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Herbert Jankuhn, Hedeby-forskningen og det tyske 
samfund 1934-1976
Af Nils Vollertsen

Herbert Jankuhn var nazist, men også en 
fremragende arkæolog, og Hans Hedeby-tese 
præger endda helt op i 80’erne folks syn på 
Hedeby. Han blev født 1905 i Angerburg i 
Østpreussen og læste på universiteterne i Kö
nigsberg, Jena og Berlin, hvor han afsluttede 
sine studier i 1931. I Berlin var han histori
keren Max Eberts elev. I 1935 blev Jankuhn 
dr. phil., på tysk: Dr. phil. habil., i 1936-1942 
universitetslærer og leder af Ahnenerbe-af- 
delingen i Kiel, i 1938-1945 medlem af SS- 
Reichsfuhrer Heinrich Himmlers personlige 
stab, først som SS-Sturmbannfuhrer og fra 
1942 som Fachftihrer i Waffen-SS. I 1938— 
1942 var han leder af Museum vorgeschicht
licher Altertümer i Kiel og 1940-1942 pro
fessor ved Kiels Universitet. I 1942-1945 var 
han professor ved Rostock Universitet, hvis 
ikke han da lige udførte såkaldt »kulturpoliti
ske særopgaver« for SS, og i 1946-1950 ansat 
ved Archäologische Landesaufnahme Schles
wig-Holstein. I 1950 blev han professor i 
Hamburg, for herfra så i 1956 at skifte over til 
et nyt professorat i Göttingen.1

Herbert Jankuhns navn er, nok mest i Dan
mark og Slesvig-Holsten, uløseligt knyttet til 
Hedeby-udgravningerne, som han deltog i si
den 1930 og overtog ledelsen af i 1932-1939; 
og, da krigen satte en stopper for al arkæolo
gisk aktivitet, først igen i 1959-1964. Hedeby
udgravningerne i 30’erne blev forestået af 
museet i Kiel, men finansieret andre steder 
fra. I 1930 blev gravningerne således betalt af 
Norddeutscher Rundfunk AG (Norag) i

Hamburg, og 1931-1934 især af Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), det tyske 
Reichserziehungsministerium (REM), Pro
vinzialverband Schleswig-Holstein, Kiels 
Universitet og Slesvig amt.

Da Amt Rosenberg, som blev ledet af 
Reichsleiter Alfred Rosenberg, i 1934 forsøgte 
at ensrette hele den tyske forhistoriske forsk
ning, bragte Herbert Jankuhn Hedeby-pro- 
jektet ind under SS-Reichsfuhrer Heinrich 
Himmlers protektorat. En anden og mindst 
lige så vigtig grund hertil var, at Hedeby- 
projektet indtil da ikke havde været særlig 
godt finansieret. Da Amt Rosenberg fortsatte 
sine ensretningsbestræbelser, blev Hedeby- 
projektet på Jankuhns initiativ i 1938 tilslut
tet Das Ahnenerbe der SS. Fra 1938 var dét 
således Ahnenerbe-Stiftung, som årligt satte 
65000 RM i projektet. Set i forhold til Ah
nenerbes samlede budget på ca. 700000 RM 
var Hedeby-projektet det største enkeltpro
jekt, Ahnenerbe støttede. Hedeby-projektets 
leder Herbert Jankuhn havde nu en fast årlig 
sum til rådighed til udgravningsarbejdet, og 
projektets finansiering var sikret også frem
over. Herbert Jankuhn, der nu fik tildelt langt 
flere økonomiske midler end tidligere, kunne 
med rette konkludere:

»Mit der Übernahme der Grabung durch 
den Reichsführer SS und Chef der deut
schen Polizei Heinrich Himmler und der 
Übertragung an das Ahnenerbe sind die 
Grabungen und ihre Bearbeitung aus dem

Niels Vollertsen, f. 1956, uddannet lærer 1981, Stipendiat ved Studieafdelingen i Flensborg 1981-1983, 
stud.mag. Århus Universitet, Historisk Institut.

1. Kürschners Gelehrten-Kalender 1983, Bd. 2, s. 1874; Archäologie und Geshichte, s. X; Kater, s. 
81-83, 88, 100, 155-157, 184, 200, 307 og 31 note 211 (om Herbert Jankuhn og Hedeby), s. 37, 68, 
73-74 og 91 (om Deutsche Forschungsgemeinschaft, Reichserziehungs-Ministerium og Ahnenerbe); 
Haithabu 1972, s. 290 note til s. 97.
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Nils Vollertsen

Hedeby-udgravningerne 1930-1939 og 1959-1965: 1. 1930, 2-3. 1932-1934, 4. 1934, 5. 1935-1939, 6. 1938, 7. 
1959-1960, 8-9. 1962, 10. 1963-1964, 11. 1965. Udgravningerne var ledet a f Herbert Jakuhn, men efter krigen kom en ny 
generation a f Hedeby-arkæologer til, som gjorde sig gældende ved siden af Jankuhn. Det var navne som Torsten Capeile, 
Heiko Steuer og Kurt Schietzel, der dog først med etableringen af Hedeby-Museet langsomt har kunnet gøre op med 
Jankuhns Hedeby-tese. Det viser, at hans autoritet som Hedeby-arkæolog endnu op i 1980’erne tilsyneladende stadig var for 
stor.

Zustand einer durch viele Faktoren beding
ten Unstetigkeit auf eine sichere, größere 
Planung gestattende Basis gestellt worden. 
Der Ankauf des für die Untersuchungen 
zunächst wichtigsten Geländes hat auch 
die äußeren Voraussetzungen für eine 
großzügigere Grabung geschaffen«.2

På Heinrich Himmlers foranledning købte 
Gesellschaft zum Schutze deutscher Kultur
denkmäler således hele Hedeby med halv- 
kredsvold, som hidtil havde været dels i pri
vat og dels i Slesvig amts eje. Herbert Jan
kuhn, som allerede i 30’erne var en anset 
forsker, blev dermed nok den mest fremtræ

2. Haithabu 1938, s. VII.
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dende Ahnenerbe-forsker, og således direkte 
underlagt SS. Udgravningerne i Hedeby æn
drede da også karakter ved at blive overvåget 
af SS-folk.

Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft 
»Das Ahnenerbe« blev grundlagt i 1935 af 
Heinrich Himmler og var hans forsøg på at 
udvide sin politiske magt i SS til det kul
turelle område. Med Ahnenerbe ville han be
vidstgøre tyskeren om den germanske forhi
stories værdier og genskabe disse. Denne 
»arv« fra de germanske »aner«, heraf udtryk
ket Ahnenerbe, skulle bruges på det praktisk
ideologiske plan i den nazistiske hverdag. 
Germanerne var ifølge nazistisk ideologi ty
skere, og nazisterne brugte den germanske 
forhistorie til at gøre tyskeren bevidst om sin 
national-tyske identitet. Bl.a. Hedeby blev 
brugt i den forbindelse. I det nazistiske ver
densbillede var der ikke plads til nogen regio
nal-tysk identitet. Heinrich Himmler ud
trykte dette på træffende vis i de ord, han gav 
Herbert Jankuhns Hedeby-bog fra 1943 med 
på vejen:

»Ein Volk lebt so lange glücklich in Gegen
wart und Zukunft, als es sich seiner Ver
gangenheit und der Größe seiner Ahnen 
bewußt ist«.

Ahnenerbe og Amt Rosenberg ville det 
samme. Forskellen var blot, at der i Ahnen
erbe også var plads til virkeligt velkvalifi
cerede og sagligt arbejdende, ikke-nazifice- 
rede forskere. Disse valgte at blive Ahnen- 
erbe-forskere, fordi de heri så det mindste 
onde. De betragtede nærmest Ahnenerbe som 
et »akademisk naturreservat«, hvor de for en 
tid kunne finde ly for nazi-regimets ensret
ningsbestræbelser. Det var »stille videnskabs- 
mænd« som filologen Rudolf Till, filosofien 
Franz Dirlmeier, runologen Wolfgang Krause 
og arkæologen Herbert Jankuhn. Dertil kom, 
at kun en halvofficiel institution som Ahnen
erbe kunne skabe nære kontakter til indflydel
sesrige statslige organisationer som Deutsche 
Forschungsgemeinschaft og det tyske Reichs- 
erziehungsministerium. DFG, det tyske forsk
ningsråd, skulle jo godkende forskningspro
jekterne, før REM støttede dem økonomisk.

Herbert Jankuhn, Hedeby-forskningen

Disse tit ret så omfattende beløb gik så videre 
til Ahnenerbe-Stiftung, som så tegnede an
svarlig for projekterne. Dette var fordele, som 
selv de dygtigste tyske videnskabsmænd ikke 
kunne se bort fra, hvis ikke de ville glide ud i 
kulden. Kun ved at blive Ahnenerbe-forskere 
kunne de fortsat drive god forskning. Det 
gjaldt også for Herbert Jankuhn.

Fra 1938 blev Ahnenerbes projekter finan
sieret ad disse kanaler. Indtil 1937 var Ah
nenerbe således anvist på det tyske forsk
ningsråds velvilje og økonomiske midler. Det, 
at Ahnenerbes økonomi i 1938 blev sikret 
fremover, betød jo netop også, at Herbert 
Jankuhns Hedeby-udgravninger kom ind i fa
ste rammer.

Herbert Jankuhn var nazist, hvilket senest 
kom til udtryk i, at han i 1942-1943 ledede 
»SS-Sonderkommando Jankuhn«, der for na
ziregimet tog sjældent etnologisk, geografisk 
og historisk materiale fra sydrussiske og kau- 
kassiske museer og fragtede det til Tyskland. 
Hans eget motiv var dog at bevare dette vær
difulde forhistoriske materiale fra at gå til i 
krigen, fordi han selv var videnskabeligt in
teresseret i det. Endnu i 1963 talte han om 
»vorgeschichtlichem Denkmalschutz« på øst
fronten, »da es dort keinen organisierten 
Denkmalschutz gab«.

Herbert Jankuhn hørte dog også til den 
gamle skole af forskere, som var dybt præget 
af den kildekritiske Ranke-skoles krav om en 
kritisk-analytisk tilgang til det stof, de arbej
dede med. De var videnskabelige i deres 
forskningsteknik; og deres videnskabssyn var 
vokset ud af et internationalt miljø, som 
gjorde, at f.eks. Herbert Jankuhn i 1938 og 
1939 så det som en selvfølge at samarbejde 
med danske, svenske og finske forskere om 
Hedeby-udgravningerne. De bidrog væsent
ligt til udgravningernes succes. Jankuhn, 
skrev han i 1943, gik således ud fra,

»daß Haithabu infolge der eigenartigen
Entwicklung seiner Geschichte nicht nur 
für die deutsche Forschung von großer Be
deutung ist, sondern daß die Stadt auch 
einen Bestandteil der dänischen und 
schwedischen Geschichte bildet, so daß 
also auch -  und das hatten die wissens-
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chaftlichen Arbeiten der davorliegenden 
Jahre klar gezeigt -  die skandinavischen 
Länder ein Interesse an der Art und Weise 
der Durchführung und auch an der Be
arbeitung der sich daraus ergebenden Fra
gen haben würden. Es war dabei nicht nur 
an den gelegentlichen Besuch durch be
freundete Archäologen des Nordens ge
dacht, sondern an eine tätige Mitarbeit, so 
daß etwa eine Art von Arbeitsgemeinschaft 
dabei zustande kam«.3

Endnu i 1943 var Herbert Jankuhn, og få 
andre Ahnenerbe-forskere også, altså indstil
let på et internationalt videnskabeligt samar
bejde med skandinaviske og andre udenland
ske forskerkolleger. Den kritisk-analytiske 
forskningsteknik og internationale viden
skabssyn og -tradition lå så dybt i dem, at de 
ikke lod deres videnskabelige arbejde nazifi- 
cere. Det forklarer, at Herbert Jankuhn var 
nazist, samtidig med at være en fremragende 
arkæolog, der skabte banebrydende Hedeby
forskning.

I 1959-1965, da han genoptog udgrav
ningsarbejdet i Hedeby, finansierede det ty
ske forskningsråd igen store dele af projektet. 
Nu var det dog det nystiftede slesvig-holsten- 
ske landsmuseum i Slesvig, som forestod ar
bejdet. Kiel-museet var blevet bombet under 
krigen.

I det følgende vil jeg gå nærmere ind på 
Herbert Jankuhns Hedeby-forskning og hvor
dan den ændrede sig i takt med det tyske 
samfund.

Herbert Jankuhn og Hedeby: 
forskning, ideologi og samfund 
1934-1943
I 1934 skrev Herbert Jankuhn sin første arti
kel om Hedeby-udgravningerne, hvori han i

hovedtræk skitserer Hedebys politiske og kul
turelle historie. Han peger på, at Hedeby nok 
allerede bestod før 800-tallet, at den blev 
kaldt Slesvig og Hedeby, i 900-tallet var fuldt 
udbygget og havde handelsforbindelser vidt 
omkring, indtil Hedeby i 1000-tallet flyttede 
nord for Slien og blev til Slesvig.4

I 1935 og 1936 udbygger Jankuhn sin He
deby-tese, selv om det ikke lige gøres i den 
retning, han havde tænkt sig. Han ville lægge 
hovedvægten på en afdækning af byplanen 
og havneanlægget, som kunne kaste lys over 
Hedebys organisationsform og økonomiske 
mønster. Desuden ville en gravning i hånd
værkerkvarteret kunne sige noget om kunst
håndværket i Hedeby og således belyse He
debys rolle som transformator af kulturelle 
og religiøse strømninger fra det frankisk-frisi- 
ske område til Norden; en tese, han også be
grundede nærmere. Han ville se på, hvor 
stærkt strømningerne indvirkede på livet i 
Hedeby i 800—1000-tallet, om der perioden 
igennem var forskelle i intensitet og om 
denne i så fald hang sammen med de politi
ske omvæltninger, Hedeby var udsat for i sin 
livstid. Han synes endog at antyde, at ikke 
kun fjernhandelen, men også kontakten til 
det nære opland var af betydning for He
deby. Tesen træder dog kun yderst svagt 
frem.5

Ingen af disse spørgsmål blev dog tagt op 
under Hedeby-udgravningerne. Herbert Jan
kuhn nævner ikke, hvorfor; men årsagen kan 
ligge i, at nazi-regimet ikke havde behov for, 
han tog dem op. I Jankuhns overvejelser lå 
således en tanke om, at Hedeby var et stykke 
nordisk historie.

I stedet konstruerer han en nær sammen
hæng mellem Hedeby og tysk historie. Han 
tog således udgangspunkt i hustyperne, af 
hvilke der fandtes en nordgermansk og vest- 
germansk-frisisk. Med nordgermansk mener 
han nordisk, og med vestgermansk frankisk; 
vestgermansk drejes dog her over i betyd
ningen tysk. Dette viser, mener han, at He

3. Haithabu 1943, s. 11.
4. »Ausgrabungen 1930—1933«; om Herbert Jankuhns transformator-tese, se »Kunstgewerbe in Hait

habu«.
5. »Ausgrabungen 1935/36«, s. 96—98 og 138; »Kunstgewerbe in Haithabu«.
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deby har været en tysk handelskoloni med 
stærke handelsforbindelser vestpå til »dem 
deutschen Westen«; og han konkluderer:

»So hat Haithabu einen festen Platz in der 
deutschen Geschichte, nicht nur als ver
kehrsgeographische Vorläuferin von Lü
beck, sondern auch als Ziel des deutschen 
Kaufmannes, der hier seine Erfahrungen 
gesammelt hat, die für die Ausbildung der 
Hanse und damit für die Ablösung der 
nordgermanischen Herrschaft im Ostsee
gebiet durch eine deutsche notwendig war 
... Damit wird uns eins der großen ... Ka
pitel, deutscher Geschichte erschlossen, 
das uns die in dem späteren Vordringen 
nach dem Osten wirkenden Kräfte ... er
kennen läßt«.6

Denne tyske ‘Drang nach dem Osten’ er det, 
Herbert Jankuhn forstår under »biodynami
schen Grundzügen unserer Geschichte«.7 
Dette er et godt eksempel på nazismens be
vidste ideologiske brug af arkæologien. Den 
nazistiske lære om den rene germanske race, 
Blut und Boden-teorien, søgtes jo netop un
derbygget ad arkæologisk vej. Nazisterne 
søgte variationer i det arkæologiske materiale 
og dets geografiske spredning, så der var 
grundlag tilbage i oldtiden for at tale om et 
germansk folk i områder, der lå ud over de 
tyske grænser. Dermed skabte nazi-regimet 
såkaldt videnskabeligt grundlag for dets 
‘Drang nach dem Osten’. I det hele taget 
skabte nazisterne en fantastisk myte om ger
manernes oprindelse; en kulturforfalskning af 
hidtil uset sidestykke.8

Herbert Jankuhn udskiller sig herfra ved 
ikke at misbruge arkæologien i ideologisk øje
med. Han prøver blot på at forene de resulta
ter, han når frem til ad kritisk-analytisk vej 
med de, nazisterne forventer han når frem til. 
Dette ses tydeligt af artiklerne om Hedebyud
gravningerne 1930-1936, trykt i de regionale

Herbert Jankuhn, Hedeby-forskningen

historiske tidsskrifter Nordelbingen og Offa, 
hvori han sætter Hedeby ind i en tysk-histo
risk ramme. I en kunsthistorisk artikel 1935, 
på den arkæologiske kongres Riga 1937 og på 
Kiel-agendaen derimod tones det tyske ele
ment stærkt ned, og Hedebys historie ses i en 
nordisk sammenhæng. I disse artikler kom
mer han således ind på de problemer, han 
ikke kunne tage fat om i Hedeby-udgravnin
gerne; og det giver et nordisk resultat.9 Dette 
resultat, der har gyldighed den dag i dag, har 
siden starten i 30’erne ligget latent i hans 
Hedeby-forskning, mens hanse-tesen for
længst er forladt. Den var et 30’er-fænomen.

Det gør indtryk, at Herbert Jankuhn så 
langt frem som til 1939 har kunnet fremlægge 
sit nordiske syn på Hedeby. Selv i 1943 næv
ner han i bogen Die Ausgrabungen in Haithabu 
1937-1939  intet om Hedebys tyske historie. I 
stedet skriver han,

»daß die aus dem fränkischen und friesi
schen Gebiet importierten Waren einen 
ziemlich breiten Rawn unter den Haitha- 
bufunden einnehmen ... (Auch) die An
zeichen für einen engeren Verkehr mit 
(dem irischen und schottischen Kolonisa
tionsgebiet der Wikinger) haben sich jetzt 
vermehrt ...«.10

Herbert Jankuhn påviste altså, at Hedeby var 
en af vikingetidens største handelsbyer, som 
hørte til den nordiske kulturkreds og var 
stærkt præget af kulturelle, religiøse og politi
ske strømninger fra det frankisk-frisiske om
råde. Han bearbejder de arkæologiske fund 
kritisk-analytisk, fremstillingen er velafbalan
ceret og han formulerer sig forsigtigt, som det 
sig hør og bør for en seriøst arbejdende for
sker.

I sin metode, han er jo arkæolog, tager han 
udgangspunkt i ting som huse, hegn, veje, 
brønde, smykker, støbeformer, våben, red
skaber, nåle, kamme, keramik, vægte, mål og

6. »Ausgrabungen 1934«, s. 61-62 og 65.
7. Haithabu 1937, s. 2.
8. Generelt om arkæologi og ideologi, se Mahler m.fl., s. 136-139 og Keller, s. 61-80.
9. Kunstgewerbe Jahrbuch 1935, Conventus Riga 1937 og Ahnenerbe-Tagung 1939.

10. Haithabu 1943, s. 218-219; Ahnenerbe-Tagung 1939, s. 237.
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mønt; men også i materiale som dyre- og 
menneskeknogler, frugtkerner og madrester. 
Tingene beskriver og daterer han ud fra de 
kulturlag, de blev fundet i eller han forsøgte 
sig med årringsdatering. Han hører således til 
en arkæologisk retning, som på tysk kaldes 
Siedlungsarchäologie, på dansk: bebyggelses
arkæologi. Det forklarer, at Jankuhn mener, 
tingenes kronologi, typologi og systematik er 
vigtige; men de er ikke det centrale for ham. I 
stedet koncentrerer han sig om levnenes funk
tion, og sætter herudfra samfunds- og kultur
livet ind i en organisk sammenhæng, som er 
under stadig forandring:

»(Ich) fuge die Funde ..., die nur die trüm- 
merhaften Überreste einst pulsierenden 
Lebens sind, zu einem lebensnahen Bild 
zusammen ... wir erkennen die feinen Fä
den, die von dort aus zu uns fuhren ... Nur 
dann, wenn wir die geistige Kraft besitzen, 
das Bild dieser Zeit vor uns erstehen zu 
lassen, können wir uns einfuhlen in die Be
dingungen jener Epoche -  und können ei
nen Standpunkt zur Beurteilung der Lei
stungen dieser Zeit gewinnen. Ohne eine 
solche kritisch gezügelte Phantasie bleiben 
die Funde toter Stoff. Ihn lebendig zu ma
chen ist ebenso Aufgabe der Forschung, 
wie ihn zu gewinnen. Denn die Erfor
schung unserer Vorzeit besteht nicht allein 
in der Aufstellung von Funden und Perio
den, sondern auch in dem Suchen nach den 
unzähligen Verbindungen, die unsere Zeit 
(mit jener verknüpft)« — »Es gilt, die ar
chäologischen Quellen aus sich heraus zu 
deuten, und wenn dieses gelingt, in das so 
gewonnene Bild der spärlichen und viel
deutigen schriftlichen Nachrichten einzu- 
fügen«.11

Skrevet i 1937. Herbert Jankuhn ville altså se 
mennesket bag fundet, tolke fundene på deres

egne betingelser og skrive syntese, længe før 
andre tyske arkæologer gjorde det.

Selv en Herbert Jankuhnsk videnskabelig
hed blev dog frem til krigsudbrudet 1939 helt 
overskygget af nazi-regimets ensretning af det 
tyske samfund, som førte til opbygningen af 
den nazistiske stat. Ahnenerbe brugte jo net
op Herbert Jankuhns kritisk-analytiske He
deby-forskning, hvis saglighed var demon
strativ, til at styrke sin egen stilling i det 
nazistiske magtapparat. Også Herbert Jan
kuhns Hedeby-forskning blev altså misbrugt 
ideologisk af nazi-regimet, hvilket betød, at 
den til langt op i 1950’erne og 60’erne sås i et 
ikke særligt flatterende lys.

Hvis Herbert Jankuhn ville bevare sin 
identitet som forsker og samtidig som na
zistisk pragmatiker overleve i en nazistisk 
stat, måtte han balancere mellem egne viden
skabelige og det nazistiske Tysklands ideolo
giske krav. At han magtede denne hårfine 
balance, viste han i bogen Haithabu. Eine ger
manische Stadt der Frühzeit, hvis første og anden 
udgave i 1937 og 1938 solgtes i 12000 ek
semplarer. Han delte heri sit stof op i tre 
selvstændige og af hinanden uafhængige 
blokke: to mindre indledende og afsluttende 
med nazistisk-ideologisk præg og en stor, næ
sten ideologifri kritisk-analytisk, der opregner 
hans Hedeby-forskning.

Især i start og slut tales således om »die 
ungebrochene Kraft des Germanentums«, 
om Hedeby som midtpunkt »germanischer 
Bluts- und Schicksalsverwandtschaft um die 
beiden Nordmeere«, om, at den danske kong 
Godfred hører »zu den großen Führergestal
ten jener ... Zeit ... mit klarem Blick (für) die 
Zeichen seiner Epoche«, om vikingetiden som 
bl.a. udtryk for søgen efter ny »Lebensraum«, 
om nordisk race og om »Sieg des Deutsch
tums«.12 Her tales tydeligt nok om germa
nere, blod og jord, skæbnefællesskab, fører
kult, Lebensraum og tyskhedens sejr; altså 
om begreber fra den nazistiske ideologi. Hen
sigten var klar nok. Også Hedeby-forsk-

11. Haithabu 1937, s. 2 og 96; Haithabu 1938, s. 96; om Herbert Jankuhns metode, se også Archäologie 
und Geschichte, s. 23-39.

12. Haithabu 1937 (Haithabu 1938), s. IX (IX), smudsomslagets inderside (smudsomslagets inderside), 
s. 56 (56), 132-133 (195-196) og 135 (200) og (51); om Haithabu-navnet, se Laurs artikel.
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ningen blev brugt til at legitimere nazi-regi
mets eksistens. Det præger bogen, ligesom 
dens germansk udseende smudsomslag med 
den germansk klingende titel HAITHABU, 
der er en lydlig germanisering af det nordiske 
haij)abu og som udtales Hépaby.13

Titebladet er holdt i et tungt brunt, gult og 
orange; jordfarver, som nazisterne brugte me
get i plakater og malerier. Især den brune er 
nazisternes farve, samtidig med at den sym
boliserer jorden; blod ogjord, to centrale be
greber i nazistisk ideologi. Også det gotiske, 
der for nazismen var inkarnationen af alt 
tysk, er her brugt politisk ved bastant brug af 
gotiske skrifttyper. Det undrer derfor ikke, at 
smudsomslaget fremtræder så germansk-tysk 
i sit indhold. Omslaget forestiller et jernsværd 
fra Hedeby, der virker stærkt, som om det lige 
er blevet hugget ned i jorden, hvor det stadig 
står og dirrer af kraft og styrke. Selv bag titlen 
HAITHABU, der slår en imøde, trænger 
sværdet sig stadig på. Sværdet er magtsym
bolet, som fremmaner billedet af germansk 
dynamik, beslutsomhed og selvhævdelses
trang. Den nazistiske ideologis gennemslags
kraft nærmest forkyndes, og man lades ihvert- 
fald ikke i tvivl om, at Hedeby er en germansk 
by-

Set under et, udgør det nævnte bogens na- 
zistisk-ideologiske ramme. Det er dog ikke 
her, vægten ligger, men derimod på udgrav
ningsresultaterne fra Hedeby. Herom skriver 
Herbert Jankuhn:

Hedeby starter som åben handelsplads i 
slutningen af 700-tallet, og bliver i 810 på den 
danske konges initiativ det danske riges syd
ligste handelsby. Det var de stærke politiske 
spændinger mellem det frankiske og danske 
rige, der fik kongen til at flytte Reric til He
deby. Hedebys centrale stilling i den danske 
konges sydligste magtsfære gjorde, at byen 
blev nøglen i nord-syd og øst-vest handelen; 
en funktion, den bevarede på trods af politi
ske omvæltninger. Hedebys centrale stilling 
gjorde det nemt at skaffe råmaterialer og igen 
videresælge de færdige varer. Dette trak 
håndværkere til, som sammen med handelen
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skabte byens velstand. Hedeby var således 
ikke kun Nordens vigtigste handelsmetropol, 
men også kulturelt centrum for et frankisk
frisisk inspireret kunsthåndværk, som i He
deby fik sin egen nordiske stil for så at blive 
videresolgt til Norden. Desuden opstod en 
benindustri af kamme og nåle, som især blev 
eksporteret til de slaviske områder. Hedeby 
fungerede således som transformator af vest
europæiske strømninger til Norden, og om
vendt var Hedeby Nordens udfaldsport mod 
vest.

I løbet af 800-tallet svækkes den danske 
kongemagt så meget, at den taber grebet om 
Hedeby, som så o. 900 bliver svensk. Hedeby 
bliver da som den svenske konges vestligste 
magtsfære yderst central for den svenske han
del vestpå. I 934 bliver Hedeby gjort til den 
tyske kejsers nordligste magtsfære og som så
dan vigtig for den tyske handel og ekspansion 
østpå. Hedeby var således det tyske riges ene
ste østersøhavn. Selv om Hedebys handel 
østpå med de slaviske områder i 900-tallet tog 
til i betydning, var handelen fra nord til vest 
stadig lige vigtig for Hedeby. Da Hedeby i 
983 igen blev den danske konges, var det 
danske riges politiske tyngdepunkt flyttet til 
Jelling, hvorfra det gled over til Roskilde; 
altså en magtforskydning fra vest til øst i 
Danmark. I forhold til disse centre var He
deby nu kun et dansk udkantscenter, hvis 
betydning aftog frem til anden halvdel af 
1000-tallet, da byen flytter nord for Slien og 
bliver til Slesvig.

