. Folk der i 70’erne 
lyste band over dem, der trådte stier uden for 
kapitallogikken og som selv skrev om den 
kapitalistiske produktionsmådes konsekven
ser, er i dag blevet kulturalister, mentalitets
historikere, lokalhistorikere etc. for at vise, 
hvorledes menneskene påvirker den sam
fundsstruktur, de i 70’erne så som determi
nerende. I dag er det in at fortælle, hvorledes 
samfundsstrukturen påvirker individerne og 
individerne omvendt påvirker samfunds
strukturen i kraft af deres handlinger, hvilket 
selvsagt kun kan lade sig gøre, hvis struk
turen er en realitet i samfundet. I dag er det 
nok at lade sig inspirere af teorier, man skal 
helst ikke være dogmatiker og holde fast i for 
stive kategorier. Det er i opposition til bl.a. 
disse træk i historieforskningen i disse år, at 
Palle O. Christiansen fornylig har henledt 
opmærksomheden på Umberto Ecos bog 
»Den frånvarande Strukturen« (1971). Ecos 
pointe ligger, som Palle O. Christiansen på
peger det, gemt i bogens titel, der under
streger, at strukturen er fraværende fra virke
ligheden. »Virkeligheden kender vi kun gen-
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nem de begreber, vi penetrere ‘den’ 
med!«21

Den erkendelse turde fa konsekvenser for 
såvel de røster, der forsøger at påvise, hvor
ledes struktur og individ gensidigt påvirker 
hinanden, som de, der i et postmodernistisk 
opgør med de store teorier, vælger »det le
vende ord« og den »folkelige historie».

Der bliver i disse år investeret store an
strengelser økonomisk og arbejdsmæssigt for 
at skrive sogne- og byhistorie. Skal målet stå i 
forhold til anstrengelserne, kan der være god 
grund til at standse op og blotlægge de struk
turer, principper, der i alle tilfælde ligger bag 
det konkrete forskningsarbejde hos såvel 
amatører som professionelle.

Først og fremmest er det nødvendigt at 
udvikle et begrebsapparat, der gør det muligt 
at se de lokale forskelle i lokalsamfundene. I

denne forbindelse har jeg selv peget på Börje 
Hanssens »aktivitetsfeltanalyse« som et kvali
ficeret bud på princippper, der gør det muligt 
at se disse forskelle.

Forskningen må imidlertid aldrig endegyl
digt stille sig tilfreds med bestemte princip
per. Det vil til stadighed være nødvendigt at 
arbejde videre med begrebsapparatet for at 
finde blinde pletter. Lokalhistorien kan derfor 
heller aldrig blive et mål i sig selv, men skal 
tillige være et middel til at afsløre begrebsap
paratets svagheder og styrker. Hvis det sidste 
ikke er tilfældet, går lokalhistorieforskningen i 
stå. I sidste ende er det bedre at fremlægge 
sine principper åbent til diskussion end at 
»gemme« dem og deres problemer i teksten. 
Jeg hilser derfor Henningsens indlæg velkom
ment.

21. Palle O. Christiansen: »Konstruktion og konsumtion af fortiden« i: Fortid og Nutid bd. 34, 1987 s. 
285-303, specielt s. 299 ff.
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Anmeldelser

C. Rise Hansen Ydre Mission Arkivfortegnelser. 
Vejledning i benyttelse af Rigsarkivets sam
ling til dansk ydre missions historie. (= Stu
dier i Kristen Mission og Kulturpolitik. Bd. 
1). Rigsarkivet/GAD. 1988. 263 s. Kr. 148-,.

Ydre Mission eller hedningemissionen, som man 
kaldte det i gamle dage, blev i Danmark varetaget 
af en mængde store og små missionsselskaber, 
hvoraf en del med tiden blev sammensluttet med 
det største og ældste, Dansk Missionsselskab, stif
tet i 1821.

Gennem mange år har Rigsarkivet indsamlet og 
registreret ydre missions arkivalier herunder 
mange personarkiver. Fra 1972 kom indsamlingen 
af arkivalier af privat proveniens til at høre under 
den nyoprettede 4. afdeling, der foruden personar
kiver også omfatter selskabers og organisationers 
papirer.

I perioden 1981-1987 blev der under ledelse af 
forhenværende arkivar Carl Rise Hansen udarbej
det registraturer over en række danske missions
selskaber, hvoraf nogle i årenes løb blev samlet i 
Det danske Missionsselskab, samt lavet en udførlig 
registratur over dette selskabs mange afleverede 
arkivalier.

Med de mange forskelligartede afleveringer over 
en lang årrække er det forståeligt, at det har været 
svært at fa de til tider temmelig uordnede arkiver 
systematiseret og gjort tilgængeligt for missions
historikere og andre, der interesserer sig for ydre 
missions historie.

Det er derfor glædeligt, at en større del af 4. 
afdelings arbejde med disse organisationers arkiv
fortegnelser nu bliver udgivet samlet i forbindelse 
med Statens Forskningsråds initiativ »Kristen 
Mission og Kulturpolitik 1820-1979«, hvor »Ydre 
Mission Arkivfortegnelser« udsendes som nr. 1 i 
serien »Studier i Kristen Mission og Kulturpoli
tik«.

Bogens første del består af et optryk af den tid
ligere offentliggjorte »Oversigt over arkivalier i 
Det danske Rigsarkiv til belysning af ydre missions 
historie«. Denne oversigt har i årenes løb foreligget 
i flere udvidede udgaver, sidst pr. 31 januar 1985; 
aktuelle udgave er ført ajour til 1. januar 1988. I 
forhold til de første udgaver af denne registraturer 
er der kun foretaget redaktionelle ændringer.

Da dette afsnit kun omfatter 32 sider kan de

enkelte organisationer og arkivalier naturligvis 
kun få en meget summarisk omtale. Hvis man 
ønsker at arbejde med arkivalierne, må man op
søge de specificerede arkivregistranter på Rigsarki
vets læsesal for at kunne benytte materialet. I for
ordet til »Oversigten« henvises der endvidere til 8 
tidligere udsendte registraturer og arkivoversigter, 
hvor interesserede kan hente yderligere oplysnin
ger. Det drejer sig f.eks. om »Større private person
arkiver i Rigsarkivets 4. afdeling« ved Vello Helk, 
trykt 1984; og »Det danske Missionsselskab. 
Privatarkiv nr. 10.162« ved Rise Hansen. Rigs- 
arkivet/G.A.D. 1987.

Resten af bogen består dels afen detaljeret regi
strant over de omfattende afleveringer fra Dansk 
Missionsråd, som blev oprettet i 1912 for at vare
tage de danske ydremissionsselskabers fælles inter
esser, herunder også de ældste arkivalier vedrø
rende Trankebarfondet, dels arkivfortegnelserne 
over fem oprindeligt selvstændige missionsselska
ber, der senere er sammenlagt med Dansk Mis
sionsselskab, nemlig Øst Jeypore Missionen, 
Dansk Kirkemission i Arabien, Østerlandsmissio
nen, Dansk Pathanmission (Teltmissionen) et ar
kiv for den fælles sekretær for Pathanmissionen og 
Østerlandsmissionen, 1967-72 og Selskabet til 
Støtte for Pakistans Kirke. Sidstnævnte arkivfor
tegnelse omfatter arkivalier fra et endnu selvstæn
digt selskab, som blev udskilt fra Dansk Pathan
mission i 1962.

Arkivafsnittene i bogen er optryk af tidligere 
udsendte registranter fra perioden 1983 til 1988. 
Dette illustreres yderligere af at man, måske af 
hensyn til brugere af de tidligere udgaver, endog 
har bibeholdt den gamle paginering øverst på si
derne, således at bogen hele vejen igennem har to 
sæt pagineringer.

Rise Hansen har med bogen gerne villet give et 
bedre overblik over Rigsarkivets samlinger om 
ydre missions arkivalier, jvf. »Oversigten«, og har 
valgt at sætte denne sammen med egentlige regi
straturer over Dansk Missionsråd og de med Det 
danske Missionsselskab sammensluttede missions
selskaber.

»Ydre Mission Arkivfortegnelser« supplerer på 
denne måde den af Rigsarkivet i 1987 trykte regi
stratur over Det danske Missionsselskabs (DMS) 
papirer frem til o. 1960, og dækker således ikke 
samtlige arkivfortegnelser om Ydre Mission, -  som 
titlen godt kunne antyde. Udover den nævnte regi-
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stratur over Det danske Missionsselskab skal man 
altså også være opmærksom på andre væsentlige 
ydre missions arkivfortegnelser som f.eks. arkivfor
tegnelserne over den grønlandske og vestindiske 
mission (statslige missioner), der er blevet udgivet 
i Rigsarkivets Vejledende Arkivregistraturer, og på 
Rigsarkivets øvrige registraturer over arkiver, ud
arbejdet tjenstligt eller modtaget i forbindelse med 
afleveringer, men som heller ikke er publiceret, så 
de er tilgængelige for enhver. Det drejer sig om så 
store og væsentlige arkiver som f.eks Dansk For
enet Sudanmission eller om en af de ældste sen
dende missionsorganisationer, Dansk Santalmis- 
sion. Hertil kommer et stort antal støttende mis
sionsorganisationer, som f.eks. Kristelig Lægefor
ening, Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbunds 
missionsudvalg o.a.

I mange tilfælde vil man kunne finde vigtigt 
materiale om ydre mission lokalt, f.eks. i de mange 
DMS, Santal- eller Sudankredsarkiver eller lig
nende underafdelinger af missionsselskaberne. Det 
fremgår f.eks. af korrespondancen fra Dansk Mis
sionsselskab til disse kredsarkiver. I flere tilfælde 
er kredsenes arkiver eller missionærernes papirer 
afleveret til de lokalhistoriske arkiver eller til 
landsarkiverne, hvor man altså også kan finde ma
teriale vedrørende ydre missions selskaberne. Der 
kan i den forbindelse henvises til den nyligt af
sluttede Indre Missions kampagne, hvor der 
blandt afleveringerne fra Indre Missions samfun
dene samtidigt fulgte ikke så fa ydremissions 
kredsarkiver, som nu ligger i de respektive lokal
historiske arkiver.

Af ovennævnte fremgår, at man end ikke ved 
kombination af Ydre Mission Arkivfortegnelse og 
den tidligere i 1987 udgivne bog om Det danske 
Missionsselskabs arkivalier opnår en fuldt dæk
kende fortegnelse over de samtlige arkivalier ved
rørende ydre mission.

Da bogen jævnfør undertitlen også er tænkt som 
en vejledning i benyttelse af Rigsarkivets samlin
ger kunne man af hensyn til en ikke arkivvant 
læserkreds måske have ønsket sig en mere praktisk 
orienteret indføring i adgangen til Rigsarkivets ar
kivsamlinger, forsynet med relevante krydshenvis
ninger, men til gengæld har Rise Hansen forsynet 
gennemgangen af de enkelte selskabers arkivfor
tegnelser med historiske indledninger, litteraturli
ster eller årstalslister udover oplysninger om arki
vet.

Bemærkelsesværdigt er i den forbindelse de 
mange indbyrdes organisatoriske sammenhænge, 
ligesom man bør notere sig de mange tilfælde af 
personsammenfald.

Ovennævnte eksempel med udskillelsen af Sel
skabet til Støtte for Pakistans Kirke fra Pathanmis- 
sionen er blot et af mange på, hvor tæt de for
skellige selskabers historie hænger sammen, og at 
det er nødvendigt at kende disse sammenhænge, 
hvis man vil belyse visse dele af udviklingen, -  her

eksempelvis i fremtiden at benytte Selskabet til 
støtte for Pakistans Kirke som en værdifuld kilde 
til belysning af bruddet med Pathanmissionen.

Beskæftiger man sig med de ovennævnte mis
sionselskaber, der senere indgik i Det danske Mis
sionsselskab, vil det være ofte være nødvendigt 
også at orientere sig i den førnævnte bog om Det 
danske Missionsselskab, Privatarkiv 10.162.

Vedrørende selve ordnings- og registreringsar
bejdet har Rise Hansen og medarbejdere udarbej
det udførlige og dybtgående registreringer så vidt 
muligt ordnet efter selskabernes egne forretnings- 
og arkiveringssystemer.

Hvad angår tilgængeligheden for Dansk Mis
sionsråd og bogens øvrige missionsselskaber er der 
bortset fra Øst Jeypore og Pathanmissionen, hvor 
der ikke oplyses noget om tilgængeligheden, ge
nerelt tale utilgængelighed efter 50 års regelen og 
vedrørende Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke 
utilgængelighed efter 80 års regelen.

»Ydre Mission Arkivfortegnelser« er det første 
forsøg på at give et samlet overblik over Rigs
arkivets samlinger om ydre mission, og udfra op
lysningerne i de enkelte her omtalte arkiver kan 
man forstå, at der har været tale om et større 
ordning- og registreringsarbejde på grund af de 
mange spredte afleveringer over en lang periode... 
At skabe et fælles og entydigt registreringsprincip 
har, som det nævnes, derfor været umuligt også 
rent resourcemæssigt.

Når man i den kortfattede oversigt forrest i bo
gen kan se, at samlingerne omfatter i alt 19 sen
dende missionsselskaber og 22 støttende missions
organisationer er det et naturligt ønske at få disse 
mange missionsorganisationer registreret og ud
givet i en (eller -  flere) samlede publikationer.

Den foreliggende publikation er et fortjenstfuldt 
arbejde, der fremover vil være et godt hjælpemid
del for de, der arbejder med ydre missions historie.

Anne-Lise Schou

Grimulf-systemet bestående af: a) Grimulf. 
Data fra en dansk landsby 1660-1900 af Jens 
Christensen, Karl-Erik Frandsen og Gunnar 
Lind; b) Grimulf-systemet. RC Partner/Pic- 
coline version: Håndbog; c) Supplement til 
håndbogen for anvendelse af Grimulf på IBM 
PC og kompatible maskiner; d) Grimulf pro
gram- og datadisketter. Landbohistorisk Sel
skab, Odense 1988. GRIMULF: Kr. 2.500,-. 
Landbase: Kr. 1.000,-.

Ifølge kong Valdemars jordebog ejedes hovedpar
ten af landsbyen Grimulfstorp (nu Nørre Grim
melstrup) på Falster af »Grimulf«. Denne Grimulf 
har nu godt 750 år senere givet navn til et edbpro-

130



gram med tilhørende data til anvendelse i historie
undervisningen. Fra udgivernes side har man ikke 
lagt sig fast på noget bestemt undervisningstrin 
som målgruppe. En afprøvning af systemet og dets 
faciliteter synes dog at vise, at det formentligt ikke 
vil være særligt hensigtsmæssigt at anvende det på 
niveau under gymnasium/HF.

Systemet er oprindelig udviklet til brug på de 
Partner- eller Picoline-datamater, som de danske 
undervisningsinstitutioner i en periode fortrinsvis 
blev forsynet med, og det er Partner/Picoline-ver- 
sionen, der refereres til i de to trykte hefter, som 
følger med systemet. Nu findes der imidlertid også 
en version af systemet til brug på standard PC-ere 
(IBM eller IBM-kompatible). Til brug herfor er 
der fremstillet et lille supplement, der »oversætter« 
de betegnelser for taster etc, der findes i de to 
oprindelige hefter, til standard PC-betegnelser. 
Det er standard PC-version af systemet, der er 
afprøvet som led i denne anmeldelse, og anmel
deren har derfor ingen mening om, hvordan sy
stemet må virke for brugere, der må leve med en 
Partner eller Picoline. Ved afprøvningen var sy
stemet installeret på fast disk i en PC/2 model 50, 
og Grimulf fungerede her hurtigt og præcist, idet 
alle data var til stede på en gang. Der var ikke på 
noget tidspunkt tale om »lange« svartider. Ved 
anvendelse af Grimulf på PC’ere uden fast disk og 
med diskettedrev på 720 KB og derunder kan hele 
systemet ikke være på een diskette. Ved anvendelse 
af diskettedrev på 360 KB kan den største af filerne 
ikke være på een diskette, og kan derfor ikke an
vendes.

Alt dette er dog kun teknik. Det, Grimulf består 
af, er, foruden programmel til at håndtere data, 33 
datafiler med historiske data om landsbyen Nørre 
Grimstrup, nemlig stort set alle folketællinger mel
lem 1787 og 1901, den del af indførslerne i sognets 
kirkebog 1701-1901, der vedrører landsbyen, ma
triklerne i 1688 og 1844, fem »arealanvendelses
tællinger« mellen 1662 og 1876, fem »kreaturtæl
linger« mellem 1682 og 1881, realregisteroplys
ninger for perioden 1803-1901 (salg og belåning) 
og brandforsikringsoplysninger. De enheder, som 
datafilerne er opbygget om, er enten personer eller 
ejendomme. Som et led i dataindsamlingen er de 
enkelte personer derfor tildelt et »personnummer«, 
så samme person kan fremdrages fra de forskellige 
kilder, hvor han eller hun forekommer. Tilsva
rende er ejendomme tildelt et »ejendomsnummer«, 
der er tilknyttet ejendommen i samtlige kilder.

Disse data kan man ved hjælp af Grimulf sy
stemet anvende på to måder, nemlig som database 
eller som statistikgrundlag. Når man bruger op
lysningerne i database-form, opstiller man en 
række udvælgelseskriterier. F.eks. kan man vælge 
at gå ind i folketællingen for 1901 og her fremdrage 
kvinder i alderen mellem 17 og 27 år og født i et af 
nabosognene. Resultatet bliver så en liste over de 
personer, der opfylder betingelserne. Det fremgår
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hele tiden rimelig pædagogisk, hvilke valgmulig
heder man har.

Hvis man bruger systemets oplysninger i sta
tistik-form, kommer der ikke oplysninger frem om 
enkeltindivider (personer eller ejendomme) men 
derimod tabeller eller grafiske afbildninger af de 
valgte sammenhænge. (Grafiske afbildninger for
udsætter dog, at denne mulighed eksisterer i den 
anvendte PC’er). Man kan f.eks. fa Grimulf til at 
fremstille tabeller eller grafer der viser arealets 
fordeling på forskellige afgrøder ved en af arealtæl
lingerne. Det er dog takket være de indlagte identi
fikationsnumre også muligt at kombinere oplys
ninger fra 2 datafiler i en krydstabel eller tilsva
rende grafisk afbildning. Det er således f. eks. mu
ligt at få en tabel eller grafisk afbildning af, hvor
dan de enkelte ejendommes kreaturhold i 1881 var 
i forhold til deres kreaturhold i 1861, eller ejen
dommenes anvendelse af arealet til afgrøder kan 
kombineres med deres kreaturhold.