Hedeby udviklede sig i 800-tallet så stærkt, 
at den efter 900 var fuldt udbygget som nor
disk storby. Udover nordboere boede her 
også frankere, frisere, sachsere og tildels sla
vere. Hedebys handelsforbindelser gik da 
vestpå til Frisland, Frankerriget og Rhin-om- 
rådet, nordvestpå til England, Irland og 
Skotland, nordpå til Norge og Sverige og 
østpå til de slaviske områder. Vestfra fik man 
vin, salt, pelse, røgede varer, silke, slaver, 
lertøj, vin, glas, møllesten, skiferslibesten og 
smykker, nordvestfra fedtsten og østfra smyk
ker, kamme, nåle og krydderier. Som det ses,

13. Forschungen und Fortschritte 17/1941, s. 183-184; om inspirationen til hans økonomisk-sociale 
problemstilling, se Haithabu 1956, s. 11-12.
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samlede Hedeby alle handelsforbindelserne, 
hvorfra de enten gik videre vestpå eller 
nordpå.

Hedeby var en storby. I byens nordlige del 
lå håndværkerkvarteret, præget af mange 
små huse, der dels fungerede som bolig, dels 
som værksteder. Der var smedjer, kunsthånd
værker-, snedker-, tømrer- og smykkeværk
steder, en nåle- og kamindustri samt sko- og 
pottemagere. I den sydlige del derimod lå 
(stormændenes?) gårde, hvis små tilliggende 
huse bl.a. blev brugt som sove-, væve- og 
bagehuse; og i den vestlige del beboelseskvar
terer med kirkegården. Desuden havde byen 
en central drikkevandsforsyning. Derudover 
hørte i hvert kvarter til hvert hus en egen 
brønd samt hus- og gårdanlæg, afgrænset af 
flethegn og placeret ind efter vejene.

Hedeby var altså bygget op efter et fast 
mønster, som kun en centralmagt, der var 
stærk nok til at sætte sig igennem over for 
særinteresser, kunne fastholde. Centralmag
ten var enten den danske konge, den svenske 
konge eller tyske kejser. Den danske konge 
starter byen, den svenske sætter byggerier 
igang i byens centrum og udvikler den til 
nordisk storby, og den tyske kejser bygger 
videre på resultaterne. Alt dette tegner et bil
lede af Hedeby som et velorganiseret, specia
liseret bysamfund med en stabil ejendoms
struktur og faste ejerforhold; men også af et 
samfund med store sociale forskelle. Det er 
forhold, som udvikles op gennem 800-tallet 
og fæstnes i 900-tallet frem til ca. 1050, da 
Hedebys centrum brænder, hvorpå byens 
centrale dele på trods af delvis genopbygning 
forfalder.

Som nævnt boede der i Hedeby håndvær
kere, bønder (stormænd?) og købmænd; men 
nok også fiskere, som forsynede byen med et 
af dens hovednæringsmidler fisk. Det andet 
var kød, og her især okse-, svine-, fare- og 
hestekød, som man spiste meget af. Dernæst 
spiste man fjerkræ (høns, ænder, gæs) og vildt 
(rådyr, hjort). Også brød og grød af hvede og 
byg spistes en del foruden planter, som nok 
har haft en vis betydning for kosten.

De bønder, der boede i Hedeby og hvis 
marker lå uden for halvkredsvolden, har ikke

kunnet dyrke og avle nok til at kunne forsyne 
hele byen med levnedsmidler. Både korn og 
kvæg må altså være kommet til udefra. I takt 
med Hedebys vækst og udvikling til handels
metropol i 900-tallet blev det derfor i stigende 
grad nødvendigt at sikre byens levnedsmid
delforsyning effektivt. Dette skete ved handel 
med bønderne i Hedebys eget opland. Det 
var Sli-området omkring Hedeby, som for
synede byen med mad. Også oplandets potte- 
magere afsatte givetvis deres lertøj til He
deby. Byens behov var for stort til, at dens 
egne pottemagere kunne dække det. Disse va
rer fra Hedebys nære opland er sikkert blevet 
solgt til købmænd, som så videresolgte dem 
til folk i Hedeby. Den nøjagtige erhvervs
struktur, erhvervenes indre liv og betydning 
for livet i byen kendes derimod ikke.

Manden var fisker, bonde, håndværker, 
kunsthåndværker eller købmand. Kvinden 
vævede, syede, lavede mad, vaskede tøj og 
knyttede net. Børn legede. Det ser dog ud til, 
at overklassens kvinder havde en ret selv
stændig stilling i vikingetidens slægtssamund. 
Også Hedebys bysamfund var slægtsorien
teret.

I Hedeby, som andre steder, var det slæg
terne med deres stærke slægtsbånd, som 
bandt samfundet sammen; et samfund, i hvil
ket man mente, at den døde levede videre 
efter døden. Dette var en førkristen tanke; og 
den førkristne tro holdt sig da også i Hedeby 
hele 900-tallet igennem og levede videre i folk 
helt frem til ca. 1100. I 850 bygges dog en 
kristen kirke i Hedeby, som lukkes igen i 854, 
da stormændene og måske også kongens egne 
mænd afviste den nye tro. De ville ikke, at 
kongens magt skulle blive for stor. Det ville jo 
blot mindske deres. I hele 800-tallet var deres 
modstand i Hedeby mod den kristne tro så 
stor, at alle forsøg på at indføre den mis
lykkedes. Først i 934 tvinges kristendommen 
igennem som statsreligion i Hedeby, hvilket 
på lang sigt nedbrød slægtssamfundet.

Herbert Jankuhn lægger tydeligt nok ho
vedvægten på politisk-kulturelle forhold, men 
også på samfundets økonomisk-sociale struk
tur. Han forsøger således at skrive samfunds
historie, hvilket tyske arkæologer hidtil kun
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havde gjort i det slaviske Wolin.14 Herbert 
Jankuhns problemstilling var således usæd
vanlig for 1930’ernes tyske arkæologi; og hans 
Hedeby-forskning, som kom til at vise vejen 
frem, blev da også positivt modtaget i tyske 
forskerkredse.15

Herbert Jankuhn skrev da også småtekster. 
De stod især i de populærvidenskabelige tids
skrifter Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit og 
Forschungen und Fortschritte, men til en vis grad 
også i det nazistiske Ahnenerbe-organ Germa
nien. I de to første tidsskrifter vægter han 
Hedebys nordisk-vestlige præg, mens de få 
(to!) artikler i Germanien straks er mere dob
belttydige. Også her peger han på Hedeby 
som en nordisk-vestlig by, men formulerer sig 
på en sådan måde, at man skulle tro Hedeby 
var tysk.16 Næsten bizar bliver denne dobbelt
hed, når han i et nummer af Germanien fra 
1941 kalder Hedeby en hansestad, præget af 
tyske handelsfolk, mens han samme år i For
schungen und Fortschritte betegner Hedeby 
som en skandinavisk storby med udtalt nor
disk præg. Tilmed taler han om nordiske vi- 
kingefund i byen.

Dette kan kun forklares med, at han var 
pragmatiker. Vel var han nazist, men småtek- 
sterne, hvoraf nogle er rene perler, viser tyde
ligt, at han ikke var nazistisk indoktrinerende 
forsker. Han formåede altså hårfint at balan
cere mellem sine kritisk-analytiske krav til 
Hedeby-stoffet og de nazistisk-ideologiske 
krav, nazi-regimet måtte stille til hans forsk
ning. Selv om han var nazist, bevarede han 
altså sin identitet som forsker i Tyskland. 
Som det ses, har det dog været svært nok, 
under et stigende nazistisk pres på det tyske 
samfund at holde forskeren og nazisten Her
bert Jankuhn skarpt adskilt.17

Herbert Jankuhn og Hedeby: 
forskning, ideologi og samfund 
1949-1956
Herbert Jankuhn forsøger i 1949-1956 at ny
formulere sin Hedeby-tese fra 1937. Resulta
tet bliver i 1949 artiklen Ergebnisse und Pro
bleme der Haithabugrabungen 1930-1939 og bogen 
Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikinger zeit, hvis 
tredje udgave kom i 1956, men kun solgtes i 
2000 eksemplarer. Interessen for hans He
deby-forskning var da ikke længere så stor 
som i 1937 og 1938, da bogens første og anden 
udgave som nævnt solgtes i 12000 eksempla
rer. Det var dog ikke den eneste ændring, der 
var sket siden da. Herbert Jankuhns bog 
Haithabu ændrede således undertitel; og He
deby blev nu sat ind i en nordisk-vesteuropæ- 
isk sammenhæng. Fra at være »eine germani
sche Stadt der Frühzeit« blev Hedeby til »ein 
Handelsplatz der Wikingerzeit«. Ændringen 
fremgår ikke kun tydeligt af bogens første del, 
som udgør dens politisk-ideologiske ramme, 
men også af smudsomslaget, som i øvrigt er 
ens også i fjerde- femte- og sjetteudgaven fra 
1963, 1972 og 1976.

Titelbladets grafiske udtryk har ændret ka
rakter og grafikeren er en anden. Motivet er 
nu tre stramt geometrisk-bølgeagtige vikin- 
gestævne i rødt, hvidt og sort, spændt op på 
en blød lyseblå baggrund. De er funktiona
listiske i deres formsprog, hvilket er typisk 
for 1950’ernes og 60’ernes vesteuropæiske 
grafiske design. Motivet derimod har et klart 
nordisk indhold, som alene ses af den ene 
osebergskibsagtige stævn og dragehovederne. 
Skibene er fredelige, ankret op i en havn, og 
de symboliserer handel med fjerne lande, 
eventyr og saglighed. Kun lige de to drage-

14. Se listen over anmeldelserne af Haithabu 1937, Haithabu 1938 og Wehranlagen 1937. Kun 2 af hans 
13 småtekster stod i Germanien.

15. Se listen over småtekster. Fremhæves bør især artiklerne i Nachrichtenblatt fur deutsche Vorzeit, der 
er små koncentrerede udgravningsberetninger, og artiklen i Forschungen und Fortschritte 17/1941, 
hvor han sætter Hedeby-forskningen ind i en tysk-skandinavisk sammenhæng.

16. Kater skriver således s. 287: »Auf das Bündnis zwischen echter Vorgeschichtsforschung, »Ahnenerbe« 
und Reichserziehungsministerium ist es zurückzufuhren, wenn die dilettantische Richtung damals bis 
1945 noch wirksam bekämpft wurde. So konferierten Sievers, Jankuhn, Menzel und Frey des öfteren 
wegen Besetzung vorgeschichtlicher Lehrstühle mit dem zuständigen Referenten im REM, der ge
wöhnlich ein offenes Ohr für sie hatte«.

17. »Ergebnisse und Probleme 1949«, s. 85.
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hoveder antyder noget krigerisk. I HAIT
IS ABU-titlens runeagtige udformning ses dog 
stadig germanske træk. Derved vises, at He
deby er en nordisk storby, men også har en 
tysk historie. Dens tyske historie træder dog 
tilbage frem for den nordiske. Det ses af, at 
HAITHABU i hvidt rent grafisk glider ind i 
baggrunden, mens de sort-hvid-røde stævne 
træder stærkt frem. I det store og hele er 
budskabet i dette typisk efterkrigstidsagtige 
smudsomslag langt mere tilbageholdende end 
i 1937- og 1938-omslaget. Det, der er, ligger 
bag om billedet i stedet for at slå en imøde 
som tidligere.

Det nye smudsomslag er altså ikke kun 
udtryk for en ændret samfundsforståelse hos 
Herbert Jankuhn, men også for en generel 
tendens i det tyske samfund. Mens samfunds
ideologien i Tyskland i 1930’erne var ger- 
mansk-nazistisk, er den i efterkrigstiden i høj 
grad vesteuropæisk og nordisk-venlig. Det 
sidste gælder nok især for Slesvig-Holsten. 
Spørgsmålet er blot, om dette har indvirket 
på Herbert Jankuhns Hedeby-forskning.

Han skriver: Hedeby var først og fremmest 
en handelsby af politisk betydning, fordi den 
var transithavn for vest-øst handelen. Fjern
handelen skabte således byens velstand, hvis 
nerve var de driftige frisiske og sachsiske køb
mænd. Der fandtes da også nordiske og slavi
ske købmænd i Hedeby, hvis indflydelse på 
byen dog var mindre.

Hedeby blev o. 750-800 grundlagt af frisi
ske købmænd som en åben markedsplads og 
som et mødested for fjernhandelens køb
mænd; i en tid, hvor forbindelsen til Frisland 
blev skabt. I 800-tallet, da Hedeby var dansk, 
har friserne da også spillet en væsentlig rolle i 
dens handelsliv. O. 850 afspændes den dan
ske konges forhold til frankerriget, og som 
tegn herpå indgås en række handelsaftaler. 
Dette giver efter 850 Hedeby et stort økono
misk spring fremad, som far håndværkere og 
sachsiske købmænd til at flytte til stedet. 
Også den danske konge ser, at den, der har 
Hedeby, også har det økonomiske grundlag 
for sin politiske magt. Derfor begynder han at 
præge mønter i Hedeby, og indsætter des
uden en byfoged til at varetage sine økonomi
ske interesser og sikre markfreden.

Hedeby, der indtil da kun havde været en 
åben markedsplads med bosiddende køb
mænd og familie, udvikler sig derpå hurtigt 
til et økonomisk centrum for fjernhandelen. I 
takt med Hedebys udvikling til storby efter 
850 vokser også befolkningstallet, indtil byen 
o. 950 fylder hele halvkredsvolden, som da 
var kommet til, ud. Fra Hedebys gamle cen
trum på sandtungen ud mod noret vokser 
byen først kileagtigt mod vest, for så senere at 
vokse videre i nordvestlig og sydlig retning. 
Som følge af væksten bliver Hedeby et velud
viklet, velorganiseret og specialiseret sam
fund med en stabil ejendomsstruktur og faste 
ejerforhold. Modsat den gamle bykernes lidt 
tilfældigt-krogede karakter er de nye bydele 
således lagt efter en fast plan. Man mærker 
tydeligt en regulerende hånd og stram organi
sator bag. Med det økonomiske opsving o. 
850 flytter også en overklasse af stormænd og 
kongens mænd til Hedeby, hvor de udskiller 
sig fra den øvrige befolkning; og store sociale 
skel opstår. Rige kvinders stilling i samfundet 
har været lige så stor som mændenes. I 850 
far Hedeby en kristen kirke.

I Hedebys svenske tid (900-934) blomstrer 
og udvikler byen sig; en vækst, der når sit 
højdepunkt i 940-980, da byen er tysk. Mønt
prægningen intensiveres, og Hedeby udbyg
ger sin politiske og økonomiske magt. I køl
vandet herpå ændres nok også byens social
struktur. Efter 983, da Hedeby igen bliver 
dansk, taber byen i betydning, og befolk
ningstallet daler. Det daler endda så meget, 
at områder i Hedeby, som o. 950 var fuldt 
udbygget, ikke længere var det o. 1000. Hede
bys indbyggertal faldt altså længe før bran
den i 1050. Efter et kort økonomisk opsving o. 
1020-1050 er Hedebys rolle udspillet.

Hedeby var en storby, opdelt i kvarterer. I 
et af dem boede de sachsiske købmænd, og i 
et andet i byens centrum håndværkerne. De 
levede for sig, isoleret fra alle andre på 
samme måde som byens overklasse, hvilket 
givetvis var udtryk for deres særstilling og 
høje status i samfundet. I Hedeby fandtes et 
højtudviklet håndværk, som især var rettet 
ind på fjernhandelen og den bedrestilledes 
behov. Dette udelukkede dog ikke, at man 
også fremstillede masseproducerede varer i
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forskellige kvaliteter, beregnet på en bredere 
kundekreds. Hedebys håndværksproduktion 
strakte sig således lige fra massefremstillede 
kamme og benartikler til dyre unikasmykker 
og -våben. I Hedeby fandtes smykkekunst
nere, kammagere, glaspustere, pottemagere, 
smede, perlemagere, stenhuggere og sikkert 
også vævere, tøj magere, farvere, garvere, 
tømrere, snedkere og bådebyggere. Disse er
hverv tilpasser sig Hedebys politisk-økonomi- 
ske udvikling. De kommer til byen efter 850, 
da byens centrale stilling som transithavn for 
øst-vest handelen gav deres varer gode af
sætningsmuligheder; og de forlader byen igen 
efter 983, da Hedebys betydning falder.

Udover købmænd, håndværkere og en lille 
overklasse boede der dog også bønder, fi
skere, skippere, vognmænd og en lokal be
folkning i byen. Der boede mange lokale i 
Hedeby, af hvilke kvinder og børn udgjorde 
en lige så stor del som mænd. Man må regne 
med, at folk fra omegnen flyttede til Hedeby, 
efterhånden som byens politisk-økonomiske 
rolle tog til. Måske har netop dette medvirket 
til en øget økonomisk kontakt til Hedebys 
opland i 900-tallet. På trods heraf er Hedebys 
behov for levnedmidler nok især blevet dæk
ket af fjernhandelen.

Fjernhandelen gik især fra det frisisk-fran- 
kiske område i vest til Gotland, Birka og Må
lar i øst; efter 850 dog med en forskydning fra 
Østersøens nordlige til den sydlige og østlige 
del. Desuden fik Hedeby også økonomisk 
kontakt til Norge. Fra det frankisk-frisiske 
område fik man således møllesten, lertøj, 
glas, smykker, mønter, kamme, klæde, litur
gisk grej, vin og salt; fra England og Irland 
smykker, mønter og gagat; fra Skandinavien 
smykker, fedtsten og pelse; fra de baltiske og 
slaviske områder rav og smykker; og fra ori
enten mønter, tekstiler og tøj. Om Hedeby fra 
Norden og østfra også har faet voks, honning, 
slaver, heste, falke, sæl- og hvalrostov samt 
hvalros-elfenben ved vi ikke. Det må dog reg
nes for givet, at levnedsmidler som kød, flæsk 
og fisk er blevet indført til Hedeby. Fra Vest
europa gik handelen over Hedeby til Norden 
med fint kunsthåndværk, og fra Norden over

Herbert Jankuhn, Hedeby-forskningen

Hedeby vestpå med råvarer som huder, rav, 
jernmalm, bronze og ben. Hedebys kulturelle 
og økonomiske forbindelser vestpå udgjorde 
altså byens livsnerve.

Da Hedeby o. 900 bliver svensk og i 934 
tysk, bliver byen stadig vigtigere som politisk 
faktor i østersøområdet, hvilket gør, at den 
også i økonomisk-kulturel henseende med ti
den bliver mere østvendt. Den tendens tager 
til især efter 960. Fra 960 aftager handelen da 
også vestpå, og da Hedeby i 983 bliver et 
udkantscenter i det danske rige, falder byens 
betydning, og o. 1050-1100 flytter den nord 
for Slien og bliver til Slesvig.

Det var så Herbert Jankuhns Hedeby-tese 
fra 1956. Som det ses, har han fasthold sin 
oprindelige tese, som han formulerede i 1937; 
dog med én væsentlig tilføjelse:

»Nicht etwa der Handelsverkehr allein 
führte zwangsläufig zur Entstehung von 
Handels- und Umschlagplätzen wie Hait- 
habu und Birka, sondern ... ein starker, 
dem Handelsweg folgender Impuls sozialer 
Art aus dem Westen, nämlich der Gedanke 
der Wike. Auf diesem Gebiet ... liegt der 
größte Erkenntniswert der bisherigen Aus
grabungen«.18

Hanse-tesen var forsvundet. I stedet blev 
fjernhandels-teorien udbygget; en teori, der 
fik sin endelige udformning netop i efterkrigs
årene. Lidt groft kan man sige, at det, hanse- 
tesen var for Herbert Jankuhns Hedeby
forskning i 1930’erne, blev fjernhandels-te
orien for den i 50’erne og 60’erne. Som vist, 
betones desuden Hedebys økonomisk-sociale 
side stærkere, selv om vægten stadig ligger på 
byens politisk-kulturelle udvikling. I det hele 
taget er Herbert Jankuhns historiske og arkæ
ologiske metode den samme nu som før, og 
han skriver fortsat samfundshistorie. Dette 
gør, at Hedeby-teserne fra 1937 og 1956 dæk
ker hinanden. Herbert Jankuhn fortsætter så
ledes efter krigen nøjagtig det samme sted, 
hvor han slap før den brød ud. Det samme 
gælder hans kontakter til skandinaviske for-

18. Ringdahl, s. 60-61 og 69; Conze, s. 12-13; Iggers, s. 65-71.

245



Nils Vollertsen

skere, som genoptages. Det eneste, der har 
forandret sig, er det tyske samfunds politiske 
ideologi. Han skifter derfor også kun Hedebys 
politisk-ideologiske ramme ud. Det, der bli
ver, er hans Hedeby-forskning, som stort set 
ikke har ændret sig.

Det er typisk ikke kun for Herbert Jan- 
kuhn, men også for tysk historieforskning og 
det tyske samfund som helhed. Den tyske 
historiske tradition forblev således solidt for
ankret i Tyskland helt frem til 1950’erne, for
holdsvis uberørt af periodens politiske om
væltninger. Hverken nazisternes magtoverta
gelse i 1933 eller nazi-regimets fald i 1945 
betød et radikalt brud for vesttysk historie
tradition. I 1950’erne tabte begivenhederne 
mellem 1933 og 1945 endda i betydning for 
tyske historikere frem for de grundlæggende 
struktur-ændringer, som samfundet gennem
gik under den tyske industrielle revolution.

For det tyske samfund gjaldt samme ten
dens. Meget gik videre, som det altid havde 
gjort, før som under og efter nazismen. De 
tyske historikere Fritz Fischer og Hans-Ul- 
rich Wehler peger således på, at der går en 
lige linje fra kejserrige over Weimar-republik 
til nazi-tid og efterkrigsår. Først det tyske 
Wirtschaftswunder i slutningen af 1950’erne 
ændrede altså Tyskland og tyskerens hverdag 
radikalt; lige så radikalt som 1860’ernes indu
strielle revolution havde gjort det. Den hur
tigt gennemførte økonomiske modernisering i 
1860’erne blev således ikke fulgt op af en 
tilsvarende politisk og social af det tyske sam
fund. Dette skabte en række interne spændin
ger i samfundet og gjorde det modtageligt for 
en autoritær og karismatisk politik, som førte 
lige frem til nazi-tiden. Med karismatisk me
nes at samle sig om og dyrke én politisk leder. 
Tyskland blev først moderniseret politisk og 
socialt i 1960’erne og 70’erne, hvilket var en 
direkte følge af det tyske Wirtschaftswun
der.19 Denne kontinuitet i det tyske samfund 
er skåret godt ud i den tyske serie Heimat, 
som for et par år siden vistes i dansk og tysk 
tv. Store dele af det tyske samfund har stadig 
ikke gjort op med nazismen.

Det var der også andre, som var længe om. 
I tredje udgave af Herbert Jankuhns bog 
Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikinger zeit fra 
1956 ses således to fotografier i NS-realisme 
stil. De to fotos bringes i forbindelse med en 
omtale af Nordens økonomiske og sociale hi
storie frem til vikingetiden, og forestiller et 
landskab mellem Grotli og Stavanger og et 
ved Opal i Norge. Mest af alt minder de om 
naturalistiske genremalerier fra 1800-tallet; 
en stil, NS-realismen efterlignede og som 
nazi-regimet fremmede. Som det ses af de to 
fotos, appellerer NS-realismen til beskuerens 
længsler efter naturen, som ansås for det op
rindelige, uberørt af menneskehånd. Menne
sket skulle tilbage til naturen, som blev frem
stillet i hele sin urkraft. Nazi-regimets natura
lisering af kunsten bundede således i en na
turalistisk opfattelse af den menneskelige 
eksistens. Ifølge den nazistiske ideologi her
skede der i naturen en ubønhørlig, men sin
drig modsætning, hvis enbårne suveræn var 
det ariske menneske, som var skabt og ud
valgt til at herske over dyrene og naturens 
elementer. Det var dette, NS-realismen sug
gererede på heroisk og mystificerende vis. De 
to fotos giver et godt indtryk heraf.20

De to bidrager dog på ingen måde til at 
illustrere teksten, der er dem fuldstændigt 
uvedkommende, og de har heller intet med 
Hedeby at gøre. Man må gå ud fra, at Her
bert Jankuhn som bogens forfatter har haft et 
ord med at skulle have sagt ved valg af billed
materiale. De to fotografier i bogen viser der
for, at Herbert Jankuhn så sent som i 1956 
endnu ikke helt havde gjort op med nazis
men.

Desuden slører han sagens rette sammen
hæng ved at skrive, at Hedeby-udgravnin
gerne i 1930’erne næsten kun blev finansieret 
af det tyske forskningsråd, Deutsche For
schungsgemeinschaft. Det er ikke helt kor
rekt. Jeg har således tidligere nævnt, at forsk
ningsrådet i 1934—1939 fik sine penge fra 
det tyske Reichserziehungsministerium, som 
ledte dem videre til Ahnenerbe-Stiftung, der 
forestod Hedeby-projektet. Lige bortset fra

19. Merker, s. 241, 266-272 og 294-296.
20. »Ergebnisse und Probleme 1949«, s. 2; Haithabu 1956, s. 90-91 og 251 note til s. 90.
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bogen Die Ausgrabungen in Haithabu 1937-1939, 
der kom i 1943, henviser han heller ikke med 
ét ord til noget af hans egen Hedeby-forsk
ning fra 30’erne. Det undrer mig, da den var 
banebrydende og han jo også selv bygger vi
dere på den i 1949-1956. Jeg kan kun forklare 
dette med, at han i efterkrigstiden har ønsket 
at sætte en parentes om tiden 1933-1945 og 
følt et stort behov for at genformulere sin 
Hedeby-tese fra 1937. Måske har netop det 
været et forsøg på at se, om den nu også holdt 
i den ny tid, Tyskland gik ind i. Selv om han 
efter 1945 sikkert har haft et ønske om at 
starte på et helt nyt grundlag, så erkendte 
han dog, at hans Hedeby-forskning fra 
30’erne måtte danne grundlaget også for He
deby-forskningen efter ’45. Dette ses alene 
deraf, at han i 1949-artiklen ikke kun bruger 
sine egne forskningsresultater, men også den 
nyeste skandinaviske litteratur om vikingeti
den. Han fastholdt også sin arkæologiske me
tode, fordi den trods alt var den bedste til at 
stille økonomiske og sociale spørgsmål.21

Selv om Herbert Jankuhn altså ville starte 
på et helt nyt grundlag efter krigen, fortsatte 
han som sagt der, hvor han slap før den brød 
ud. Det havde han tilfælles med mange andre 
tyskere; nu blot med et demokrati til forskel.

Herbert Jankuhn og Hedeby: 
forskning, ideologi og samfund 
1959-1976
I 1959 blev Herbert Jankuhn færdig med at 
gennemarbejde 30’ernes Hedeby-fund. Han 
genoptog derfor udgravningerne, som fort
satte under hans ledelse frem til 1965; fra 
1962 igen med støtte fra det tyske forsknings
råd. I 1963 udkom så fjerde udgave af bogen 
Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikinger zeit, som 
også kun solgtes i 2000 eksemplarer. Heri 
fastholdt han sin Hedeby-tese fra 1956, som 
han blot tilføjede de nye resultater.

Han fastslog heri, at Hedeby i slutningen af 
600-tallet eller begyndelsen af 700-tallet blev 
startet op af købmænd og håndværkere, som

Herbert Jankuhn, Hedeby-forskningen

boede ud til den sydlige del af noret, nær en 
bæk, og hvis kirkegård lå vest for bopladsen. 
Senest o. 800 opstår nord herfor, på tungen 
ud mod noret, nær en bæk, en anden lille 
købmands- og håndværkerbebyggelse, hvis 
kirkegård også lå vestfor. Også længere nord
på igen opstod på samme tid en tredje be
byggelse af købmænd og håndværkere, også 
den med egen kirkegård vestfor. O. 800 har 
alle tre bebyggelser eksisteret samtidig, men 
kort efter er ihvertfald den sydlige opløst og 
flyttet over i den midterste. Hvornår den 
nordlige opløses og indgår i den midterste, 
vides ikke. Sikkert er dog, at da det sker, 
vokser Hedeby fra markeds- og handelsplads 
til storby. Desuden fandtes i Hedebys stor
hedstid i 900-tallet ikke kun kirkegården inde 
i halvkredsvolden, men også to andre uden 
for syd herfor.

Disse resultater bekræftede hans tese fra 
1956 om, at ikke handelen alene udviklede 
Hedeby til en storby, men at de vestlige køb
mænds vigbebyggelser og den måde, de var 
organiseret på, gav det egentlige stød hertil. 
Dette ændrede dog intet ved det centrale i 
hans Hedeby-tese, der nu som før var fjern- 
handels-teorien. Femte udgave i 1972 og 
sjette i 1976 var uændrede genoptryk af 1963- 
udgaven, blot i 1976 med et tillæg om, at 
Hedeby fandtes fra ca. 800 og ihvertfald op til 
årene o. 1020. Denne sidste nye datering af 
Hedeby svarede dog stort set til den hidtidige 
Hedeby-datering. Der var altså ingen særlige 
ændringer sket i Herbert Jankuhns Hedeby
tese, som den fremstod i 1963. Det samme 
gjaldt for lay-out og smudsomslag, der ikke 
havde ændret sig siden 1956, og oplagstallet 
var fortsat 2000. Desuden søgte Herbert Jan
kuhn stadig at sløre den rette sammenhæng 
om finansieringen af 1930’ernes Hedeby-ud
gravninger; og han undlod igen konsekvent 
at omtale sin egen Hedeby-forskning fra 
30’erne. Eneste forskel var, at de to NS-rea- 
lisme fotos fra 1956-udgaven forsvandt i 1963. 
Det var vel også såre naturligt.

Hedeby fortsatte med at blive sat ind i en 
nordisk-vesteuropæisk ramme. Set i forhold 
til 1956 spores i 1963, 1972 og 1976 en vis

21. Archäologie und Gechichte, s. IX og 20-21; Haithabu 1956, s. 91.
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tendens til at afeuropæisere Hedebys ramme 
lidt og vægte Hedebys nordiske lidt mere. 
Mens Hedebys vesteuropæiske side stadig 
understreges, så er de store europæiske arm
bevægelser nu forsvundet; f.eks. følgende pas
sage:

»Will man die Geschichte Haithabus ver
stehen, so kann man sie nicht isoliert als 
ein Stück Lokalgeschichte begreifen, son
dern muß sie in die großen Zusammen
hänge der europäischen Entwicklung ein- 
ordnen«.22

I stedet påpeger han, at bl.a. Hedeby-ud
gravningerne kan være med til at give

»ganz neue Einsichten in die Struktur vor
wikingerzeitlicher Handelsplätze im Nor
den ,..«.23

Dette viser en svag forskydning af Hedebys 
politisk-ideologiske ramme til fordel for Nor
den; og med Norden tænkes nok især på Dan
mark. Herbert Jankuhn jævnfører nemlig sin 
egen Hedeby-forskning kun med den danske, 
og indføjer i den forbindelse et lille afsnit om 
det danske Hedeby-syn i sin bog.24

Også interessen for Hedeby-forskningen er 
en anden. Mens Herbert Jankuhns Hedeby
bog i 1937 og 1956 således blev godt anmeldt 
i tyske fagtidsskifter, så interesserede tyske 
forskere sig efter 1956 ikke stort for hans He
deby-forskning. Det ses alene deraf, at hver
ken Hedeby-bogens 1963-, 1972- eller 1976- 
udgave blev anmeldt. Det siger sig selv, at 
Herbert Jankuhns Hedeby-forskning kun 
havde faglig interesse, så længe den bragte 
afgørende nyt, som tilfældet var i 1937 og 
1956. I 1937 var bogen interessant, fordi dens 
Hedeby-resultater var banebrydende; og i 
1956, fordi Hedeby-forskningen da stod ved 
en ny start.

Lige så påfaldende er, at bogen som nævnt

i 30’ernes Slesvig-Holsten solgtes i 12000 ek
semplarer, mens den i hele efterkrigstiden 
kun solgte i 8000. Hedeby-bogens store op
lagstal i 30’erne understreger ikke kun den 
brede interesse ude hos folk, men også He
deby-forskningens identitetsskabende funk
tion. Nazi-regimet brugte således Hedeby
forskningen til at give folk i Slesvig-Holsten 
en germansk vi-følelse og dermed til at legiti
mere sig selv i den del af Tyskland. Efter 1945 
regionaliserede besættelsesmagterne Tysk
land og dannede delstater, som hver især 
måtte finde sin egen identitet. Hedeby-forsk
ningen blev nu brugt regionalt i Slesvig-Hol
sten til at legitimere tysk-nationale slesvig- 
holstenske kredses bestræbelser på at skabe 
en slesvig-holstensk identitet. Hedeby-forsk
ningens rolle som identitets-skaber var dog 
ikke længere nær så vigtig som i 30’erne. Som 
følge heraf faldt Hedeby-interessen blandt 
folk til et rimeligt leje. Hedeby-forskningen 
havde dog stadig en funktion, som i efter
krigstiden blot var en hel del mere bagved
liggende end i 30’erne. Den var nordisk-vest- 
europæisk.

I en tid, hvor Tyskland aktivt arbejdede på 
at blive integreret politisk, økonomisk og mi
litært i Vesteuropa, fremhæves Hedebys vest
europæiske ramme således meget stærkt. 
Dette ses tydeligt i Hedeby-bogens 1956-ud- 
gave, som på den måde afspejler 1950’ernes 
omfattende europæisering af det tyske sam
fund. Konrad Adenauer gav Tyskland et vest
ligt ansigt; lige så vestligt som det, Herbert 
Jankuhn gav Hedeby. Den tyske europæise
ring fortsatte ind i 60’erne, da de europæiske 
samlingsbestræbelser kom til at spille en 
rolle. Tyskland var aktivt interesseret heri, 
men også i at nå til en tysk-fransk, tysk-tysk 
og tysk-dansk forsoning. I Slesvig-Holsten 
var de tyske myndigheder danskvenlige, fordi 
de ønskede at udbygge et stabilt økonomisk 
samarbejde med større eller mindre dele af 
Danmark.

22. Haithabu 1963, s. 15; Haithabu 1972 og 1976, s. 17; se også »Die Ausgrabungen von Haithabu 1958«, 
s. 540 og »Zur Fortführung der Ausgrabungen 1962«, s. 34—35. En sammenfatning af Haithabu 1956 
gives i Die Ausgrabungen in Haithabu und ihre Bedeutung 1958.

23. Haithabu 1963, forordet; se også »Das worwikingerzeitliche Haithabu 1968«, s. 261.
24. Haithabu 1963, s. 99.
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En parallel hertil ses i Hedeby-bogens 
1963-udgave, der har en tendens til at vægte 
Hedebys nordiske frem for vesteuropæiske 
side. Det, at Herbert Jankuhn netop i 1963 
indføjer en jævnføring af sin Hedeby-forsk
ning med den danske, er vel heller ikke helt 
tilfældigt. Den kan læses som ønske om og 
vilje til samarbejde med danske arkæologer 
om Hedeby- og Danevirke-udgravningerne. I 
1962 (det år, Hedeby-bogens manuskript var 
afsluttet) undersøgte den danske arkæolog 
Helmut Schledermann som led i Herbert Jan- 
kuhns Hedeby-projekt således et udsnit af 
forbindelsesvolden. Set fra det perspektiv, har 
Hedeby- og Danevirke-forskningen på arkæo
logisk plan altså bygget bro mellem Danmark 
og Tyskland. Det er noget, som bl.a. også 
Herbert Jankuhn har været med til.

Set fra et andet perspektiv, afspejler Her
bert Jankuhns Hedeby-forskning det tyske 
samfund i en nøddeskal. Det er tankevæk
kende, fordi hans forskning samtidig viser, 
hvordan historieforskning og -skrivning på
virkes af de til enhver tid herskende ideolo
gier, og hvordan disse bruger historien og 
historikerne til at legitimere sig selv. Det vi
ser, at ingen historieforskning er værdi- eller 
interesseneutral. Herbert Jankuhns Hedeby
forskning er blot ét eksempel herpå.
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Georg G. Iggers: Moderne historievidenskab. So
cialhistorie efter 1945: forudsætninger, hovedlin
jer, perspektiver, København 1980, s. 65—98.

Herbert Jankuhn: Archäologie und Geschichte, 
Band 1. Beiträge zur siedlungsarchäologischen 
Forschung, Berlin-New York 1976, s. 23-39.

Bernard Eric Jensen, »Tysk faghistorie i dag«, 
Frontlinjer i historiefaget, red. af Nils Johan 
Ringdal, Oslo 1983, s. 59-85.

Michael H. Kater: Das »Ahnenerbe« der SS 1933— 
1945, Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten 
Reiches, Stuttgart 1974.

Herbert Jankuhn, Hedeby-forskningen
Christian Keller: Arkæologi -  virkelighetsflugt el

ler samfunnsforming? Oslo-Bergen-Tromsø 
1978.

Wolfgang Laur, »Zu den Namen von Alt-Schles
wig«, Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 
2: 1957, s. 21-23.

Ditlev M. Mahler: Om arkæologi, forskning, for
midling, forvaltning -  for hvem? København 
1983.

Reinhard Merker: Die bildenden Künste im Na
tionalsozialismus. Kulturideologie -  Kulturpoli
tik -  Kulturproduktion, Köln 1983.

Gertrud Nolte, »Verzeichnis der Veröffentlichun
gen Herbert Jankuhns«, Neue Ausgrabungen 
und Forschungen in Niedersachsen, Bd. 6, 1970, 
s. 260-271.

2: Bibliografi over Herbert Jankuhns 
Hedeby-produktion
a: Bøger
Die Ausgrabungen in Haithabu, Bd. 1. Die Wehr

anlagen der Wikingerzeit zwischen Schlei und 
Treene, Neumünster 1937.

Haithabu. Eine germanische Stadt der Frühzeit, 1. 
udg. Neumünster 1937.

Haithabu. Eine germanische Stadt der Frühzeit, 2. 
udg. Neumünster 1938.

Die Ausgrabungen in Haithabu 1937-1939. Vor
läufiger Grabungsbericht, Berlin-Dahlem 1943.

Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit, 3. 
udg. Neumünster 1956.

Die Ausgrabungen in Haithabu und ihre Bedeu
tung für die Handelsgeschichte des Mittelalters, 
Köln und Opladen 1958.

Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit, 4. 
udg. Neumünster 1963.

Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit, 5. 
udg. Neumünster 1972.

Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit, 6. 
udg. Neumünster 1976.

b: Artikler
»Die Ausgrabungen in Haithabu 1930-1933«, 

Nordelbingen 9, Kiel-Flensburg 1934, s. 341— 
369.

»Die Ausgrabungen in Haithabu 1934«, Nordel
bingen 11, Kiel-Flensburg 1935, s. 45-66.

»Die Ausgrabungen in Haithabu 1935/36«, Offa 1, 
Neumünster 1936, s. 96-140.

»Kunstgewerbe in Haithabu«, Jahrbuch für prä
historische und ethnographische Kunst 1934, 
Berlin-Leipzig 1935, s. 105-118.

»Die Ergebnisse der Ausgrabungen in Haithabu«, 
Conventus primus historicum Balticum. Acta et

249



Nils Vollertsen
relata. Riga 16.-20.8.1937, Riga 1938, s. 156- 
167.

»Die Bedeutung der Gußformen von Haithabu«, 
Forschungs- und Lehrgemeinschaft Das Ahnen
erbe. Jahrestagungen. Bericht über die Kieler 
Tagung 1939, hrsg. von Herbert Jankuhn, Neu
münster 1944, s. 226-237.

»Ergebnisse und Probleme der Haithabugrabun- 
gen 1930-1939. Ein Beitrag zur Frage der Stadt
entstehung im Norden«, Zeitschrift der Gesell
schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 
Bd. 73, Neumünster 1949, s. 1-86.

»Die Ausgrabungen in Haithabu im Wandel der 
historischen Fragestellung«, Neue Ausgrabun
gen in Deutschland, Berlin 1958, s. 532-541.

»Ein neu entdecktes Gräberfeld bei Haithabu und 
seine Bedeutung«, Gandert-Festschrift. Berliner 
Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 2, 
Berlin 1959, s. 61-67.

»Zur Fortführung der Ausgrabungen in Haithabu. 
Probleme und Ziele«, Zeitschrift der Gesell
schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 
Bd. 87, Neumünster 1962, s. 9-35.

»Zur Lage von Sliasthorp und Sliaswich«, Nach
richten der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen I. philologisch-historische Klasse, 
Göttingen 1963, s. 53-81.

»Die Ausgrabungen in Haithabu 1930 bis 1980«, 
Beiträge der Gesellschaft für Schleswiger Stadt
geschichte 25: 1980, s. 77-89.

c: Småtekster
»Die Ausgrabungen in Haithabu 1931«, Nachrich

tenblatt für deutsch Vorzeit 8/1932, s. 26-30.
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emplarer. I sommeren 1986 udkom en fuldstæn
dig ny udgave med nyt lay out i 3000 eksempla
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17 Fortid og Nutid 251



Færøerne og den kulturhistoriske forskning 
-  en oversigt
Af Karsten Sedal

I 1964 bragte bragte Fortid og Nutid Holger 
Rasmussens kortfattede litteratur- og forsk
ningsoversigt: Færøsk Kulturhistorie. I de 
sidste 25 år er der sket meget, som fortjener 
interesse, ikke mindst er et selvstændigt forsk
ningsmiljø ved at vokse frem omkring Fær
øernes Museum og det færøske akademi i 
Torshavn.

I denne artikel tegnes indledningsvis et rids 
af Færøernes kulturhistorie, der belyser hvor
ledes og under hvilke vilkår det færøske sam
fund og den færøske kultur tager form. Her
efter følger en oversigt over en række af de 
forskningsmæssige tendenser, der har gjort 
sig gældende siden Lucas Debes og Thomas 
Tarnovius tidlige færøbeskrivelser fra hen
holdsvis 1673 og 1669.1

Denne artikel tjener således det dobbelte 
formål; dels at præsentere en række udvalgte 
arbejder, samt at sætte disse ind i en bre
dere forsknings- og kulturhistorisk sammen
hæng.

Et kulturhistorisk rids
Færøernes historie kan inddeles i fire karak
teristiske epoker, fra landnam til nutid. Disse 
epoker har hver på deres måde medvirket til 
at forme det færøske samfund og give den 
færøske kultur sin særlige egenart.

Fra landnam til reformationen
Perioden fra begyndelsen af 800-tallet til 
1540’erne, er præget af markante sociale og 
kulturelle skel.2 Kulturelt og økonomisk var 
Færøerne centralt placeret og integreret i for
hold til den almindelige skandinaviske ek
spansionsbølge imod nordvest og vest. I 
denne periode synes det færøske samfund så
ledes at være domineret af to kulturelle tradi
tioner: dels en mere generel nordvest/skandi- 
navisk kulturtradition, der ikke mindst havde 
sin baggrund i sprogfælleskabet3 og den ma
terielle kultur,4 og dels af den romersk/katol- 
ske kirke og gejstlighed, der i periodens slut-

Karsten Sedal, f. 1954, mag.art. i europæisk etnologi. Medarb. ved Landbohistorisk Projekt i Vejle Amt 
1986-87, antikvar ved Færøenes Museum 1987, antikvarisk konsulent for planstyrelsen 1988-89, nu ansat i 
Danmarks Radio.

1. For en kommenteret bibliografi henvises til Joan Pauli Joensen: Føroysk fölkamentan. Frööskaparrit 
26. bök. Torshavn 1978. Se også. Holger Rasmussen: Færøsk Kulturhistorie. Fortid og Nutid vol. 
XXII hft. 3/4 Kbh. 1964.

2. Det er almindeligt antaget, at den første beskrivelse af Færøerne findes i det latinske skrift: De mensura 
orbis terræ, forfattet af den irske munk Dicuil omkring år 825. Heri beskrives nogle øer i Britanniens 
nordlige hav: »Disse øer er for det meste små, næsten alle adskilt ved smalle sunde, og på dem har 
eneboerne, som sejlet op fra vores Scotia (Irland) boet i omtrent hundrede år. Disse fra verdens 
skabelse ubeboede øer ere som følge af normanniske røveres indfald tomme for eneboere, har fuldt op 
af far og såre mange forskellige søfugle«. (Citeret fra K. Lindenskov mf.: Oyggjar og Folk. Torshavn 
1979: 9).

3. Jvf. Svale Solheim: Færoysk-norsk i folkevisediktninga. Frööskaparrit 18. Bök. Torshavn 1970.
Bo Almqvist: Niöangrisur. Arv. Tidskrift för Nordisk Folkeminnesforskning, Vol. 27 Stockholm 1971.

4. Jvf. Bjarne Stoklunds undersøgelser af boligudvikling og byggeskik på Færøerne: Røgstue og glasstue: 
Boligudvikling på Færøerne set i vestnordisk sammenhæng. I Vestnordisk byggeskik gjennom to tusen 
år. Ed. B. Myhre, B. Stoklund, Per Gjærder. Stavanger 1982.
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ning besad ca. halvdelen af jordegodset på 
Færøerne.5

Allerede fra engang i 1200-årene synes det 
færøske samfund dog at blive til genstand for 
en generel isolering. Denne isolation var ikke 
mindst en følge af den økonomiske og inter
essemæssige afmatning, der begyndte at gøre 
sig gældende i det nordvest-atlantiske om
råde; dette betød, at færingerne måtte opgive 
at holde skibe og drive handel med omverde
nen. Nedgangstendensen forstærkedes sand
synligvis af pesten, der ramte Færøerne om
kring år 1400. Pesten lagde flere bygder øde, 
ligesom den tvang færingerne til at anlægge 
en mere ekstensiv ressourceudnyttelse.6

Sammenfattende kan man sige, at det fær
øske samfund før reformationen må have væ
ret præget af, at de ideologiske og kosmologi
ske fikspunkter i stor udstrækning har be
fundet sig uden for Færøerne. Dvs. i det/de 
gamle hjemlande og formet af det verdens
billede, der udstikkes af den nordiske myto
logi. Efter kristendommens indførelse, om
kring år 1000, har den romersk/katolske kirke 
etableret sig som en meget stærk ideologisk, 
økonomisk og kulturel magtfaktor i det fær
øske samfund, med centrum i bispesædet og 
præsteskolen i Kirkebø.7

I modsætning hertil bliver det færøske sam
fund efter reformationen genstand for en be
mærkelsesværdig kulturel og bevidstheds
mæssig isolation og indsnævring. Kirken mi
ster sin centrale position i samfundet, ligesom 
bispestolen og præsteskolen nedlægges. Mest 
af alt synes det som om, det færøske samfund

Færøerne og den kulturhistoriske forskning

lukkes af fra omverdenen og overlades til at 
udvikle sig på sine egne vilkår. Det er i denne 
periode at marktalsbygden, den traditionelle 
færøske bygd, tager sin særlige form.

Marktalsbygden
Grundstrukturen i bygdesamfundet skabes 
således med reformationen, da kongen over
tog kirkens udstrakte besiddelser. Fæstere af 
kirkejorden bliver istedet fæstere af kongsjor- 
den. På dette tidspunkt bestod Færøerne af 84 
marktalsbygder.8

Jord blev -  og bliver forøvrigt stadig målt i 
enheden marker, der er et udtryk for den 
enkelte marktalsbesidders rettigheder og for
pligtelser i forhold til bygdens samlede mark- 
tal. Mens de opdyrkede indmarkslodder ejes/ 
besiddes individuelt, så udnyttes den uop
dyrkede udmark til græsningsland i forhold 
til de enkelte marktalsbesidderes marktal. 
Marktallet angiver desuden de enkelte hus
standes ret og andel i forhold til en lang række 
vigtige økologiske nicher.9

Den mangesidede ressourceudnyttelse hav
de sin baggrund i en gennemført natura- 
liehusholdning. Medvirkende til at fastholde 
den færøske befolkning i en udpræget natura- 
lieøkonomi, var dels øernes isolerede belig
genhed og det begrænsede befolkningstal. Af 
betydning var det også, at Færøerne siden 
middelalderen havde været underlagt et han
delsmonopol, der havde til opgave at forsyne 
befolkningen med nødvendige varer i udbytte

5. Ifølge den ældst bevarede jordebog, der er fra 1584, bestod Færøerne af i alt 2406 mk. 12 gid. 5 skd. 
jord. 1145 mk. 2 gid. fæstejord (kongsjord). 128 mk. 2 gid. benificeret jord. samt 1133 mk. 8 gid. 5 
skd. odelsjord. Af odelsjorden vides ihvertfald 270 mk. at have været i hænderne på udenlandske 
adelsfamilier.

6. Jvf. J. Jakobsens: Færøske Folkesagn og Æventyr. Kbh. 1898-1902, og Björn Thorsteinsson: Island. 
Kbh. 1985: 103-117.

7. Kilderne til den middeladerlige historie er meget sparsomme, spredte belæg kan dog findes i Annaler 
og Diplomatarier. Se særlig: Diplomatarium Færoense I. udg. ved Jakob Jakobsen Kbh. og Torshavn 
1907.

8. Begrebet marktalsbygder er anvendt, fordi marktallet både er det centrale og strukturerende begreb 
for jordbruget og ressourceudnyttelsen, og dermed påvirker hele livet i bygden.

9. Et andet vigtigt aspekt er marktalsbesiddernes ret til landpart. Dette er den del af udbyttet ved 
fuglefangst, ægsamling, sæl- og hvalfangst samt ved brug af landdragningsvod, der tilfalder besidderne 
af marktallet, uden at de selv har deltaget i fangsten eller indsamlingen.
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med den sparsomme overskudsproduk
tion.10

I perioden fra reformationen og indtil slut
ningen af 1700-tallet kan Færøerne betragtes 
som et statisk, isoleret og selvforsynende 
landbrugssamfund. Alligevel var det færøske 
samfund præget af en række gennemgribende 
interne forandringer. Den gamle traditionelle 
odel mistede efterhånden sin position pga. 
marktalsopsplitningen, til gengæld synes 
kongsfæsterne gradvis at forstærke deres sta
tus og position i bygderne.11

På trods af at marktalsbygderne således 
både rummede sociale modsætninger og dis
integrerende strukturtræk, så kendetegnedes 
den enkelte marktalsbygd dog først og frem
mest ved at være et højtintegreret socialt og 
kulturelt forum. Forudsætningerne herfor var 
bl.a. at finde i det udstrakte fællesskab, der 
gjorde sig gældende i jordbruget og i den 
mangesidede ressourceudnyttelse.12

Fra engang i 1700-tallet begyndte mark
talsbygderne at blive genstand for et struk
turelt pres. Dette var dels en konsekvens af at 
befolkningstallet begyndte at vokse, dels en 
følge af den tiltagende marktalsopsplitning. 
For at kompensere herfor blev der indlagt 
udmark til opdyrkning. Ved således at udvide 
indmarken kunne der dyrkes mere korn og 
høstes hø til vinterfodring af et større antal 
køer. Dermed forskubbedes balancen imellem

den arbejdsekstensive udmarksudnyttelse og 
den arbejdsintensive indmarksudnyttelse.

Med en forordning indførtes i 1777 et gif
termålsforbud. Dette havde til sigte at binde 
arbejdskraften til de større gårde, bl.a. for at 
forbedre de større bønders muligheder for at 
forøge kornproduktionen.13 Et af motiverne til 
forordningen var også, at staten ønskede at 
imødegå tab på enehandlen. Siden 1691 
havde den fastsatte handelstakst på hoser 
nemlig ligget relativt højt i forhold til prisen 
på nødvendighedsartikler som korn, der var 
sat lavt af hensyn til den færøske befolkning. 
Dette gav mindre jordbesiddere og ejendoms
løse mulighed for at stifte eget hushold og 
ernære sig ved hosebinding -  omvendt blev 
det vanskeligere for bønderne at skaffe ar
bejdskraft.14

1777 forordningen åbnede dog også mulig
hed for, at der kunne etableres nye hushold 
ved indlægning af udmarksjord til opdyrk
ning.15 Hermed introduceres der en ny brugs
kategori, de såkaldte trøbrug, hvortil der ikke 
var knyttet de traditionelle rettigheder til en 
mangesidet ressourceudnyttelse.

Selv om trøbrugene for mange blev en til
værelse på kanten af et eksistensminimum, 
oftest i afhængighed af en eller flere bønder, 
så betød etableringen af trøbrug alligevel, at 
det opdyrkede areal forøgedes med 57% i 
perioden fra år 1800 til 1900. I samme pe

10. Den færøske handel var indtil 1709 på private hænder, herefter overgik handlen til kronen. Vilkårene 
blev på mange måder bedre, ikke mindst fordi handelstaksterne blev fastlagt for længere perioder. Se: 
A. Degn: Oversigt over Fiskeriet og Monopolhandlen paa Færøerne 1709-1856. Torshavn 1929. 
Peter Korsgaard: Den kongelige enehandel på Færøerne 1709-1776. Erhvervshistorisk Årbog 1981.

11. Så tidligt som i 1673 bemærker Lucas Debes, hvordan ejendomsopsplitningen af odelsgodset gør 
odelsbønderne til de fattige i det færøske bondesamfund. Debes 1963: 168-182.
Kongsbønderne fik livsfæste fra 1559 og arvefæste fra 1673. Det skete kun sjældent, at kongsgårde blev 
delt ved skifte.

12. En enestående kilde til belysning af den færøske bygderet og det traditionelle arbejdsfællesskab i 
bygderne er E. A. Bjørk: Færøsk Bygderet bd. I-III. Matrikulstovan Torshavn 1984 (fotografisk 
genoptryk af stencileret udg. fra 1956-63).
Se også: Johs. Ewens: Jordfælleskab og udskiftning paa Færøerne. Færoensia vol. X Kbh. 1975.

13. Forordning af den 21. maj 1777. Angaaende adskilligt Agerdyrkningen og Tienestefolk med videre på 
Færø vedkommende.

14. I begyndelsen af 1770’erne udgjorde hoser over 98% af den samlede takstværdi af de færøske 
eksportvarer. Jvf. Peter Korsgaard. Beaucoup de bruit pour une aumelette. Frööskaparrit 30. Bök. 
Torshavn 1982.

15. Med forordningens paragraf 8, indskrænkedes almuens ret til at indgå ægteskab, men samtidig påtog 
det offentlige sig at skaffe duelige nygifte folk et stykke jord at dyrke eller anvise dem en anden lovlig 
næringsvej, hvis de havde behov herfor.

254



riode tredobledes befolkningen fra 5.265 til 
15.230, ligesom der blev grundlagt 30 nye 
bygder hovedsageligt bestående af trøbrug.16

3. Frihandel og fiskeri, perioden fra 1857 til 1940
1800-tallet er på en lang række felter en bryd
ningstid for det færøske samfund, de mest 
markante ændringer sker efter 1856, da han
delsmonopolet nedlægges. Istedet etableres 
en række privatejede handelshuse.17 Selv om 
der allerede fra engang i slutningen af 1700- 
tallet var gjort forsøg på at producere klipfisk 
på Færøerne, så var det dog først efter han
delsmonopolets nedlæggelse, at tiden var mo
den til at etablere en større produktion med 
eksport for øje.