Alt i alt er systemet selvforklarende i rimelig høj 
grad. Kvaliteten af et edb-program kan normalt 
vurderes ud fra muligheden for at anvende det 
uden at skulle sætte sig ind i de medfølgende vej
ledninger. Det gør folk nemlig erfaringsmæssigt 
ikke. Efter at Grimulf var instaleret på PC’eren, 
blev det derfor i første omgang afprøvet uden for
udgående gennemlæsning af de medfølgende vej
ledninger. Dette medførte naturligvis, at man i 
nogle tilfælde fik utilsigtede resultater på skærmen, 
men man kørte i ingen tilfælde fast i programmet. 
Det var hele tiden muligt at komme tilbage til 
udgangspunktet.

I hvilket omfang Grimulf vil være motiverende 
for eleverne i en undervisningssituation, kan være 
svært at afgøre. Det er dog nok her en fordel, at 
systemet både giver en individ-orienteret og en 
statistik-orienteret tilgang til materialet. Hvis ele
ven ikke kan begejstres af de smukke søjlediagram
mer, kan hun (eller han?) måske bringes til at 
interessere sig for sagen, når personlige data om en 
husstands enkelte medlemmer kommer frem på 
skærmen.

Der er ved afprøvningen af systemet ikke konsta
teret egentlige fejl. I et tilfælde blev teksterne på en 
grafisk afbildning (et søjlediagram) dog ulæselige, 
fordi de var så lange, at de blev skrevet oven i 
hinanden. Hvis man kun køber licens til Grimulf, 
kan man ikke selv lægge yderligere data ind i sy
stemet. Hvis man også køber LANDBASE, får 
man analysefaciliteterne fra Grimulf, men kan selv 
bestemme, hvilke data man vil lægge ind i sy
stemet. Man kan så f.eks. opbygge et tilsvarende 
system for en lokal landsby. Disse muligheder har 
det dog ikke været muligt at afprøve som et led i 
anmeldelsen.

Endelig for folk som under ingen omstændighed 
ville finde på at beskæftige sig med edb: Tekst- 
hefterne til Grimulf giver en god og pædagogisk 
indføring i, hvilke data man i hvert fald bør an-
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vende, hvis man vil beskæftige sig systematisk med 
en landsbys historie mellem 1700 og 1900.

Poul Thestrup

Hugo Yrwing: Visby -  Hansestad på Gotland. 
Gidlunds. 1986. 471 s. ill. SKR: 267,-.

For mange står vel Visby som apoteosen af Got
land, Østersøens skatteø. Øen og byen kom under 
Danmark med Valdemar Atterdags erobring i 
1361 efter slaget ved Visby; billeder af massegrave 
herfra, afdækket tidligt i dette århundrede, ses i 
utallige bøger. Kong Valdemars besiddelse af Got
land forstærkede hans strid med hanseaterne; i 
ældre historiebøger var spotteverset »Seven und 
seventig Hensen hefft seven und seventig Gensen« 
med til at fastholde striden i hukommelsen. Til det 
pittoreske historiebogsstof hører også den afsatte 
Erik af Pommerns tid på Visborg som noget i 
retning af sørøverkonge med håb »til Gotland og 
til havet«.

I Hugo Yrwings bog Visby -  Hansestad på Gotland 
dvæles ikke ved de pittoreske detaljer, men be
rettes fyldigt og med udsyn over den hanseatiske 
verden om Visbys rolle i denne. Herigennem giver 
især afsnit 22-52 bidrag til Danmarks historie, 
hvor de Gotlandske spørgsmål oftest i de brede 
fremstillinger behandles som marginale. Afsnit 
1-21 og 53-61 er nok, set fra et dansk synspunkt, 
mere af generel interesse, men væsentlige, dels 
p.g.a. diskussionen om en bys opståen, dels som 
bidrag til at belyse handelsforhold og politiske vil
kår i Østbaltikum. Men før jeg går videre med 
indholdet, vil jeg kommentere formen.

Af bogens litteraturliste fremgår det klart, at 
dette er kronen på et livsværk, der var i vækst, 
allerede da forfatteren i 1940 skrev sin dissertation 
Gotland under äldre medeltid. Emnet er tydeligvis en 
gammel kærlighed, som på ingen måde er rusten. 
Tværtimod. Yrwing omfatter arbejdet med en pas
sioneret begejstring, der er fascinerende og smit
tende i lange passager, men som også kan blive lidt 
overvældende. Således er der i diskussioner med 
andre, der har beskæftiget sig med Visbys historie, 
noget uforsonligt og mærkeligt bittert, der far mig 
til at tænke på den husmodervisdom, som far en
hver, der renser »Hensen und Gensen« til at passe 
på, at galdeblæren ikke brister. Jeg lagde Exkurs 1 
fra mig, fordi jeg som læser, der forsøgte at fa rede 
på fortidige tilstande, følte ubehag ved at blive 
tvunget til at være tilskuer til en nutidig pennefejde 
og var utryg ved, om formen skulle svække ind
trykket af det faglige indhold.

Man kan ikke yde bogens næsten 500 sider ret
færdighed i en kort anmeldelse, og det er umuligt 
at tage stilling til alle dens problemkredse, indfald 
og udfald. Et art referat kan baseres på en skøn
litterær parallel til dispositionsformen i Yrwings

bog, nemlig udviklingsromanen. I den ligger væg
ten på hovedpersonens fremadstræben og mod
ning, dels ved egne karakteregenskaber, dels gen
nem skæbnens tilskikkelser og omgivelsernes på
virkning.

Tidligt i 1200-årene står Visby (nævnt under 
året 1203 i en krønike og i 1225 i et dokument) 
frem på scenen, handelssamkvemmet mellem Nov
gorod i øst og Brügge i vest. Visby er da en blom
strende debutant med en fortid, hun selv vogter 
over og kun ufuldstændigt røber (afsnit 1-5 og 7). 
Man fornemmer snart en facetteret karakter, præ
get af den gotlandske arvemasse og af miljøpåvirk
ning, især fra tyske købmænd (afsnit 6 og 8-17). 
En tid lang er Visby blandt de førende aktører, 
men efter tilnærmelser fra den danske konge (Val
demar Atterdag) og andre (fx vitaliebrødrene) bli
ver forløbet afgjort uden, at hun selv har væsentlig 
indflydelse på udfaldet (afsnit 18-26). Fra Erik af 
Pommerns bosættelse på Visborg må Visby leve 
med og i den danske konges og senere hans hø- 
vedsmænds (Oluf og Ivar Axelsen Thott, Jens 
Holgersen Ulfstand, Laurits Schinkel og Søren 
Norby) favntag (afsnit 27-52). Da vi forlader 
hende i 1530’erne efter yderligere nogle bidrag til 
karakteristik (afsnit 53-62), er der ingen mulighed 
for come-back, for også hendes gamle medspillere 
lever under ændrede vilkår. Novgorod monopoli
seres af russiske købmænd. De livlandske byer, 
Riga, Reval og Dorpat, står nu selv stærkt og 
ønsker ikke at gå ind i den gamle form for samspil. 
I Nordtyskland virker bl.a. trosspørgsmål som en 
hæmsko for den enighed, der tidligere gav dem 
styrke. Og i vest er Brügges rolle ved at blive 
overtaget af Antwerpen, hvor der ikke er plads for 
medlemmer af den gamle trup. Visby må imødese 
et otium i hjemmet, der engang havde været ver
dens port mellem øst og vest, men hvortil der nu 
kun er stier, som alene betrædes af de nærmeste.

Bogens titel lover mindre, end den holder, idet 
ordet hansa ifølge forfatteren ikke hører til i Visby- 
sammenhæng i 1100-og 1200-årene (s. 146). Bl.a. 
derfor vil jeg knytte et par kommentarer til de 
afsnit, der falder uden for titelen.

Godt en tredjedel af bogen (afsnit 1-7, 11, 13, 42 
og 57) handler om Visbys opkomst og topografi, 
det øvrige er økonomisk og politisk historie. Især 
de første topografiske afsnit er vigtige for konklu
sionen i afsnit 53 om »Tyskar och Gutar i Visby 
under medeltiden«. Det er Yrwings fortjeneste at 
have fremhævet det gotlandske, og i denne bog 
specielt det visbyske, islæt i den tidlige middelal
ders handel i Baltikum og at have betonet, at 
tyskerne i Visby nok har befordret udviklingen, 
men ikke igangsat den. Ældre teoris købmands
konsortier har ingen plads i dette billede.

Topografien og arkæologien er afgørende for Yr
wings billede, fordi udviklingen startede i tiden -  
nok årtierne -  før Visby nævnes i skriftlige kilder. 
Sognekirkerne tages som eksponenter for byudvik
lingen, og argumenterne for det selvstændigt gut-
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niske i Visbys forspring bygger på kirkernes da
tering, som støttes på vekslende kunsthistoriske og 
arkæologiske autoriteter samt rimelighedsbetragt- 
ninger. Der synes at være en tendens til at godtage 
de tidligste af de foreslåede dateringsmuligheder. 
Sine steder kan disse og andre argumentationer 
dog være vanskelige at følge, dels fordi man bør 
kunne konferere med dissertationen fra 1940 og 
andre af forfatterens værker, dels fordi tekstens 
stedsangivelser følger et andet system end bogens 
eneste moderne bykort, som i øvrigt -  særdeles 
bekvemt -  er placeret på forsatsspejlet.

Forfatterens fortrolighed med gotlandske for
hold lar nogle udsagn til at fremstå med provo
kerende inspiration. Man ser med nye øjne på den 
danske kongemagts basis i pligter og rettigheder, 
når man læser om gotlandske retsforhold med 
landstinget som en højeste instans. Man far lyst til 
igen at se på den lundensiske sædvane (bekræftet i 
1310) for gæsters personligt og ikke topografisk 
bestemte sognebånd, når man læser om sognefor
holdet tyskere-Sankt Maria kirke ved den ordning, 
der etableredes i 1225, hvor kirken og formentlig 
også -  men det berører Yrwing ikke -  den for 
sogneordningen nødvendige kirkegård indviedes. 
Og et check i Diplomatarium Suecanum efter 
1225-dokumentet og et lignende fra 1226 for Vis
bys Sankt Jakobs kirke åbnede mine øjne for den 
aktivitet for at regulere Gotlands sogneforhold, der 
blev udfoldet af Linköpingbispen og ærkebispen af 
Lund netop i 1220’erne. Måske svækkede det også 
min tillid til, at man kan tillægge 1225-ordningen 
så afgørende betydning for tyskernes rolle i Øster- 
søhandelen, som Yrwing gør.

Andet kunne trækkes frem, men jeg vil til af
runding sige, at det er en væsentlig bys historie og 
en væsentlig byhistorie, der her foreligger. Den vil 
givetvis blive inddraget i fremtidige debatter, både 
specielt om Visby og generelt om den tidlige urba
nisering i Norden. Så må man håbe, at resulta
terne vil fremstå som urban historieskrivning.

Ingrid Nielsen

John T. Lauridsen: Marselis Konsortiet. En studie 
over forholdet mellem handelskapital og kon
gemagt i 1600-tallets Danmark. Jysk Selskab 
for Historie. Århus 1987. 266 s., ill. Kr. 227,-.

»Rigerne fattes penge« -  sådan tolkede folkeviddet 
forbogstaverne i Christian IV’s valgsprog. Var det 
ikke den rigtige udlægning, var den i alt fald nær
liggende. Den danske krones fmansnød, skabt af 
flådeoprustning, udenrigspolitikken og den præ
tentiøse hofholdning kunne frem mod 1600-årenes 
midte ikke afhjælpes inden for den bestående do
mænestats rammer. Kronen måtte derfor kaste sig 
i armene på både danske og især udenlandske 
finansfolk. Marselis-konsortiet med hovedsæde i

Holland og Hamborg hørte til de største kredi
torer. Lige fra 1620’erne og indtil omkring 1670 
var konsortiet den danske krones mest fremtræ
dende handelsforbindelse. Dets opgaver var man
ge. I 1645 tog det Christian I Vs kongekrone i pant 
for et lån, i 1648 leverede det Frederik I l l ’s rigs
æble -  begge findes endnu på Rosenborg. Konsor
tiet leverede militærudrustning og underholdt hele 
hære, formidlede lån fra andre og meget andet. Alt 
løb op i store beløb. I 1660 tegnede Marselis- 
konsortiet sig for 13% af kronens samlede gæld, og 
da gælden i de følgende år blev afviklet gennem 
udlæg af krongods, blev familien Marselis den 
største private godsbesidder i riget. En sådan 
magtposition kan synes overraskende -  men den 
var en naturlig følge af den danske krones van
skeligheder i overgangsfasen mellem »domæne
stat« og »skattestat«. I den gamle domænestat 
havde kronen især indtægter fra domæner og told. 
De muliggjorde imidlertid ikke de stærkt øgede 
udgifter til militær og administration. I dette »va
dested« ved overgangen til skattestaten var finans- 
fysterne -  og i særlig grad Marselis-familien -  med 
til at forstrække den slunkne statskasse med kon
tanter. Som en følge heraf blev de derved også 
fødselshjælpere for de påtrængende forfatningsre
former. Sådan lyder i grov korthed nogle af hoved
tankerne i denne bog. Dermed er også sagt, at den 
behandler centrale emner i Danmarkshistorien.

Emnekredsen er ikke ny for forskningen. De 
grundlæggende bidrag er ydet af Johan Jørgensen, 
især i hans disputats om rentemester Henrik Mül
ler, og de samfundsmæssige perspektiver omkring 
»domænestaten« og »skattestaten« er opridset af 
Erling Ladewig Petersen. Til deres studier står 
bogen i gæld. Derimod er det første gang, pro
jektøren rettes direkte mod netop denne hol
landske finansfamilies dansk-norske aktiviteter.

Marselis-familiens egne forretningsarkiver er 
stort set gået tabt, og forfatteren har i stedet med 
sporsans og energi sigtet den danske centralad
ministrations arkiver. På den baggrund ruller det 
spændende handlingsforløb over scenen. I 1602-03 
slog konsortiets grundlægger Gabriel Marselis (ca. 
1570-1643) sig ned i Hamborg, og herfra opbyg
gede han en betydelig handel på Rusland og Sve
rige. Sammen med den københavnske storkøb
mand Albert Bakser Berns blev han fra 1626/27 
storleverandør til den danske krone. Juveler og 
hærleverancer vejede tungt blandt mange andre 
forretninger, og profitten var betydelig. I Neustadt 
i Holsten byggede konsortiet nogle af de største 
skibe til Christian IV -  bl.a. det berømte »Trefol
digheden«; i Glückstadt sørgede de for drift af 
kanonstøberi og tøjhus. Sønnerne blev hver for sig 
etableret som internationale storkøbmænd i Am
sterdam, Hamborg og Moskva, og i denne 2. ge
neration kulminerede konsortiets betydning for 
den danske krone. Sønnen Selio tog i 1644 bopæl i 
Norge, hvor han begunstiget af statholder Hanni
bal Sehested fik en fremtrædende stilling på tøm-
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mermarkedet og i bjergværksdriften. I Danmark 
florerede konsortiet i Corfitz Ulfeldts storhedstid, 
og det var så uundværligt, at det ikke blev revet 
med i hans fald. Familiens stilling som leverandør 
og kreditformidler blev cementeret i krigsårene. 
Særlig vigtigt var det, at folk fra Marselis-kredsen 
allerede før og under krigen blev inddraget i de 
påtrængende administrative reformer af postvæ
sen, flåde og fmansstyrelse. Efter freden fik de 
kongelige leverandører som før nævnt deres be
taling gennem udlæg af krongods. De blev gods
ejere og diplomater, og fik en plads i embedsstan
den. Konsortiet havde dermed udspillet sin rolle i 
det dansk-norske monarki.

Bogen giver således en klar og veldokumenteret 
redegørelse for Berns/Marselis/Klingenberg-grup- 
pens betydning i det dansk-norske monarki frem til 
1670. Man ser, hvordan handelsfyrsterne i en kri
sefyldt overgangsfase til egen og vel også statens 
gavn kunne konvertere domænestatens utilstræk
kelige naturalieindkomster til kontanter. Taberen 
var landets egne jævne købmandsstand.

Men betalingen for de ydede tjenester var et 
problem. I første omgang blev den ydet ved assig- 
nationer i domænestatens fremtidige indkomster. 
En mere varig løsning krævede imidlertid langt 
kraftigere ændringer i statens økonomiske styring. 
I dette vigtige spørgsmål måtte kreditorerne være 
levende interesseret, og forfatteren kommer derfor 
også ind på det omtvistede spørgsmål om rollefor
delingen i forbindelse med statsomvæltningen i 
1660. Mens Johan Jørgensen så krav fra Marselis- 
Henrik Müller-gruppen bag udnævnelsen af Mül
ler til rentemester, bag bortfaldet af adelens og 
kronens godsmonopol og bag udlægget af krongods 
til kreditorerne, fremhæver forfatteren de fælles 
interesser mellem militærkredse, kongemagten og 
storkreditorerne. Især betoner han kontinuiteten i 
årene omkring 1660. Marselis-kredsen var allerede 
før 1660 inddraget i administrativt-finansielle re
former, og det var disse, som i 1660 blev videreført 
under nye vilkår. Det var således den økonomiske 
nødvendighed, ikke kreditorerne, som stillede 
krav.

Bogens analyse af Marselis-kredsens rolle i 1660 
er forsigtig, og især forekommer det frugtbart at 
fremhæve 1660-reformernes forberedelse i de fore
gående år. Men i øvrigt kan forfatterens uenighed 
med Johan Jørgensen anses for mere formel end 
reel. Om statsomvæltningen er det sidste ord sik
kert ikke sagt endnu, heller ikke med denne bog.

John T. Lauridsens bog er prisværdig stofmæt- 
tet og konkret. Men måske er den derved også lidt 
flimrende og svær at overskue. Næsten alt lys sam
les om Marselis-gruppens transaktioner, mens 
rammen forudsættes bekendt og i øvrigt henligger i 
mørke. En bedre præsentation af den historiske 
kontekst ville have gavnet. På samme måde havde 
det været rart, om vi havde været mere orienteret 
om konsortiets aktiviteter uden for Danmark- 
Norge. Det ville have sat beretningen om hvad der

skete mellem Elben og Nordkap i relief -  men det 
må erkendes, at ønsket er svært at opfylde.

Endelig er det som om bogen i al sin soberhed 
lidt glemmer analysen midt i alle detaljerne. Vi far 
virkelig mange møjsommeligt indsamlede data om 
købmandskapitalens muligheder, vilkår, funktion 
og betydning. Men de analyserende konklusioner 
indskrænker sig til minimum. Læseren stilles i ud
sigt, at han/hun vil fa en vurdering af, hvordan 
omfordelingen af goder og etableringen af en ny 
overklasse midt i 1600-tallet virkede på hele sam
fundet. Det sker også i forfatterens betragtninger 
over forholdet mellem de storhandlende og landets 
egne jævne småkøbmænd. Dette spændende emne 
kunne dog have fortjent en udvidet gennemgang 
og analyse.