Efter 1872 begynder færingerne gradvis at 
omlægge det traditionelle hjemmefiskeri med 
robåde til et fiskeri med havgående kuttere, 
de såkaldte slupper. Udviklingen i de føl
gende årtier er noget uregelmæssig, men fra 
1890’erne begynder antallet af slupper at 
stige, således at der år 1900 var ca. 80 slup
per, hver med en besætning på 15 til 20 
mand. Af stor betydning var det, at slupp- 
fiskeriet, der nu blev drevet som et sæson
fiskeri på bankerne ved Island, kunne koordi
neres med at fiskerne drev mindre støttejord
brug. Disse småbrug havde i perioder med 
dårlige klipfiskepriser relativ stor betydning. 
Andre steder, som f.eks -  i Tvøroyri ramte
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krisen i 1930’erne meget hårdere, fordi mange 
familier var helt afhængige af en pengeind
tægt fra sluppfiskeriet og/eller fra den ar
bejdskraftkrævende tilvirkning af klipfisk.

Det færøske samfund blev i denne periode 
betydeligt mere differentieret end det tidli
gere havde været, og der begyndte at opstå et 
skel imellem de gamle landbrugsbygder, hvor 
jordbruget endnu havde stor betydning og de 
nye fiskerbygder, hvis eksistensgrundlag snæ
vert var knyttet til konjunkturerne i fiske
riet.18

Den regionale og økonomiske differentie
ring gav sig efterhånden også til kende på 
andre felter. Fra århundredeskiftet afstedkom 
talrige vækkelsesbevægelser et brud med den 
lutherske ortodoksi, der havde præget det 
færøske samfund og den færøske kirke i år
hundreder. Sprogkampen og nationalbevæ
gelsen er andre elementer i den proces, der i 
perioden fra 1880’erne er medvirkende til at 
lægge grunden under det komplekse moderne 
færøske samfund.19

Anden verdenskrig var en anden meget 
vigtig faktor i denne kulturelle omkalfatrings
proces. Under verdenskrigen oplevede fiskeri
erhvervet en hektisk højkonjunktur. Samtidig 
blev det færøske samfund genstand for en 
massiv kulturpåvirkning fra de mange briti
ske soldater, der var stationeret på Færøerne. 
Krigsårene kom derved til at stå i markant 
kontrast til kriseårene i 1930’erne.20

16. Jvf. Karsten Sedal: Færøske trøbrugere. En etnologisk undersøgelse af trøbrugernes eksistensvilkår og 
dagligliv ca. 1770-1970. Upubliceret magisterafhandling i europæisk etnologi. Institut for europæisk 
folkelivsforsking. Københavns Universitet 1983.

17. Johan K. Joensen, A. Mortensen og P. Petersen: Føroyar undir frium handil i 100 år. Torshavn 1955.
18. I de første årtier efter frihandelens indførelse intensiveredes hjemmefiskeriet, der blev drevet med 

robåde. Medvirkende til at stimulere hjemmefiskeriet var, at der i de fleste bygder etableredes 
handelsforetagender, der opkøbte og saltede fisken. Dette stimulerede en før ukendt købelyst, der 
langsomt medvirkede til at nedbryde eksistensbetingelser for den traditionelle naturaliehusholdning.

19. Hans Jacob Debes har i sin disputats behandlet den nationale bevægelse på Færøerne indtil 1906: Nu 
er tann stundin. Tjodskaparrørslan og sjålvstyrispolitikkur til 1906 vid søguligum baksyni. Torshavn 
1982. Se desuden:
Gerhard Hansen: Vækkelsesbevægelsernes møde med færingernes enhedskultur. En analyse ca. 1850— 
1918. Torshavn 1984.
Peter M. Rasmussen: Den Færøske Sprogrejsning, med særligt henblik på kampen om færøsk som 
kirkesprog i national og partipolitisk belysning. Torshavn 1987.
Arnfmnur Thomassen: Færøsk i den færøske skole. Fra århundredeskiftet til 1938. Udgivelsesud
valgets samling af studenterafhandlinger 24. Odense Universitets Konsistorium, Odense 1986.

20. Via de britiske soldater introduceredes færingerne for en lang række angelsaksiske kulturelementer. 
Virkningerne af dette kultursammenstød er endnu ikke blevet behandlet.
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4. Efterkrigsårene
Efter krigen moderniseres fiskeflåden gradvis, 
men det er dog først fra engang i 1960’erne at 
en ny tid for alvor begynder at tegne sig. I 
denne periode sker der en befolkningskon
centration i de større bygder, hvor der var 
arbejde at få i fiskeindustrien. De mindre og 
isolerede bygder blev således genstand for en 
marginalisering. Mens de unge drog fra byg
derne, forsøgte de ældre at opretholde livet på 
gammeldags facon -  med basis i jordbruget.

Denne klassiske udviklingsmodel, er i de 
sidste årtier søgt vendt gennem en storstilet 
udbygning af infrastrukturen og en decentra
lisering af fiskeindustrien. Med udbygningen 
af vejnettet, broer og tunneller, færger og heli
kopter-transport m.v. er Færøerne i bogstave
ligste forstand blevet ét lille land. Derved er 
de regionale forskelle blevet mindre. Yderli
gere medvirkende til at fremme udviklingen 
af en universalkultur er bl.a. etableringen af 
centralskoler og indførelsen af radio og fjern
syn.21

Den færøske kultur har i de sidste århun
dreder ændret sig fra at være præget af én 
dominerende enhedskultur, til at blive fler
strenget. Målsætninger og idealer for det 
gode liv, synes at antage forskellige linjer og 
nye livsformer har udkrystalliseret sig i en ny 
økonomisk og samfundsmæssig kontekst.

Det er således i lyset af et samfund, der på 
meget markant vis forandrer basis og karak
ter, at vi skal læse de sidste 300 års beskrivel
ser og undersøgelser af Færøernes samfund og 
kultur.

De tidlige færøbeskrivelser
Det første publicerede værk til belysning af 
Færøernes natur- og samfundsforhold er Lu
cas Debes: Færøernes beskrivelse fra 1673. 
Lucas Debes, der var født i Stubbekøbing, 
blev præst på Færøerne i 1651, 28 år gammel. 
Debes bog, der er skabt i ortodoksiens ånd, er 
tidstypisk præget af at forfatteren prøver at 
forklare en lang række naturfænomener på et 
utilstrækkeligt grundlag. Af bogens 367 sider 
er 66 således afsat til en vidtløftig diskussion 
af Færøernes vand. Her prøver Debes eksem
pelvis at forklare hvad der skaber flod og 
ebbe, samt de frygtede malstrømme, som 
man mente kunne opsluge hele skibe.

Kapiteloverskrifter som Færøs Bebyggelse 
og Indbyggernes Bedrifter og Om Spøgelse 
og Satans Anfægtelser udi Færø antyder bo
gens grundtone. Til trods for at forfatteren 
ofte anlægger en disputerende tone, så er vær
ket en vigtig kilde fordi Debes også gør meget 
ud af at dokumentere indbyggernes levemåde 
og trosforestillinger. I kapitlet Færø Indbyg
geres Kvaliteter beskrives bl.a. de forskellige 
konserveringsmetoder, f.eks. brugen af at 
nedgrave store æltede talgklumper, til opbe
varing til senere brug. En form for forråds
husholdning som ifølge Debes var ideel, fordi 
de nedgravede skatte hverken rustede eller 
fristede fremmede sørøvere. Sådan nedgravet 
talg anvendtes til at drøje suppe med eller 
istedet for smør på brød, og jo længere det 
havde ligget nedgravet desto bedre syntes fæ
ringerne om smagen.

Debes færøbeskrivelse vandt stor udbre
delse og blev endda oversat til engelsk og 
tysk. I over 130 år var Debes bog det eneste 
publicerede værk om Færøerne. Siden da er 
det kommet i talrige genoptryk, sidst i en

21. Færøernes Radio oprettedes i 1957. Det officielle fjernsyn begyndte først at sende i 1984, men allerede 
fra 1979 havde lokale fjernsynsforeninger haft sendetilladelse.
Den sene indførelse af TV på Færøerne foranledigede at der blev foretaget en række specialundersøgel
ser af fjernsynets sociokulturelle konsekvenser. Se:
Jørgen Poulsen: TV og den færøske kulturs fremtid. Torshavn 1980.
Eyöun Andreasen: Fjernsynet på Færøerne. Datarapport. Rapport til Statens Samfundsvidenskabelige 
Forskningsråd. Torshavn 1981.
Jette Forchammer: Børn før TV. En kultursociologisk rapport om færøske børns fritidsaktiviteter før 
indførelsen af TV. Kbh. 1983.
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faksimile udgave fra 1963 med kommentarer 
ved Jørgen Rischel.22

Et betydningsfuldt værk, skabt i en helt 
anden ånd, er Jens Christian Svabos: Indbe
retninger fra en reise i Færøe 1781 og 82.23

Når man sammenligner Svabos indberet
ninger med Debes bog, er det åbenbart at der 
ligger en videnskabsrevolution imellem.

Svabo, der var præstesøn fra Midvåg, var i 
udpræget grad påvirket af oplysningstidens 
ånd. Derfor valgte Svabo ikke som det var 
almindeligt det teologiske studium, men ka
stede sig istedet over naturvidenskaberne og 
økonomien, da han i 1765, påbegyndte sine 
studier ved Københavns Universitet.

Svabos hovedværk, den nævnte Indberet
ning fra en Reise i Færøe, var skrevet på 
foranledning af rentekammeret, som ønskede 
at tilvejebringe en fysisk-økonomisk beskri
velse af Færøerne.

I rationalismens ånd søgte Svabo da også 
at dokumentere en lang række forskellige for
hold ved at måle og veje -  såvidt dette over
hovedet kunne lade sig gøre. Fra Svabo har vi 
f.eks. den første detaljerede beskrivelse og op
måling af den færøske båd. Svabo fulgte dog 
ikke rentekammerets instruks så nøje, hvor 
det var muligt, forsøgte han tillige at give 
brede beskrivelser af færingernes skikke, dag
lige liv og arbejde.

Jens Christian Svabos værk kan ses som en 
parallel til Eggert Olafsens og Bjarne Povl- 
sens: Reise igennem Island, der blev udgivet i 
Sorø i 1772. Svabos materiale var dog ikke 
tænkt for udgivelse, og først i 1959 blev det i 
sin helhed udgivet af Selskabet til Udgivelse 
af Færøske kildeskrifter og studier. Det over 
500 sider store værk er en enestående kilde til
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belysning af den sidste halvdel af 1700-
o 24arene/

Som tidligere nævnt skulle der gå ca. 130 år 
før end Lucas Debes bog blev afløst af et 
andet alment tilgængeligt værk. Dette var for
fattet af Jørgen Landt, der havde været præst 
på Færøerne fra 1791 til 1798. Landt, der 
udgav sin bog i år 1800,25 baserer til en vis 
grad sit arbejde på Svabos optegnelser, der lå 
i Rigsarkivet i København.26 Selv underken
der Landt dog betydningen af Svabos manu
skript med disse ord:

»En student Jens Svabo har givet nogle 
skrevne efterretninger om Færøe, uden hvis 
giennemlæsning vist nok een og anden an
mærkning ville have sluppet min opmærk
somhed forbi«.

Da det vil føre for vidt at sammenligne de to 
værker skal kun nævnes, at Landts bog, sær
ligt kapitel tre og fire, giver en udmærket, og 
mere kortfattet beskrivelse aføkonomisk/poli- 
tisk karakter, end den vi finder hos Svabo. 
Under disse kapiteloverskrifter beskriver 
Landt eksempelvis det færøske agerbrug, 
kvægavlen, fuglefangst, fiskeri, grinde- og 
hvalfangst, levemåden, klædedragten, huse 
og bygninger mm. Landts bog blev i 1810 
udgivet på engelsk, bogen kom således over et 
bredt felt til at afløse Lucas Debes utidssva
rende færøbeskrivelse.

1800-tallets færøbeskrivelser
I begyndelsen af 1800-tallet ændrer færøbe- 
skrivelserne karakter. Dette kan måske ses 
som en konsekvens af at fysiokraterne ikke

22. Lucas Debes: Færøernes Beskrivelse. Faksimileudgave, med kommentarbind ved Jørgen Rischel. Kbh. 
1963.
Se også: Thomas Tarnovius: Færøers Beskriffelse (1669) udgivet ved Håkon Hamre. Færoensia , Vol. 
2. København 1950.

23. Udgivet ved N. Djurhuus af selskabet til udgivelse af færøske kildeskrifter og studier. Kbh. 1959.
24. Foruden Svabos færøbeskrivelse må også nævnes hans optegnelser af folkeviser og kvad, ligesom hans 

ordbogsarbejder, der byggede på hans egen fonetiske retskrivning. Svabo publicerede tillige nogle 
omarbejdede småskrifter af landboøkonomisk karakter. Disse havde til sigte at oplyse de færøske 
bønder om forskellige teknikker, f.eks. til kødsaltning, svinehold og dyrkning af kartofler.

25. Jørgen Landt: Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne. København 1800. Genudgivet Torshavn 1965.
26. En anden kilde kan have været Nicolai Mohrs manuskript, der også lå i Rigsarkivet, men som siden er 

forsvundet.
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længere havde nogen gennemslagskraft for 
deres ideer, dvs. at den egentlige produktive 
sektor var jordbruget, mens handel og indu
stri kun var med til at forøge omkostnin
gerne.27 Istedet dukker ekspeditionsberetnin
ger op som en ny genre. Velhavere, med egne 
fartøjer, rejste mod nord. For de fleste var 
Island hovedmålet, dette var et land med rige 
historiske kilder og en særpræget natur. Fær
øerne var bare en mellemstation, hvor man 
kunne hvile ud efter en anstrængende rejse. 
Generelt må det siges at formen i reglen vir
ker noget stereotyp, dagbogsagtig og ubear
bejdet. Ofte indeholder disse kun korte be
skrivelser af Torshavn og det nærliggende 
Kirkebø, enkelte af disse rejseberetninger 
rummer dog gode iagttagelser f.eks. af fugle
fangst og grindedrab.28

Som noget af et kuriosum kom en mæs- 
lingeepidemi, der hærgede på Færøerne i 
1846, til at afstedkomme en meget interessant 
debat, hvori en lang række aspekter af færin
gernes dagligliv blev taget op til diskussion. 
Debatten tager sit udgangspunkt i den rede
gørelse, som Peter Ludvig Panum forelægger 
i Bibliothek for Læger i 1847. Den danske 
læge P. L. Panum var i juni 1846 blevet sendt 
til Færøerne for at være befolkningen til hjælp 
under en meget voldsom mæslingeepidemi. 
Eksempelvis var 700 af Torshavns 800 ind
byggere angrebet af sygdommen, der sidst 
havde »gået« på Færøerne i 1781.

De iagttagelser, som Panum forelægger, ef
ter sit korte besøg på Færøerne i 1846, giver 
en særdeles usminket beskrivelse af færinger
nes sociale og hygiejniske forhold, men skaffer 
ham også mange ubehageligheder. Panum 
blev således ikke blot genstand for et litterært 
overfald i bladene, men nogle patriotiske,

unge færinger i København truede endog for 
fatteren med en korporlig revselse. Den per
son, der først og fremmest gik imod Panums 
socialmedicinske iagttagelser, var den fær
øske præst Hans J. J. Sørensen. I lægeviden
skabelige kredse blev Panums afhandling 
imidlertid betragtet som et banebrydende 
værk, der lagde grunden for Panums viden
skabelige berømmelse.29

Panums redegørelse er præget af hans fine 
iagttagelsesevne, men samtidig også af hans 
noget etnocentriske forhold til den færøske 
kultur. At kostens udformning og de forskel
lige konserveringsteknikker kan være til noget 
andet end skade for beboerne, har Panum 
meget svært ved at acceptere. Når Panum 
alligevel kan konstatere, at gennemsnitsleve
alderen er højere på Færøerne end i Dan
mark, 443å mod 36 år, så hævder han, at 
dette ikke skyldes den færøske kost, som man 
ellers ville være tilbøjelig til at antage, men 
tværtimod var en konsekvens af øernes iso
lerede beliggenhed, og fritagelse for mange 
sygdomme. Boligen beskriver Panum også, 
og konkluderer atter, at denne må anses for at 
være til skade for beboernes helbred, bl.a. 
som følge af den tørverøg der fylder rum
mene. Panum beretter således hvordan han 
under et sygebesøg i en røgstue gentagne 
gange måtte løbe ud og trække frisk luft in
den:

»Jeg fik undersøgt de mæslingepatienter, 
som lå derinde, uden at anfægtes af den 
Atmosfære, hvortil de vare vante«.

Panum går på en lang række felter tæt på 
færingerne, og bidrager dermed med en 
række konkrete eksempler til belysning af det

27. Genren overlever dog i modificeret form i mere officielle sammenhænge se f.eks. J. A. Lunddahl: Nogle 
bemærkninger om de færøske Landboforhold. Udg. af Indenrigsministeriet. Kbh. 1851.

28. Se f.eks.: The Journals of the Stanley Expedition to the Faroe Islands and Iceland in 1789. ed. John F. 
West. Torshavn 1970, 1975 og 1976.
Carl Julian Graba: Tagebuch gefurth auf einer Reise nach Färö 1828. Hamburg 1830.
A. J. Symington: Pen and Pencil Sketches of Faroe and Iceland. London 1862.
Nelson Annandale: The Faroes and Iceland. Studies in Islands Life. Oxford 1905.

29. Panums iagttagelser vakte særligt mishag blandt den færøske elite i København. »Man forsøgte at 
tilbagevise de alt for fremtrædende primitive træk i den færøske almuekultur. Istedet forsøgte man at 
fremhæve det, der var accepteret i en borgerlig livsform«. Jvf. J. P. Joensen: Fra bonde til fisker. 
Torshavn 1987: 121.
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færøske hverdagsliv. Panums beskrivelse sup
pleres på glimrende vis af de forskellige ind
læg i debatten.30

Sproglig og national rejsning
I årene efter midten af 1800-tallet giver den 
gradvise dannelse af et borgerskab og en in
tellektuel elite grobund for en sproglig, demo
kratisk og national interesse. Denne proces, 
der medvirker til, at færingerne begynder at 
opfatte sig som et folk med en særegen kul
turel baggrund, er snævert knyttet sammen 
med udformningen af det færøske skrift
sprog.31 Samtidig påbegyndes, med inspira
tion fra Herder, brødrene Grimm og særligt 
fra Sv. Grundtvig, indsamlingen og publi
ceringen af den verbale nationalskat bestå
ende af folkesagn og kvad.32

Interessen for den tidlige historie udmønter 
sig desuden i værker som det monumentale, 
men desværre også meget flygtige: Færøernes 
Oldtidshistorie fra 1875, skrevet af juristen, 
politikeren og redaktøren Niels Winther.33

Færøerne som reliktområde
For den gren af historievidenskaben, der i 
årene omkring århundredeskiftet begyndte at 
orientere sig mod kulturhistorien blev Fær
øerne et interessant forskningsobjekt. Dette 
var ikke mindst en følge af de kulturviden-

Færøeme og den kulturhistoriske forskning

skabelige tendenser der gjorde sig gældende. 
Siden Darwin og Herbert Spencers dage 
havde evolutionismen således været en 
grundforudsætning for en meget stor del af 
kulturforskningen. Man mente, at kulturud
viklingen alle steder ville gennemløbe en ud
vikling efter samme linjer -  fra det enkle til 
det mere komplekse. Denne udvikling kunne 
dog finde sted med forskellig hastighed. Det 
ville derfor være muligt at rekonstruere tid
ligere kulturstadier ved at studere såkaldte 
primitive samfund. Denne tese kom i en lang 
årrække til at ligge som et grundparadigme 
for den tidlige antropologi og kulturviden
skab.34 Diffusionisterne byggede videre på 
denne antagelse, dog betonedes istedet be
tydningen af at studere, hvorledes kulturele
menterne udbredtes.35

Færøerne betragtedes som et reliktområde, 
der på et tidligt tidspunkt havde været gen
stand for et sammenstød imellem nordisk og 
keltisk.36 Øerne blev dermed et interessant 
studiefelt for diffusionistisk orienterende kul
turforskere.37

Det blev svenske etnologer, der kom til at 
indlede studier på Færøerne, med en klar me
todisk inspiration fra den historisk-geografi- 
ske skole.38 I sommeren 1929 udsendte Göte
borgs historiska Museum således en ekspedi
tion til Færøerne. Deltagerne i denne var 
Ragnar Jirlov, Sven T. Kjellberg og Olof 
Hasslöf. Efter at have besøgt Færøerne fort
satte man til Shetland for at indsamle supple
rende materiale.

30. De forskellige aktstykker i denne debat er blevet samlet og udgivet af Ole Jacobsen i Fra Færøerne/lJr 
Føroyum VI. Udgivet af Dansk-Færøsk samfund København 1971.

31. J. C. Svabo forsøgte allerede i 1780’erne at skabe et færøsk skriftsprog. Det nuværende skriftsprog er 
udformet af V. U. Hammershaimb i slutningen af 1840’erne og bygger på etymologiske principper i 
modsætning til Svabos fonetiske retskrivning.

32. Se. f.eks. V. U. Hammershaimb: Færøsk Anthologi I og II København 1891. Samt:
Jakob Jakobsen: Færøske Folkesagn og Æventyr. Kbh. 1898-1901.

33. Genudgivet: Torshavn 1985.
34. Etnologien etablerer sig i årtierne efter århundredeskiftet som en selvstændig disciplin med det 

specifikke mål at udforske den traditionsbundne folkekulturs forskellige former.
35. Det var særligt den materielle kultur, der blev til genstand for sådanne undersøgelser.
36. Se f.eks. Ake Campbell: Keltisk och Nordisk Kultur i Möte på Hebriderna. Folk-Liv Stockholm 1944.
37. Et betydeligt værk, der til dels falder udenfor dette grundparadigme er Daniel Bruuns topografiske 

arbejde: Fra de færøske bygder. Samlede afhandlinger om gammeldags sæd og skik. Kbh. 1929.
38. Dette skyldes måske at etnologien som universitetsdisciplin og museumsfag er betydeligt ældre i 

Sverige end i Danmark. Jvf. dog Holger Rasmussen: Færøerne og Dansk Folkemuseum. Frööskaparrit 
28 og 29 Bök. Torshavn 1981.
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I en artikel i Rig 1931 gav Ragnar Jirlov en 
skildring af det færøske arbejdsliv.39 Heri be
skriver Jirlov hvorledes han opfatter Fær
øerne; som et reliktområde isoleret ude i ha
vet, i udkanten af Europa -  på randen af den 
beboede verden, i et område hvor man kun 
kan finde kulturelle impulser fra én side. I et 
sådant område må der derfor være specielle 
forudsætninger til stede for at studere en 
ældre og dermed oprindeligere udformning af 
folkekulturen, hævder Jirlov.

Med udgangspunkt i det daglige arbejdsliv 
giver Jirlov en detaljeret gennemgang af de 
forskellige redskabskategorier. På baggrund 
af denne hævder Jirlov, at man på Færøerne 
kan finde en materiel og kulturel orientering, 
der både retter sig imod Norge, Danmark, 
Island og de britiske øer. Et forhold som han 
finder særligt påfaldende er de talrige relikter 
af nordisk oprindelse. Til sådanne urgamle 
oprindelige træk regner Jirlov anvendelsen af 
maver, blærer og skind til opbevaring. På 
samme måde er bæringens store betydning 
karakteristisk i forhold til andre transport
metoder så som kløvning, slæbning og an
vendelse af vogne.40 De ældgamle jagtmeto
der, ihjelslagningen af sæler med køller og 
drivjagten på grindehvaler, er også elementer 
der karakteriserer øernes kultur, ligesom den 
gammeldags håndspadekultur og den opret
stående vævestol.

Jirlov konkluderer, at hovedparten af det 
færøske genstandskompleks, er af nordisk op
rindelse. Dette er dog indkommet fra forskel
lige steder. Det der stammer fra Norge er 
således ældst, f.eks. trug til drøftning af kor
net, rebslagningsnøgler og rebstolen samt 
trælåsen »hvølpalås«. Et andet gammelt nor
disk kulturelement er mælkespanden af træ, 
der overdækkedes med et afhåret skind, når

malkepigerne bar mælken hjem efter at have 
malket køerne i udmarken »dylla vid bi- 
diskinni«.

De yngre kulturelementer er af dansk her
komst, som f.eks. smørkernen, hakkejernet og 
kornkammen. Indslagene fra sydvest, særligt 
fra de skotske øer, synes meget ældre end de 
danske. Her kan f.eks. nævnes anvendelsen af 
rodknolden af planten opret potentil til bark- 
ning af skind, den gamle færøske tørvespade 
»torvskeri«, minder således meget om den 
shetlandske tushker. Brugen af hø og halm til 
fletning af reb til skorstene, samt til fasthol
delse af tage og høstakke, mener Jirlov også 
stammer fra sydvest, ligesom det at kvinderne 
bærer med brystrem.41

Det eneste kulturelement der, ifølge Jirlow, 
kan betragtes som et resultat af en egen ud
vikling er den færøske flejestang, der anven
des ved fuglefangsten.

Set med nutidens øjne kan man let kritisere 
Jirlov for ikke i tilstrækkelig grad at forsøge at 
sætte kulturelementerne ind i en funktionel og 
økologisk sammenhæng. Det færøske spade
brug er eksempelvis ikke så mærkværdigt, når 
det ses i sammenhæng med de jordbunds- og 
terrænmæssige forhold. Ragnar Jirlows studie 
er dog interessant fordi det både kan læses 
som et kulturinventarium, og som et rendyr
ket eksempel på diffusionismens elementori
enterede etnologi.42

Kostforskning
En forsker, som det i modsætning til Ragnar 
Jirlov er vanskeligere at sætte i bås, er Alfa 
Olsson, der i 1954 publicerede et studie over 
de Færøske kostvaner. Alene i titlen antydes 
at interessefeltet er forskubbet fra elemen-

39. Ragnar Jirlov: Drag ur färöisk arbetsliv. Rig 1931.
Se desuden: Et ålderdomligt bärredskab och dess utbredning. Ymer 1935. Das Tragen mit Stirnbaand. 
Acta Ethnologia 1937.

40. I sin artikel behandler Jirlov ikke den færøske båd, der jo var af helt central betydning i et øsamfund. 
Undersøgelser af både var overladt til Olof Haslöf, der dog aldrig publicerede specialundersøgelser 
omkring færøbåden.
For en beskrivelse af den færøske båd se istedet Morten Gøthche: Færøbåden. Udg. af Vikingeskibs
hallen i Roskilde 1985.

41. Jvf. Chr. Matras: Caigeann og køkja. Frodskaparrit 5. Bok. Torshavn 1956.
42. Se. desuden Holger Rasmussen: Föroysk Folkamenning. Hitt foroyska Studentafelagid i Keypmanna- 

havn. Kbh. 1968.
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terne til komplekset omkring kostelementer
nes sammensætning og udnyttelse.43

Artiklen indledes med en gennemgang af 
ressourcegrundlaget og årstidsrytmen. Her
efter behandles de forskellige konserverings
teknikker, hvoraf særlig kan nævnes vindtør
ring af kød og fisk. En konserveringsmåde der 
på Færøerne er ideel som følge af de specielle 
klimatiske forhold med relativt kølige somre 
og ret milde vintre. Alfa Olsson beskriver 
siden de vegetabilske og animalske kostkom
ponenter, samt en række af de tilberednings
metoder der karakteriserer det færøske kost
hold.

Sideløbende med at Alfa Olsson gennem
går de forskellige næringsmidler og retter, sø
ger hun hele tiden at drage paralleller til de 
andre nordiske lande. Dermed betones de lig
heder der er i ormning.44

Som et eksempel kan nævnes fiskeleverens 
store betydning i det færøske kosthold. Fiske
lever kunne anvendes på en lang række må
der, blandt andet har man æltet torskelever 
og bygmel sammen til en dej, der brugtes til 
fyld i kogte fiskehoveder eller som fyld i ma
ven på mindre fisk (kamshøvd, kamsseiöur). 
En parallel til sådanne retter, tilberedt af fi
skelever og mel, finder man i en stor del af 
området fra Norges kyst, langs Kattegatky- 
sten og østpå til Gotland. Sådanne retters 
karakter og udbredelse er meget gammel, 
sprogligt og sagligt hører de sammen med de 
retter i gammelt svensk kosthold, der er kendt 
under betegnelsen kams, kroppkaka, palt osv. 
Det fedt, der almindeligvis indgår i de sven
ske kams, stammer imidlertid ikke fra fiskele
ver, men er animalsk fedt.