Hverken dette eller en del trykfejl (f.eks. side 45 
og 48 »licens« —» »licent«) forklejner dog bogens 
kvalitet som en grundfæstet beretning om den 
dansk-norske side af et af tidens internationale 
handelshuse. Der leveres solide byggesten, som 
kan bruges også i fremtidige undersøgelser. Så
danne byggesten lever undertiden længere end 
avancerede analyser og teoretiserende sammenfat
ninger. Bogen vil blive stående i kraft af sit solide 
arkivgrundlag og de flittigt indsamlede fakta.

Lars N. Henningsen

Charlotte Paludan og Bodil Wieth-Knudsen: Da
mask og Drejl. Dækketøjets Historie i Dan
mark. Borgens Forlag. 1989. Kr. 650,-.

En gammel tekstilkultur er på vej til glemsel. Hvor 
mange breder nu om stunder en damaskdug på 
bordet eller folder en serviet ved hver kuvert?

Det hvide dækketøj er ved at gå af brug. Det skal 
vaskes, strækkes og rulles; det sidste er der ikke 
mange som gør mere.

Det er derfor på høje tid, at tekstilforskningen 
har taget emnet under behandling, og det er rime
ligt, at initiativet stammer fra museumsverdenen 
med dens rige samlinger.

Efter man for mange år siden påbegyndte en 
registrering, er der også en vis viden om, hvad der 
endnu gemmer sig i linnedskabe rundt omkring. 
Resultatet foreligger i storværket Damask og Drejl. 
Ni forfattere har skrevet de seksten afsnit, og arbej
det har strakt sig over tyve år. Tre er i mellemtiden 
døde, deriblandt en af foregangsmændene, den da
værende leder af Kunstindustrimuseet tekstilsam
ling Rigmor Krarup. Hendes efterfølger Charlotte 
Paludan udgør sammen med Bodil Wieth-Knud- 
sen redaktionen.

Et modigt forlag, Borgen, står som udgiver og 
har med kyndig bistand tilrettelagt det boglige 
udstyr. Otte fonds med Statens humanistiske 
Forskningsråd i spidsen har givet tilskud.
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Rigmor Krarup understreger i sin indledning 

bordets og måltidets hellighed med godt valgte 
eksempler i den religiøse kults historie omkring 
alterdug, helgengrav, fælles måltid og bøn. Af
snittet er kort men med lange efterdønninger, skre
vet som kun den formår, hvem emnet er en livssag.

Charlotte Paludan viderfører tankerne om den 
hvide dug og dens betydning for det kristne alters 
udsmykning fra oldkirken til i dag. Fra kirkens kor 
til det daglige brød på boligens bord er afstanden 
kort, men vi skal helt op til senhistorisk tid, før 
damask og drejl rakte ud over overklassen til fi
skere, bønder og arbejdere. At duge var hvide 
havde også den praktiske betydning, at det hjalp 
på det sparsomme lys fra alterstager og tællepråse. 
Charlotte Paludan gør med rette opmærksom på 
det påfaldende i, at de hvide duge forsvandt på 
samme tid som bordbønnen, eller hvis nogle fore
trækker, da elektrisk belysning blev allemandseje.

John Becker har skrevet om damask og drejls 
væveteknik. Drejlsmønstre har enkle, geometriske 
former, damask mest figurscener og rigere møn
stre, begge hvidt i hvidt, dog forekommer farvet 
silke damask også, men vekslende i lyset, fordi 
bindingen er skiftevis ret og vrang, hvad der be
sværliggør en helhedsopfattelse for øjet eller for 
fotografiapparatets linse. Langt de fleste af værkets 
talrige illustrationer har takket være dygtige foto
grafer overvundet denne vanskelighed. John Bec
kens afsnit må tages på hans autoritet som uover
truffen videnskabelig vævetekniker, men hans 
grundige udredninger ledsaget af bindingstegnin
ger og billeder af forskellige væve er for videre
komne.

Charlotte Paludan har trukket hovedlæsset i de 
historiske, fyldige afsnit om de europæiske da
maskmanufakturer og om vor hjemlige fabrik i 
Kjøng. Naturlig det sidste er en værdifuld vækst til 
et hidtil noget forsømt område af dansk kunst
håndværkshistorie. Begge afsnit bygger på lands
undersøgelsen og registreringen af damask og drejl 
og har mægtigt forøget vor viden, siden Elna Myg
dal og Ellen Andersen for mange år siden lagde 
grundlaget. Vi far god besked om værkstederne i 
Courtrai og i Haarlem, i Sachsen og Schlesien, ja 
endog i den fjerne by Jaroslav nord for Moskva. 
Først på side 34 far læseren at vide, hvad ordet 
damask kommer af. Det forudsættes bekendt, at 
ordet er afledt af Syriens hovedstad Damascus, 
som også har givet navn til damascenerklinger. 
Det fremgår ikke klart, om den særegne binding 
også stammer herfra, eller om byen blot var be
rømt for sine skønne silkestoffer. Findes der over
hovedet et stykke damaskvævning fra Damascus? 
Drejl er plattysk, men ordets oprindelse usikker.

Af særlig interesse for damaskvævning i Dan
mark er den fyldige skildring af Christian 4’s kort
livede men storartede silkeværk, der har givet navn 
til Silkegade i København. Det lykkedes at hid
kalde den europæisk berømte damaskvæver Pa- 
schier Lamertijn, mester for nogle pragtfulde duge

af silke eller hør, udført mens han endnu virkede i 
Nederlandene og under hans kun to årige ophold 
her. Det var nu ikke bordets hellighed der in
spirerede væveren til dugenes indhbld men konge
magtens forherligelse, våbenskjolcj, søstykker og 
strandjagter eller det dækkede bords kulinariske 
oplevelser med madens mangelfoldighed på fade 
og tallerkener, omgivet af bestik og strøblomster. 
Den rigeste dug skænkede kongen den russiske 
Czar, og den findes i Kreml. Den er blåfarvet af 
naturhvid silke, en anden sammesteds er rød og 
gul. Der var lys nok ved de fyrstelige tafler.

Charlotte Paludans redegørelse for Kjøng fa
brikken, Erna Lorenzens for dækketøj i Jylland, 
hertugdømmerne og Sønderjylland, Niels Oxen- 
vads grundige oplysninger om de fynske damask- 
og drejlvævninger, Bodil Wieth-Knudsen om 
nogle østdanske vævere og Hanne Frøsig Dalgaard 
for Bornholms vedkommende bringer som resul
tat, at damaskvævninger med deres figurscener 
eller prospekter går kunstnerisk tidligt i stå, mens 
det mere håndværksprægede drejl beholder en 
usvækket kvalitet. Et andet vigtigt resultat er fun
det af de originale navne på de gamle drejlsmøn
stre og en overbevisende rigtig sammenføring af 
disse navne med de bevarede stykker drejl. Det er 
ikke altid, at forskningen kommer før antikvitets
handlen, men når det som her sker, undgår man 
disse tilfældige betegnelser, der ikke er til at 
komme af med og f.eks. præger studiet af de anglo
amerikanske quiltede patch-work tæpper.

I et gammelt papirland som Danmark er skifte
samlinger, bofortegnelser og andet arkivmateriale 
en uudtømmelig grube for navne på vævere og 
kunder, og de nævnte afsnit bringer meget nyt, 
men med undtagelse af fabrikken i Kjøng er det 
overordentlig vanskeligt at hæfte navne på vævere 
og kunder til det tilfældigt bevarede dækketøj. Vi 
må derfor glæde os over, at værket er så rigt illu
streret med gode fotografier af en mængde smukke 
stykker damask og drejl. Det er en fornøjelse at 
studere hvert eneste eksemplar.

Bogen har nogle afsluttende kapitler om nyere 
industrielle tilvirkninger. Jacquard væven, opfun
det 1801, er en væv som mekanisk gengiver hånd
vævens bevægelser og ved hjælp af perforerede 
huller på kort er i stand til at overføre vanskelige 
mønstre og figurer i bindingen. John Becker for
tæller om G. H. Schulte, en af de sidste vævere fra 
Kjøng, fabrikken lukkede først i 1906, som slog sig 
ned i Dragør og senere i kælderen på Christians
borg, hvor han næsten til sin død i 1926 vævede 
damaskduge til slottet. I sine sidste leveår arbej
dede han sammen med Gerda Henning. Nu står 
den gamle damaskvæv fra Kjøng i »Den gamle 
By« i Arhus.

Bodil Wieth-Knudsen har skrevet om tekstil
fabrikken Carl Flensburg & Sebbelov i Kastrup, 
som bl.a. fremstillede dækketøj med måger til Bing 
& Grøndahls »Maagestel«, et stykke industrihisto
rie af stor interesse. Ernst Fischer og Bodil Wieth-
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Knudsen har studere mærkning af dækketøj med 
våben og monogrammer, nogle indvævede, andre 
påsyet eller stemplet, emner der tidligere i nogen 
grad er blevet overset.

Endelig har Ingeborg Gock-Clausen et sidste 
afsnit om dækketøj i nyere tid -  anskaffelse og brug 
med gode billeder fra annoncer og hjem.

Nogle gamle fotografier fra vaske- og rullekæl
deren, tørre- og blegepladsen på herregården Ege
skov fra 1896 fortæller overbevisende om det store 
arbejde og den megen plads pasningen af dækketø
jet krævede.

Til slut er der sammenfatninger på engelsk og 
tysk og et omfattende indeks og en litteraturfor
tegnelse.

Bogen om damask og drejl er en bedrift, som 
ikke tilstrækkeligt kan beundres og næppe i en 
overskuelig fremtid gøres bedre.

Erik Lassen

Niels Clemmensen: Sparekassebevægelsen i Dan
mark 1810 -  1914. Jurist- og Økonomiforbun
dets Forlag. 1985. 188 s., ill. Kr. 170,-.

Niels Clemmensen har skrevet en rigtig god bog 
om sparekassernes første hundrede år. De direkte 
anledninger til bogens udarbejdelse er 175-års ju 
bilæet for den første danske sparekasse i 1810 
(Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Om
egn) samt forfatterens deltagelse i det nordiske 
associationsprojekt. Dette projekt havde til formål 
at undersøge og sammenligne den tidlige for
eningsdannelse i Norden i 1800-tallet og se for
eningerne i sammenhæng med samfundsforandrin
gerne.

Forfatterens tilgang er derfor socialhistorisk og 
ikke økonomisk. Vægten er lagt på sparekasserne 
som foreninger dannet for at fremme forskellige 
befolkningsgruppers forskellige mål til forskellige 
tider. Et af plusserne ved bogen er netop beto
ningen af, at sparekasserne ikke var noget statisk 
fænomen. Clemmensen evner på forbilledlig vis at 
placere sparekassebevægelsens udvikling i forhold 
til forandringer i samfundet.

Sparekassernes initiativtagere var -  som i så 
mange andre foreninger frem til ca. 1870 -  em- 
bedsmænd, godsejere og folk fra handelsborger
skabet. Sparekasserne blev oprettet af de bedrebe- 
midlede for de mindrebemidlede og var helt igen
nem patriarkalske i deres opbygning og ideologiske 
fremtræden. Det var rigtige sparekasser, som først 
så småt begyndte med udlån i 1830’erne og 
40’erne.

En helt anden type var de store landbosparekas
ser med Den sjællandske Bondestands Sparekasse 
som den første fra 1856. Landbosparekasserne var 
regionale og var tæt forbundet med bonderejsnin
gen fra midten af århundredet, som også gav sig

udslag i brandforsikringsforeninger og kreditfor
eninger.

Blandt lederne i landbosparekasserne finder 
man da også gamle kendinge fra bondebevægelsen 
som C. C. Alberti, Geert Winther, I. A. Hansen og 
Lars Bjørnbak. Bestyrelsesposterne blev over
vejende besat med gårdmænd, og i modsætning til 
de kritiserede købstadssparekasser var landbospa
rekasserne ikke bange for at yde prioritetslån til 
landboerne.

En tredje type opstod med de såkaldte sogne
sparekasser, som Niels Clemmensen kalder en 
græsrodsbevægelse. Den første blev dannet i 
Astrup på Falster i 1857 og udviklede sig til en 
bevægelse i perioden 1865-1874, hvor der blev 
oprettet over 250, primært i Jylland.

Det er disse sognesparekasser og deres baggrund 
og sammenhæng med de øvrige folkelige bevægel
ser, og her især sygekasserne og brugsforeningerne, 
der har forfatterens største interesse. Hans resulta
ter ligger helt på linie med de resultater, Poul 
Thestrup når frem til i sin store brugsforeningsdis
putats (Nærbutik og næringslovsomgåelse, 1986). 
Niels Clemmensen påviser også, at nabosognsef
fekten sammen med tilstedeværelsen af en lokal 
igangsætter og en tradition for samvirken er de 
absolut væsentligste faktorer, når man skal for
klare, hvorfor et sogn fik en sparekasse på et be
stemt tidspunkt.

Bortset fra en detailundersøgelse af to sogne
sparekasser hviler bogen næsten udelukkende på 
trykt materiale. Men Clemmensen refererer ikke 
blot. Han sætter oplysningerne fra de mange jubi
læumsskrifter og oversigtsværker ind i en social, 
politisk og ideologisk sammenhæng, så læseren far 
en ganske god forståelse af udviklingstrinnene i 
sparekassebevægelsen.

Bogen bliver dermed et væsentligt bidrag til for
ståelsen af selvhjælpsbevægelsens og de folkelige 
bevægelsers historie i 1800-tallet.

Flemming Just

Henrik Skov Kristensen, Claus Kof oed, Frank We
ber: Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. 
verdenskrig. Arhus Universitetsforlag 1988. 2 
bd. 861 s. ill. 598-.

De allieredes operationer over Danmark under kri
gen har hidtil kun været beskrevet i den udstræk
ning de havde direkte sammenhæng med mod
standsbevægelsens arbejde. Jørgen Hæstrup har i 
flere værker beskæftiget sig med nedkastningerne 
af våben, sprængstoffer og agenter; Anders Bjørn- 
vad har beskrevet de nedskudte allierede piloters 
skæbne. Der findes også en række mindre studier 
særlig af luftangrebet par excellence -  Shellhus- 
bombardementet i marts 1945.
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Netop dette bombardement og de tre øvrige bri

tiske »pin-point« angreb mod B&W og gestapo- 
bygningerne i Arhus og Odense har almindeligvis 
stået som kendetegnende for RAF’s indsats over 
Danmark. De mange mindre bombninger ud over 
landet har været afskrevet som »tilfældige«.

I det nu foreliggende værk, som har rod i et 
mammut-speciale fra Arhus Universitet, beskrives 
og analyseres for første gang den samlede vestalli
erede aktivitet i luften over Danmark. Forfatterne 
kan påvise, at luftangrebene på mål i Danmark var 
alt andet end tilfældige; de må tværtimod ses i 
sammenhæng med den skiftende vestallierede stra
tegi.

Denne nye erkendelse, som gennemsyrer værket, 
er forfatterne ikke kommet let til. Bagved ligger års 
indsamling af materiale fra arkiver i ind- og ud
land. Vigtigst har været gennemgangen af Royal 
Air Force’s arkiver. Herfra er især uddraget op
lysninger fra de »krigsdagbøger« (»Operational 
Record Books«), som førtes på alle niveauer i hi
erakiet ned til den enkelte eskadrille. De gør det 
muligt a t . følge selv enkelte maskiner på tog
terne.

Den anden hovedgruppe af kilder består af akter 
fra den tyske marine i Danmark og fra Civilfor
svarsstyrelsen. Marinearkiverne er tidligere brugt 
med held af besættelseshistorikere; de er relativt 
velbevarede og har mange oplysninger udover de 
rent maritime. Civilforsvarsstyrelsens arkiv giver 
forfatterne mulighed for at trække på meldingerne 
fra Statens civile Luftværn, som igen -  i besættel
sesårenes typiske spegede samarbejde -  gik videre 
til den tyske »Flugabwehrkommando«. I disse kil
degrupper beskrives de samme hændelser fra for
skellige synsvinkler. Det giver forfatterne mulighed 
for at konfrontere rapporteringerne med hverandre 
-  og også for lidt spas i fremstillingen.

Men hvis disse hovedkilder er af forskellig op
rindelse, er de til gengæld også ret ensartede. Det 
giver et fremstillingsproblem, ikke mindst fordi 
forfatterne ofte insisterer på at redegøre for hvor 
den sidste bombe faldt, og hvad der skete med den 
sidste bombemaskine.

Heldigvis løses problemet dels ved at der bredt 
inddrages supplerende oplysninger fra erindrings
værker, aviser o.l., dels ved at rapportmaterialets 
beretningskvaliteter udnyttes, så at den monotone 
genfortælling meget ofte viger for velskreven for
tælling.

I praksis har forfatterne delt emnerne mellem 
sig. Skov Kristensens afsnit fylder broderparten, 
men han har også kunnet indarbejde sin licentia
tafhandling i bogen. Samtidig må han som redak
tør af værket have æren af, at det fremtræder som 
en helhed i et indbydende udstyr, hvor trykfejl og 
rester af engelske eller tyske formuleringer er helt 
ubetydelige. Der er også ofret plads og kræfter på 
næsten 200 sider med engelsk summary, oversigter 
over udvalgte togter og besætninger samt registre 
over personer, steder og skibe.

Indføringen i stoffet lettes af de tilsammen godt 
180 siders illustrationer med kort og fotografier. 
Der er gjort et stort selvstændigt arbejde med bil
ledsiden, der bringer fotografier af enkelte flyvere, 
flytyper, kamphandlinger og bombeskader. Mos- 
quito-flyenes livsfarligt lave angrebsstil bliver nær
værende, når man ser fotoet af af en tysk krigs- 
marinevimpel med stang, som borede sig ind i 
maskinens næse og bragtes med hjem (s. 651); 
Luftwaffes elendighed mod afslutningen træder 
frem på et foto fra Værløse, hvor en maskine på 
grund af benzinmangel ikke kan fa lov til at taxie 
til start ved egen kraft og derfor trækkes af 12 
stude. (s. 595).

Billedteksterne, der også bringes oversat til en
gelsk, rummer selvstændige iagttagelser, som når 
det om et britisk recognosceringsfoto af den tyske 
»Seehund« radar taget fra lav højde bemærkes, at 
maskinen måtte være »kommet som lynet fra en 
klar himmel; tyskeren i forgrunden står med hæn
derne i lommen og synes helt upåvirket« (s. 570).

Forfatterne har valgt at se bort fra de isolerede 
sovjetiske luftangreb på Bornholm i maj 1945, 
hvilket der henvises til med titlens »vestallierede«. 
I praksis var amerikanerne kun lejlighedsvis med 
over Danmark. Derfor står det britiske RAF i cen
trum.