Desværre forsøger Alfa Olsson ikke at inte
grere et socialt aspekt i studiet af de færøske 
kostvaner. Måltiderne og situationen om
kring måltiderne kunne også have været be
handlet, ligesom højtids, fest og arbejdsgil- 
dernes forskellige retter. Trods dette er Alfa 
Olssons studie et godt udgangspunkt for vi-

Farøeme og den kulturhistoriske forskning

dere undersøgelser af det færøske kosthold, et 
område der forøvrigt kun i begrænset omfang 
er blevet behandlet.45

Lokalsamfundsstudier
Med inspiration fra socialantropologien be
gyndte etnologer i 1960’erne at foretage un
dersøgelser af lokalsamfund. Disse lokalsam
fundsstudier var først og fremmest en reak
tion på den element- eller genstandsorien
terede forskning og betød dermed en inter
esseforskydning overimod studiet af vel
afgrænsede helheder. Ved at studere lokal
samfund ønskede man at blotlægge relationer 
og strukturer i lokalsamfundet. Lokalsam
fundsstudierne udviklede sig efterhånden 
mod at blive et middel til at kunne bidrage 
med ny viden om kulturens væsen, snarere 
end et mål i sig selv.

Afgrænsningen af lokalsamfundet fra om
verdenen var et problem, for hvor skulle man 
sætte lokalsamfundets grænser, og hvilken 
indflydelse havde storsamfundet på lokalsam
fundet.

Da den svenske etnolog Nanna Hermans
son, i midten af 1970’erne, påbegyndte et lo
kalsamfundsstudie af Nolsø, var afgræns
ningsproblemet relativt enkelt.46 På øen 
Nolsø var der blot én bygd.

Hovedemnet for Nanna Hermanssons af
handling var at belyse de forandringer, som 
det traditionelle arbejdsliv havde undergået i 
løbet af dette århundrede. Indtil begyndelsen 
af århundredet havde Nolsø været et udpræ
get landbrugssamfund, hvor fiskeriet kun ud
gjorde et supplement til jordbruget. Efter år
hundredeskiftet var fiskeriets rolle imidlertid 
vokset betydeligt, alligevel havde jordbruget 
bevaret en vis betydning for mange af famili
erne på Nolsø. Det var imidlertid betegnende 
at der ikke længere blev drevet et så arbejds- 
intensivt jordbrug som tidligere. Kornavlen

43. Alfa Olsson: Färöiska kostvanor. Rig 1954.
44. Jvf. Alfa Olsson: Om allmogens kosthåll. Lund 1958.
45. For en kort oversigt se: Holger Rasmussen: Die Nahrungsforschung auf den Färöer. Ethnologia 

Europæa Vol. V. 1971.
46. Nanna Hermansson: Nölsoy. En faroisk bygd i omvandling. Lund 1976. Se også: Nölsoy, ett återse

ende. I Birthe Friis red. Nationalmuseets Folkelivsstudier 9 København 1985.
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ophørte bl.a. omkring århundredeskiftet, og 
fra slutningen af 1950’erne var antallet af 
malkekøer blevet stærkt reduceret.

Nanna Hermanssons studie er interessant i 
og med at det sigter til at belyse de generelle 
forandringer som husholdsøkonomien og de 
traditionelle arbejder har undergået, som en 
konsekvens af de almindelige samfundsøko
nomiske forandringer. Nanna Hermansson 
griber fat i mange spændende temaer, men 
slipper dem desværre ofte hurtigt igen, inden 
de når at fa en tilstrækkelig dybtgående be
handling.47

Mens Nanna Hermansson lægger vægt på 
det historiske perspektiv i sit lokalsamfunds
studie, så arbejder den norske socialantropo
log Hanne Heen med et meget kortere tids
perspektiv i sit lokalstudie fra 1979.48

Metodisk inspireret af Ottar Brox, Reidar 
Grønhaug og peasantdebatten forsøger Heen 
at udpege nogle af de tilgrundliggende hus
holdsøkonomiske faktorer, der er centrale og 
bestemmende for at lokalsamfundet på Hestø 
kan eksistere, med en prækapitalistisk økono
misk rationalitet i et kapitalistisk storsam
fund. Som en konsekvens heraf foretager 
Hanne Heen også en undersøgelse af værdi- 
og normintegration i lokalsamfundet, dvs. en 
undersøgelse af slægtskabets betydning og 
mere generelt af den lokale kultur, dette kom
bineres med en undersøgelse af husholdsen
hederne.

På denne baggrund uddestillerer Heen tre 
forskellige husholdstyper: fiskerhushold, bon
dehushold og altmulighushold. Dette er dog 
ikke tilstrækkeligt til at karakterisere den/de 
livsformer der ligger til grund for bibeholdel
sen af lokalsamfundet. De tre husholdstyper 
er mere et udtryk for et overfladisk analytisk

niveau, livsformen, eller de grundlæggende 
karakteristika ved bygdelivet, bliver ikke præ
ciseret. Forklaringen herpå ligger ikke mindst 
i det manglende tidsperspektiv, undersøgel
sen bygger således kun på en to-årig tids
horisont, hvilket er helt utilstrækkeligt, når 
man tager de markante samfundsforandrin
ger i betragtning. Styrken i Hanne Heens 
arbejde ligger derimod i de bestræbelser hun 
gør henimod at forene en økonomisk mikroa- 
nalyse med en makroanalyse, ligesom hun 
påviser kommunens centrale rolle i forhold til 
storsamfundet.49

Bygdelivsskildringer
Samtidig med at Færøerne blev genstand for 
en stigende interesse som et kulturvidenska
beligt forskningsobjekt, begyndte der også at 
opstå en lokal interesse for at beskrive byg
derne og bygdelivet. Baggrunden for denne 
interesse må søges i de markante sociale, øko
nomiske og erhvervsmæssige ændringer der 
havde sat deres præg på det færøske samfund, 
og som hastigt var ved at nedbryde ram
merne omkring det traditionelle bygdeliv. 
Disse bygdebeskrivelser, eller bygdasøgur, 
har således deres baggrund og forudsætnin
ger i lokalsamfundet og tilgodeser ikke umid
delbart videnskabelige krav og interesser. De 
færøske bygdebeskrivelser kan istedet ses som 
modstykker til de danske sognehistorier og 
lokale folkelivsskildringer.

Mikkjal å Ryggis Miövinga søga fra 1940 
er den første egentlige bygdebeskrivelse, og 
denne kommer så at sige til at danne mønster 
for en lang række bygdebeskrivelser. Karak
teriserende for disse er at de i deres opbyg-

47. Se tillige John F. West, der i sin disputats specielt behandler jordforholdene på Nolsø: The Changing 
Character of Faroese Communal Land Tenure during the Nineteenth Century. Nottingham 1975. 
(ikke publiceret).

48. Hanne Heen: Hestur. Betingelser for vedlikehold av et færøysk bygdesamfunn. Magisterafhandling 
ved institut for socialantropologi. Universitetet i Oslo 1979.

49. Se tillige: Torben Vestergaard: Færøske odelsbønder. Studenterfeltrapport nr. 2. Moesgaard. Institut 
for etnografi og socialantropologi. Aarhus Universitet 1974. (Behandler bygden Sandur).
Johnatan Wylie: I’m a Stranger too: A Study of the Familiar Society of the Faroe Islands. Ph. D. 
dissertation, Harvard University. Cambridge, Mass. 1974. (Socialantropologisk lokalstudie af bygden 
Skopun).
Ian Whitaker: Recent Anthropological Studies of the Faroe Islands (1971-1975) Folke Life 1978 16: 
78-84.
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ning ofte disponeres i forhold til de gårde, 
bydele og bondeslægter, der dominerer i den 
pågældende bygd. Forfatterne benytter de 
forskellige kilder, de kan fa fat i, til at doku
mentere ejendoms- og slægtsforhold i bygden, 
specielle begivenheder, som f.eks. ulykker i 
fuglefjeldene eller på havet er også centrale 
emner.

Andre bygdebeskrivelser fortjener snarere 
betegnelsen bygdelivsbeskrivelser. Disposi
tionen i disse er knapt så styret af de konkrete 
ejendomsforhold og hændelser, men sigter 
istedet til at give en bred beskrivelse af hver
dagslivet, sådan som det formede sig i byg
derne.

Et fremragende eksempel på en sådan byg- 
delivsbeskrivelse er Rasmus Rasmussens Sær 
er Siöur å landi, der udkom i 1949.50 Rasmus 
Rasmussen, der var en alsidigt begavet for
fatter og højskolemand, giver i sin indledning 
en meget sigende begrundelse for hvorfor han 
han har skrevet bogen. Han hævder således:

»Til alle tider har der eksisteret en vek
selvirkning imellem menneskets arbejdsliv 
og menneskets åndelige liv, forstået på den 
måde at de konkrete vilkår mennesket er 
underlagt sætter deres præg på menneskets 
åndelige liv. Omvendt vil det også være 
sådan, at et voksent menneske, som har 
erhvervet sig et åndeligt indhold, og en vis 
holdning til livet, vil kunne påvirke de vil
kår og de forhold han bliver til del. Denne 
dialektik giver tiden og folket sit særpræg, 
som varer indtil vilkårene forandres. Når 
vilkårene forandres kommer der således en 
ny tid«.

Efter at have opstillet denne korte, men sam
tidig også meget præcise kulturmodel, peger

Færøerne og den kulturhistoriske forskning

Rasmussen på at historievidenskaben har 
mange forskellige discipliner, der dog mest 
beskæftiger sig med politik, stats- og retsfor
hold. Den disciplin der beskæftiger sig med 
det daglige liv, både til hverdag og fest, bliver 
således ofte overset, derved kommer nutidens 
slægtled til at savne viden om fortiden, den 
viden som skal hjælpe dem med at fatte deres 
egen tid.

Med udgangspunkt i dette program giver 
Rasmus Rasmussen en bred beskrivelse af 
årets arbejder og højtider, sådan som det for
mede sig i hans ungdom i 1890’erne. I dele af 
bogen giver Rasmussen tillige en god skil
dring af nogle af de tidstypiske normer og 
vurderinger bl.a. omkring begreberne arbejde 
og fritid.

Rasmussen fortæller f.eks., at det ikke var 
almindeligt at voksne mennesker gik tur uden 
at have noget bestemt ærinde; det passede sig 
ikke. Søndag eftermiddag var dog en und
tagelse, da kunne man, hvis man var pænt 
påklædt, godt tillade sig at spadsere en tur ud 
og se på kartoffelmarken. Eksemplet antyder 
hvorledes den nye tids normer om arbejde og 
fritid langsomt var ved at vinde indpas i byg- 
desamfundet, men endnu i 1890’erne måtte 
man have en undskyldning for en spadsere
tur.

En anden bygdelivsskildring, der ligesåvel 
fortjener at nævnes, er Såmal Johansens skil
dring af sin barndomsbygd Haldorsvik.51 I 
denne belyses i monografisk form bygdelivet i 
forfatterens barndom og ungdom fra 1905 til 
1920. Bogen rummer en række meget fine 
stemningsbilleder af hverdagslivet i bygden, 
hvor også de små men vigtige detaljer bliver 
belyst.52

Forfatteren Heöin Brü (1901-1988) har i 
skønlitterær form givet en række fremragende

50. Titlen kan bedst oversættes til: Egenartet er landets skik.
51. Såmal Johansen: A bygd fyrst i tjügundu øld. Vågur 1970.
52. Siden 1940 er der kommet en lang række færøske bygdasøgur, og nye bliver til stadighed udgivet. En 

anden, knapt så udbredt, lokalhistorisk genre er mere tematisk orienteret og belyser eksplicit emner 
som handels-, fiskeri- og søfartshistorie eller jordbrugsforhold se f.eks.
Poul Andreasen: Garöahandilin 125 år. Torshavn 1985.
J. Simun Hansen: Tey byggja land I-VII Klaksvfk 1971-81.
Robert Joensen: Ütrööur 1845-1945. Meginparturin viövfkjandi utroöurin frå Klaksvfk. Klaksvfk 
1948
Påll J. Nolsøe: Føroya Siglingarsøga. Torshavn 1955 ff.
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skildringer af det gamle bondesamfund, såle
des som han kendte det fra sin barndom i en 
landbrugsbygd og fra sine talrige rejser som 
landbrugskonsulent.53 En række skønlitterære 
forfattere har focuseret på brydningen imel
lem det traditionelle bygdesamfund og den 
nye tid, og har dermed medvirket til at pro
blematisere og belyse nogle af periodens sær
træk.54

Beskrivelser af de traditionelle 
næringsveje
Med den nye tids økonomiske rationalitet er 
de traditionelle næringsveje gledet mere og 
mere i baggrunden. Endnu har man, særligt i 
marginalområderne, fastholdt elementer af 
bygdesamfundets mangesidede ressourceud
nyttelse -  spørgsmålet er dog alligevel hvor 
længe sådanne exploateringsformer vil kunne 
overleve.55

Holger Rasmussen har for Nationalmuse
ets 3. afdeling foretaget flere studierejser til 
Færøerne. Allerede i 1949 besøgte han øen 
Koltur. Formålet var at beskrive det traditio
nelle jordbrug og arbejdsliv i en lille færøske 
bygd -  et klassisk arbejdsfelt for etnologien i 
1950’erne.56 I en senere artikel har Holger 
Rasmussen desuden givet en indgående be
skrivelse af kvindernes arbejde i forbindelse 
med kornets tørring og tæskning.57

Mens kornavlen forlængst er ophørt, så har 
høproduktionen endnu nogen betydning. Me

toderne har dog til dels været genstand for en 
rationalisering siden 1950’erne, hvor den 
svenske etnolog Anders Nyman beskrev hø
høsten på Færøerne.58

Den traditionelle fuglefangst, som zoologen 
Arne Nørrevang indgående og kompetent har 
beskrevet, er på vej til at blive historie.59 Fug
lefangst og ægsamling i fuglebjergene er nu 
næppe arbejdet og risikoen værd som følge af 
den mærkbare nedgang i bestanden af lom
vier, alk og lunder. Når der enkelte steder 
stadig bliver fanget fugle og samlet æg er det 
således mere et udtryk for fuglefangstens rod
fæstede kulturelle betydning.

Med hensyn grindehvalsfangsten synes in
teressen ikke at være mærkbart forandret i de 
sidste tiår. Grindekød og spæk er endnu et 
integreret element i det færøske kosthold, som 
kun få ville undvære, det på trods af at grin- 
defangsten har medvirket til at rette et nega
tivt søgelys på Færøerne. Grindefangs tens be
tydning i det gamle bygdesamfund er uom
tvistelig. Herom vidner fangstens organise
ringen og de fordelingssystemer, der igennem 
århundreder er blevet udviklet og til stadig
hed tilpasset forholdene, således som det 
fremgår af J. P. Joensen udmærkede over
sigtsartikel i Ethnologia Scandinavia.60

Det specielle budgivningssystem, der sær
ligt anvendtes i forbindelse med grindebud, 
er blevet beskrevet af Robert Joensen. Grin- 
defangsten var, som nævnt, af stor betydning, 
men den var også meget mandskabskræ
vende. Derfor var det vigtigt at man hurtigt 
kunne sprede budskabet om, hvor der var

53. Se: Det gamle bondesamfund. I Færøerne I. Udgivet af Dansk-Færøsk kulturfond. Kbh. 1958. (Dette 
værk indeholder tillige en række udmærkede oversigtsartikler).
Heöin Brü’s erindringsbog, Endurminningar fra 1980 rummer en række personlige men fremragende 
skildringer af hvorledes det gamle bygdesamfunds normsæt og forestillingsverden endnu prægede det 
færøske samfund langt ind i det 20. århundrede.

54. Se f.eks. Martin Joensen: Fiskimenn og Taö lysir å landi. Torshavn 1946 og 1952. Heöin Brü: Feögar å 
ferö. Torshavn 1940.

55. For en bred oversigt se: J. P. Joensen Färöisk folkkultur, Lund 1980. (Færøsk udgave: Torshavn 1987). 
Indeholder tillige en omfattende og kommenteret litteraturliste.

56. Koltur. En færøske bygd. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark Kbh. 1951.
57. H. Rasmussen: Korntørring og -tærskning. Kumi 1955.

Se også: Der pfluglose Feldbau auf den Färöer. Agraretnographie 1957, XIII.
58. Anders Nyman: Hay harvesting methods on the Faroe Islands. Folk-Liv Tom. XXI-XXII. Stockholm 

1957-58.
59. Arne Nørrevang: Fuglefangsten på Færøerne. Kbh. 1977.
60. J. P Joensen: Pilot Whaling in the Faroe Islands. Ethnologia Scandinavia. Lund 1976.
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blevet set grindehvaler, for således at samle 
mænd nok til sammendrivningen og grinde- 
drabet. Efter at der kom telefon, mistede det 
gamle budgivningssystem imidlertid snart sin 
betydning.61

De sidste års kritik af grindefangsten har 
bevirket at fangstredskaber og metoder er 
blevet taget op til kritisk revision, bl.a. er det 
omdiskuterede hvalspyd blevet forbudt.

Fåreavlen tillægges stadig stor interesse, end
skønt der i dag kun er relativt fa der på heltid 
lever af landbrug. Arsagen hertil må søges i 
den centrale rolle fåreavlen havde i bygde- 
samfundets økonomi og den betydning, faret 
stadig har i nutidens kosthold. Endvidere må 
det erindres at fåreavlen og marktalsjorden er 
sammenknyttet, og selv om jordbrugets be
tydning er reduceret, så er interessen for at 
besidde marktalsjord ikke blevet mindre.

Fåreavlen er blevet behandlet af Robert 
Joensen. Hans bøger om den færøske fåreavl 
er således ikke alene den mest detaljerede 
beskrivelse af ét aspekt af det traditionelle 
færøske arbejdsliv, men er samtidig også ét 
fremragende eksempel på en autodidakt fol
kelivsforskers beskrivelse af traditionel kvæg
avl.62

Robert Joensen, der er født i 1912, kom 
som ung student til Danmark for at læse teo
logi, men måtte opgive sine studier pga. ver
denskrigen. Om sin interesse for det gamle 
bygdeliv fortæller Robert Joensen i indled
ningen til den danske udgave af Fåreavlen på 
Færøerne:

»Da jeg var 22 år vendte jeg for første gang 
i fire og et i halvt år tilbage til Færøerne for 
at besøge min fødebygd. Som de fleste unge 
var jeg overbevist om at jeg havde slugt 
alverdens visdom, jeg var jo student, hvor
imod mine bysbørn kun havde gået syv år i 
folkeskole, flere af de ældre havde sågar
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aldrig gået i skole. De havde jo ikke bestilt 
andet end at slide hele livet, så hvordan 
skulle de have haft tid til at hente sig lær
dom? Men det gik snart op for mig, at 
mange af dem sad inde med stor viden om 
ting, som jeg slet intet eller kun lidt kendte 
til -  en viden, som de havde tilegnet sig 
gennem det daglige arbejde i bygden, på 
fjeldet og på havet. Nu fik jeg atter lejlig
hed til at følge bygdens mænd i indmark og 
udmark, og jeg begyndte at forstå, at deres 
viden ikke var mindre end min, selv om 
den var anderledes«.

I sine bøger om fåreavlen beskriver Robert 
Joensen dels arbejdet i forbindelse med fåre
nes græsning i udmarken, herunder sammen
drivningen af fårene om foråret og efteråret, 
hvor fårene henholdsvis mærkes og klippes, 
og der udtages får og lam til avl og slagt. 
Denne side af fåreavlen var mændenes ar
bejde. Slagtning og det efterfølgende arbejde 
krævede både mænd og kvinders indsats. F. 
eks. var det »vomkonens« særlige arbejde at 
rengøre mave og tarme til brug for blodpølser 
mm.

En fårekrop kunne deles i 20 stykker af 
ensartet værdi. Dette var nødvendigt i de til
fælde, hvor fårene var i »felag« dvs. blev ejet i 
fælleskab af marktalsbesidderne i den pågæl
dende udmark.

Robert Joensen beskriver med akkuratesse 
den rige terminologi, der knytter sig til de 
forskellige sektorer i fåreavlen, en terminologi 
der var blevet udviklet og forfinet gennem 
århundreder i et samfund hvor fåreavlen stod 
i centrum.63

Joan Pauli Joensen
Mens Robert Joensen er selvlært folkelivsfor
sker, så er Joan Pauli Joensen f. 1945, ud-

61. Forn Føroysk Bodsending. Torshavn 1981.
62. Robert Joensen: Böleiöin. Klaksvfk 1958. Samt Royviö 1958. Greivabitin 1960. Byta Seyd og Fletta 

1968. Vambarkonan 1972. Samlet dansk oversættelse: Fåreavl på Færøerne. Udgivet af Susanne 
Barding og Holger Rasmussen. Kbh. 1979 (Supplementum vol XII).

63. J. P. Joensen har i artiklen: Trügv og sidir i samband vid neyt, behandlet overtro og skikke i forbindelse 
med kohold og mælkeproduktion. Frödskaparrit 28. og 29 bök. Torshavn 1981: 339-357.
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dannet som etnolog. I modsætning til Robert 
Joensen har J. P. Joensen særligt beskæftiget 
sig med de dynamiske aspekter i studiet af et 
samfund i forandring. Dvs. den sociokultu
re lt  transformationsproces, som Færøerne 
gennemgik i perioden fra midten af 1800-tal- 
let til 1940.

Efter en forskeruddannelse ved Lunds Uni
versitet blev J. P. Joensen i 1975 ansat ved 
Færøernes Museum. I en afhandling fra 1975 
beskrev han livet ombord på de færøske fiske
skibe, de såkaldte slupper.64 Sluppfiskeriet 
havde i perioden fra 1880’erne til anden ver
denskrig, sat sit helt specielle præg på det 
færøske samfund og den færøske kultur.

Sluppfiskeriet var, som tidligere nævnt, et 
sæsonfiskeri, der beskæftigede en betydelig 
del af den erhvervsaktive del af den mandlige 
befolkning. I tidsrummet fra marts til sep
tember var sluppfiskerne kun hjemme et kort 
ophold i slutningen af maj. Da kunne man nå 
at sætte kartofler og skære de tørv, som hus
standen havde behov for. De mindre jordbrug 
reduceredes derved til støttejordbrug, som i 
vid udstrækning blev drevet af kvinderne. 
Sluppfiskeriet medvirkede dermed til at ned
bryde rammerne omkring det traditionelle 
selvforsynende samfund, hvor jordbruget 
stod i fokus. Fiskeriet og den gradvise over
gang til en pengeøkonomi kom istedet til at 
spille en central rolle.

Den metodiske inspiration til afhandlingen 
hentede J. P. Joensen dels direkte fra Fr. 
Barth og dels inddirekte gennem Knut Wei- 
busts Deep Sea Sailors, men også hos Albert 
Eskerød og Lauri Honko har han hentet 
frugtbare perspektiver, for sidstnævntes ved
kommende særligt i forbindelse med et tradi
tionsøkologisk arbejde.65

Bogen, o g j. P. Joensens arbejder som hel
hed, er således et prisværdig eksempel på et 
brobygge imellem folkelivsforskningen og fol

kemindevidenskaben.66 I kapitlet om supra- 
normal kommunikation viser J. P. Joensen 
hvorledes de færøske sluppfiskere forsøgte at 
bevare en vis kontrol over deres situation og 
omgivelser. Desuden beskrives hvorledes 
sluppfiskerne forsøgte at skaffe sig oplysnin
ger om verden omkring sig imens man fiskede 
på bankerne ved Island. Den supranormale 
kommunikation udgjorde således, sammen 
med de rent naturgeografiske og biologiske 
iagttagelser, det grundlag, med baggrund i 
hvilket skipperen måtte tage sine beslutnin
ger.67

Sluppfiskeriet betonede det individualisti
ske i modsætning til i det traditionelle båd- 
fiskeri. I sluppfiskeriet var hver enkelt fiskers 
udbytte afhængigt af hvor mange fisk, han 
personlig havde fanget i løbet af sæsonen. Her 
skal det indskydes, at sluppfiskeriet blev dre
vet med håndsnører, 15-20 mand fiskede side 
om side langs rælingen, med hver deres snøre. 
De forskelle i fangstlykken, som blev de en
kelte fiskere til del, førte til spændinger og 
konflikter imellem fiskerne. Under de eks
treme vilkår afstedkom dette system en lang 
række forestillinger omkring bevarelsen og 
forgørelsen af fiskelykken. J. P. Joensens af
handling er således også et eksempel på en 
undersøgelse af hvilke konsekvenser det har 
for mennesker, når de fysiske og organisatio- 
nelle rammer fuldstændig skifter karakter.

Joan Pauli Joensens bog om de færøske 
sluppfiskere behandler -  imidlertid kun en 
erhvervsgruppes halve liv. Sluppfiskernes liv i 
land i vinterhalvåret, og dagliglivet for de 
hjemmeværende, tages ikke op til behandling. 
Som en konsekvens heraf udsendte Færøernes 
Museum i 1979 en spørgeliste, med titlen 
Færøerne i Slupptiden. Hensigten hermed 
var at søge at indsamle et bredt materiale til 
belysning af dagliglivet og eksistensvilkårene 
på Færøerne i perioden fra 1890’erne til 1940.

64. Joan Pauli Joensen: Færøske sluppfiskere. En etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv. 
Torshavn 1975. (Supplementum vol. VI).

65. J. P. Joensen: Tradition och miljø i färöiskt fiske. I Honko og Löfgren (ed) Tradition och miljö. Et 
kulturekologiskt perspektiv. Lund 1981.

66. Se desuden. J. P. Joensen: »Lemperen« eller »Manden ombord«. Arv Vol. 31. Stockholm 1975.
67. I kapitlet Supranormal kommunikation behandles følgende emner: sejladsen, lokalisering af fisken, 

fiskesituationen, konkurrence, fiskelykke, bevaring af fiskelykke, varsler, manden ombord, drømme
mand og drømme.
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På grundlag af nogle prøveinterviews udar
bejdedes en detaljeret spørgeliste, der blev 
udsendt til ca. 800 statistisk udvalgte perso
ner. De 227 skriftlige besvarelser og en række 
båndinterviews, udgjorde tilsammen et kilde
materiale på mere end 9000 sider. På bag
grund af dette materiale udarbejdede J. P. 
Joensen en empirisk betonet beskrivelse af de 
forskellige sider af hverdagslivet i slupptiden, 
særlig klipfiskeproduktionen og dens miljø.68

I 1985 udgav J. P. Joensen bogen Folk og 
Fisk.69 Hovedtemaet i denne er ligeledes ar
bejdet og livet i land i slupptiden.

I sin opbygning er denne bog mere dybt
gående og problematiserende end det fore
gående værk. Bogen indeholder desuden 
færre citater og oplysninger om detaljer, der
imod rummer den en historisk oversigt af vil
kårene for udviklingen af de nordatlantiske 
fiskerier, og en udmærket, og længe savnet, 
behandling af udviklingen af det færøske fi
skeri i perioden fra begyndelsen af 1800-tal- 
let.

Tilvirkning af den nedsaltede fisk til klip
fisk, og hele det miljø der formes omkring 
klipfiskeproduktionen, og de mange fiskepi
gers arbejde beskrives i to kapitler.

I et kapitel beskriver J. P. Joensen desuden 
det specielle kontrabogssystem.70 Istedet for 
at fiskerne og fiskepigerne fik deres løn udbe
talt i kontanter indførtes den som et tilgode
havende i rederens/købmandens kontrabog. 
For købmanden betød det, at han kunne 
vente med at sælge klipfisken indtil prisen var 
bedst, til gengæld kunne arbejderne i vid ud
strækning handle på kredit.