Fremstillingen viser -  overraskende -  at de fleste 
egentlige angreb mod mål i Danmark fandt sted 
1940-41; til gengæld blev langt de fleste bomber 
kastet 1942-45. Briternes bombeflåde ved krigsud
bruddet var, viste det sig, for sårbar til dagangreb 
og havde store navigationsvanskeligheder om nat
ten. Det fik konsekvenser for Danmark allerede 
inden Danmark blev besat. Britiske maskiner ka
stede fejlagtigt ved tre lejligheder bomber over 
Sønderjylland; de efterfølgende diplomatiske kon
takter viste betydelig britisk stejlhed overfor Dan
mark, der anklagedes for i sin neutralitet at favori
sere Tyskland. Forfatterne skildrer den forsigtige 
britiske bombe-politik overfor Tyskland, der var 
begrundet i frygt for repressalier, hvis civile blev 
ramt, og det konkluderes, at briterne på den bag
grund hellere så civile tab i Danmark end i Tysk
land i denne periode. Det kan virke lidt hårdttruk- 
kent, for såvidt som der jo var tale om fejlbomb
ninger og ikke et valg mellem alternativer.

Konklusionen skal imidlertid ses på baggrund, 
af værkets hele synsvinkel. Når luftangrebene ses 
på den større militærstrategiske baggrund kommer 
meget nyt frem, og meget velkendt viser sig at være 
myter.

Det tyske felttog mod Norge brugte lufthavnene 
ved Ålborg som trædesten. Det bragte i april-maj 
1940 britiske bombefly til Nordjylland i en serie 
angreb rettet mod de tyske forbindelseslinier -  
med ringe held og civile danske skader til følge. De 
senere angreb på Ålborg samme år havde en an
den baggrund. Efter Frankrigs fald i juni skulle de 
bidrage til at svække truslen om tysk invasion i 
England. Ved et katastrofalt angreb på Ålborg 13.

137



Anmeldelser
august 1940 gik! samtlige 11 britiske fly tabt -  men 
Luftwaffe tilbageførte herefter 10 jagere, som var 
sendt bort for at deltage i »Slaget om England« og 
det var det dyrekøbte mål med angrebet.

Forfatterne kæder en række angreb ved den jy
ske vestkyst sammen med Churchills direktiv om 
»Slaget om Atlanten« fra marts 1941, og de viser at 
et (i øvrigt heldigt gennemført) angreb på oliean
lægget i Nyborg i juni 1940 ikke var en isoleret 
hændelse, men led i en generel strategisk offensiv 
mod olie- og benzinanlæg på kontinentet.

Da de allierede i 1942 kunne gå over i offensiven 
i luften over Tyskland førte det til en kraftig ud
bygning af Luftwaffes flyveplads ved Grove (nu: 
Karup). Herfra opererede de natjagere, som var en 
alvorligere trussel mod de allierede bombefly end 
luftværnsskytset. Grove blev en af hjørnestenene i 
forsvaret af selve Tyskland og denne -  og andre 
danske flyvepladser blev derfor mål for en række 
mindre angreb (»Intruder«, »Ranger«), der skulle 
»lægge låg« på det tyske jagerforsvar ved at an
gribe flyene under start og landing.

Under samtlige faser skete der britiske fejlbomb
ninger eller -kast af bomber på hjemturen fra mis
lykkede angreb; også de sidstnævnte skulle imid
lertid kastes mod »tilladte« mål og her kom man 
ud for fejl. Når britiske flybesætningers rapporter 
talte om, at radiostationer eller fjendtlige stabs
vogne var blevet ramt, kan forfatterne anholde 
dem med de tyske og danske rapporter og vise 
eksempler på, at flyene havde været langt ude af 
kurs og havde ramt sommerhuse eller fredelige 
civile biler. Mest perspektivrige er korrektionerne 
der, hvor fejlbombningerne mistolkedes også af 
den danske offentlighed. En fejlbombning af 
Skjern Andelssvineslagteri opfattedes -  af dårlig 
samvittighed -  som indledningen til en britisk of
fensiv mod den store danske landbrugseksport til 
Tyskland; fejlbombningen af Århus Oliemølle sat
tes ganske uden grund i forbindelse med dens di
rektørs tyskvenlighed.

Der er selvstændige kapitler om det tyske luftfor
svar og om de omfattende britiske minelægninger i 
danske farvande, som man hurtigt fandt ud af var 
en »low-cost« operation i forhold til udbyttet. Ma- 
liciøst fremhæves det dog af forfatterne, at den 
danske minestrygning (indtil august 1943) gjorde 
meget for at modarbejde den.

Flettet ind imellem redegøres der for udviklin
gen i radar og antiradar udstyr, som i mangt og 
meget gjorde luftkrigen til en dyst på teknologi og 
management.

De fire berømte »pin-point« angreb lår hver de
res kapitel. Luftangrebet på B&Ws skibsværft i 
januar 1943 har altid været fremstillet som en bri
tisk advarsel om, at hvis danskerne ikke selv sabo
terede krigsindustrien i landet, så ville briterne 
gøre det fra luften med store civile tab til følge. Det 
er en opfattelse, som nu viser sig forkert. Ved en 
grundig gennemgang af beslutningstagningen på

vises det, at angrebet tværtimod skal ses som en 
britisk visen-flaget, der skulle opmuntre danskerne. 
Angrebet var led i en serie lignende angreb mod 
store industrimål i besatte lande. Men selv dette 
det største danske industrimål var, som det på
vises, ikke betydningsfuldt nok i britisk opfattelse 
til at retfærdiggøre et angreb; det kom kun med, 
fordi der skulle findes et mål i Danmark, når man 
nu havde besluttet en bombning.

I skildringen af angrebene på de tre gestapo- 
hovedkvarterer i Århus, København og Odense 
fremhæves blandt andet, at angrebet ved Odense 
ret beset var en fiasko, og det beskrives nøgternt, 
hvorledes angrebet på Shellhuset iværksattes i fuld 
bevidsthed om, at de danske gidsler i loftsetagen 
næppe ville overleve; de udbredte forestillinger, 
om at RAF »bombede fra siden« for at skåne dem 
holder ikke stik.

Her stikker et undertema frem: luftkrigens næ
sten kompromisløse brutalitet. En britisk Wing 
Commander citeres for, at han på sine togter over 
Danmark ville gå efter fly i luften og ikke på jor
den, for derved fik man ikke blot flyet, men også 
dets besætning. Fjender, der nødlandede eller 
sprang ud med faldskærm skulle ikke uden videre 
regne med at være ude af kampen. De hvide bus
ser, som i krigens sidste uger bragte fanger hjem 
fra tyske kz-lejre, blev trods deres Røde Kors
mærker angrebet på lige fod med anden trafik i 
Tyskland; det erklæredes, at man måtte prioritere 
indtagelsen af Lübeck højest. Amerikanske eskor
teflys jagt (»strafmg«) på alt som bevægede sig 
dræbte på to »blodige søndage« -  overvejende i 
Syd- og Vestjylland -  45 civile danskere og sårede 
mange flere. På den baggrund virker det skræm
mende, når det oplyses, at 708 amerikanske bom
befly og 618 eskortejagere den 2. april 1945 var 
lettet for at angribe flyvepladser i Danmark, et 
angreb, der dog blev aflyst på grund af dårligt vejr.

I krigens slutfase bragte Danmarks placering 
mellem Norge og Tyskland igen landet i centrum. I 
et kapitel om de danske farvandes betydning ana
lyseres de tyske besværligheder med at transpor
tere tropper nordfra til indsats ved fronterne. I 
denne forbindelse har forfatterne fundet et me
morandum fra det vestallierede hovedkvarter 
(SHAEF) af 4. april 1945. I det siges det, at jern
banesabotagen -  og særlig den danske -  har for
sinket de tyske troppetransporter, så at man kan 
koncentrere sig om at angribe skibstrafikken mel
lem Norge og Danmark (s. 627-28). Oplysningen 
vil interessere de mange, der i Aage Trommers 
»Jernbanesabotagen« (1971) så en urimelig ned
vurdering af jernbanesabotagens betydning. 
Trommers hovedtese: at jernbanesabotagen rent 
faktisk ikke forsinkede transporterne gennem Dan
mark nævneværdigt modbevises nu ikke af me
morandummet, som jo også kan opfattes i tråd 
med den ovennævnte Wing Commanders tanke
gang: at man fik ram på flere tyskere ved at sænke
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skibene med mand og mus i Skagerak end ved at 
angribe dem på togstrækninger. På den anden side 
peger memorandummet på, at man i de allierede 
stabe regnede jernbanesabotagen på dette tids
punkt for et tilstrækkeligt alternativ til bombning. 
Derfor er lykønskningstelegrammerne fra SHAEF 
til sabotørerne måske alligevel ikke blot en letkøbt 
ros. Så kan man fundere over, om jernbanesabota
gen, med de amerikanske »strafings« in mente, 
upåagtet havde forhindringen af luftangreb som et 
resultat?

Med de mange oplysninger om (særlig) britiske 
navigationsvanskeligheder og fejlbombardementer 
kunne man spørge, om værket præsenterer sig som 
en bedrevidende nedvurdering af den britiske ind
sats. Det er ikke tilfældet. Det er netop gennem 
bortskrælningen af myter og den minutiøse gen
nemgang af togterne, at de enorme vanskeligheder 
og farer træder frem. I perioder kunne flybesæt
ningerne regne med en gennemsnitlig levetid på få 
uger. Forfatterne eksemplificerer det psykiske pres, 
der var følgen og det sandere billede, som der 
tegnes, sætter kun indsatsen i relief.

Forfatterne er selv inde på, at værket henvender 
sig til tre forskellige læsergrupper: historikere med 
særlig interesse for besættelsestiden, flyentusiaster 
og lokalhistorisk interesserede.

Det er indlysende, at det snævert faglige indhold 
kunne være formidlet på under den halve plads -  
men værkets overskuelige opbygning gør det let at 
bruge til opslag hvilken gruppe man end tilhører, 
og har man et materiale, som kan interessere an
dre, end de sædvanlige købere, hvorfor så ikke gøre 
det tilgængeligt?

Er man nøjeregnende kan man synes, at den 
danske vinkel på luftangrebene er for underbelyst. 
Med det valgte udgangspunkt kan mørkelægning 
og civilbeskyttelsesforanstaltninger ikke komme 
med. Men fremstillingen af de dansk-britiske sam
menstød forud for besættelsen bygger helt på briti
ske kilder. Udenrigsministeriets arkiv ville sikkert 
have kunne belyse, hvordan man fra dansk hold 
oplevede den fremfusende britiske gesandt, der 
måske havde flere hår på brystet i sine rapporter 
hjem end i sine møder med P. Munch? Var i øvrigt 
gesandtskabet i London helt inaktivt under an
grebene i 1940? Hvad skrev de illegale blade om 
luftangrebene og hvordan blev de forklaret i BBC? 
Mere teknisk undrer man sig over, hvordan bri
terne kunne have så få navigationsvanskeligheder
-  eller i hvertfald hvordan de kunne overvinde dem
-  da det gjaldt om at kaste våben ned til mod
standsbevægelsen. Er det det særlige EUREKA 
system, som havde æren?

Spørgsmålene er næppe værd at nævne. For
fatterne har vovet at tage et militært emne op, og 
har helt ubetvivleligt skrevet værket om luftkrigen 
over Danmark. Samtidig har de til opmuntring for 
enhver i faget demonstreret, hvordan målbevidst
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slid i arkiverne kan give fine resultater. Det kan 
man kun ønske til lykke med.

Esben Kjeldbæk

Jens Johansen: Fra seks landsbyer til syv bydele. 
Bebyggelsens udvikling i Søllerød Kommune. 
Udg. af Historisk topografisk Selskab for Søl
lerød Kommune i samarbejde med Byhisto
risk Arkiv for Søllerød Kommune 1988. 112 s. 
Kr. 170,-.

Jens Johansen er arkitekt og en meget dygtig kort
tegner, samtidig med at han har et indgående 
kendskab til den danske kartografi. Resultatet af 
hans arbejde er blevet en meget instruktiv bog om 
bebyggelsesudviklingen i Søllerød kommune nord 
for København dokumenteret med en lang række 
udtegnede kort og gengivelser af tidligere trykte, 
topografiske kort. Der er ikke sparet hverken på 
papir eller tryk (Poul Kristensen, Herning), så til 
trods for det lille format står de enkelte kort og de 
fleste af fotografierne knivskarpt i bogen.

Som grundlag har forfatteren bl.a. kunnet be
nytte de orohydrografiske kort, som tidligere er 
anvendt af Svend Aage Knudsen: »Landskab og 
Oldtid. Atlas over Søllerød og Lyngby-Tårbæk 
kommuner.« 1982. Jens Johansen bruger dem bl.a. 
til en særdeles instruktiv analyse af de enkelte 
landsbyers oprindelige dyrkningsområder (s. 11).

Jens Johansen er ikke middelalderhistoriker, og 
det skal ikke bebrejdes ham. Han skulle nu have 
bedt om hjælp til afsnittene om »Pavebrevet 1186« 
og »Roskildebispens Jordebøger 1370« s. 14-19 og 
derved have haft mulighed for at udnytte kildema
terialet bedre. Der er således ingen tvivl om, at der 
i 1100-årene var en hovedgård i Nærum, hvilket 
klart fremgår af pave Urban 3.’s bekræftelse af 
Absalons gavebrev fra 10/12 1186 og især af Inno- 
cens 3.’s stadfæstelse af samme brev 13/11 1198, 
hvori der omtales »mansiones de Burgbu et de 
Niartharum cum omnibus pertinentiis earum« 
(hovedgårdene i Borgby (på Amager) og Nærum 
med alle deres tilliggender) (Diplomatarium Dani- 
cum 1. rk. bd. 3 nr. 137 og 236). Denne hovedgård 
bestod endnu i 1370, hvor der i Roskildebispens 
jordebog nævnes en »curia« med 2 bol, som Nico
laus Paant besidder, hvortil hører 6 gårdsæder 
(»inquilinos«), og en rest af gården bestod sikkert 
så sent som 1660 med et landgildehartkorn på 16 
tønder. Tilliggendet til hovedgården i Nærum må 
have været dels hovedgårdsjorden (dyrket af de 6 
gårdsæder) og dels fæstegods, hvorfor kortet s. 15 
er meget misvisende.

Kortet s. 17 over situationen i 1370 efter Ros
kildebispens jordebog er ikke meget bedre. Dels 
synes forfatteren ikke at vide, at solidus og ørtug er
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det samme, og dels foretager han nogle hasar
derede omregninger af skyldjord til bol, hvilket 
med udgangspunkt i Svend Aakjærs gennemsnits
beregninger af bol i forhold til areal i 1688-matrik- 
len så omsættes til tønder land. Cirkelslutningen 
bliver perfekt, da forfatteren på side 22 konsta
terer: »Ved sammenligning af sognets dyrkede 
areal i 1688 ifølge Matriklen med det dyrkede areal 
ca. 1370 ifølge Roskildebispens jordebøger ses en 
nærmest forbløffende overensstemmelse«. Over
ensstemmelsen består kun i, at udviklingen i Søl
lerød sogn er parallel med gennemsnittet af Sjæl
lands landsbyer, og det er ikke særligt forbløffende.

I 1700-årene var Søllerød sogn en del af Køben
havns Rytterdistrikt, bønderne blev arvefæstere i 
1766 og udskiftningen skete relativt tidligt nemlig i 
1771 og de nærmeste følgende år. De udskiftnings
kort, der er bevaret for Nærum, Vedbæk og Trø- 
rød, er meget udførlige og viser tydeligt den eksi
sterende agerstruktur før udskiftningen med an
givelse af agre, åsnavne og gårde. Det sidstnævnte 
af kortene er udgivet i farver af Landbohistorisk 
Selskab, og kortet over Nærum er udtegnet af Jens 
Johansen (s. 32 og 33). Desværre har forfatteren 
helt opgivet at analysere situationen før udskift
ningen og skriver om markbogen 1682 (s. 19): 
»Det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, 
at stedfæste lokaliteter såsom gårde, huse, agre 
m.m.« I betragtning af at næsten samtlige mark
navne fra 1682 genfindes på udskiftningskortene 
over Trørød og Nærum, synes denne konklusion at 
trænge til en revision f.eks. i form af en ny bog.

Ved samme lejlighed kunne der så også fore
tages en mere dybtgående analyse af det frem
ragende skovreguleringskort fra 1764, der er ud
tegnet på s. 29, bl.a. fordi kortet er et skoleeksem
pel på begrebet vangelag og viser, hvor velorgani
seret det gamle kulturlandskab var.

I den resterende del af bogen, der handler om 
kortlægning, bebyggelsesudvikling og planlæg
ning, er forfatteren tydeligt nok på hjemmebane, 
og der gives en glimrende skildring af disse forhold 
med et fint samspil mellem tekst, fotografier og 
kort og med en nyttig teknisk beskrivelse af kort
materialet (bilag 1), hvor det især er interessant at 
læse om det ganske enestående »Topografisk Ma
trikelkort 1940«, der forener Geodætisk Instituts 
kort med oplysningerne fra matrikelkortene.

Derimod kan det nok diskuteres, om det er rime
ligt at genoptrykke Kraks moderne vej kort over 
kommunen i en sådan sammenhæng, men hvad 
der ikke kan diskuteres er, at der med Jens Johan
sens bog er leveret et vældigt godt grundlag for 
videre lokalhistoriske arbejder i Søllerød kom
mune.

Karl-Erik Frandsen

Danmarks Kirker, Holbæk Amt. Ved Marie- 
Louise Jørgensen og Hugo Johansen. Natio

nalmuseets og Poul Kristensens Forlag 
1987-88. Hæfte 14-15, 156 s. ill. kr. 110. 
Hæfte 16-17, 155 s. ill. Kr. 122,- indb. 149,-. 
Hæfte 18, 119 s. ill. kr. 94,50, indb. 122,-.

Med udgivelsen af disse 430 sider beskrivelser af 
landsbykirker i Holbæk amt er der taget et ordent
ligt skridt mod fuldførelsen af hele amtets kirkebe
skrivelser og dermed afslutningen af kirkeværket 
for hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. 
Her drejer det sig om kirkerne i hele Ars herred, 
egnen omkring Kalundborg, og en del af Skippinge 
herred længere mod øst. Endnu resterer Odsher
red og amtets købstadskirker.

Røsnæs, Raklev, Tømmerup og Årby kirker fin
des i hæfte 14—15 og Rørby, Ubby, Svallerup, 
Store og Lille Fuglede i hæfte 16—17; altså dermed 
Ars herreds kirker samlet i de to dobbelthæfter. 
Gennemlæsningen af de indgående og som altid 
solidt videnskabeligt funderede beskrivelser giver 
både indtryk af de egnsspecifikke træk og det 
unikke ved hver kirke. Til det typiske for egnen 
hører, at der er ret store dele af det romanske 
murværk bevaret, men også at der er udvidet og 
bygget til igennem middelalderen, så de bygnings
historiske afsnit ofte bliver meget omfattende. Det 
gælder navnlig de store kirker i Årby og Ubby. Her 
har det bygningsarkæologiske materiale kunnet 
suppleres af N.L. Høyens tegninger og skitser fra 
1832 og af grundige opmålinger, udført ved restau
reringer i forrige århundrede.

Alle kirkerne hørte fra midten af 1700-tallet og 
frem til overgangen til selveje omk. 1910 under 
Lerchenborg, hvilket har bidraget til en vis arki
tektonisk ensartethed. Man restuarerede nemlig, i 
lighed med hvad man ser under andre store god
ser, ret ensartet og hårdhændet. Lerchenborgs re
staurerings-arkitekt, Vilh. Tvede nedrev, genop
byggede og dekorerede særdeles frit. Den meget 
store og spændende Ubby, som menes knyttet til 
Hvideslægten, fik ved restaureringen en helt ny 
apsis og indre murstensornamentik, så den rigtigt 
kunne passe til Hviderne og formodningen om, at 
Esbern Snare var bygherre. Der er dog også ældre 
fælles træk i arkitekturen, f.eks. de særlige vestsjæl
landske gavlblændinger på tårne og andre tilbyg
ninger af ældre dato.

Noget ganske særligt er Raklev kirke, fordi den i 
modsætning til de øvrige først er opført efter refor
mationen, i 1547, hvor sognet blev adskilt fra S. 
Olai i Kalundborg. Her er ingen hvælvinger eller 
billedpragt, men spartansk og enkelt i pagt med 
reformationens ideer.

Ars herreds kirker har bevaret fint renæssance- 
og barokinventar fra lokale værksteder. Det eneste, 
man i tidens løb for alvor har forsøgt at forgribe sig 
på, er de plane flader på altre og prædikestole. 
Rørby kirke led i 1847 den tvivlsomme skæbne at 
blive begavet med et alterbillede malet af Lucie 
Ingemann, gift med digteren. Det blev trods bi-

140



Anmeldelser
skop Mynsters advarsel opstillet foran et pragt
stykke af et skabsalter fra 1500. Det kunne heldig
vis flyttes igen.

Vil man studere velbevarede gotiske kalkma
lerier med drager og dommedag m.m., er Rørby 
kirke et godt valg. Her lader billederne sig ret 
umiddelbart opleve. Så er Raklevs 1200-tals bille
der med mordet på Erik Plovpenning og den hel
genlegende, der opbyggedes, straks mere kompli
cerede. Først med de allernyeste undersøgelser teg
ner der sig et klart og meget spændende billedpro
gram. Kirkeværkets er her helt uundværligt.

Kirkerne i Føllenslev, Særslev og Bregninge i 
hæfte 18 er begyndelsen på Skippinge herred. Man 
er nu uden for Lerchenborgs dominans og ovre i 
Dragsholms. Den rødkalkede meget store Breg
ninge kirke er hovednummeret i dette hæfte. Kor 
og skib er det oprindelige romanske, men ellers 
påvises en stribe af udvidelser, som menes at have 
sammenhæng med, at kirken havde særlig mange 
tiendeydere, og derfor en god økonomi( s. 1717). 
Der kan nok tænkes andre grunde til udvidelserne 
end blot rigdommen? Det kunne man have ønsket 
et bud på, selv om kirkeværkets ærinde ikke er det 
debatterende.

I det indre er der et væld af kalkmalerier, hvoraf 
nogle først er opdaget i 1969 -  oven i købet billeder 
af Isefjordsmesteren.

Teksten, der nødvendigvis må være tæt af de 
mange oplysninger, som efter den faste beskrivel
sesplan skal med, løftes velgørende af billederne. 
Det er klart, at de farvebilleder, der nu er kommet 
med i værket, er øjenlyst, men nyd også de mange 
gamle fotografier, som med eller uden sammen
ligninger med de tilsvarende moderne, afslører de
taljer om ældre tids dårlige vedligeholdelse og af og 
til mærkeligt rodede interiører. Så synes man uvil
kårligt, at det går fremad -  selv i kulturelle spareti
der.

Margit Mogensen

Tove Michelsen: Bibliografi over idrætten i Aalborg. 
Udg. af Samvirkende Idrætsforeninger i Aal
borg i samarb. m. Lokalhistorisk arkiv for 
Aalborg Kommune. 1989 104 s., ill. Kr. 
100,-.

Som det vil være bekendt er en masse forskellige 
nye emner blevet taget op i dansk kulturhistorisk 
forskning indenfor de sidste 10 år. Én emnekreds, 
som med stort udbytte er dukket frem, drejer sig 
om idræt, sport, kropskultur -  eller hvordan man 
nu benævner den. Den kulturhistoriske idræts
forskning har i vid udstrækning haft udgangspunkt 
i problemstillinger omkring gymnastikken i forrige 
århundredes politiske og kulturelle kamp (frem
provokeret af Ove Korsgaards »Kampen om krop
pen«). Den diskussion, samt andre problematik

ker, såsom idræt og køn, land kontra by, idræt 
kontra sport, har drejet sig om den nationale dan
ske idrætsarv, og den far vi forhåbentlig yderligere 
udviklet i de kommende år (og endnu flere idræts
grene far forhåbentlig deres analyser). Men inter
essen for idræt og sport har også i allerhøjeste grad 
været lokal -  naturligt nok, al den stund idræts
aktiviteter netop for langt de fleste udøveres ved
kommende er knyttet til lokalsamfundet, det være 
sig sognet, landsbyen eller bykvarteret. Derfor er 
der naturligvis også blevet skrevet om lokal idræt 
og sport i de senere år -  men også tidligere. Trods 
forskernes manglende interesse for emnet har 
idrætten selv »formået at markere sig som en sta
dig mere væsentlig del af vores kultur«.

Citatet er fra forordet til denne bibliografi over 
idrætten i Aalborg, der viser at beskæftigelsen med 
idræts- og sportskultur i lokalsamfundet bestemt 
ikke er af ny dato.

Bibliografien inddrager alt materiale om sport 
og idræt i Stor-Aalborg, og tidsafgrænsningen er 
1862-1988. Medtaget er avis- og tidsskriftartikler, 
jubilæumsskrifter, samleværker, erindringer, love 
og medlemsblade fra de forskellige foreninger. Ind
delingen er efter fire afsnit om »Idræt generelt«, 
»Idrætsanlæg«, »Stævner. Opvisninger« og »Ud
dannelse. Forskning« -  baseret på de enkelte 
idrætsgrene, og det gør det nemt at finde rundt i 
bibliografien. Ikke mindst også takket være et godt 
navneregister og et sagsregister (som omfatter hen
visninger til de enkelte foreninger). Det er således 
nemt at fa overblik over en enkelt idrætsgren i 
Aalborg -  over en enkelt klub, evt. med flere 
idrætsgrene på programmet -  eller over en bestemt 
persons indsats. På den måde må bibliografien 
hilses velkommen. Måtte flere byer, områder, 
idrætsgrene fa deres egen bibliografi -  de er guld 
værd i det kulturhistoriske arbejde og i under
visningen!

Med hensyn til forordets frejdige påstand om at 
idrætten selv har markeret sig trods stedmoderlig 
behandling fra kulturhistorisk side, så viser bi
bliografien, at der er noget om snakken. Specielt 
påstanden om de kulturhistoriske institutioners 
forsømmelser. Den omfattende opregning af skrift
lige fremstillinger gør det tydeligt, at disse sjældent 
er forfattet af historikere eller andre fagfolk. Det 
har klubberne eller foreningerne selv klaret. Et 
check på det store afsnit om fodbold (85 titler + 14 
medlems- og klubblade registreret) viser, at langt 
størstedelen består af jubilæumsskrifter (22 stk. -  
oftest på et meget begrænset antal sider), love for 
foreningerne (26 stk.) og forskellige tidsskriftsar
tikler. Små, men naturligvis lokalt vigtige bidrag 
til idrætshistorien. De større fremstillinger kniber 
det derimod gevaldigt med. En række værk-artik
ler om de forskellige klubber stammer alle fra 
samme værk, nemlig Axel Alstrups »Jydsk fodbold 
i fortid og nutid«.

Der ligger et stort arbejde i at samle denne 
masse af små enkeltelementer til en større syntese
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om Aalborg-fodbolden. Et arbejde som man godt 
kan forestille sig gennemført -  Limfjordsbyens tra
ditionelt store sportsinteresse taget i betragtning -  
evt. i stil med Samuelsens billedværk om »Idræt i 
Aalborg gennem 100 år« fra 1985.

Men med bibliografien har folk i Aalborg -  og 
idrætsforskere generelt -  faet et redskab, som kan 
bruges. Bogen er blot en begyndelse -  en slags 
status over tingenes tilstand. Og den viser at arbej
det med idrættens kulturhistorie nemt kan kvalifi
ceres og intensiveres -  både på landsplan og i det 
lokale.

Poul E. Porskær Poulsen

Tage Kaarsted (red.): Folk i Århus. Århus By
historiske Udvalg. 1987. 238 s., ill. Kr. 165,-.

Siden 1808 har enhver Ridder af Dannebrog skul
let indsende en levnedsberetning til Ordenskapit
let. Desværre gik samlingen tabt ved Christians
borgs brand 1884. Siden er oparbejdet en ny sam
ling på ca. 35.000 selvbiografier, idet Dannebrogs- 
mænd fra 1904 også skulle afgive beretninger.

Ud fra denne samling har ordenshistoriografen, 
Tage Kaarsted, udvalgt 27 bidrag fra mænd, som 
har virket i Århus. Ved udvælgelsen er tilstræbt en 
spredning i tid, samfundslag, erhverv og bydel i 
Århus. Grupperne er bedst karakteriseret ved 
overskrifterne: handelsmænd, bygmestre, industri 
og håndværk, fra de slesvigske krige, soldater, poli
tikere, fra kulturlivet, bestillingsmænd, lovens 
håndhævere.

Umiddelbart skulle man tro, at en levnedsbe
skrivelse affattet til Ordenskapitlet ville have et

officielt og nøgternt præg, men dette er langt fra 
tilfældet med disse bidrag. Tværtimod dominerer 
hos mange mere »uvedkommende« træk som barn
dom, skolegang, fritidsliv -  eller danske civilisters 
flugt fra Gottorp i 1864. Omfanget af beskrivel
serne varierer meget, fra 2 til 31 sider. Nogle er for 
summariske til at fortælle noget. I sagens natur er 
bidragyderne de gode borgere, fortrinsvis embeds- 
mænd og større næringsdrivende.

For læseren med særlig interesse for Arhus er 
her utvivlsomt meget at hente. En sidegevinst ved 
det topografiske udgangspunkt er, at lokaliteter og 
personer går igen, så man oplever genkendelsens 
glæde flere steder undervejs.

For en mere udenforstående er udvælgelsen ikke 
så problemfri. Nogle af erindringerne er virkelig 
fortrinlige, men deres værdi øges ikke ved mulig
heden for at sammenholde livsforløb, da de er 
yderst uegale m.h.t. tid, indhold og længde. Som 
eksempel kan nævnes fire repræsentanter for indu
stri og håndværk, alle født 1860-68. De spillede en 
rolle i Århus stærke økonomiske vækst på nogen
lunde samme tidspunkt, omkring århundredskif
tet. De tilhører en interessant gruppe, hvor erin
dringsmaterialet ikke er for omfattende. Måske 
kunne det have været meget givende at sammen
holde de fires forudsætninger, karriere, holdninger 
holde de fires forudsætninger, karriere, holdninger 
m.v., men to af erindringerne er meget korte, og 
den tredie handler mest om »Dansk Arbejde«. H. 
Vestesens meget spændende selvbeskrivelse om
kring A/S Frichs står således ret alene.

Det bør roses, at der efter hver enkelt er tilføjet 
yderligere data, samt eventuel henvisning til yder
ligere biografering. Billedteksterne er oplysende og 
med dejlige strejf af humor.

Peter Korsgaard
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Historiske tidsskrifter og årbøger 1988 -  en oversigt
Ved Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen

Acta Archaeologica Vol. 57. 1986 [1987] Redi
geret af Klavs Randsborg. 232 s., ill.

Andersen, Søren H. Mesolithic Dug-outs and Paddles 
from Tybrind Vig, Denmark. (S. 87-106, ill.) 
[Noter. Litteratur].

Havemann, Kent. Dendrochronological Dating of a 
Watermill Structure at Omgård, Western Ju t
land. (S. 205-210, ill.) [Noter. Litteeratur].

Høilund Nielsen, Karen. Zur Chronologie der jün
geren germanischen Eisenzeit auf Bornholm. 
Untersuchungen zu Schmuckgarnituren. (S. 
47-86, ill.) [Litteratur].

Jarva, Eero. On the Shield-Apron in Ancient Greek 
Panoply. (S. 1-25, ill.) [Noter].

Koch Nielsen, Eva. Ertebølle and Funnel Beaker 
Pots as Tools on Traces of Production Tech
niques and Use. (S. 107-120, ill.) [Noter. Lit
teratur],

Lund, John. A Fake Roman Terracotta Lamp Found 
at Søsum, Denmark. (S. 229-232, ill.) [Noter].

Mathiesen, Hans Erik. The Rock Reliefs at Tang-1 
Sarvak. (S. 153-176, ill.) [Noter. Litteratur]. 

Nielsen, Leif Christian. Omgård. The Viking Age
Water-mill Complex. A provisional report on 
the 1986 excavations. (S. 177-204, ill.) [Littera
tur].

Olausson, Deborah S. Piledal and Svarte. A Com
parison Between Two Late Bronze Age Ceme
teries in Scania. (S. 121-152, ill.) [Litteratur].

Randsborg, Klavs. Römische Gläser und Bronzege- 
fasse im Norden: Ein Kommentar. (S. 211-228, 
ill.) [Noter. Litteratur].

Rupp, David W. The Canadian Palaipaphos (Cy
prus) Survey Project. Third Preliminary Report, 
1983-1985. (S. 27-45, ill.) [Noter],

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Årsskrift 
1988. Udg. og red. af ABA. 48 s., ill. Gratis.

Callesen, Gerd. »Et nyt og godt våben«. Socialdemo
kratiets forlagspolitik i forrige århundrede. (S. 
8-15, ill.) [Litteratur].

Grelle, Henning. Stærke smede. (S. 16-21, ill.) 
Hansen, Anette Eklund. Ligeløn er også en mandssag.

(S. 26-32, ill.) [Litteratur].

Virksomheden 1988. (S. 3-7, ill.).
Arbejderhistorie. Meddelelser om forskningen i ar
bejderbevægelsens historie. 1988. Nr. 30-31. Udg. 
af Selskabet til Forskningen i Arbejderbevæ
gelsens Historie. Red. Gerd Callesen, Niels 
Ole Højstrup Jensen, Steen Bille Larsen og 
Anne-Lise Walsted. 112 og 128 s., ill. Medl. 
kont. 200 kr.

Dahlkild, Nan. Ferie for folket -  omkring oprettel
sen af Dansk Folke-Ferie. (Nr. 31 s. 2-17, ill.) 
[Noter, abstract).

Holm, Peter og Lars Boye Olsen. Socialdemokratiet, 
russiske flygtninge og internationalismen 
1905-09. (Nr. 30, s. 29-39) [Abstract].

Jakobsen, Uffe. Karl Kautsky og socialismen i Syd- 
østeuropa. (Nr. 30, s. 21-28, ill.) [Noter].

Mikkelsen, Flemming. Fra proletarisering til klasse
samfund. Industrialisering, urbanisering og 
fremvæksten af en arbejderklasse og arbejderbe
vægelse i Skandinavien ca. 1750-1900. (Nr. 30, 
s. 2-20) [Noter].

Nielsen, Lizette Albæk. Det industrielle børnearbejde 
og årsagerne til dets ophør. (Nr. 31, s. 49-63 
[Noter, litteratur].

Olsen, Lars Boye. Se Peter Holm.
Petersen, Hans Uwe. På sporet af internationalt sam

arbejde blandt kedel- og maskinpassere i den 
anti-fascistiske kamp. (Nr. 31 s. 18-38, ill.) [No
ter, abstract].

Sode-Madsen, Hans. Kommunister, krig og flygt
ninge. Den nordiske arbejderbevægelses samar
bejdskomité 1932-46. (Nr. 30, s. 40-46, ill.).

Ostergaard, Ole. Affæren om »MAJA« -  et lokal
historisk eksempel fra 30’erne. (Nr. 31, s.39-48).

Anmeldelser. (Nr. 30, s. 54—96 & nr. 31, s. 67-94).

Architectura 10. Arkitekturhistorisk Årsskrift 
1987. Udg. af Selskabet for Arkitekturhisto
rie. Redigeret af Esbjørn Hiort, Kjeld de Fine 
Licht og Hakon Lund. 158 s., ill.

Dahlmann Olsen, Nina. Den Fri Architectforening. 
Foreningen som markerede et stilskifte i dansk 
arkitektur. (S. 84—132, ill.) [Noter].
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Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen
Langkilde, Hans Erling. Portaler. En københavnsk 

kavalkade om et monumentalt motiv. (S. 56-83,
ill.).

Lund, Hakon. Frederik IV’s italienske tegninger. To 
arkitektoniske episoder fra italiensrejsen 
1707-09. (S. 45-55, ill.) [Noter].

Smidt, Claus M. Dehns Palæ. Et bidrag til Fre- 
deriksstadens historie. (S. 7-44, ill.) [Noter og 
henvisninger].

Søndergaard, Steffen M. Nogle synspunkter belyst 
med eksempler fra Ribe og omegn. (S. 133-155, 
ill.) [Henvisninger].

Selskabets årsberetning 1987. (S. 156-158, ill.).

Arkiv. 1988. 12. bd. nr. 1-2. Udg. af Rigs
arkivet. Red. Karen Hjort, Erik Nørr og Wil
helm von Rosen. 141 s. Abb. 50 kr. + moms.

Bartholdy, Nils G. Regulering af officiel dansk he
raldik i nutiden. (S. 73-92, ill.) [Noter og littera
tur].

Hertz, Michael. Kommissioner og udvalg under 
handelsministeriet. (S. 26-37, ill.) [Noter og lit
teratur].

Ingesman, Per. Jep Jepsens breve. Et borgerligt pri
vatarkiv fra det 15. århundrede. (S. 38-61, ill.) 
[Noter og litteratur].