Fiskeriet og klipfiskeproduktionen betød 
ikke nogen pludselig økonomisk revolution, 
men fik gradvis en voksende økonomisk be
tydning. Samtidig med at fokuseringen på 
sluppfiskeriet blev større, voksede også kvin
dernes deltagelse i klipfiskeproduktionen. Da 
der i samme periode blev etableret køb
mandsbutikker i de fleste bygder, kom det til
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at påvirke forbrugsmønstret og øge interessen 
for at tjene penge. I perioden fra 1870’erne 
skete der således en kontinuerlig overgang til 
en mere pengeøkonomisk orienteret hushold
søkonomi. Det må dog bemærkes, at der var 
meget store regionale forskelle imellem de 
udprægede bonde/landbrugsbygder og de 
egentlige fiskerbygder.

Bogen Fisk og Folk afsluttes med et case- 
study af Tvøroyri, en ny bygd, der var et 
produkt af slupfiskeriet og klipfiskeproduktio
nen. I dette påviser J. P. Joensen de markante 
klasseskel mellem storkøbmændene/rederne 
og den besiddelsesløse arbejderklasse, der 
helt var afhængige af førnævnte.

Kulturelt far skellet imellem det nye bor
gerskab og arbejderklassen også specifikke 
udtryk, hvilket bl.a. giver sig til kende i stor
købmændenes ostentative konsumtion. En 
dansk ingeniør Otto Zimmermann, der arbej
dede i Tvøroyri i nogle måneder i 1907, har 
beskrevet et besøg hos den lokale matador 
Peter Mortensen således:

»Vi fik en dag en skreven indbydelse til
Peter Mortensen til en kop the Kl. 6. Da 
ingen af os vidste hvorledes denne indby
delse skulle tolkes spurgte vi Doktoren og 
fik den besked, at vi maatte møde i kjole og 
hvidt; Doktorens skulle ogsaa med. Vi 
mødte saa i det fineste skrud og blev straks 
sat til et fint dækket bord, der adskilte sig 
fra de borddækninger, vi hidtil havde set, 
ved at der foran hver kuvert stod en stabel 
tallerkner, øverst en dyb; naar en ret var 
spist, blev blot tallerkner taget bort, og saa 
spiste man næste ret paa næste tallerken; 
jeg hørte senere at fruerne deroppe ... kap
pedes om, hvem der kunne servere flest 
retter til de fleste gæster uden, at behøve at 
vaske op mellem retterne; paa os virkede 
det noget mærkeligt, at blive sat til bords 
med 6 tallerkner oven paa hinanden. Den

68. Joan Pauli Joensen: Fiskafolk. Ein lysing av føroyska hüshaldinum i Slupptiöini. Torshavn 1982.
69. Joan Pauli Joensen: Folk og Fisk. Et studie over produktion og miljø i klipfiskeberedningen på 

Færøerne. Serie om Nordatlantiske forhold nr. 9, Aalborg Universitetscenter. 1985.
70. I den økonomisk-historiske litteratur omtales dette som truck-systemer.
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kop the, indbydelsen lød på fik vi kl. 1 
nat.71

Den livsstil, Otto Zimmerman noget sarka
stisk beskriver i sin dagbog, må have virket 
ganske overvældende på lokalbefolkningen i 
Tvøroyri. De store sociale modsætninger be
tød også, at det netop var i Tvøroyri at arbej
derbevægelsen først fik grobund.

Sammenfattende har hovedtemaet i J. P. 
Joensens nyeste bøger været at beskrive hvor
ledes og under hvilke vilkår Færøerne blev en 
klipfiskeproducent, samt at belyse hvilket 
præg denne produktion kom til at sætte på 
det færøske samfund.72

Forskningsinstitutioner
Færøernes Museum etableredes i 1952, efter 
at Føroya Fornminnisfelag i 1948 havde over
draget sine samlinger til det færøske lagting. 
Museet var dog allerede i 1898 blevet grund
lagt som en privat samling. Omtrent samtidig 
stiftedes også Færøernes Folkehøjskole og en 
række af de færøske ungdomsforeninger, der 
på Færøerne blev det egentlige funktionelle 
modstykke til højskolebevægelsen i Danmark.

I 1952 blev Sverri Dahl ansat som lands
antikvar og leder af Færøernes museum, og 
dermed blev der skabt baggrund for målrettet 
arkæologisk virksomhed. For Sverri Dahl var 
det selvfølgeligt at anlægge et bredt kultur
historiske perspektiv, omend museets etnolo
giske virksomhed først tog sin start efter 1975, 
hvor Joan Pauli Joensen blev ansat ved mu
seet.73

Siden 1975 har Færøernes Museum udgi
vet tidsskriftet Mondul. Dette kommer 3

gange om året og præsenterer i populær form 
kulturhistoriske og arkæologiske emner.

Det færøske Akademi, Frööskaparsetur Fø
roya, har siden midten af 1960’erne forestået 
indsamlingen af et meget omfattende tradi
tionsmateriale, særligt bestående af kvad og 
folkesagn. Medvirkende til at fremme inter
essen for et sådant indsamlingsarbejde var et 
besøg som den irske professor Seamus O’Dui- 
learga fra Irish Folklore Commision aflagde 
på Akademiet 1967.

Fra 1987 har akademiet fået universitets
status, foruden naturvidenskabelige emner 
har færøsk sprog og litteratur fået en central 
placering. Herudover gives der også under
visning i historie til bifagseksamen. Af andre 
forskningsinstitutioner må også nævnes Fær
øernes Landsarkiv.

I 1952 stiftedes Det færøske Videnskabs
selskab, Føroya Frööskaparfelag, der udgiver 
tidsskriftet Frööskaparrit (Annales societatis 
scientarum Færoensis). Dette er et bredt vi
denskabeligt tidsskrift, der dækker fagområ
derne naturvidenskab, medicin og huma
niora. Frööskaparrit er siden 1950’erne ud
kommet med i alt 33 numre. Artiklerne er 
overvejende skrevet på færøsk, dog med sam
menfatninger på engelsk -  Føroya Frööska
parfelag står desuden som udgiver for serien 
Supplementum. I denne serie er der indtil i 
dag kommet 13 bøger, hovedsageligt dispu
tatser indenfor de førnævnte fagområder.74

Nævnes må også serien Færoensia textus & 
investigationes, der udgives af selskabet til 
udgivelse af færøske kildeskrifter og studier. 
Dette selskab, der stiftedes i København i 
1943, har bl.a. bidraget til at kulturhistoriske 
hovedværker så som Svabos indberetninger 
og Debes Færøbeskrivelse er blevet alment

71. J. P. Joensen 1985: 172. Citatet stammer fra Otto Zimmermans dagbøger, manuskriptsamlingen på 
Færøernes Landsbibliotek.

72. I bogen: Fra bonde til fisker. Studier i overgangen fra bondesamfund til fiskersamfund på Færøerne. 
Torshavn 1987, har Joan Pauli Joensen sammenfattet de emneområder og problemstillinger, som han 
har beskæftiget sig med i de sidste 12 år. Sammen med 9 andre arbejder blev denne bog i 1987 
forsvaret for den filosofiske doktorgrad i kulturhistorie ved universitetet i Aarhus.

73. For en bibliografi over Sverri Dahl se: Mondul nr. 2. Torshavn 1975: 62-63.
74. Jvf. J. P Joensen: Um ikki at flyta annan fötin fyrr enn hin stendur tryggur. Ein stutt søgulig lysing av 

Føroya Frööskaparfelag og Fröskaparsetri Føroya. Frööskaparrit 31. bök 1983.
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tilgængeligt.75 Interessen for lokal- og kultur
historie er stærkt voksende, flere museer og 
lokalhistoriske arkiver er kommet til i de sid
ste årtier. I dag er vilkårene således tilstede 
for at forme et frugtbart, men også tværfagligt 
forskningsmiljø for videre studier i den fær
øske kulturhistorie.
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»... med hvad der er indfødt og norsk« 
Migration over Skagerrak i skudehandelstiden
Af Poul Holm

I årene 1983-87 finansierede de respektive 
skandinaviske forskningsråd projektet Katte- 
gat-Skagerrak-regionens kulturhistorie i 1800- 
tallet. Udgangspunktet for projektet var en 
antagelse af, at der i begyndelsen af det 19. 
århundrede eksisterede en regional samhørig
hed mellem befolkningerne over havet. Et af 
de klareste udtryk for en sådan samhørighed 
måtte vi kunne finde i de direkte kontakter 
mellem kystbefolkningerne, ikke mindst i de 
egentlige bopælsflytninger.

Migrationen har den fordel, at den er mål
bar, forudsat at der eksisterer relevante kilde
grupper. Til gengæld siger flytninger intet om 
de eventuelle kulturelle effekter af en sådan 
kontakt. Til det formål må vi studere såvel 
bevidsthedsmæssige udtryk som materielle 
levn. Mens kun få i samtiden gav udtryk for 
deres opfattelse af de fremmede, har vi 
særlig på museerne bevaret en del materielle 
levn, som vi kan bringe til at udtrykke 
noget om den videre betydning af flytnin
gerne.

Med disse overvejelser i baghovedet skal 
jeg i det følgende søge at give en oversigt over 
de norsk-danske kontakters betydning i 
Nordjylland på skudehandelens tid.1

Skudefarten2
Omkring 1600 var forbindelsen mellem 
Norge og Danmark i hænderne på de store 
købstæder. I Danmark var Aalborg den store 
udskibningshavn, og købmændene sendte op
købere langs Limfjorden og op i Vendsyssel 
ad Ry A for at opkøbe korn og sælge norsk 
tømmer. Handelen var baseret på en gensidig 
mangelsituation: nordmændene manglede 
korn og kunne stort set kun få det fra Dan
mark, danskerne manglede tømmer efter 
middelalderens og renæssancens forhugning 
af skovene. Indtil 1658 var Bohuslän hoved
leverandøren af tømmer, men efter tabet af 
denne landsdel til Sverige overtog Nedenes og 
landskaberne omkring Viken denne rolle.

Nødvendigheden af at sikre stadige og rige
lige forsyninger af såvel korn som tømmer 
ledte administrationen til i nogen udstræk
ning at se gennem fingrene med sin egen poli
tik om at koncentrere al omsætning til køb
stæderne. På Nedeneskysten anlagdes ganske 
vist Kristiansand, men byen måtte helt frem 
til ophævelsen af købstadsprivilegierne tåle, 
at der til stadighed var konkurrence fra min
dre ladesteder og fra den åbne kyst. På lig
nende måde måtte også de nordjyske køb
stæder tåle en vækst i landprangeri. Aalborgs

Poul Holm, f. 1955, cand.phil. i historie, museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.

1. Denne artikel er et sammendrag af mine studier ‘Forbindelse over Skagerrak’, Meddelelser fra Kattegat- 
Skagerrak-projektet 2, 1983, 14—30, og ‘Vendsvssels norsk- og svenskfødte befolkning i 1850’, Meddelelser 
7, 1984, 8-14.

2. Fremstillingen af skudehandelen baserer sig på min artikel ‘Samhandelsmønstre over Kattegat og 
Skagerrak, ca. 1550-1880 -  en skitse’, Meddelelser 8, 1985, 37-61. Den vigtigste litteratur om den 
danske skudehandel er Carl Klitgaard, ‘Den vendsysselske Skudehandel’, Vendsysselske Aarbøger 1, 
1915-16, 280-349; Johan Hvidtfeldt, ‘Skudehandelen i 17. Aarh.’, Jyske Samlinger 5. Rk. II, 1935-36, 
29-79; Alan Hjorth Rasmussen, Skudefart og limfjordshandel, Esbjerg og Thisted 1974; Anders Monrad 
Møller, Fra Galeoth til Galease, Esbjerg 1981, og Florian Martensen Larsen, Hav, fjord og handel. En studie 
i handelsveje i Nordjylland i tiden indtil 1850, Herning 1986.
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magt i norgeshandelen blev væsentligt redu
ceret efter tabet af Bohuslän, og Hjørring og 
Thisted var næppe mere end forvoksede 
landsbyer med ingen eller dårlige havnefor
hold.

Resultatet var en voksende direkte sam
handel mellem Nedenes og Nordjylland. Ini
tiativet udgik fra Norge, hvorfra der allerede 
kom såkaldte bageskuder og gjorde opkøb 
blandt Thylands bønder i begyndelsen af 
1600-tallet. Omkring 1680 synes skudehande
len (dvs. den direkte fart og handel over havet 
uden om købstæderne) at være gået afgø
rende frem. Baggrunden kan vi nok finde i 
den nye konsumtionsbeskatning, som lagde 
told på al indførsel til de danske købstæder. 
Motivationen til at undgå denne afgift ved at 
drive landhandel må have været stor. Selv om 
Aalborg gentagne gange protesterede, var 
handelen lovlig, for strandhandelen foregik 
mere end fire mils vej fra købstaden og der
med uden for den beskyttelseszone, som byen 
havde ret til. På Thy-kysten voksede skude
handelen frem på steder som Hansted, Vigsø 
og Klitmøller, som allerede var handelsplad
ser i midten af det 17. århundrede. I Han og 
Vendsyssel voksede handelen på dansk side 
først frem omkring 1700.

Handelen var startet på norsk initiativ, 
men nødårene under den Store Nordiske Krig 
1709-20 gav de nordjyske skudehandlere væl
dige indtægter. Udførslen af korn fra det syd
lige Danmark var hæmmet af svenske kapere 
i Kattegat, og Sydnorge blev derfor stærkt 
afhængigt af transporter over Skagerrak. Det 
er sikkert fra disse år, at udtrykket »pernit
tengryn« om en nøjeregnende person stam
mer. »Per Nitten Gryn« er blevet identificeret 
med Peder Michelsen Pugdal (1653-1730), 
som var skudehandler ved Hansted i Thy fra 
1680. Han kan have været en »gryntæller« (et 
udtryk, der kendes fra alle skandinaviske 
lande), som udnyttede den vanskelige

forsyningssituation i Norge til kun at give 
nitten gryn for en skilling.3

Efter den første strid mellem strandhand
lerne og Thistedkøbmændene fandt de sidste 
ud af at udnytte de lidt mindre kontrollerede 
forhold ved skudehandelen til egen fordel og 
engagerede sig med deres kapital i denne han
del. Dermed var hele Thy-egnen inddraget i 
en norsk samhandel, som satte et dybtgående 
præg på den lokale kultur. Et boskifte efter en 
Thisted-borger, Michel Edvardsen Galtrup, 
der døde 43 år gammel efter at have været 
købmand i 10 år viser, hvilke handelsforbin
delser der var på denne egn i midten af 1700- 
årene. De finere varer som sukker og svesker 
fik han leveret fra Aalborg, men de fleste 
andre varer handlede han via en skipper i 
Vigsø ved kysten. En regning viser, at han 
bragte tømmer, salt og seks kakkelovne med i 
en ladning, men der kom også aske, tjære og 
klipfisk fra Norge. Til gengæld sendte køb
manden sammen med en bror, der var gård
mand, ost, byg, havre, flæsk, smør og svinei- 
ster til Norge via Vigsø, hvor købmand Gal
trup selv havde en skibsbod til lager. For
retningen var åbenbart god, for boet blev gjort 
op med et overskud på hele 5000 rigsdaler.4

I det hele taget synes Thys skudehandlere 
ikke bare at have haft en usædvanlig rigdom, 
men også at have haft en storladen fremfærd. 
Skudehandlernes oprindelse i det landlige 
miljø var endnu tydelig i begyndelsen af 
1700-tallet. Med væksten i pengeøkonomien 
skilte de sig mere ud som egentlige handels- 
mænd, der gjorde krav på at blive tituleret 
som »seigneurer«.5 Klitmøller blev skudehan
delens absolutte centrum i denne tid, og vi 
kan endnu i Vester Vandet Kirke se det 
standur, som blev bekostet af skippere og sku
deejere i 1754. Prædikestolen fra 1690 blev 
bekostet af en herremand og en skudehand
ler. Fra 1800-årene findes en særpræget sam
ling mindeplader, mest over døde med til-

3. Poul Christensen, ‘Per Nittengryn’, Historisk Aarbogjor Thisted amt 1968, 415-20.
4. Thorsten Balle, ‘En købmandsgård 1766’, Historisk Årbog Thy, Mors og V. Han Herred 1973, 435-43.
5. Dorthe Haahr Carlsen, Skudehandel Thy-Sydnorge. Klitmøller 1750-1800. Et eksempel i entreprenørvirksomhed, 

upubl. speciale, Hist. Inst., Københavns Universitet 1973.
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knytning til skippermiljøet; pladerne var op
rindelig anbragt på pulpituret.6 Handelsmil
jøets særpræg blev understreget på mange 
måder i dagligdagen; således var skudeejerne 
kendt for aldrig at færdes uden paraply, om 
det så var sol eller regn.7

Den danske regerings udsending, tyskeren 
August Hennings, som berejste Vendsyssels 
og Thys kyster i 1779, var dog ikke impo
neret. Han bemærkede sig, at handelsvarerne 
var af en slet kvalitet, både det danske korn 
og de norske jernvarer. Han foreslog at op
hæve den dagældende lov, som gav danskerne 
eneret på kornforsyningen af Sydnorge og 
nordmændene monopol på jernvarer til Dan
mark. Han mente, at mangelen på fri handel 
og andre markeder holdt egnen nede på et 
unødigt lavt niveau.8 Hennings var dog nok 
for tidligt ude med sin kritik. Ophævelsen af 
monopolet kort tid efter fik ingen betydning 
for skudehandelen.

Tværtimod tog skudehandelen stadig til i 
betydning ved den åbne jyske kyst. I løbet af 
århundredet åbnedes flere strandhandler i 
Han herred og Vendsyssel. Kapitalen til virk
somheden kom ofte fra de større gårde og 
godser. Omkring 1800 var Thy og Han og 
den vestlige kyst af Vendsyssel helt orienteret 
mod Norge, hvortil man sendte overskuddet 
af sine landbrugsprodukter, og hvorfra man 
fik hoveddelen af såvel nødvendigheds- som 
luksusartikler. Det var egne af Danmark, som 
i samtiden betragtedes som perifere, måske 
netop fordi de i den grad førte deres handel 
uden om de danske købstæder. Den sydnor
ske kyststribe oplevede samtidig en gylden tid 
for sin sejlskibstrafik i såvel mellemrigsk som 
international trafik. Den kulturelle impuls gik

derfor overvejende fra Norge til Danmark, og 
befolkningsflytningerne lige så overvejende 
fra Nordjylland til Sydnorge.

1700-tallets vandring fra
Nordjylland til Nedenes
Den norske påvirkning i Vendsyssel og Thy 
viste sig umiddelbart ved, at stort set alle 
skuder, der blev anvendt i samhandelen, var 
bygget i Norge, ofte på direkte bestilling fra 
Danmark. Skuderne gav et slående eksempel 
på kulturpåvirkningernes veje i datidens 
Nordvesteuropa. De var nemlig bygget med 
forbillede i de hollandske »fløjter« med plan
kekøl og meget fladbundede. Denne form 
gjorde dem velegnede til at trække op på 
sandstranden, samtidig med at kølen gjorde 
dem slidstærke og nogenlunde sødygtige.9 
Denne konstruktionsform var velkendt for 
nordmændene gennem deres deltagelse som 
sømænd i den hollandske handelsflåde. Lige
som nordjyderne lærte af nordmændene, 
havde disse lært af den dygtigste søfartsna
tion på denne tid, Nederlandene.

Også på anden måde påvirkede nordmæn
dene den materielle kultur på den anden side 
af Skagerrak. Flere store gårde i Thy fik såle
des opført kornlader i norsk stil.10 Fine hånd
værksarbejder som en tinterrin og sågar et 
kirkeskib kom til kysten fra Norge.11 En sy
stematisk gennemgang af skifteprotokoller 
ville sandsynligvis dokumentere meget løsøre 
af norsk oprindelse. Fra erindringer fra 1800- 
tallet ved vi, at der i skudehandlerhjem kunne 
hænge et oliemaleri og en hustavle, der var 
hjemført fra Norge, og en norsk støbejernsovn

6. Opslag i Trap, Danmark-, 1961; Henning Jensen og Georg Krogh-Jensen, ‘Mindeplader fra Vester 
Vandet kirke’, Historisk Aarbogfor Thisted Amt 14, 1956-58, 294—317; 323-46.

7. Knud Aagaard, Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye, Viborg 1802, genoptrykt Odense
1983.

8. Alexander Rasmussen (udg.): ‘August Hennings’ Rejse i Thy 1779’, Historisk Aarbogfor Thisted Amt 
1917,43-62.

9. P. Christensen, ‘Sandskuden -  et forsøg på et portræt’, Historisk Aarbogfor Thy og Mors og V. Han Herred 
1973, 422-34; Morten Gøthche, ‘Fra skude til slup’, Skuder og skippere i Klitmøller, red. Henrik Bygholm, 
Frederikshavn u.å. (1984), 65-93.

10. Kr. Andersen, ‘Gamle Gaarde’, Landet mod Nordvest. Thy og Vester Han Herred, udg. C. Bruunsgaard og 
Henry E. Pedersen, Kbh. 1946, 107.

11. P. L. Hald, ‘Fra Sørlandet til Thy. En norsk Tinterrin i Thisted Museum’, Danske Museer 1, Kbh. 1950, 
49-50. P. Christensen, ‘Den norske ‘Fregat’ i Tornby Kirke’, Vendsysselske Aarbøger 1938, 238-42.
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var der også.12 Endnu findes der norske glas 
og norske ovnplader i mængde på Vendsys
sels, Thys og Aalborgs museer. Rige skude
handlere kunne sætte et minde efter sig som 
Balser Nielsen fra Kjul i Vendsyssel, der ved 
sin begravelse i 1797 fik sat en sten efter sig, 
hugget i norsk marmor til den betragtelige 
pris af 300 rigsdaler.13

De sydnorske byer, der var vokset op tak
ket være farten med bageskuder, havde for 
længst vendt sig fra farten på Jylland til den 
internationale trælasthandel. Det er klart, at 
det for den nordjyske ungdom måtte blive 
tiltrækkende at søge til dette rige miljø. Før 
folketællingernes tid kan en undersøgelse af 
vandringsmønsteret imidlertid kun ske ved en 
tidkrævende gennemgang af kirkebøger, pas, 
privatdokumenter. Vi må derfor være tak
nemmelige for, at lokalhistorikeren Carl Klit-

gaard gennem et langt liv, hvor han gennem
gik stort set alt kildemateriale til især Vend
syssels, men også i nogen grad Thys og Hans 
historie, systematisk indsamlede slægtshisto
riske data, der gør det muligt at fa et indtryk 
af vandringernes karakter.

Klitgaard var ikke i tvivl om, at vandrin
gerne gik fra Nordjylland til Nedenes. 160 
slægter (repræsenteret ved et eller flere famili
emedlemmer) udvandrede til Norge mellem 
ca. 1620 og 1814, men, siger Klitgaard, »vil 
man spørge, om der skete en tilsvarende Bo
sættelse af Nordmænd på Vestkysten af 
Vendsyssel og Ty, maa man svare nej; men 
der var dog adskillige Nordmænd her, og sik
kert flere end Forfatteren har noteret ... mest 
Kvinder, som de danske Søfolk gjorde Be
kendtskab med, naar de laa med deres Sku
der i Norge og derefter hjemførte som Ægte-

12. Mine Thomsen, ‘Erindringer fra Nørre Tornby’, Vendsysselske Aarbøger 1928, 100. P. Christensen, 
‘Nordmænd, der bosatte sig i Asdal og Tornby’, Vendsysselske Aarbøger 14, 1941-42, 97-109.

13. Klitgaard, Den vendsysselske Skudehandel, 327.
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fæller«.14 Klitgaards konklusion er baseret på 
en publiceret liste over hans fund, og denne 
liste gør det muligt at få et nærmere indtryk af 
skudehandelens betydning for migrationen. 
Der foreligger ikke lignende studier over van
dringen fra andre egne af Danmark til Norge, 
men der er ingen tvivl om, at vandringerne 
var få og tilfældige, hvis vi ser bort fra em
bedsstandens flytninger. Norge spillede ikke 
en tilsvarende kulturdominerende rolle andre 
steder i Danmark.

En gennemgang af Klitgaards liste viser, at 
han har identificeret 163 personer, som ud
vandrede fra Vendsyssel, Thy og Han herred. 
20 af disse rejste til Norge før 1700, ca. 10 
umiddelbart efter 1814, mens godt 130 perso
ner rejste i 1700-årene. Godt halvdelen af 
flytningerne fandt sted i første halvdel af 
1700-tallet. Der kan ikke være tvivl om, at det 
store opsving for udvandringen faldt sammen 
med skudehandelens opsving. Napoleonskri
gene betød uden tvivl et markant afbræk, for 
ingen havde lyst til at flytte til et hungerramt 
Norge. Tværtimod kom strømmen at gå den 
modsatte vej, som vi skal se senere.

Nordjyderne søgte til de norske byer, som 
de havde kontakt med fra skudehandelen. 
Arendal var målet for 67 personer, 30 rejste 
til Kristiansand, 23 til Risør, 10 til Grimstad, 
9 til Kragerø og 24 til andre steder i Syd- 
norge. Bortset fra Mandal og Skien fik disse 
andre steder først et nordjysk tilskud i anden 
halvdel af 1700-tallet. Dette forhold viser, at 
vandringen først gik til de store søfartsbyer, 
og siden med udbredelsen af handelsnettet 
kom der nordjyder til de mindre steder ved 
kysten og inde i landet i den egentlige skov- 
bygd.

Erhvervsbetegnelserne viser en markant 
fordeling. Fra Arendal kender vi 48 personers 
erhverv: heraf var 23 købmænd/redere (inkl. 
to kvinder gift med købmænd), 9 skippere og 
2 tømmerhandlere. 33 personer besad altså 
nogle af de højeste positioner i byens handels
liv. Derudover var der tre skoleholdere og to

prokuratorer, en kæmner og en lensmand. Af 
mere beskedne erhverv var der kun to skræd
dere og en snedker, en politibetjent, en tjener 
og en graver. I det hele taget kan vi antage, at 
der kom flere mænd med jævnere erhverv og 
flere kvinder, end Klitgaard har opsporet. 
Reidar Vollen, som har undersøgt repræsen
tativiteten af Klitgaards liste, konkluderer, at 
»at Klitgaard bare har funnet toppen af is
fjellet«.15 På trods af denne skævhed er der 
dog ingen tvivl om flytningernes nære sam
menhæng med skudehandelen.

Fra et dansk synspunkt er det mest inter
essante i Klitgaards liste den mulighed, vi får 
for at lokalisere personernes fødested, fordi 
det viser noget om dybdevirkningen af skude
handelen i indlandet. Klitgaard synes at have 
samlet navne fra hele området nord for Lim
fjorden. Som kort I viser, kom langt de fleste 
personer fra skudehandelens ladesteder og 
deres bagland. Vi ved endvidere, at mange af 
skudeejerne kom fra selvejer- og herregårde et 
stykke inde i landet, og det er derfor ikke 
overraskende, at sogne som Vrensted og 
Børglum nær Løkken afgav en del udvan
drere. Ellers var Klitmøller og Vigsø i Thy, 
Vester Thorup og Klim i Vester Han herred, 
Hune (med Blokhus) og Furreby (med Løk
ken) de vigtigste kystsogne. Købstæderne 
Thisted og Hjørring afgav også nogle ligesom 
Nørre Sundby. Klitgaard indsamlede ikke 
navne på Aalborg-borgere, men vi ved, at 
byen sendte en betydelig mængde borgere til 
Norge. Mange af disse gik dog måske til 
større byer uden for den sydnorske kyststribe. 
Således tog ca. 50 personer fra Aalborg bor
gerskab i Bergen mellem 1597 og 1865; til 
sammenligning kom der i samme periode kun 
35 vendelboer.16

Vi har ikke danske studier, der tester Klit
gaards påstand om den svage norske indvan
dring til Nordjylland i 1700-årene. For lade
stedet Løkkens vedkommende har vi dog en 
mulighed for at undersøge problemet, takket 
være Anker Skjødsholms omfattende indsam-

14. Carl Klitgaard, ‘Nordjylland og det norske Sørland, Skudehandelens indvirken paa Befolkningsfor
holdene’, Historisk Tidsskrift 10 Rk. 5. Bd. 1939, 625-57, her 656.

15. Reidar Vollen, ‘Dansk innvandring til Agder’, Meddelelser 7, 1984, 30.
16. Klitgaard, ‘Nordjylland og det norske Sørland’, 629.
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ling af personalhistorisk stof om skipper- og 
skudehandler-slægter i Løkken i det 18. og 19. 
århundrede.17 En gennemgang af hans slægts
lister viser, at han har identificeret 70 perso
ner i det 18. århundrede, hvoraf 12 havde 
familiemæssig berøring til Norge. Heraf var 
de 9 født i Løkken, men tog ophold i Norge, i 
de fleste tilfælde i forbindelse med social op
stigning (etablering som købmand, fordelag
tigt giftermål). Som tilgang til Løkken kom 
der tre nordmænd, nemlig en skipper, der ved 
giftermål overtog en skudehandel, samt to 
brødre, der blev skippere i Løkken. Disse op
lysninger modsiger ikke Klitgaards antagelse 
om en meget beskeden norsk indvandring i 
Nordjylland.

Enkelte slægter synes i særlig grad at have 
opbygget slægtsmæssige relationer på begge 
sider af Skagerrak. Det gjaldt således skude
handlere fra Klitmøller og Vi'gsø, som er 
kendt fra Klitgaards liste, og i Skjødsholms 
materiale er det lige så åbenbart hos de to 
største købmandsfamilier i Løkken, Ejlers- 
gaard og Haverslev-Krat. En skipper Kaa- 
strup var ganske særligt mobil. Født i Thy 
flyttede han til Løkken, engang før 1791 flyt
tede han til Grimstad og vendte siden tilbage 
til Løkken. Et andet tilfældigt glimt far vi i 
kirkebogen for 1814. Den tilvandrede norske 
skipper Dahis danske enke fik dette år et 
uægte barn, hvis far blev opgivet som en 
norsk matros.

Ved at stille nogle spørgsmål til slægtshi
storikernes personlister far vi således et ind
tryk af skudehandelens betydning for den 
danske Skagerrak-kyst. Skudefarten var af af
gørende regional betydning for den nordjyske 
kyst, fordi den gjorde det muligt for kyst
boerne at unddrage sig Aalborgkøbmænde- 
nes kontrol og gav handel og omsætning til 
egne, som tidligere havde været afsides og 
øde. For bønder og strandsiddere i Vendsys
sel og Thy var skudehandelen en enestående 
chance. Bøndernes marginale pengeindkom

ster stod og faldt med den, megen prestige 
knyttede sig til handelen. For den succesrige 
Løkken-skipper måtte borgerskab i en sør
landsk by stå som mere attråværdigt end at 
søge til nærliggende købstæder som Hjørring 
og Thisted, der levede en hensygnende til
værelse, og hvis beskedne omsætning alligevel 
gik via skudehandlerne.

Den handel, der gik på norsk køl, kom kun 
i ringe grad til de nordjyske strandsteder. 
Anders Monrad Møller har opgjort toldregn
skaberne for alle danske tolddistrikter i 1733 
og 1798.18 De viser, at de norske anløb på 
Jyllands Nordstrand (fra Tversted til Agger) i 
1733 kun udgjorde godt 6% af det totale an
løb af norske skuder på danske havne. I 1798 
kom der kun et norsk skib til Løkken og ikke 
et eneste til Thy-kysten. Nordstrandshande
len var blevet et rent dansk fænomen. Nord- 
mændene satsede på de rigere områder inde i 
Kattegat og Limfjorden, hvor de kunne opnå 
bedre priser og varer under sikrere landings
forhold.

Den danske skudehandel var altså en mar
ginalhandel med de dårligste produkter også 
set fra norsk side. Den nordjyske skudehandel 
far sin særlige interesse i kraft af sit præg af 
»oprindelig« bondehandel og den stærke 
menneskelige kontakt til Sydnorge. Mange 
forfattere har skildret denne handel som en 
urgammel foreteelse og sågar bygget sprogte
orier om jysk påvirkning af det »bløde« sør- 
landsmål op på denne forestilling. Jeg vil 
imidlertid fastholde, at skudehandelen så 
langt fra at være urgammel var et produkt 
først og fremmest af 1600-årenes kamp for at 
omgå Aalborgs dominans over handelen på 
Limfjorden og Norge. Initiativet var norsk, 
og handelen var særlig nødvendiggjort af be
hovet i Norge for billigt brødkorn. Først i 
1700-årene overtog nordjyderne handelen på 
stranden, mens nordmændene selv søgte an
dre havne.

17. Anker Skjødsholm, ‘Skudehandler- og Skipperslægter fra Løkken, Vendsysselske Aarbøger 1949, 149-233.
18. Monrad Møller, Fra Galeoth til Galease, 12 og bilag.
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Nødår 1808—13: Hungervandringer 
fra Norge til Nordjylland
Napoleonskrigene betød alvorlige forhindrin
ger for sejladsen på Skagerrak og Kattegat. 
Englænderne turde ikke stole på dansk neu
tralitet og knuste den danske krigsflåde. Dan- 
mark-Norge kom formelt i krig med Sverige 
som følge af, at Frederik VI nu meldte sig 
med støtte til Napoleon. Sejladsen på Katte
gat med danske handelsskibe blev umulig på 
grund af fjendtlige orlogsfartøjer, der op
bragte eller sænkede alle danske fartøjer. Der
imod blev den norske trafik på Nordjylland -  
såvel til Limfjorden som til Nordstranden -  
særdeles intens. Farten gik med en mængde 
ganske små både, som løb risikoen ved at 
sætte over Skagerrak i ly af natten.19 Krigen 
understregede den norske afhængighed af 
dansk korn. Det var nød og hunger, som drev 
de mange bønder til at trodse alle farer i 
småbåde, der var beregnet til indenskærssej- 
lads. Hensynet til den kortest mulige sejlrute 
blev af alt-afgørende betydning, og derfor op
levede de nordjyske købmænd i klitterne en 
gylden tid. Selv om riget som helhed var lam
met, tjente skudehandlerne store formuer. 
Skudehandelen fik en fremgang, som vi kan 
forestille os også havde gjort sig gældende 
under den Store Nordiske Krig hundrede år 
tidligere, hvor som sagt den danske skude
handel var gået afgørende frem.

Nødårene medførte, at folkestrømmen over 
Skagerrak midlertidig vendte fra nord mod 
syd. Det var fattige nordmænd, som simpelt
hen var drevet over havet af hungeren. Vi 
skal senere se på det statistiske belæg for 
denne folkestrøm. De fattige nordmænd hu
skes imidlertid bedst i de folkelige fortællin
ger, som er optegnet så sent som i begyndel
sen af vort århundrede.

En fortælling findes både i Thy og Vend
syssel. Ifølge den kunne de »kloge nord

mænd« gøre både ondt og godt. Da Danmark 
og Norge hørte sammen, fortælles det, van
drede fattige nordmænd rundt og samlede 
fødevarer, og man måtte forsyne dem, da de 
ellers kunne kaste en forbandelse over huset. 
Men der var nogle af dem, som gjorde godt, 
som nu rotteuddriveren i Thisted. Han lok
kede alle rotterne ud af byen, men da en 
borger nægtede at betale, blev hans rotter 
tilbage og formerede snart bestanden igen.20 
En lignende fortælling kendes fra Strandby 
nord for Frederikshavn. Også der var der en 
norsk tigger, som fik husly på Ydegård og til 
tak lokkede alle mus ud af Strandby. Han 
satte dem først fri på »musebakken«, og da 
Ydegård siden blev udflyttet til stedet, fik 
gården navnet Musbak.21

En anden fortælling kendes derimod kun 
fra Klitmøller. Det var en sømand, som var 
kommet til Kristiansand kort efter sit gifter
mål. Da han steg i land, blev han hilst tre 
gange af en nordmand med ordene »Goddag, 
du Dødens mand«. Da han krævede en for
klaring, fik han at vide, at hans kone ville 
bedrage ham og derfor søge at dræbe ham 
med en »sendekugle« på hjemturen. Han 
kunne undgå at blive ramt ved under hele 
sejladsen at sidde i en kobbergrubekeddel 
med vand. Sømanden fulgte rådet og undgik 
lige netop kuglen, der susede hen over hans 
hoved. Han nåede hjem til brylluppet for ko
nen og kæresten, så på hende med foragt og 
gik for aldrig siden at blive set. Men konens 
hjertefred var for altid borte, slutter fortæl
lingen.22

Hvordan kan det være, at de nordmænd, 
som nordjyderne ellers må have lært at kende 
så godt gennem skudehandelen, kunne fa et 
særligt ry som »kloge« og både farlige og gode 
væsener? En del af forklaringen kan være, at 
nordmændene gik længere ind i landet under 
nødårene, end de tidligere havde været, og at 
de derved vakte større opsigt. En anden del af 
forklaringen kan ligge i, at tiggere altid var

19. Kjell-O. Masdalen, ‘Endringer i skutehandelen mellom Arendal og Nordjylland i perioden 1800- 
1820’, Meddelelser 2, 1983, 6-13. Florian Martensen-Larsen, Brød til Norge, Herning 1987.

20. Hans Ellekilde, ‘Thylands vidunderlige Folkesagn’, Landet mod Nordvest. Thy og Vester Han Herred I, udg. 
C. Brunsgaard og Henry E. Pedersen, Kbh. 1946, 218.

21. Sten A. Larsen, Det gamle Strandby, Strandby 1983, 24.
22. Ellekilde, ‘Thylands vidunderlige Folkesagn’, 218-20.
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omgærdet med en vis frygt, fordi det var den 
almindelige opfattelse, at de kunne kaste 
»onde øjne« på ens hus, hvis de ikke blev 
bespist. Endelig var de som folk, der talte et 
fremmed sprog, oplagte ofre for mystik og 
frygt. Fortællingen om Klitmøller-sømanden 
viser, at den folkelige fremmedangst ikke kun 
var til stede i bondemiljøet, men også op
trådte i det maritime miljø. At sejle over Ska
gerrak må have været en manddomsprøve for 
Klitmøllers sømænd, og den »gode« norske 
spåmand fungerer på én gang som udtryk for 
rejsens fare og som en besværgelse af den. 
Samtidig var fortællingen en advarsel mod 
utroskab, for den borteblevne sømand kunne 
altid tænkes at dukke op som ved et mirakel.

Det var ikke forbeholdt nordmændene at 
spille denne rolle som »gode« og »magiske« 
fremmede. Fiskerne i Råbjerg sogn syd for 
Skagen søgte normalt en »klog« mand syd for 
Limfjorden, men da de engang havde behov 
for en særlig »stærk« helbredelse, søgte de en 
»klog kone« i Halland.23 Denne begivenhed er 
dokumenteret fra slutningen af 1800-tallet, 
hvor kontakterne øst-vest over Kattegat var 
taget betydelig til som følge af fiskernes møde 
under det havgående fiskeri. Turen over ha
vet var altså ikke en så ukompliceret affære, 
som vi kan forledes til at tro, når vi studerer 
søfart og migrationsstatistik. Havet var i fol
ketroens forstand en passage til noget godt 
eller ondt, og under alle omstændigheder en 
fare, som måtte besværges med magi. De 
fremmede på den anden kyst var nok venner 
og handelspartnere, men også fremmede og 
uforklarlige i deres adfærd og måtte vel derfor 
stå i en eller anden pagt med det overnatur
lige. Krigs- og nødtider var den bedste gro
bund for angst og skabte disse fortællinger om 
de »kloge« nordmænd.

Nordmænd i Vendsyssel i 1850- 
folketællingen
I i tiden frem til den nordiske toldaftale i 1826 
var handelen over Kattegat og Skagerrak 
fortsat hæmmet af toldskranker. De danske 
provinskøbmænd, som havde kontrolleret far
ten fra kattegathavnene, var tvunget i knæ 
som følge af lave priser på landbrugsvarer. 
Den nordjyske skudehandel var ligeledes i 
svær krise udtrykt i en række krak for de 
handelshuse, som havde satset på store ind
tægter i tiden efter fredsafslutningen. Den 
norske småskudefart kunne derfor fortsat do
minere sejladsen. Den danske skudefart var 
først fuldt på fode igen i 1830’erne.

Den vedvarende norske småskudefart mel
lem 1808 og 1826 var uden tvivl baggrunden 
for en række flytninger fra Sydnorge til Vend
syssel. De danske flytninger til Norge var 
praktisk taget gået i stå ved krigsudbruddet 
og kom ikke igang siden.24 Derimod fortsatte 
den tilgang af nordmænd, som var begyndt 
under krigen helt frem til 1830’erne. Disse 
indvandrere bosatte sig langs den vendsys- 
selske vestkyst og i sognene omkring Flad- 
strand/Frederikshavn. Med anlægget af en 
havn ved Fladstrand 1806-10 blev dette sted 
det naturlige støttepunkt for alle større skibe, 
der trodsede fastlandsblokaden under krigen, 
og det var også den havn, der fik Nørrejyl- 
lands største flotille af kanonbåde. Efter kri
gen blev byen købstad under navnet Frede
rikshavn og fik en omfattende kornhandel på 
Norge.25

Mine undersøgelser af denne norske ind
vandring er i det væsentlige foretaget på 
grundlag af folketællingen 1850. Den trykte 
tælling for 1850 er den første, der giver op
lysninger om befolkningens fødested. Mens 
den trykte statistik ikke skelner mellem sven
ske og norske indvandrere, er det muligt at 
udskille nordmændene i de utrykte lister. I 
det følgende sammenligner jeg den trykte sta-

23. Magda Poulsen, ‘Fra min Barndom i Råbjerg sogn’, Vendsyssel årbog, 1985, 31.
24. Vollen, ‘Dansk innvandring til Agder’, 27; Berit Eide Johnsen, upubl. manus, til Kattegat-Skagerrak- 

proj ektet.
25. Bent Hansen, Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968, Frederikshavn 1968, 19-20; 37-39.
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tistik med resultatet af min gennemgang af 
samtlige utrykte lister, der er grundmaterialet 
for tællingen i Hjørring amt (Vendsyssel mi
nus Kær herred).

I hele Jylland opholdt der sig i 1850 1064 
svenske/norske, heraf boede 530 i Aalborg og 
Hjørring amter, dvs. at halvdelen boede i to 
amter, der kun rummede 23% af Jyllands 
befolkning. 89% af de vendsysselske indvan
drere var norskfødte, kun 11 % svenske. 
Nordmændene var i flertal i alle sogne, men 
svenskerne fandtes koncentreret i et par land
sogne i Østvendsyssel samt i Frederikshavn 
og Skagen. Selv Læsø var mere vendt mod 
Norge end Sverige, i det centrale Byrum sogn 
var der således seks nordmænd mod en sven
sker.

Nordmændene var generelt de ældste med 
en gennemsnitsalder på 48 år mod svensker
nes 31 år. Den svenske indvandring var såle
des af ny dato, mens den norske må være 
sluttet nogle år før. Ud fra fødestedet for ind
vandrernes børn kan der i flere tilfælde fast
lægges en sandsynlig ældstealder for foræl
deren ved indvandringen. Denne beregning

viser, at de norske indvandrere normalt var 
højst 31 år ved indvandringen. Med en gen
nemsnitsalder på 48 år i 1850 må indvan
dringen være kulmineret sytten år tidligere, 
altså i 1833, og rimeligvis nogle år før. Halv
delen af de i alt ca. 190 nordmænd i Hjørring 
amt i 1850 var født omkring 1785. De er 
sandsynligvis tilvandret i deres unge år under 
napoleonskrigen. Jeg finder det rimeligt at 
antage, at netop hungerårene var kulmina
tionstiden for tilvandringen. I 1850 må 
mange af de nordmænd, som var tilvandret 
under krigen være rejst hjem igen eller afgået 
ved døden.

Det bosættelsesmønster, som fremgår af 
kort II, svarer til de egne, som i særlig grad 
var interesseret i handelen på Norge. Det sva
rer også ganske nøje til det emigrationsmøn
ster, som vi fandt for 1700-årene. Hovedpar
ten af indvandrerne fandtes i de kystvendte 
sogne og købstæder. Både Frederikshavn, 
Skagen og Hjørring havde et norsk befolk
ningsislæt, der var to-tre gange større end 
gennemsnittet for jyske købstæder; derimod 
havde Sæby, hvis havn på grund af tilsanding
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var ubrugelig, et normalt indslag af nord
mænd. Endnu mere iøjnefaldende er det mar
kante islæt i de landsogne, hvor der fandtes 
skudehandelspladser. Det gjaldt særlig Løk
ken og Lønstrup, men også de mindre pladser 
fra Blokhus til Tversted, dvs. hele den vend- 
sysselske del af Nordstranden. Derimod var 
det norske element endog meget svagt i Thy 
og Han herred i 1850. Thisteds norske ind
slag lå kun lidt over det jyske gennemsnit for 
købstæder. Nordthy og Vester Han Herred, 
med de gamle handelspladser som Klitmøl
ler, Hansted og Vigsø, havde et indslag på det 
dobbelte af gennemsnittet for jyske land
sogne, men da dette gennemsnit var så lavt 
som 0,1% af befolkningen, skulle der kun fa 
personer til at forrykke billedet. På denne 
baggrund er Løkkens norske befolkningsan
del på 3,2% opsigtsvækkende høj, og den lig
ger faktisk højere end de fleste købstæders; 
kun Helsingør og Hasle på Bornholm havde 
en højere andel af udlændinge (svenskere). 
Den norske indvandring må have været sær
deles iøjnefaldende, når de vestvendsysselske 
landsogne havde en 5-10 gange større ind
vandring end normalt, og når der ved kysten 
var en 10-30 gange større koncentration.

Indvandringens forbindelse med skude
handelen og de traditionelle regionale kon
takter understreges, når vi undersøger nord- 
mændenes fødested. I langt de fleste tilfælde 
har tælleren desværre kun noteret »Norge« i 
den relevante kolonne, men i alt 36 personer 
eller næsten hver femte er anført med nær
mere fødested; heraf er de fleste optalt i Løk
ken. Otte angav at være født i Kristiansand, 
fem i Grimstad, fire i Sandvig, tre i Kragerø 
og tre i Arendal. Derudover er hele perleræk
ken af sydnorske byer repræsenteret. Uden 
for skudehandelskysten hører vi kun om en 
født i Kristiania, en i Halden og en i Stavan
ger. Hovedparten af indvandrerne synes altså 
at være kommet fra Nedenes, eller som det nu 
kaldtes Agder. Kun én svenskers fødested er 
kendt; det var Göteborg.

Der fandtes nordmænd i alle sociale lag, 
men med en klar overvægt i de bedrestillede 
grupper, skippere, håndværkere, gårdmænd 
og husmænd, både hvad angik mænd og kvin

der. Godt halvdelen befandt sig i denne mid
delstand, mens 10% var fattiglemmer. Der
udover var der mindre grupper af tjeneste
folk, aftægtsfolk, fiskere mm. Blandt mæn- 
dene var der et ganske jævnt aldersgennem
snit på ca. 50 år i alle erhverv, bortset fra en 
lille gruppe af 20-årige tjenestekarle på en
kelte større landbrugsbedrifter som Børglum 
og Stavad. Det kan tænkes, at de søgte til 
disse bedrifter for at lære landbrug og senere 
ville vende hjem til gården i Agder. De fleste 
mandlige norske indvandrere havde således 
fundet deres livs slut-erhverv, og da tilgangen 
af yngre var beskeden, ville dette norske be
folkningsindslag være fuldstændigt opslugt i 
løbet af en generation. Det var lidt anderledes 
for kvindernes vedkommende. Kvinder, der 
var gift med en landbruger eller håndværker, 
var ganske vist også 50-årige, men i kystsog
nene og -byerne var der et indslag af yngre 
hustruer til sømænd og håndværkere.

Der kan nu tegnes et klart billede af den 
befolkningsvandring, som fulgte med skude
handelen. I 1700-tallet gik vandringen over
vejende fra Vendsyssel til Nedenes, hvor 
nordjyderne søgte at udnytte de gode karri
eremuligheder. Under de svære kriseår fra 
1808 til 1813 gik mange småbåde fra Nedenes 
til Nordjylland for at købe de fødemidler, som 
Norge ikke selv kunne producere. Småbåds- 
trafikken fortsatte helt til midten af 1820’- 
erne. Det var i denne periode, at Vestvend- 
syssel fik et mærkbart tilskud af norske ind
vandrere, som overvejende søgte to nærings
veje. Enten kom de som søfolk og tog bopæl i 
kystsognene, hvor vi i 1850 registrerer dem på 
deres karrieres top som skippere eller hånd
værkere. Eller de gik ind i landet, vel hyppigst 
først som daglejere, og fandt sig efterhånden 
et husmandssted eller en gård ved opsparing 
eller giftermål. Denne overskridelse af græn
sen mellem kyst og indland lettedes sikkert 
ved, at skudehandelen var baseret på en nær 
kontakt mellem skippere/redere, opkøbere og 
gårdmænd, som var afhængige af at produ
cere til afsætning i Norge.

Nordmændenes bosættelsesmønster afspej
ler derved skudehandelens betydning i den 
vendsysselske landsdel. I tiden efter 1826 steg
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»... med hvad der er indfødt og norsk«

den danske indsats i skudefarten igen, mens 
nordmændene atter koncentrerede sig om den 
jyske østkyst og limfjordsegnene. Den norske 
indsats fik samtidig relativt mindre betydning 
for fødevareforsyningen i Sydnorge, og med 
de bedrede økonomiske muligheder i Norge 
efter 1830 holdt udvandringen op. Kun de 
vendsysselske sømænd, som nu igen rejste på 
norgesfart, bragte et beskedent norsk befolk
ningstilskud med sig i form af hustruer. Net
op dette kvindelige indslag på gaderne i Løk
ken er, hvad den mundtlige tradition har be
rettet om fra anden halvdel af det 19. år
hundrede.

Norsk påvirkning i Løkken
Den mundtlige tradition er bedst overleveret i 
Løkken, hvor nordmændene var talrigest re
præsenterede i 1850-folketællingen, men jeg 
vil antage, at lignende kulturel påvirkning fra 
norske sømandshustruer tidligere havde væ
ret mærkbar i klitbyer som Vigsø og Klit- 
møller i Thy.26

Tilgangen af nordmænd hang ikke sammen 
med en generelt høj mobilitet i Løkken. Lige
som i andre jyske landsogne27 boede to tred
jedele i det sogn, de var født i, mens den 
sidste tredjedel overvejende kom fra de om
liggende landsogne. Løkken skilte sig alene 
ud ved det iøjnefaldende indslag på 22 perso
ner født i Norge af de i alt 685 indbyggere, 
eller 3,2%. Løkken havde i alt ca. 150 hus
stande, og i hver syvende var der en voksen 
norskfødt person. Ni af indvandrerne var 
mænd, som gennemgående var ældre, med en 
gennemsnitsalder på 56 år. To af dem var 
skippere, fem var håndværkere, en var fisker 
og en var husmand. Fire var gift med en 
dansk kvinde, tre havde en norsk hustru,

nemlig de to skippere og en håndværker. De 
tretten norske kvinder var yngre, med en gen
nemsnitsalder på 39 år. Syv var gift med en 
dansker. Af de danske ægtemænd var en skip
per, en sømand og en fisker samt tre hånd
værkere og et almisselem.

Det norske indslag i Løkken var endnu 
kraftigere end disse tal for den fastboende 
befolkning viser, idet vi må regne med en 
stadig gennemstrømning af søfolk, hvis skib 
lå på reden. Erindringer fra omkring 1860 
omtaler, at det norske sprog hyppigt lød på 
gaden, og Klitgaard nævner, at gamle kyst
boer endnu i 1939 anvendte flere norske ud
tryk.28 Lars Larsen-Ledet bemærker i sine 
erindringer:

»I mine forældres barndom var der god og 
livlig forbindelse over Vandet med vore 
Nabolande, først og fremmest det sydlige 
Norge, der bogstaveligt talt regnedes med 
til Løkkens opland. Endog i Sprogene er 
der Lighed. Snese af Gange har jeg i Norge 
oplevet -  for mit Maals Skyld -  at blive 
forvekslet med en Christianssander. Men 
kommunikationerne til Baglandet var saa 
meget desto besværligere. Den lige og di
rekte Vej til Hjørring er kun en Menneske
alder ældre end jeg«.29

Fortællinger og sange fra Norge må have væ
ret kendt i miljøet, men da Niels Levinsen 
indsamlede folkeminder i Løkken i 1854, kon
centrerede han sig desværre om tilvandrere 
fra indlandet, som ikke var direkte forbundet 
til det maritime miljø, og hvis fortællinger 
derfor ikke røbede nogen norsk kontakt.30 Til 
gengæld skrev digteren Jens Christian Larsen 
(1824—1864), der levede som fattiglem i Nr. 
Harridslev, nogle kilometer fra Løkken, en 
række digte, som giver et varieret indblik i 
vestkystmiljøet.31 Hans produktion på henved

26. Holm, ‘Vendsyssels norsk- og svenskfødte befolkning’.
27. Hans Chr. Johansen, ‘En samfundsorganisation i opbrud 1700-1870’, Dansk social historie 4, Kbh. 1979, 

93.
28. Klitgaard, ‘Nordjylland og det norske Sørland’, 657.
29. Lars Larsen-Ledet, Mit Livs Karrusel. I. Bondedreng, Kbh. 1945, 134.
30. N. Levinsen, Folkeeventyr fra Vendsyssel, udg. L. Bødker, Kbh. 1958.
31. Hjælpelærer J. C. Larsens Efterladte Skrifter, udg. N. Winther, Hjørring 1889.
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Poul Holm

400 tryksider kunne engang fortjene et nær
mere studium. Han ernærede sig bl.a. som 
lejlighedsdigter og forsøgte sig endog med et 
satirisk blad i Løkken, hvoraf dog kun et 
nummer udkom. Larsens liv var delt mel
lem hans digtervirksomhed til skudehandler
nes punch-selskaber på gæstgivergården og 
drukture på den mere ydmyge beværtning 
»Figaro«, hvor han drak sine sidste skillinger 
op. I 1850 var han på sin eneste udlandsfærd 
til Arendal, hvilket inspirerede ham til en 
fortælling om en ulykkeligt forelsket norsk 
købmand, som fallerede i Løkken og hen- 
slæbte sine dage i Vendsyssel som natmand -  
indtil han mødte menneskelig forståelse ved 
et møde med fortælleren, som gav ham mod 
til at rejse tilbage og finde sin kæreste.

Forbindelsen til Norge berømmede Larsen 
i flere højstemte digte som »Min hilsen til 
Norge« (»O hil dig, gamle Broderland / Med 
dine Kæmpefjælde / Hvor hæver sig den 
stolte Gran / Med majestætisk Vælde«!) og 
»Længsel efter Norge«, som er iblandet græsk 
og nordisk mytologi. Skudehandlerne havde 
næppe sans for den slags. I strandhandelens 
sidste glansperiode i 1850’erne ville de aner
kendes som ordentlige købmænd, og de lejlig
hedsdigte, som Larsen solgte flest af, rum
mede kun gedigen borgerlig hygge (»Midt i 
Vint’rens barske Kulde brænder / Tvende 
Hjærter her af Kjærlighed«). Larsen vidste 
udmærket, at norges-romantikken ikke havde 
rod i Løkkens virkelighed. I »Ladepladsen 
Løkken« kommer realiteterne frem:

»Højt drives her det Merkantile, 
med hvad der er indfødt og norsk; 
Producterne ere mobile 
og Havet gi’r Tømmer og Torsk,

Af raadne Kartofler sjudsker 
Man Spiritus til, som sig bør,
Og Bonden saa velvillig tusker 
For dem sit Korn og sit Smør«.