Knudsen, Tim. Perspektiv på forvaltningshistorie. 
(S. 117-135) [Litteratur].

Sjøquist, Viggo. Balladen om de Heibergske papirer. 
[Efterladte papirer fra Johanne Luise Heiberg] 
(S. 5-25, ill.) [Noter og litteratur].

Westrup, Morten. Kammeradvokaten, Kammerret
ten og Generalprokurøren. (S. 93-116) [Noter 
og litteratur].

Anmeldelser. (S. 62-71 & 136-141).

ASK -  tidsskrift for Dansk Folkekultur. 1988. Nr. 
8 og 9. Udg. af Dansk Folkekultur. Red. Per- 
Olof Johansson, Jørgen O. Bjerregaard, Niels 
H. Frandsen, Nikolaj G. Andreasen. 36 og 36 
s. ill., 35 kr. pr. nr.

Bjerregaard, Jørgen O. Soldat under napoleonskri
gene. (Nr. 8, s. 12-17, ill.)

Friis, Emil. Tømrersvend på valsen [Dagbogsblade 
år 1900]. (Nr. 8, s. 4-10, ill.).

Funch, Egon. Skillingsviser fra treårkrigen 1848-50. 
(Nr. 9, s. 14—23, ill.) [Litteratur].

Jensen, Henrik. Marie [Livet på den jyske hede i 
begyndelsen af 1900-tallet] (Nr. 9., s. 4—9, ill.).

Norgart, Helen Lisbeth. Helen -  et genforeningsbarn. 
[En københavnsk forstadspiges opvækst i 
1920’erne] (Nr. 9, s. 24-31, ill.).

Willumsen, Jens Benoni. Barn på St. Groix i forrige 
århundrede. [Erindringer] (Nr. 8, s. 20-31, ill.).

Anmeldelser. (Nr. 8, s. 32 og nr. 9, s. 32-33).

Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. 1988. Bd. 1 
& 2. Udg. af Landbohistorisk Selskab. Red. 
Birgit Løgs trup under medvirken af S. P. Jen
sen og Margaretha Balle-Petersen. 164 og 168 
s., ill. 140 kr.

Degn, Ole. Båndet, der delvis bandt. Mobiliteten i 
stavnsbåndstiden set ud fra folketællinger fra 
1769 og 1787 fra Sevel sogn i Vestjylland. (Nr. 1, 
s. 32, ill.) [Noter].

Holmgaard, Jens. Er stavnsbåndet først indført 
1733? En undersøgelse af forordningen af 5. 
marts 1731 og dens tilblivelse. (Nr. 1, s. 7-31) 
[Noter, bilag].

Jensen, Hans Arne. Frøfund fortæller historie. Men
neskets indflydelse på plantevæksten i det syd
lige Skandinavien belyst ved fund af frø og frug
ter. (Nr. 2, s. 7-40, ill.) [Litteratur].

Jensen, Leif Færregaard. Et nyttigt exempel for hele 
landet. Helvigmagles udflytning 1761. (Nr. 2, s. 
41-69, ill.) [Noter, bilag].

Løgstrup, Birgit. Hvad et jubilæum kan bruges til. 
20. juni 1838 -  50-årsdagen for stavnsbåndets 
ophævelse. (Nr. 1, s. 93-113, ill.) [Noter].

Mogensen, Margit. Landboreformer og malerkunst. 
Om billedkunst som kilde til historieoplevelse. 
(Nr. 1, s. 55-92, ill.) [Noter].

Petersen, Erik Helmer. Landbrugsudstillingen på 
Bellahøj 1938. En dannebrogstækket landsby 
grundlægges i København i anledning af 150- 
årsdagen for stavnsbåndets ophævelse. (Nr. 1, s. 
135-1164, ill.) [Noter].

Rasmussen, Anna. Reformer og bondesind. 30-års 
krigen om fællesskabets ophævelse eller beva
relse, som den blev udkæmpet blandt østjyske 
selvejerbønder i sidste trediedel af 1700-tallet. 
(Nr. 2, s. 70-106, ill.) [Noter].

Rasmussen, Holger. Da bonden kom på udstilling og 
museum. Et resultat af 100-årsdagen for stavns
båndets ophævelse. (Nr. 1, s. 114—134, ill.) [No
ter].

Skriver, Jens. Traktordriftens konsekvenser. (Nr. 2, 
s. 131-161, ill.) [Noter].

Thomsen, Carl. De danske landboreformer i u- 
landsperspektiv. (Nr. 2, s. 107-130, ill.) [Noter].

Fridlev Skrub beltrang 1900-1988. Af Claus Bjørn. 
(Nr. 2, s. 162-168).

Bygd. 19. årg. 1988. Udg. af Forlaget Bygd. 
Redigeret af Horst Meesenburg. 4 tema-
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numre å 32 s., ill. Abonnement 95 kr. Løssalg 
25 kr.

Churchill -  en bygd ved Hudson Bay. Af Palle Uhd 
Jepsen. (Nr. 1, s. 1-32, ill.).

Sejladsen fra Det sydfynske Øhav. (Nr. 2, s. 1-32, ill.) 
[Litteratur] Heri artikler af:

Mortensen. Ole. Sejladsen fra Det sydfynske Øhav. 
(S. 2-5, ill.).

Rehde Nielsen, Anders. Faaborg Toldsted. (S. 5-7, 
ill.).

Hahn-Pedersen, Morten. Svendborg Toldsted. (S. 
8-10, ill.).

Mortenssøn, Ole. Rudkøbing Toldsted. (S. 11-13, 
ill.).

Kromann, Erik. Marstal Toldsted. (S. 14—17, ill.). 
Hahn-Pedersen, Morten. Det sydfynske træskibsbyg

geri. (S. 18-21, ill.).
Rehde Nielsen, Anders. Langfart. (S. 22-23, ill.). 
Mortensen, Ole. Småskibsfarten. (S. 24—25, ill.). 
Hahn-Pedersen, Morten. Skonnerten -  sejlskibenes

altmuligmand. (S. 26-28, ill.).
Kromann, Erik. Det sydfynske Øhav -  et tyngde

punkt i danske coasterfart. (S. 29-31, ill.). 
Anholt -  en ø i Kattegat. Af Horst Meesenburg. (Nr.

3, s. 1-32, ill.) [Litteratur].
Bygden Lee i Vik ved Sognefjorden. (Nr. 4, s. 1-32, ill.).

Bygningsarkæologiske Studier 1988. Udg. af skrif
tets redaktion i tilknytning til Kunstakademi
ets Arkitektskole, Afdelingen for Nordisk Ar
kitekturhistorie og Opmåling. Redigeret af 
Hans Henrik Engquist, Poul Grinder-Han- 
sen, Torben Hjelm, Ebbe Hædersdal og Mo
gens Vedsø. 110 s., ill.

Bupøe, Ulrik. Abrahamstrup. Det oprindelige læ
gerspris. (S. 7-22, ill.)

Christensen, Hanne L., Bodil Krarup og Jesper Sort. Et 
byhus på landet -  lyststedet Kulhus ved Kolle- 
kolle. (S. 60-70, ill.) [Noter. Kilder].

Engqvist, Hans Henrik. Vinduer og vinduesprofiler 
1550-1850. (S. 71-81, ill.).

Lundqvist, Ruth og Søren. Bliktage. (S. 82-83, ill.) 
[Noter].

Madsen, Per Kristian. Dendrokronologiske under
søgelser af Ribe-huse -  Resultater og teknik. (S. 
53-59, ill.) [Noter. Litteratur].

Søndergaard, Steffen M. Klassicistiske huse i Ribe. 
(S. 27-52, ill.) [Noter, Litteratur og utrykte kil
der].

Vedsø, Mogens. En hemmelighed på Koldinghus. (S. 
23-26, ill.) [Noter].

Summaries 1984-1988. (S. 85-98).
Stedregister [1984—1988] ved Mogens Vedsø. (S. 99- 

104).

Historiske tidsskrifter og årbøger
Navneregister [1984—1988] ved Mogens Vedsø. (S. 

104-110).

Dansk Jødisk Historie. 1988. Nr. 26-27. Udg. 
Selskabet for dansk jødisk historie. Red. Me
rete Christensen og Karsten Christensen. 80 
og 80 s., ill. Medlemskontingent 150 kr.

Federspiel, Per. Min deltagelse i Israels mærkelige 
fødsel. (Nr. 27, s. 5-22) [Noter].

Melchior, Kamma. Dansk jøde før og nu -  ånd eller 
bogstav. (Nr. 27, s. 23-49, ill.).

Simon, Georg. Jødiske slægter i Skandinavien. (Nr. 
26, s. 10-46, ill.) [Noter og litteratur].

Smith, Jørgen. Fru Heibergs jødiske arv. (Nr. 26, s. 
47-59, ill.).

Smith, Jørgen. Jiddisch og rotvælsk -  og tugthuset 
på Christianshavn. (Nr. 27, s. 50-60) [Littera
tur].

Anmeldelser og litteraturomtale. (Nr. 27, s. 61-80).

Dansk Medicinhistorisk Årbog. 1987. [1988] 
Udg. af Dansk medicin-historisk Selskab, 
Medicinsk Historisk Selskab på Fyn og Jydsk 
medicinhistorisk Selskab. Red. Franz Bier
ring, Tage Grodum, Ejnar Hovesen og Jørgen 
Koch. 217 s., ill., 120 kr.

Brade, Anna-Elisabeth. Kirurgisk Akademi 200 år. 
(S. 9-19, ill.) [Summary].

Christoffersen, J. C. Nogle blærestensoperationer -  
lithotripsier -  foretaget på fyrstelige personer i 
det 19. århundrede. (S. 93-114, ill.) [Litteratur, 
summary).

Grodum, Tage. Embedslægevæsenet og fysici i her
tugdømmerne Holsten og Lauenborg indtil 
1864. (S. 117-200, ill.) [Noter, litteratur, re
sumé, summary, Zusammenfassung. Register 
over fysici].

Secher, Ole. Danske læger, tyske kirurger og noget 
om de slesvigske krige. (S. 65-91, ill.) [Littera
tur, summary].

Snorrason, Egill. Skarpretter og/eller Chirurg. (S. 
21-62, ill.) [Noter, summary].

Dansk Vestindisk Selskab. 1988. 23. årg. Nr. 1-4. 
Udg. Dansk Vestindisk Selskab. Red. Ole 
Bidstrup. Alle numre 32 s., ill. Løssalg 15 kr. 
pr. nr.
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Bjerregaard, Jørgen O. Arbejderopstanden på St. 

Croix 1878. (Nr. 3, s. 14-19, ill.).
Bjerregaard, Jørgen O. Teaterstykker der aldrig blev 

til noget. (Nr. 1, s. 26-31 og nr. 2, s. 5-10, ill.).
Nielsen, Julius. Med Valkyrien i Vestindien. (Nr. 1, 

s. 6-11, nr. 2, s. 17-22, nr. 3, s. 5-11 og nr. 4, s. 
8-10, ill.).

Rohr, Timothy J. Teaching in The West Indies. (Nr. 
1, s. 16-21 og nr. 2, s. 24—30) [Noter og littera
tur].

Den Jyske Historiker. 1988. Nr. 45. 1788 i 1988- 
Traditionen utro. Red. af et udvalg, 127 s., ill. 
Nr. 46. Ud -  ude -  hjem. Rejser i historien. 
Red. af et udvalg. 128 s., ill. Abonnement nr. 
45-48, 265 kr.

Andersen, Jørgen Østergaard. Robert Knox alias Ro
binson Crusoe. Rejsefiktionens og den etnografi
ske realismes fader. (Nr. 46, s. 37-50, ill.) [No
ter, litteratur].

Edgren, Lars. På valsen i 1800-tallet. (Nr. 46, s. 
65-75) [Noter, litteratur].

Gammelby, Lars. Se Hedelykke, Bjørg.
Hedelykke, Bjørg og Lars Gammelby. Den borgerlige 

dannelsesrejse til Rom 1750-1850. (Nr. 46, s. 
51-64, ill.) [Litteratur].

Jensen, Bente. De tog taske og stav. Danske pil
grimsrejser i middelalderen. (Nr. 46, s. 23-36, 
ill.) [Litteratur, kilder].

Jensen, Bernard Eric. Stavnsbåndsjubilæer som poli
tisk teater. (Nr. 45, s. 23-57, ill.) [Litteratur].

Jensen, Hans J. Lundager. Rummet, rejsen, myten, 
arken og Ødipus. (Nr. 46, s. 11-22, ill.) [Noter, 
litteratur].

Hansen, Jørn. Kroppen på rejse. Fra kurrejse til La 
Santa Sport. (Nr. 46, s. 107-117) [Litteratur].

Horstbøll, Henrik. Stavnsbåndet og den borgerlige 
frihed. (Nr. 45, s. 9-20, ill.) [Litteratur].

Nielsen, Flemming Steen. Bonden som museumsgen
stand. Etableringen afen kulturhistorisk formid
lingstradition. (Nr. 45, s. 71-87, ill.) [Littera
tur].

Nielsen, Hanne Rimmen. Rejsen til Kina. Kvindemis
sionærer omkring århundredskiftet. (Nr. 46, s. 
85-95, ill.) [Litteratur].

Nielsen, Vagn Oluf. Landboreformerne som politisk 
dannelse. En undersøgelse af folkeskolens histo
riebøger fra 1840’erne til i dag. (Nr. 45, s. 89- 
113, ill.) [Noter].

Norup, Lis. At rejse i en stol. J. K. Huysmans’ »A 
Rebours«. (Nr. 46, s. 77-83, ill.).

Schøllhamer, Karl Erik. The final frontier. Strøtanker 
om rejser, fortællinger, videnskab. (Nr. 46, s. 
5-10) [Litteratur].

Wagner, Michael F. Rejsen tilbage til naturen. 
Naturfredning og masseturisme i Amerikas na

tionalparker. (Nr. 46, s. 96-106, ill.) [Littera
tur].

Zerlang, Martin. Mindefest som massekultur. (Nr. 
45 s., 59-70, ill.) [Litteratur].

Debat (Nr. 45, s. 116-126 & nr. 46, s. 118-126).

Emigranten. 1988. Nr. 4, Årsskrift for Dansk 
Udvandrerhistorisk Selskab, Danish Emigra
tion to Australia. Red. Kristian Hvidt og 
Helle Otte. 117 s., ill., 95 kr.

Birkelund, Peter. Danish Emigration to Australia. 
(S. 34-53, ill.).

Dich, Preben. Jørgen Jürgensen. (S. 60-74, ill.). 
Garner, Mark. An Ethnic History of Danes in Vic

toria. (S. 100-107, ill.) [Noter og litteratur],
Jensen, Erik J. The Danes at Poowong East. (S. 

92-99, ill.).
Larsen, Birgit. Niels Peter Schrourup -  a Danish 

photographer in Australia and New Zealand. 
(S. 54-59 ill.).

Martin, John Stanley. Danes and the Australian 
Dairy Industry. (S. 108-117, ill.) [Noter og lit
teratur].

Lotze, Kirsten. Se Pedersen, Erik Helmer.
Pedersen, Erik Helmer og Kirsten Lotze. Denmark’s

Picture of Australia 1800-1870. (S. 76-91, ill.).
Stuckenberg, Ingeborg. Short Letters from a Long 

Journey. (S. 14—31).
Sørensen, John Kousgård. About Ingeborg Stucken

berg. (S. 32-33, ill.).

Erhvervshistorisk årbog. 1988. Meddelelser fra 
Erhvervsarkivet 38. Red. Ib Gejl og Finn H. 
Lauridsen. 186 s. ill. 146,40 kr.

Fink, Jørgen. Den nye Lavsbevægelse II. Social 
gruppering inden for byggefagene i København. 
(S. 91-105, ill.) [Noter, litteratur, kilder].

Frandsen, Allan. Mundelstrup Gødningsfabrik -  og 
egnen omkring den 1871-1925. (S. 7-39, ill.) 
[Noter, litteratur, kilder].

Harders, Joan. Frederic de Coninck. En omstridt 
forretningsmand fra den florissante handelstid. 
(S. 106-141, ill.) [Noter].

Stilling, Niels Peter. Rawerts nyttige skrifter. (S. 
40-90, ill.) [Noter]

Dansk erhvervshistorisk litteratur. (S. 142-171).

Etnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Eth
nology 1988. Redigeret af Nils-Arvid Bringéus. 
207 s. ill.
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Bringéus, Nils-Arvid. Pictures of the Life Cycle. (S. 
5-33, ill.) [Litteratur].

Bø, Olav. Zusammenarbeit der Nachbarschaften 
bei Feiertagen im Leben des einzelnen Men
schen. (S. 47-51).

Drotner, Kirsten. The Modern Girl and Mass Cul
ture. (S. 95-101, ill.) [Noter. Litteratur].

Eiriksson, Hallfrdur Orn. Symboltraume und Le
bensdaten. (S. 43-46) [Noter. Litteratur].

Frykman, Birgitte Skarin. Working-Class Culture -  
Working-Class Lives. (S. 52-60, ill.) [Littera
tur].

Gustavsson, Anders. Lebenszeit und Ewigkeit. (S. 
102-110, ill.) [Litteratur].

Heikinmäki, Maija-Liisa. Die Stellung der Schwie
gertochter in Finnland. (S. 117-125, ill.).

Hellspong, Mats. Stag Parties and Hen Parties in 
Sweden. (S. 111-116) [Litteratur].

Hertzberg Johnsen, Birgit. Passage Rites -  A Cultural 
Elucidation of Class Differences. (S. 76-84, ill.) 
[Noter. Litteratur].

Lektinen, Ildiko. The Social Significance of the High 
Headdress of the Mari. (S. 126-133, ill.) [Lit
teratur].

Rossi, Leena. Initiation Rites among Finish Factory 
Workers from the 1890s to the 1980s. (S. 61-66, 
ill.) [Litteratur].

Sallinen-Gimpl, Pirkko. Die Rolle der Mutter als 
ethnologisches Forschungsproblem. (S. 135—
141).

Sehmsdorf, Henning K. Envy and Fear in Scandina
vian Folk Tradition. (S. 34—42, ill.) [Noter. Lit
teratur].

Skjelbred, Ann Helene B. Religious Confirmation -  
Civil Confirmation -  The Confirmation Party. 
(S. 85-94, ill.) [Litteratur].

Weibust, Knut. Alternatives in Childbirth. Ques
tions about Active Birth and Resources of Birth
giving Woman. (S. 67-75) [Litteratur].

Wolf-Knuts, Ulrika. Die Totenwaschung als ein Weg 
zum Gleichgewicht. (S. 142-145) [Litteratur].

Biographical Notes. (S. 146-154, ill.).
Information. (S. 155-159) Konferencer mv. 
Anmeldelser. (S. 160-207).

Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i Dan
mark 1988. Udg. af Selskabet til bevaring af 
industrimiljøer. Redigeret af Torben Ejlersen, 
Carl Erik Andersen, John Cederberg, Ole 
Hyltoft, Jacob B. Jensen og Poul Strømstad. 2 
numre å 48 s. ill. Medlemsskab 100 kr.

Bøegh Nielsen, Peter. Klostermølle -  produktion af 
træmasse og pap i 100 år. (Nr. 2, S. 3-21, ill.) 
[Noter. English summary].

Historiske tidsskrifter og årbøger
Cederberg, John. Langeliniebroen -  et tidligt dansk 

ingeniørværk. (Nr. 1, S. 24—31, ill.) [Noter. Eng
lish summary].

Knudsen, Tim. Paradigmer og professionskampe i 
den tidlige danske byplanlægning. (Nr. 1, S. 
3-23, ill.) [Kilder og litteratur. English sum
mary].

Nielsen, Ervin. Hagen & Sievertsen, Odense. Lito
grafisk anstalt og stentrykkeri. (Nr. 2, S. 34—41, 
ill.) [English summary].

Trap Olsen, Ernst. Masser af papir på Danmarks 
Grafiske Museum. (Nr. 1, S. 32-37, ill.) [Lit
teratur. English summary].

Anmeldelser. (Nr 1, 38-45 og nr. 2, S. 42-46). 
Graugaard, Esben. Den kvantificerbare industrihi

storie. (Nr. 1, S. 46-47).
Danmarks Cykelmuseum iAalestrup. (Nr. 1, S. 48, ill.). 
Bruunshaab gamle papfabrik -  arbejdende fabriksmuseum.

(Nr. 2, S. 48, ill.).

Flyvehistorisk Tidsskrift. Nr. 1-4. Udg. af 
Dansk Flyvehistorisk Forening. Red. af Bo 
Strøyberg, Ove Hermansen, Tom Weihe, 
Thomas Krogh-Sørensen og Erik Holm. 96 
s., ill. Medlemskontingent 150 kr.

Ancher, Paul E. Flyvevåbnets »Arkitekt«. [Om K. 
R. Ramberg] (S. 89-95, ill.) [Noter].

Hansen, Birger og Ove Hermansen. Allierede nedstyrt
ninger i sjællandsområdet 1939-45. (S. 30-35 & 
39-45, ill.).

Hermansen, Ove. Se Hansen, Birger.
Holm, Erik. Danskbygget Hütter H 28 Kurier. (S. 

96-97, ill.).
Nielsen, Jørgen. Luftstøttepunkt Rom. (S. 76-79, 

ill.).
Pilegaard, Lars. Dramatisk nat på Vejleegnen. 

[Nødlandet fly, 1943] (S. 68-69, ill.).
Rasmussen, Erik. Dansk militær flyvning før, nu og i 

fremtiden. [Foredrag fra 1948] (S. 4—10 & 
50-55, ill.).

Weihe, Tom. »Viking« er i luften. [Navngivning af 
fly]. (S. 56-59, ill.).

Folk og kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folke
mindevidenskab 1988. Udg. af Foreningen Dan
marks Folkeminder. Redigeret af Bengt Hol- 
bek, Poul Høst Moustgaard, George Nelle- 
mann og Iørn Piø. 142 s. ill. Medlemskontin- 
gent/abonnement 100 kr.

Blaakilde, Anne. Pigernes poesibøger. (S. 21-30, ill.) 
[Summary].

Fabricius, Hanne. Tørfisk og fritid -  en fabriksunder
søgelse. (S. 5-20, ill.) [Litteratur. Summary].
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Kjær, Bjørg. Børnefolklore i øjenhøjde. Om pigers 

forhold til frække ord og sange. (S. 31-46, ill.) 
[Summary].

Lauritsen, Birgit. Det er Peder Møllesvend, det 
handler om! Om en fortæller og hans repertoire. 
(S. 47-60, ill.) [Noter. Litteratur. Summary].

Møllegaard, Johannes. Det »mørke« Jylland og »ver
densmarkedet«. (S. 61-99, ill.) [Noter og kilde
henvisninger. Summary].

Dansk folkekultur 1987. En selektiv bibliografi. Ved 
Else Marie Kofod. (S. 100-110).

Anmeldelser. (S. 111-141).
Indsendt litteratur. (S. 142).

Folkeminder. 1988. Nr. 1-4. Meddelelser til 
medlemmerne af Foreningen Danmarks Fol
keminder. Red. Else Marie Kofod. Alle 
numre 8 s. ill. Abb. 40 kr.

Axboe, Morten. Sagn fra Oldtiden? (Nr. 4. s. 6-8). 
Holbek, Bengt. Mands minde og folkeminde. (Nr. 3

s. 4-10, ill.).

Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og 
lokalhistorie. Bind XXXV 1988. Udgivet af 
Dansk historisk Fællesforening. Redigeret af 
Jørgen Dieckmann Rasmussen. 319 s. ill. 175 
kr.

Bøge, Peter. Husbond og tyende -  landbohusholdet 
som arbejdsenhed 1868-86. (S. 111-132, ill.) 
[Noter].

Eriksen, Mette. Kulturhistorie med plovfurer. Fol
kehøjskolen og den kulturhistoriske forskning i 
Danmark. (S. 230-244, ill.) [Noter. Litteratur].

Hansen, Per H. PC’en og historien. (S. 257-271, ill.) 
[Noter].

Lind,Johs. Sognefogeder før 1750. Sognefogedernes 
stilling i Koldinghus amt. (S. 189-210) [Noter].

Nielsen, Claus og Poul E. Porskær Poulsen. »Støtstaa- 
ende hælhævet dyb Knæbøjning«. 80’ernes dan
ske idrætshistoriske forskning set gennem nogle 
centrale udgivelser. (S. 211-229) [Litteraturli
ste].

Nielsen, Lisbeth og Poul E. Porskær Poulsen. Tekst -  
Teater -  Diskurs. Historisk antropologi eller jag
ten på subjektet i historien. (S. 1-16) [Noter. 
Litteraturliste].

Ridderspore, Mats. Alltid på våg. Valdemar den sto
res uppehållsorter enligt Saxo och diplom. (S. 
17-26, ill.) [Noter].

Simonsen, Asger Th. Udskiftningen i Midtjylland -  
en rekonstruktion. (S. 272-289, ill.) [Noter].

Debat:

Askgaard, Helle. De nye byer. (S. 133-138). 
Askgaard, Helle. En kort kommentar til Niels Peter

Stillings replik. (S. 144).
Balle, Søren. Om kildeudgivelsers nødvendighed. 

(S. 34-36).
Deskov, Per. Litteratur om Lyngby-Taarbæk. (S. 

148-151).
Dragsbo, Peter. Dansk bygningsregistrering -  fra 

enkeltværker til den totale registrering. (S. 27- 
34).

Fode, Henrik. Erhvervshistoriske biografier. (S. 37- 
41).

Gammelgaard, Arne. Tyske flygtninge i Danmark. (S. 
144-148).

Lind,Johs. Fejl i Bauers kalender? (S. 44—45). 
Løgstrup, Birgit. Svar til Asger Simonsen. (S. 248-

250).
Nørregaard, Ann. Klagesang over »Fremmede i 

Danmark«. (S. 41-44, ill.).
Simonsen, Asger Th. Stavnsbåndet nyvurderet? (S. 

245-248).
Stilling, Niels Peter. De nye byer -  en replik. (S. 

138-144).
Anmeldelser. (S. 46-67, 152-169, 251-256 og 290- 

301).
Historiske årbøger og tidsskrifter 1987. En oversigt ved 

Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen. (S. 
170-188).

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1987. En oversigt 
ved Margit Mogensen. (S. 314—319).

De lokalhistoriske årbøger 1987. En oversigt ved Jør
gen Dieckmann Rasmussen. (S. 302-313).

Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Åbenrå 1987. 
(S. 68-109, ill.).

Fortidsminder og kulturhistorie. Antikvariske studier 
9. 1988. Udg. af Miljøministeriet, Skov- og 
Naturstyrelsen. 219 s. ill. [Denne udgave af 
Fortidsminder og kulturhistorie er tilegnet 
Georg Kunwald på 70 årsdagen 9. januar 
1988).

Bjømskov, Leo. Georg Kunwald 70 år. (S. 9, 13-16, 
ill.).

Damgaard, Helle. Landskabsbevaring i historisk 
perspektiv. (S. 25-42, ill.) [Noter. Summary]. 

Damgaard, Helle. Kulturhistorien i fredningsplan
lægningen. Metoder og resultater 1978-1986. 
(S. 43-64, ill.) [Litteratur].

Grau Møller, Per. Udskiftningens landskab. (S. 
80-98, ill.) [Litteratur. Summary].

Hansen, Svend. Skader på fortidsminder. Erfaringer 
fra de senere års vedligeholdelses- og restaure
ringsarbejder. (S. 208-219, ill.) [Litteratur. 
Summary].

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth og Erling Buhi. Frednings
registrering af milepæle -  en langstrakt affære. 
(S. 168-177, ill.) [Summary].
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Klindt-Jensen, Karsten. Historiske skove i Vestjyl
land. (S. 115-120, ill.) [Litteratur. Summary]. 

Korsager Andersen, Birgitte og Benedicte Fonnesbech-
Wulff samt Ebbe Juul Nielsen. Stendigeregistrering 
i Odsherred: I. Et lokalhistorisk debatindlæg. 
II. Et oplæg til den praktiske registrering. (S. 
178-188, ill.) [Summary].

Korsager Andersen, Birgitte og Benedicte Fonnesbech- 
Wulff. Ulkerup — en nedlagt skovlandsby. (S. 
189-196, ill.) [Summary].

Kristiansen, Kristian. Natur og kultur i Skov- og 
naturstyrelsen. (S. 17-24) [Noter. Summary]. 

Laursen, Jesper. Skove og fortidsminder. (S. 99-114,
ill.) [Noter. Litteratur. Summary].

Maule, Anne Fox og Peter Vestergaard. Gravhøjes flora 
-  samspil mellem natur og kultur gennem 70 år. 
(S. 121-143, ill.). [Litteratur. Floraliste. Sum
mary].

Nielsen, Svend. Af landtransportens kulturhistorie. 
(S. 144-156, ill.) [Litteratur. Summary].

Pedersen, Lisbeth. Stejlhøj -  en ganske almindelig 
gravhøj og dens betydning for forrige århundre
des debat om menneskets oprindelse. (S. 197— 
207, ill.) [Noter. Summary].

Schou Jørgensen, Mogens. Færdsel over stenalderfjor
den. Om den ældste vej i Tibirke. (S. 157-167, 
ill.) [Noter. Summary].

Worsøe, Eiler. Historiske driftsformer som relikter i 
det danske landskab. (S. 65-79, ill.) [Litteratur. 
Summary].

Fra Kvangård til Humlekule. 1988. Meddelelser 
fra Havebrugshistorisk Selskab nr. 17. Red. 
Johan Lange, Hans Mathiesen og Finn Sø
rensen. 71 s. ill. Abb. 100 kr.

Christophersen, Margrethe. En sønderjysk bondehave. 
(S. 7-15, ill.).

Lund-Andersen, Kirsten. Lerchenborgs barokhave. 
(S. 33-53, ill.) [Litteratur].

Ørum-Larsen, Asger. Christiansens Have i Flens
borg. (S. 16-32, ill.) [Noter. Litteratur].

Anmeldelser. (S. 61-67).

Frihedskampens Veteraner. 1988. Nr. 112-115. 
Udg. Frihedskampens Veteraner. Red. Frank 
Madsen. 106, 62, 70 og 50 s., ill. Abonnement 
kan ikke tegnes. Udsendes kun til foreningens 
medlemmer samt enkelte biblioteker.

Bisp, Erik. 29. august og dagene derefter, [fortsat] 
(Nr. 112, s. 41-53, ill.).

Gammelgaard, Arne. Politifolkene, Cometa og kap
tajn Spormann. (Nr. 112, s. 25-37, ill.).

Historiske tidsskrifter og årbøger
Hansen, Gunnar. Småtræk fra Skagen under besæt

telsen. (Nr. 112, s. 73-75).
Koefod-Hansen, Mogens. På Hansen og Hitlers V-l. 

45 år siden en V-l bombe faldt på Bornholm. 
(Nr. 114, s. 19-29, ill.).

Thorsøe, Holger. Onkel Hans’ bedrifter. Historien 
om en dansk-amerikansk skippers barske op
levelser under 2. verdenskrig. (Nr. 114, s. 11- 
17).

Anmeldelser. (Nr. 112 s. 63-65, nr. 114 s. 43-47, nr. 
115 s. 35-39).

Heraldisk Tidsskrift. 1988. Bind 6 nr. 57 og 58. 
Udg. af Societas Heraldica Scandinavica. 
Red. Allan Tønnesen. S. 313-424. 111. Med
lemskontingent 160 kr.

Holstein, Poul. Våbener for danske grevskaber og 
friherskaber. (S. 383-403, ill.) [Noter og littera
tur].

Nevéus, Clare. Nye kommunevåbener i Norden. (S. 
361-382, ill.).

Nissen, Harald. Austrått-borgens heraldikk med 
Ove og Herman Bielkes aner. (S. 336-350, ill.) 
[Litteratur].

Padel, Ingrid. Heraldik och humor. (S. 404—408, 
in.).

Verwolt, Ernst. De jyske Hvider og deres heraldik. 
(S. 318-335, ill.) [Noter og litteratur].

Heraldica varia. (S. 409-417, 351-355).
Litteratur. (S. 418-424, 355-360).

Hikuin 13. Middelalderlige stenhuse i danske 
og skånske købstæder (Symposium afholdt i 
Århus 1982). 1987 [1988]. Udg. af Forlaget 
Hikuin. Redigeret af Hans Krongaard Kri
stensen og Jens Vellev. 311 s. ill.

Andrén, Anders. Medeltida tegelhus i Lund -  en kort 
översikt. (S. 279-282, ill.). [Noter].

Christensen, Anemette S. Middelalderlige stenhuse i 
Odense. (S. 85-120, ill.) [Noter].

Engqvist, Hans Henrik. Syv senmiddelalderlige 
gårde i Helsingør. (S. 155-202, ill.). [Noter]. 

Ganshorn, Jørgen. Stenhuse i Kalundborg. (S.
63-84, ill.) [Noter].

Hædersdal, Ebbe. Omkring den middelalderlige be
byggelse. (S. 7-32, ill.) [Noter. Kildeudgaver og 
litteratur].

Johansson, Solve. Från Tuessens bodar till Malmö
hus slott. Senmedeltida flerbostadshus i danska 
och skånska städer. (S. 33-62, ill.) [Noter. Lit
teratur och källskrifter].

Krongaard Kristensen, Hans. Middelalderlige sten
huse i Set. Mogens Gade i Viborg. (S. 203-224, 
ill.) [Noter. Kilder og litteratur].
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Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen
Møller Knudsen, Bodil og Helle Reinholdt. »I være 

have« -  et middelalderligt rettighedsbegreb. (S. 
301-306, ill.) [Litteratur].

Rosborn, Sven. Medeltida stenhus i Malmö. (S. 283- 
300, ill.) [Noter].

Vellev, Jens. Gyldenstjernernes gård i Viborg. Om 
det såkaldte »Budolfi’s« undersøgelse og ned
brydning. (S. 225-282, ill.) [Noter].

Vesth, Kjeld Borch. Odense middelalderlige bispe
gård. (S. 121-154, ill.) [Noter].

English Summaries. (S. 307-311).

Hikuin 14. 30 artikler til Olaf Olsen på 60- 
årsdagen 7. juni 1988 (Fra kandidater, lærere 
og sekretær ved Afdeling for middelalderar
kæologi, Aarhus Universitet). Udg. af For
laget Hikuin. Redigeret af Lene Larsen, Erik 
Levin Larsen, Else Roesdahl, Ole Schiørring 
og Jens Vellev. 359 s. ill.

Andersen, Michael. Venderne i Roskilde. (S. 49-60, 
ill.) [Noter. Litteratur].

Arge, Simun V. Arkæologisk undersøgelse af middel
alderlige bopladslevn i bygden Sandavågur på 
Færøerne. (S. 285-296, ill.) [Noter. Litteratur].

Ameborg, Jette. Nordboerne i Grønland. Et bidrag 
til diskussionen om ekskimoernes rolle i Vester- 
bygdens affolkning. (S. 297-312, ill.) [Noter. 
Litteratur].

Bang Larsen, Bent. Sæbymadonnaens herkomst. (S. 
153-158, ill.) [Noter].

Birk Hansen, Palle. Om at udstille middelalderen i 
Næstved. (S. 121-124, ill.).

Ericson, Ingolf. Engelborg på Slotø -  skibsværft, 
fæstning og lensmandssæde fra kong Hans’ tid. 
(S. 261-274, ill.) [Noter. Litteratur].

Hyldgård, Inger Marie. Hedegård -  et træbygget 
borganlæg fra 1300-tallet. (S. 253-260, ill.) [No
ter. Litteratur].

Ingvordsen,Jens. Ring klosters nordøsthjørne i 1300- 
årene. Et rekonstruktionsforsøg. (S. 209-220, 
ill.) [Noter].

Jaubert, Anne Nissen. Betragtninger over Camp de 
Péran. Et forsvarsanlæg i Bretagne. (S. 233-240, 
ill.) [Noter. Litteratur].

Jensen, Vivi. Kakler, keramik og glas ældre end 
1550. (S. 109-120, ill.) [Noter og litteratur]. 

Koch, Hanne Dahlerup. Fodtøj af læder og dets da
tering ca. 1250-1500. (S. 61-78, ill.) [Noter. 
Litteratur].

Krongaard Kristensen, Hans. Udgravningerne ved Vi
borg Søndersø. (S. 9-22, ill.) [Noter. Littera
tur].

Larsen, Lene. I Olafs kontor. (S. 7-8, ill.).
Lassen, Thomas W. Til forelæsning i Middelalderens

Archæologie -  for 150 år siden. (S. 337-342, ill.). 
[Noter. Litteratur].

Madsen, Per Kristian. Små krukker fra Ribe. (S. 
79-94, ill.) [Noter. Litteratur].

Marstrand, Else. Nyt om Randers-madonnaen. (S. 
125-132, ill.) [Noter. Litteratur].

Nyborg, Ebbe. Korbue, krucifiks og bueretabel. Om 
de ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres ud
formning og anbringelse. (S. 133-152, ill.). [No
ter. Litteratur].

Nyholm, Tove. Jernslagger og smedning. (S. 95-108, 
ill.) [Noter. Litteratur].

Nymark, Lis. Samsøs voldsteder. (S. 241-252, ill.) 
[Noter. Litteratur].

Pedersen, Lars P. Middelalderlige hustomter ved 
Odense Å. (S. 33-38, ill.) [Noter].

Pentz, Peter. Odensetavlen og rosenkransmotivet. 
De teologiske forudsætninger for hovedfeltets 
fremstilling i Set. Knuds kirke i Odense. (S. 
159-172, ill.) [Noter. Litteratur. Utrykt materi
ale].

Reinholdt, Helle. »... syet i Ring kloster«. (S. 199— 
208, ill.) [Noter].

Roesdahl, Else. Middelalder-arkæologi ved Aarhus 
Universitet -  et rids af institutionens historie. 
(S. 343-346, ill.) [Skrevne kilder].

Rold, Lene. Datalogi -  en ny hjælpevidenskab i 
humanioras tjeneste. (S. 327-336, ill.).

Schiørring, Ole. Byens hus -  udgravning af det mid
delalderlige rådhus i Århus. (S. 39-48, ill.) [No
ter. Litteratur].

Skaarup, Bi. Møllerende eller voldgrav. (S. 23-32, 
ill.) [Noter. Litteratur] [København].

Vedsø, Mogens. Berritsgaard. (S. 275-284, ill.) [No
ter].

Bugge. Hovedbygningen på Dueholm. En 
bygningsarkæologisk undersøgelse af det beva
rede stenhus på johanitterklosteret Dueholm. 
(S. 221-232, ill.) [Noter. Litteratur].

Vellev, Jens. Middelalderens solure. Danmark, Sve
rige -  og lidt om Tycho Brahe. (S. 173-198, ill.) 
[Noter. Litteratur].

Vilhjålmsson, Vilhjålmur Örn. Dateringsproblemer i 
islandsk arkæologi. (S. 313-326, ill.) [Noter. Lit
teratur] .

English Summaries. (S. 347-359].

Historie. Jyske Samlinger. 1988. Ny række 17, 
bd, 2. og 3. hft. Red. Jørgen Fink. (S. 177— 
526). Udg. af Jysk Selskab for Historie. Abb. 
190 kr. incl. Nyt fra Historien.

Amstrup, Niels. De tyske staters udenrigspolitik 
1859-1964 og Slesvig-Holsten. En fodnote til 
»Helstatens Fald«. (S. 202-227) [Noter og lit
teratur].

Christensen, Hanne Grønberg. Dansk udvandringpoli
tik i mellemkrigsårene: Visioner og resultater. 
(S. 228-253) [Noter og litteratur].
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Frandsen, Allan. De danske stationsbyer. En an
meldelse af tre bøger fra stationsbyprojektet. 
[Debat] (S. 472-476).

Johansen, Hans Chr. Folk og produktion på fynske 
gårde gennem to århundreder. (S. 351-386) 
[Noter og litteratur].

Kærgård, Niels. Økonomisk historie, økonomi og 
matematisk statistik. (S. 430-453) [Noter og lit
teratur].

Kaarsted, Tage. De tyske flygtninge i Danmark 
1945-49. [Disputatsopposition] (S. 254—279). 

Olwig, Karen Fog. Ret og lov -  magt og afmagt. Et
eksempel fra Dansk Vestindien. (S. 387-400) 
[Noter, kilder og litteratur].

Stender-Petersen, Ole. »Olavides«-fejden. Et kapitel 
af dansk idéhistorie. (S. 177-201) [Noter og lit
teratur].

Sørensen, Jørgen Würtz- Fjendebilleder og fremmed
had. [Debat] (S. 469-472).

Sørensen, Niels Arne. Italien fra fascisme til demo
krati i Italien 1943-1948. (S. 401-429) [Noter og 
litteratur].

Ulsig, Erik. De fynske landsbyers historie. [Di
sputatsopposition] (S. 454—468) [Noter og lit
teratur].

Anmeldelser. (S. 280-350, 477-526).

Historisk Tidsskrift. 1988. Bind 88, hæfte 1 og 2. 
Udg. Den danske historiske Forening. Red. 
Albrectsen og Hans KirchhofF. 442 s. Med
lemsskab og abonnement 225.

Albrectsen, Esben. Var Sønderjylland i middelalde
ren en del af Danmarks rige? (S. 1-17) [Noter, 
litteratur og summary].

Alstrup, Erik. Dansk Historisk Bibliografi 1974—76. 
En kritik. [Diskussion] (S. 71-85) [Noter og 
litteratur].

Bonde, Hans. Den hurtige mand. Mandsidealer i 
den tidlige danske sportsbevægelse. (S. 18-60) 
[Noter, litteratur og summary].

Bro, Per. Om brug og misbrug af regnskaber i 
anledning af Ole Langes bog om N. H. Ander
sen. [Diskussion] (S. 89—103) [Noter].

Kjeldbæk, Esben. Sabotørinterviews som »Oral Hi
story«. Fortælling, erindring, gyldighed. (S. 
313-342). [Noter og litteratur].

Knudsen, Anders Leegaard. Den danske konges gods i 
højmiddelalderen. En historiografisk undersø
gelse af begreberne kongelev og patrimonium. 
(S. 213-228) [Noter, litteratur og summary].

Lange, Ole. Regnskabsfusk og anmeldersjusk. Re
plik til en uholdbar kritik. [Diskussion] (S. 103— 
108).

Nielsen, Erland Kolding og Ann Welling. Bibliografisk 
realisme -  en replik. [Diskussion] (S. 85-87).

Historiske tidsskrifter og årbøger
Petersen, E. Ladewig. Fra Niels Steensgaard verden. 

Betragtninger over nogle nyere verdenshistorier. 
(S. 229-252) [Noter og litteratur].

Petersen, E. Ladewig. Sverige og Østersøen i stor
magtstiden. (S. 61-70) [Noter og litteratur]. 

Sevaldsen, Jørgen. Forfaldets fascination. »The De
cline of Britain«-debatten. (S. 282-312) [Lit
teratur] .

Vammen, Hans. Casino 1848. (S. 253-281) [Noter, 
litteratur og summary].

Welling, Ann se Nielsen, Erland Kolding.
Anmeldelser. (S. 110-211, 352-440).
Idrætshistorisk Årbog. 1988, 4. årg. Udg. Dansk 
Idrætshistorisk Forening -  Krop og Kultur. 
Red. Jørn Hansen, Per Jørgensen, Bjarne Ib
sen og Ole Schøler. 128 s., ill.

Bonde, Hans. De olympiske leges værdigrundlag. 
(S. 52-73, ill.) [Litteratur].

Damkjær, Søren. OL 2000. Et tilbageblik. (S. 107— 
116, ill.) [Litteratur].

Eichberg, Henning. Det olympiske og det barbariske. 
Om sportens kolonialitet. (S. 38—51, ill.) [Lit
teratur] .

Hansen, Jørn. Fra Crystal Palace til Athen. OL og 
verdensudstillingerne. (S. 14-24, ill.) [Littera
tur].

Hansen, Jørn. Litteraturorientering og bibliografi. 
(S. 117-125).

Jespersen, Ejgil. Sport, Frihed og Lighed. Pierre de 
Coubertin og Olympismen. (S. 25-37, ill.). [Lit
teratur].

Jørgensen, Per. Da Coubertin kom i avisen. (S. 
74—90, ill.) [Litteratur].

Lammert, Ole. I høj sø blandt marinefartøjer. Pusan 
-  det olympiske sejlsportsstadion 1988. (S. 101— 
106, ill.).

Trangbæk, Else. Olympiske Lege -  et forhindrings
løb for kvinder. (S. 91-100, ill.). [Noter og lit
teratur] .

Westergaard, Nanna. Den antikke olympiade. (S. 
5-13, ill.).

Journal of Danish Archeology Volume 6. 1987. 
[1988]. Udg. af Odense University Press. Re
digeret af Kristian Kristiansen og Poul Otto 
Nielsen. 256 s. ill.

Andersen, Svend Th. The Bog Find from Sigersdal. 
Comment by the Excavator. (S. 220-222, ill.) 
[Litteratur] [Debat].

Asingh, Pauline. Diverhøj -  A Complex Burial 
Mound and a Neolithic Settlement. (S. 130-153, 
ill.) [Noter. Litteratur].

Bender Jørgensen, Lise. Textile Remains from Diver
høj. (S. 154) [Litteratur].
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Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen
Frandsen, Lene B. og Stig Jensen. Pre-Viking and 

Early Viking Age Ribe. Excavations at Nicolaj- 
gade 8, 1985-86. (S. 175-189, ill.) [Noter. Lit
teratur] .

Gebauer, Anne Birgitte. Stylistic Analysis. A Critical 
Review of Concepts, Models, and Applications. 
(S. 223-229) [Litteratur. Debat].

Jansen, Henrik M. Svendborg in the Middele Ages -  
an Interdisciplinary Investigation. With contri
butions by Tove Hatting and Ingrid Sørensen. Ani
mal Bones from Svendborg. Pollen Analysis in 
and around Svendborg. (S. 198-219, ill.) [No
ter. Litteratur].

Jensen, Jørgen. Bronze Age Research in Denmark 
1970-1985. (S. 155-174, ill.) [Bibliography of 
Danish Bronze Age Literature 1970-1985].

Liversage, David. Mortens Sande 2 -  A Single Grave 
Camp Site in Northwest Jutland. (S. 101-124, 
ill.) [Litteratur].

Madsen, Bo og Reno Fiedel. Pottery Manufacture at a 
Neolithic Causewayed Enclosure near Hevring- 
holm, East Jutland. (S. 78-86, ill.) [Noter. Lit
teratur] .

Madsen, Per Kristian. On the Dating of Medieval 
Pottery -  in the Light of Recent Finds from 
Ribe. (S. 190-197, ill.) [Noter. Litteratur].

Nielsen, Henning. An Early Neolithic Pottery Depo
sition at Ellerødgård I, Sourthern Zealand. (S. 
63-77, ill.) [Noter. Litteratur].

Noe-Nygaard, Nanna. Taphonomy in Archaeology 
with Special Emphasis on Man as a Biasing 
Factor. (S. 7-52, ill.) (Litteratur).

Odgaard, Bent Vad og Hans Rostholm. A Single Grave 
Barrow at Harreskov, Jutland. Excavation and 
Pollen Analysis of a Fossil Soil. (S. 87-100, ill.) 
[Noter. Litteratur).

Sørensen, Søren A. A Maglemosian Hut at Lavringe 
Mose, Zealand. (S. 53-62, ill.) [Noter. Littera
tur].

Reviews. (S. 230-241).
Recent Excavations and Discoveries. (S. 242-255, ill.).

Heilesen, Henning. Martensens optegnelser om visi- 
tatser i Stevns Herred. (S. 123-140) [Noter, 
summary].

Iversen, Gertrud. Konfirmationsordningen af 1909. 
(S. 145-175) [Noter, summary].

Lillie, Eva Louise. Lærdommens billeder. Sæby- 
værkstedets udsmykninger i fem nordjyske kir
ker. (S. 33-83, ill.) [Noter, summary].

Lindhardt, P. G. Fra det lærde konvent. Seks breve 
om præster og præsteuddannelse. (S. 179-194) 
[Noter, summary].

Nielsen, Adolf Sommer. Retssag 1689 ved Fleskum og 
Hornum Herredsting. (S. 113-122) [Noter, kil
der og summary].

Schrøder, Urban. Maiagrius og Brunellus. Et nyfun
det latinsk digt. (S. 100-111) [Noter, summary].

Niels Knud Andersen. In memoriam, af Knud Ban
ning. (S. 9-16, ill.).

Kumi 1986. [1988] Årbog for Jysk Arkæologisk 
Selskab. Redigeret Poul Kjærum. 235 s. ill.

Andersen, H. Helmuth. Ringborgerne og den militære 
begivenhedshistorie. (S. 7-19, ill.) [Noter. Zu
sammenfassung].

Fabech, Charlotte. Storstenskisten fra Blære. (S. 
45-75, ill.) [Noter. Summary].

Fanning, Thomas. En irsk-nordisk bronze ringnål fra 
Ribe. (S. 37-43, ill.) [Noter. Summary].

Frandsen, Lene B. og Stig Jensen. Hvor lå Ribe i 
vikingetiden? Et bidrag til Ribes topografi fra 8. 
til 11. århundrede. (S. 21-35, ill.) [Noter. Sum
mary] .

Lønborg, Bjarne. Bronzestøbning i dansk jernalder. 
(S. 77-94, ill.) [Noter. Summary].

Ringtved, Jytte. Jyske gravfund fra yngre romertid 
og ældre germanertid. Tendenser i samfunds
udviklingen. (S. 95-231, ill.) [Noter. Summary].

Jysk Arkæologisk Selskab 1986. (S. 233-234).

Kirkehistoriske Samlinger. 1988. Udg. af Selska
bet for Danmarks Kirkehistorie. Red. Car
sten Breengaard, Christian de Fine Licht og 
Eva Louise Lillie. 150 kr.

Arvidsson, Bengt. »Dydefuld«, »gudfrygtig« och »fø
yelig«. Om fromhet och fromhetsideal i drott
ning Anna Catharinas (1575-1612) miljö. (S. 
85-101) [Noter].

Breengaard, Carsten. Regnum og sacerdotium i en 
Saxo-disputats -  og hos Saxo. [Inge Skovgaard- 
Petersens disputats, Da Tidernes Herre var 
Nær, 1987] (S. 17-27) [Noter].

Hansen, C. Rise. Grundtvigianisme og pietisme. (S. 
141-144) [Noter, summary].

Marinehistorisk Tidsskrift. 1988. 21. årg. Nr. 
1-4. Udg. Marinehistorisk Selskab, Fregatten 
Jyllands Venner, Orlogsmuseets Venner. 
Red. H. C. Bjerg og Ole Ventegodt. Alle 
numre 32 s. ill. Abb. 55 kr.

Franch, Erik. Marinens fly. (Nr. 4 s. 3-21, ill.) 
[Litteratur].

Heise, V. P. Marineforeningen gennem 75 år. (Nr. 
2, s. 3-17, ill.).

Jensen, Ole Lisberg. Bremerholm eller Gammelholm. 
(Nr. 3 s. 15-24, ill.).

Jonsson, Eyjolfur Thor. Island. Monopolhandel, fi
skeri og fiskeriinspektion. (Nr. 1 s. 19-27, ill.) 
[Litteratur].
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Munch, Erik. Branden i Aalborg -  og andre lokale 
minder fra Fregatten Jyllands tilknytning til 
egne og byer. (Nr. 1 s. 14—18, ill.).

Rasmussen, Frank Allan. Fabrikmester Diderik de 
Thurau -  en ikonografisk studie. (Nr. 1 s. 3-13, 
ill.) [Noter].

Ventegodt, Ole. C lassis Britannica -  den romerske 
flåde i Britannien. (Nr. 3 s. 3-14, ill.) [Littera
tur].

Ventegodt, Ole. Holmen -  Flådens fem øer. (Nr. 2 s. 
18-24, ill.).

Anmeldelser. (Nr. 3 s. 30-31, nr. 1 s. 28-29).

Maritim Kontakt 12. Maritim Kontakt til Jør
gen H. P. Barfod 2. marts 1988 Festskrift 
Udg. af Kontaktudvalget for dansk maritim 
historie- og samfundsforskning. Redigeret af 
Erik Gøbel, Erik Housted, Erik Mørk Larsen, 
lens Lorentzen og Anders Monrad Møller. 
208 s. ill.

Dethlefsen, Henrik. Øernes hjælpetjeneste -  et sø
stykke fra besættelsesårene. (S. 181-192, ill.) 
[Noter].

Gøbel, Erik. Sejldugsmanufakturet i Køge 1687— 
1735. (S. 58-83, ill.) [Noter].

Gøbel, Erik og Erik Mørk Larsen. Jørgen H. Barfods 
bibliografi. (S. 201-206).

Henningsen, Henning. Søens paradenumre. (S. 1-16, 
ill.) [Noter].

Hjorth Rasmussen, Alan. »De farer på Sjælland« ... 
Om Harboøre- og Limfjordsfiskernes kolonise
ring af de østjyske og sjællandske fjorde med 
ålevodsfiskeri 1866-1871. (S. 153-166, ill.) [No
ter].

Housted, Erik. Sorte tavler og stum tale -  et blad af 
den optiske telegrafs historie i Danmark. (S. 
116-142, ill.) [Kilder og henvisninger].

Jeppesen, Hans & Jens Lorentzen. To skibs tegnere fra 
1700-årene. (S. 84—115, ill.) [Litteratur].

Monrad Møller, Anders. Sofus og Klara -  et uroman
tisk portræt afen fiskerfamilie. (S. 193-199, ill.) 
[Sofus og Klara Nielsen].

Munchaus Petersen, Holger. Ældre skib til midlerti
digt brug. Østbornholmeren Carl i fred og krig. 
(S. 167-180, ill.) [Kilder. Litteratur].

Poulsen, Hanne. »Nye« arbejder af skibsbilledhug
gerne H. J. og W. E. Møen. (S. 143-152, ill.) 
[Noter].

Probst, Niels. Skånske krigs orlogsskibe. Et forsøg 
på en vurdering af samtidens billedmateriale. 
(S. 17-57, ill.) [Litteratur].

Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv. 1988. 
Nr. 7. Udg. Dansk Dansehistorisk Arkiv. 
Red. Henning Urup. 52 s. ill.

Historiske tidsskrifter og årbøger
Urup, Henning. Om valsenes introduktion i Dan

mark. (S. 15-20, ill [Noter].
Weensgård, Gertrud. Vals i Norden -  Danmark -  

Fyn. (S. 32-49) [Litteratur, summary].

nord nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforsk
ning. Nr. 33/34 og 35, 1988. Udg. NEFA- 
Norden. Red. Pekka Virtanen m.fl. 176 og 
128 s, ill. 110 kr.

Abrahamsson, Anki og Anki Månsson. Kvinnoliv i 
Kortedala. (Nr. 35 s. 23-27, ill.) [Litteratur]. 

Ahponen, Pirkkoliisa. Skogen i finländernes liv. (Nr.
33/34 s. 160-163) [Seminarium 1986].

Amnéus, Brittmarie og Lena Larsson. Hushållens flytt- 
ningsmotiv under 1980-talet. (Nr. 35 s. 65-73, 
ill.) [Litteratur].

Bergquist, Magnus. Boende i två generationer. (Nr. 
35. s. 49-55, ill.) [Litteratur].

Brink, Lars. Bakgrundsöversikt. Efterkrigstidens 
svenske bostadspolitik. (Nr. 35 s. 81-83, ill.) 

Cedrenius, Gunilla. Gammal besnäring i ny tapp
ning. SAMDOK dokumenterar trä och papper. 
(Nr. 33/34 s. 156-157).

Christensen, Peter Knoop og Allan Frandsen. Mænd, 
ægteskab og seksualitet. (Nr. 35 s. 99-114, ill.) 
[Noter og litteratur].
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