De notorisk elendige varer, som sendtes over 
Skagerrak, var en anden og mindre prestigiøs 
side end de fine titler og det gode købmands- 
skab. Nordmændene tænkte aldrig høje tan
ker om danmarksfarten. Brændevinen og de 
elendige kår langs den vendsysselske kyst for 
alle andre end bønder og købmænd var bag
grunden for mundheldet »filler og Danmark«. 
Til gengæld var det også kun det mindste 
tømmer, som alligevel ikke kunne sælges på 
verdensmarkedet, som endte som dansketøm- 
mer.32 Danskerne forsvarede på deres side 
salget af harsk smør og fordærvet korn med 
linjerne:

»Han spiste raadden Sild og Torsk, 
dog var han glad; thi han var norsk«.33

Den danske skudehandel overlevede på mar
kedets marginaler helt frem til århundredskif
tet.34 Da var de direkte flytninger over havet 
dog for længst hørt op. Og dog: endnu en 
sidste generation af vendelboer oplevede et 
ophold i Norge som en naturlig del af deres 
liv. Mange kom nemlig til Grimstad og fik 
deres navigationsuddannelse på søfartsskolen 
der. Så sent som i 1930’erne dokumenterede 
en serie avisartikler i Vendsyssel Tidende, at 
der fortsat var vendelboer i Sydnorge, som 
følte sig i pagt med det gamle samkvem. Men 
disse folk var udvandret uden kontakt med 
skudehandelen og fulgte altså nok det gamle 
spor, men med nye erhverv.

32. Arthur W. Nielsen, Mandals sjøfartshistorie fra 1850, Oslo 1941, 40-41.
33. J. Thise, ‘»Smørkræmmeren«’, Vendsysselske Aarbøger 1920, 275-98.
34. H. R. Christensen, ‘Mænd med ørenringe’, Vendsyssel Årbog 1972, 60-62.
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Anmeldelser

Dansk Lokalbibliografi, Vestsjællands Amt. Udg. 
af Vestsjællands amtskommune. Udarb. af 
Gitte Strange Jørgensen under medvirken af 
Folmer L. Christensen. 1987. 428 s. Kr.
1.100,-, for biblioteker og lokalhistoriske ar
kiver kr. 925,-.

Det er med en vis andagt, at man tager dette bind i 
hånden. Vel nok er godt 400 sider ikke epoke
gørende, men prisen for dem er ganske impone
rende. Før en gennemgang af, hvad man far for 
pengene, er det nødvendigt med et par ord om 
forudsætningerne.

Udarbejdelsen blev foretaget af Gitte Strange 
Jørgensen i en halvtidsstilling i perioden 1976-81. 
Arbejdet sluttede relativt brat uden at være fær
digt, idet bevillingen fra amtskommunen blev spa
ret væk. Herefter lå bibliografien stille, til det i 
1984 besluttedes at lade den udgive som en torso.

Med den pludselige afbrydelse -  uden egen 
skyld -  i arbejdet har udarbejderen ikke haft en 
naturlig afgrænsning. Ifølge vejledningen kan læ
seren forvente at finde alle selvstændigt udgivne 
skrifter, som er optagne i Bibliotheca Danica, 
Dansk Bogfortegnelse og de vigtigste fagbibliogra
fier -  herunder også afsnit af bøger. Udeladt er et 
antal tidsskriftartikler.

Udarbejdelsen er gjort efter hovedredaktionens 
retningslinjer og meget samvittighedsfuldt. Pro
blemet er, at manglerne er væsentligt større, end 
man får indtryk af gennem vejledningen. Et dyk 
ned i et par af de lokale bogsamlinger giver et 
mønster for bøgernes vedkommende. Bortset fra et 
par enkelte kiksere -  f.eks. var det ret naturligt 
med en henvisning til Jep Lauesen Frost: De gamle 
Byfoged- Birke og Herredsfuldmægtige, hvori der 
findes erindringer fra Holbæk, Skælskør og Ka
lundborg -  drejer det sig gennemgående om titler, 
der er mere eller mindre uigennemskuelige. Det 
kan nok umiddelbart være svært at vide, at Holger 
Georg Hansen i sin bog »Jernbaneminder« be
skæftiger sig en del med Mørkøv, lettere for den 
lokalkendte er det dog at ane, at Svend Bergsøes 
bøger om svineavl tager udgangspunkt i hans ho
vedgård Astrup.

Det kan undre, at redaktør Helge Jensens erin
dringer om sin tid i Holbæk og i Ringsted kun står 
under Ringsted, men ikke i Holbæk-opslaget. 
Amose-politik? Værket står kun under personal
historie, en henvisning under pressehistorie var på 
sin plads. Om kriteriet for udvælgelsen af tids

skriftsartiklerne står der ikke noget, så jeg har 
prøvet med forskellige opslag.

De to amtshistoriske årbøger turde være cen
trale for en sådan bibliografi, men den ene er ikke 
med efter ca. 1940. Af de i en del købstæder ud
givne skrifter med blandet historisk indhold (Jul i 
...) er medtaget Sorø og Kalundborg, Holbæk er 
udeladt. H. Lund Andersens portræt af Slagelse i 
Stads- og havneingeniøren er medtaget, sammes 
portræt af Kalundborg i samme tidsskrift er ude
ladt.

Det er meget ubehageligt at konstatere, at tids
skrifter kun delvis er medtaget, for da det ikke er 
angivet i forordet, ledes brugeren til at tro, at 
tidsskrifter er medtaget i deres helhed. Og så vil 
omtalen af en artikel fa brugeren til at indstille 
søgningen efter flere i samme tidsskrift. Egentlig er 
det noget flot i forordet at opfordre brugerne til at 
komme med tilføjelser -  de første par hundrede 
kan umiddelbart hives op af hatten.

Typografisk er bibliografien meget æstetisk og 
gennemgående overskuelig. Dog generer det me
get, at hovedinddelingen i kommuner er markeret 
med de mindste overskrifter. Det er næppe hen
sigtsmæssigt, at læseren glider fra Slagelse over i 
Sorø.

Hvad nok kan undre en hel del, er bibliografiens 
form. Den siges i forordet at være midlertidig, 
alligevel har man præsteret det kunststykke trods 
tilskud at fa prisen op omkring de 1.000 kr. Hvor 
mange ud over bibliotekerne vil så anskaffe den -  
og så kunne et andet medie være lige så udmærket. 
Meningen med en bibliografi skulle være at give et 
redskab for de mange. Og når amtskommunen har 
givet tilskud gennem seks år, måtte det trods alt 
være rimeligt at sætte prisen sådan, at dens bor
gere kunne anskaffe sig den.

Det er en trist historie. Det er trist, at amtskom
munen ikke kunne bevilge den sidste, ringe sum i 
forhold til det allerede brugte, for at færdiggøre 
bibliografien. For udarbejderen mangler ikke så 
meget i sit ellers udmærkede arbejde. Det må også 
være trist for hende at fa værket ud med disse 
mangler, uden at det er ordentligt nævnt. Det er 
trist, at den er kommet ud i så dyr en udgave, for 
det vil utvivlsomt blokere i en række år. Og det er 
trist for de biblioteker og brugere, som ikke kan 
bruge vejledningen som en rettesnor for indholdet.

Peter Korsgaard

19 Fortid og Nutid 283



Anmeldelser

Kvindebilleder: Eva, Maria og andre kvinde
motiver i middelalderen. Red. af Karin Kry
ger, Louise Lillie, Søren Kaspersen. Med re
sumeer på engelsk, tysk og fransk. I kommis
sion hos Akademisk Forlag. 1989. 223 s., ill. 
Kr. 180,-.

Bogen indeholder foredrag, der blev holdt ved det 
9. nordiske symposium for ikonografiske studier i 
august 1984. Foredragene har været længe under
vejs, men værd at vente på. Det er blevet en in
spirerende samling, omend noget ujævn. Sproget 
er mange steder fyldt med fagudtryk, og den kunst
historiske jargon kan måske skræmme, hvad den 
ikke bør. Illustrationerne er gode.

Et af højdepunkterne er den norske teolog, Kari 
Elisabeth Børresens »Eva -  Maria. Kvinnesyn i 
kristen middelalder«, der handler om det ideologi
ske kvindesyn, der giver sig udtryk i billedsproget. 
Artiklen burde egentlig have været anbragt be
gyndelsen, da den giver en fortrinlig baggrund for 
de øvrige bidrag. Det er en stramt komponeret 
artikel, i hvilken Børresen giver essensen af sit 
store, internationalt anerkendte forfatterskab (der 
mest er udkommet på engelsk eller fransk). På 7 
sider lykkes det hende at præsentere både den 
overordnede ideologi og de mange variationer, der 
forklarer modsætningen i middelalderkirkens kvin
desyn. Hertil føjer sig smukt Mereth Lindgrens 
meget inspirerende artikel »Then werdiga Jung
frun ... alla quinnors Krona. Om den lutherska 
Mariabilden i Sverige«, hvori hun påviser, at Ma
ria ikke forsvinder ved Reformationen, men ganske 
ændrer karakter i teologi og ikonografi. Tør man 
håbe på, at Lindgren også vil behandle det danske 
materiale?

Middelalderens kvindesyn er især udtrykt i bil
leder af Eva og Maria og det er vel netop disse to 
man tænker på, når man siger middelalderens 
kvindebillede hvad to af redaktørerne smukt gør 
rede for i indledningen. Men der var jo andre 
kvinder, deriblandt Maria Magdalene, der har væ
ret overset i moderne forskning. Hun symbolise
rede den angrende synder, en mere tilgængelig 
rollemodel end den perfekte Maria. Knud Banning 
diskuterer hendes store betydning især i senmid
delalderen med eksempler fra Biblia Pauperum. Jan 
Svanberg præsenterer »Salomes dans i nordens 
medeltida konst« på baggrund af en svejtsisk bog 
om emnet, mens Oscar Reutersvärd i »Okrönta 
kvinnuhuvuden och krönta på de gotländska dop- 
funternas fot« argumenterer, at disse kvindehove
der repræsenterer et af de fire verdensriger, hvilket 
anmelderen finder meget interessant derved, at 
noget kvindeligt kunne symbolisere magt, normalt 
symboliseret ved noget mandligt. Elsa Gudjönsson 
finder flest Maria-skikkelser i sin gennemgang af 
de broderede islandske alterforhæng men også en
kelte andre kvindefigurer fra helgenlegender og

argumenterer, at det skyldes brodererskens og/el- 
ler patronens særlige ønsker. Hedenske kvinde
skikkelser behandles i Martin Blindheims »En un
dersøkelse av kvinnefremtillinger i nordisk billed
kunst i merovingertid og i vikingetid«. Desværre 
begrænser artiklen sig noget skuffende -  det spæn
dende materiale taget i betragtning -  til en op
remsning af kvindeskikkelser på billedstene og ar
kæologiske fund uden en sammenhængende ana
lyse. Lidt udenfor nummer er Jonna Kjærs gen
nemgang af »Kærligheden i den høviske kultur«, 
en analyse af Tristan-Isolde myten. Det har ikke 
decideret noget at gøre med kvindebilleder, men 
rummer en spændende slutpointe: at nogle versio
ner af myten handler om vanskeligheden ved at 
integrere kvinde-mand forholdet og kærligheden i 
det feudale riddersamfund. Det havde været et 
frugtbart udgangspunkt for en analyse af den høvi
ske litteraturs kvindebillede.

Eva er blevet noget forfordelt med en meget kort 
artikel af Bengt Ingmar Kilström: »Evas barn«, 
der behandler Eva som symbol på griskhed og 
frådseri, især i forbindelse med smørkærningsmoti- 
vet. Artiklen afsluttes med en bunke hypoteser og 
spørgsmål. Det er en stor men svær kunst at kunne 
udtrykke sig klart på en begrænset plads som den, 
der her er tildelt bidragyderne.

Maria, derimod, dominerer med næsten halv
delen af artiklerne helliget fremstillinger af hende. 
Til de allerede nævnte føjer sig Hans Jørgen Fre
deriksen, der under den lange titel: »Maria-rosen- 
kransmadonna, mater dolorosa, Kristi brud, den 
nye Eva, Kirken« tolker kalkmalerierne i Skiv- 
holme kirke ved Alborg og fortæller derved også 
om de mange aspekter af Maria-dyrkelsen; Lise 
Gotfredsen, der tager fat på et fødselsmotiv i »Ma
ria og søjlen« og beskriver Pseudo-Bonaventuras 
vision fra o. 1300, i hvilken Maria føder stående, 
lænet op af en søjle, et motiv, der i slutningen af 
århundredet blev udkonkurreret af Den hellige 
Birgittas vision af fødslen; og Bernt C. Lange, der 
diskuterer »Maria i strålekrans som belysnings
motiv« forstået rent bogstaveligt, idet det drejer sig 
om dobbeltfigurer i lysekroner og processtave, der 
fremstiller Maria i solgissel. Lidt mere specielt er 
Per Jonas Nordhagens »Gammel-testamentlige 
Maria-prefigurasjoner i bysantinsk kunst« og 
Carl-Martin Edsmands »Enhörningsjakten i kri- 
stologisk och mariologisk tolkning«, hvori inddra
ges nordiske tolkninger af emnet. Bogen afsluttes 
af den flittige resumeforfatter og oversætter Rudolf 
Zeitler, der mener at motivet »Den sköna Maria 
med det nakna barnet« i østeuropæisk gotisk kunst 
er et »olöst problem«, som bør rejses hvilket det 
nok er og bør, men ikke i en så ufærdig form.

Grethe Jacobsen
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Anmeldelser

Renæssancen: Dansk -  Europæisk -  Globalt. Redi
geret af Marianne Pade og Minna Skafte Jen
sen. Renæssancestudier 2. Museum Tuscula- 
nums Forlag, 1988. 189 s. 111. Kr. 154,-.

Karen Skovgaard-Petersen: Erasmus Lætus3 Mar- 
garetica. Klassisk epos og dansk propaganda. 
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 
312. Museum Tusculanums Forlag, 1988. 103 
s. Kr. 130,55.

Indenfor faget klassisk filologi er forskernes inter
esse for renæssancens latinske litteratur i Danmark 
blevet vakt. Den har hidtil været overset, også af 
litterater og historikere med undtagelse af et par 
meget latinkyndige. Det kræver gode latinkund
skaber at give sig i kast med 1500- og 1600-tallets 
lærde af begge køn. Som historiker kan man derfor 
kun glæde sig over, at filologerne har taget fat, og 
at et forlag som Museum Tusculanum kæmper 
videre for at overleve og udgive de nyeste forsk
ningsresultater.

Renæssancen: Dansk -  Europæisk -  Globalt inde
holder ti essays, hvoraf de tre første, nemlig Peter 
Ulf Møllers: »Orientalsk renæssance«, Olaf Peder
sens: »Renaissancens naturvidenskab og naturvi
denskabens renaissance« og Benito Scocozzas: 
»Renæssance for renæssancen« diskuterer hvorle
des ordet renæssance, med hvad det indebærer, 
kan bruges på orientalske kulturer, hvilke pro
blemer der er med at bruge det i den europæiske 
videnskabshistorie, og hvordan det er blevet an
vendt i europæisk historiografi siden Jacob Burck- 
hardt.

Fire essays behandler emner fra den europæiske 
renæssance. Thomas Münzer, Thomas Moore og 
Eberlin von Günzburg kædes sammen i Sven-Aage 
Jørgensens: »Tids- og rumutopier -  kiliaster og 
humanister«, de tidlige humanister såvel som den 
internationale humanisme debat behandles af Ma
rianne Pade i »Historiografi og humanisme: stu
diet af græsk i tidlig renæssance«, en af den ita
lienske renæssances hovedværker af Lene Waage 
Petersen i »Ludovico Ariostos epos Orlando Furioso: 
Kilder -  tekst — læser« og humanisten Leonardo 
Bruni af Lars Boje Mortensen i »Imitation og ori
ginalitet hos en tidlig renæssancehumanist«.

I de sidste tre essays er dansk renaissance em
net. Minna Skafte Jensen analyserer eksempler på 
»Latinsk renæssancepoesi i Danmark«, Karen 
Skovgaard-Petersen »Et dansk hyldestdigt til 
Nürnberg« (af Erasmus Lætus, se nedenfor) og 
Peter Zeeberg afslutter med »Amor på Hven -  
Tycho Brahes digt til Erik Lange.« Alt i alt en 
samling essays af interesse også for historikere, der 
beskæftiger sig med 1500- og 1600-tallet.

I sin lille afhandling behandler Karen Skov
gaard-Petersen, som undertitlen antyder, et digt,

der både skulle demonstrere en lærd danskers klas
siske viden og kunnen, og kunne bruges i samti
dens politik. Det drejer sig om Rasmus Glads (lat. 
Erasmus Lætus) digt, Margaretica, der udkom på 
tryk i 1573. I en artikel i Historisk Tidsskrift (bind 
87, s. 209-37) har Skovgaard-Petersen påvist, 
hvorledes digtet genoptager den dansk-svenske lit
terære fejde fra årene før Syvårskrigen (1563-70) 
omend under dække af at være et epos tilegnet den 
engelske dronning Elisabeth for at omgå den para
graf i fredsaftalen, der forbød smædeskrifter fra 
begge sider. I afhandlingen er vægten lagt på det 
litterære aspekt af digtet, men det historiske er ikke 
glemt, og bog såvel som artikel bidrager til be
lysningen af 1500-tallets historie i al dets mang
foldighed.

Grethe Jacobsen

Egon Eriksen og Ole Louis Frantzen: Dansk artil
leri i napoleonstiden. Forudsætninger og udvik
ling 1760-1814. (= Tøjhusmuseets Skrifter 
bd. 11). Tøjhusmuseet. 1988. 530 sider, ill. 
Kr. 250,-.

En forhenværende og en netop tiltrådt direktør for 
Tøjhusmuseet har sammen skrevet en flot bog om 
artilleriet i Danmark i anden halvdel af 1700-tallet 
og under Englænderkrigene.

Artilleriets historie er en ellers sjældent dyrket 
videnskab, både udenlands og herhjemme. Bogens 
nærmeste forløber er således Otto Bioms bedagede 
værk om »Ældre Danske Metal og Jern Stykker. Et 
Forarbejde til Artilleriets Historie« fra 1891.

Umiddelbart kan emnet synes noget snævert; 
men de to forfattere har med held bestræbt sig på 
at indplacere artilleriet i en større militærhistorisk 
og teknologisk sammenhæng. Til forskel fra Blom 
og andre forgængere, som kun har behandlet selve 
piecerne, inddrager Eriksen og Frantzen tillige af
futagerne, vognene, ammunitionen, krudtet og det 
øvrige artillerimateriel — samt ikke mindst artilleri
ets praktiske anvendelse ved prøveskydninger og 
især under krigene. Herved når perspektivet vidt 
ud over det snævre og genstandsfikserede.

Bogen er klart struktureret i en generel ind
ledning om ballistik og skytsfremstilling, hvorefter 
landartilleriet præsenteres af Egon Eriksen og sø
artilleriet afOle Louis Frantzen. Desuden er uden
værkerne helt i orden, idet bogen er forsynet med 
præcise noter, materialeoversigt, detaljeret register 
og hele hundrede sider bilag.

Ved læsningen far man et udmærket indtryk af, 
hvor omfattende og kostbart et spørgsmål artil
leriet udgjorde for den dansk-norske stat. I 1800 
rådede hær og flåde tilsammen over mere end
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6.200 stykker skyts. Til illustration kan anføres, at 
omkring 1780 kostede et fuldt udrustet 60 kano
ners linieskib 160.000 rigsdaler, og heraf tegnede 
artilleriudrustningen sig alene for de 29.000 daler 
eller 18%. Var talen derimod om et 80 kanoners 
skib, udgjorde artillerigodsets værdi over halvde
len af de samlede omkostninger ved bygning og 
udrustning!

En fremtrædende plads i produktionen af bron
zeskyts indtog etablissementet i Frederiksværk. 
Mellem 1756 og 1830 leverede det over 2.000 styk
ker. Og her var tydeligvis tale om en datidens 
højteknologisk industri, som sikrede selvforsyning. 
Jernstykkerne derimod blev især støbt på norske 
og svenske værker.

Et bemærkelsesværdigt forhold er, at blandt an
det som følge af de store omkostninger ved frem
stilling af skytset blev dettes levetid ofte meget 
lang. Således fastholdt hærens artilleri bronzeka
nonerne af det smukke og solide system 1766 i 
mere end et halvt århundrede -  ja, i en omriflet 
udgave anvendtes de helt frem til 1864, og de kan i 
dag ses og høres flere steder som for eksempel på 
Kronborgs flagbastion. Tilsvarende med jernkano
nerne: i 1804 kendte den fremragende søtøjmester 
Christian Høyer på et konkret ønske »ingen bedre 
løsning end den 24 punds litra L kanon af system 
1692«. Dette system var helt til 1814 den vigtigste 
bestanddel af orlogsskibenes armering; der blev 
endda støbt sådanne pjecer endnu i 1823.

Bogen igennem mærker man forfatternes evne 
som museumsmænd til klart og instruktivt at be
skrive de genstande, de behandler. Men det gen
nemgående princip med desuden i høj grad at 
inddrage hele det miljø, skytset indgik i, bidrager 
væsentligt til at gøre fremstillingen spændende og 
interessant. Som eksempel på det videre perspek
tivs gevinster kan nævnes Egon Eriksens glim
rende gennemgang af de over 200 batterier, redou
ter og skanser, der blev opkastet og armeret langs 
Danmarks kyster i forbindelse med krigene 1801— 
1814. Desuden bør man være opmærksom på, at 
Ole Louis Frantzen som en af de første bringer en 
dokumenteret oversigt over flådens tab og den be
skedne genopbygning, man var i stand til at præ
stere mellem 1801 og 1814 med de økonomiske, 
personelle og teknologiske ressourcer, landet 
havde til rådighed.

Alt i alt udfylder den smukke og velskrevne bog 
vist nok et væsentligt hul inden for dansk våben
historie. Men desuden repræsenterer den et for- 
tjenstfuldt skridt i retning af at bygge bro mellem 
et specialområde, dyrket af meget få historikere, og 
den brede danmarkshistorie, som har manges in
teresse. I dette tilfælde -  som sikkert i mange andre 
-  viser det sig, at specialundersøgelserne kan kaste 
interessant nyt lys over generelle spørgsmål i histo
rien.

Erik Gøbel

Hans Chr. Bjerg: Stavnsbånd og værnepligt — om
kring værnepligtsreformen 1788. Værne
pligtsstyrelsen 1988. 31 s., ill. Enkelt eksem
plar gratis.

Værnepligtsstyrelsen har i anledning af 200-året 
for stavnsbåndets løsning udsendt en pjece, der 
skildrer den historiske baggrund for denne vigtige 
begivenhed, set fra et værnepligts-synspunkt. Det 
er styrelsen i sin gode ret til at gøre. I forordet 
skriver Steen Thorbek, at ikke kun landbruget har 
anledning til at fejre jubilæet. Ophævelsen af 
stavnsbåndet betød også et væsentligt skridt hen 
mod den almindelige værnepligt, der blev knæsat 
ved grundloven af 1849. Desuden betød 1788-for- 
ordningen en bekræftelse på og styrkelse af den 
særegne danske ordning, hvorefter værnepligtsad
ministrationen foregår i et civilt administrativt sy
stem under Indenrigsministeriet.

Overarkivar ved Rigsarkivet Hans Chr. Bjerg 
har skrevet afhandlingen. Oversigten gennemgår 
det nationale landmilitsvæsen fra dets egentlige 
gennembrug i 1701 og slutter med en omtale af 
ekstrasessionernes arbejde i begyndelsen af 
1790erne. Den lange række af hærordninger i det 
18. århundrede bliver beskrevet og vurderet, ikke 
mindst med henblik på hærens »nationalisering« 
og dens »infiltrering« af landboforholdene og gods
ejernes standsinteresser.

Hvad angår hærens nationale forvandling spil
lede forordningen af 20. juni 1788 kun en mindre 
rolle. Vigtigst var vel det tidstypiske forsøg på at 
appellere til bøndernes patriotisme ved at gøre 
værnepligten til en personlig pligt, der (i prin
cippet, men langt fra i praksis) påhvilede alle 
mænd af bondestanden. Først med hærordningen 
af 1802 blev hvervningen af udenlandske tropper 
endelig ophævet, men det spørgsmål kommer 
Bjerg ikke ind på. Det var i forholdet mellem gods
ejerne og de udskrivningspligtige bønderkarle, at 
stavnsbåndsforordningen i dens egenskab af ud
skrivningsreform fik den egentlige betydning: Ud
skrivningen af det nationale mandskab blev socialt 
mere retfærdigt end tidligere, idet udskrivnings
retten blev frataget godsejerne og overdraget ses
sionerne. Hertil kom, at soldaterne ikke mere 
skulle udskrives efter hartkornet, men efter ud
skrivningsdistrikternes folketal.

Stavnsbåndets løsning i forbindelse med den nye 
udskrivningsreform blev først en realitet efter 
svære politiske overvejelser. Hans Chr. Bjerg skri
ver, at der d. 25. august 1786 blev nedsat en »kom
mission« for at drøfte problemerne. Han betegner 
andetsteds (s. 25) denne kommission som »stavns
båndskommissionen« men formoder, at den først 
og fremmest blev opfattet som en landbokommission, 
der kun perifert skulle berøre landmilitsens for
hold. Jo, det er rigtigt set! Der er, hvad man kan 
læse i enhver nok så ydmyg historisk lærebog, tale 
om Den store Landbokommission. Den sad iøvrigt
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ikke, som Bjerg mener, i den korte tid fra august 
1786 til april 1788, men indtil 1816. Teksten til 
portrættet af Chr. Colbiørnsen s. 22 giver den rig
tige løsning. (Mon der er tale om samme forfat
ter?) Den omtaler med navns nævnelse Den store 
Landbokommission og anfører samtidig korrekt, at 
Colbiørnsen formulerede den endelige betænkning 
(d.v.s. hans berømte promemorie på 22 paragrafer 
fra januar 1787), der førte frem til stavnsbåndets 
ophævelse. I Bjergs tekst far man derimod det 
indtryk, at Peder Wormskiold og C. D. Reventlow 
tilkommer æren for stavnsbåndsløsningen og det 
nye udskrivningsvæsen (s. 21-22). Disse forvildel
ser er ikke de eneste i det lille skrift, men hører så 
afgjort til de groveste.

Til slut omtaler Bjerg ekstrasessionens arbejde 
og generalkrigskommissær C. A. W. Driebergs 
store indsats for at fa den gennemført. Bjerg har 
kigget i Driebergs »Extrakt« (Rigsarkivet) og ci
terer nogle tal fra denne meget omfattende sta
tistik. Det fremgår således, at der på reserveli
sterne stod opført i alt 204.203 mand i hele kon
geriget. Det er selvfølgelig rigtig nok, men hvad 
skal man bruge dette tal til, når det ikke bliver sat i 
forhold til andre talstørrelser? K. C. Rockstroh: 
Udviklingen af den nationale hær i Danmark. Bd. III, 
1926, s. 367-68 har fat i andre af Driebergs tal, og 
disse er interessante, for de kan udsige noget kon
kret om stavnsbåndets betydning. I alt kunne ek- 
strasessionerne fremstille knap 50.000 fuldt tjene
stedygtige reservister, men den nye hærordning 
skulle kun bruge 18.916. Ifølge den gamle hærord
ning af 1774 (den sidste under stavnsbåndet) var 
behovet for landsoldater endnu mindre, ca. 15.000 
mand. Disse tal beviser til fulde, at der på landsplan 
var rigeligt med rekrutemner, »mandskab«, til for
svaret. Indberetninger fra landkommissærerne om 
sessionerne i foråret 1787 bekræfter denne anta
gelse, men understreger dog, at ikke fa godser på 
Sjælland og Lolland-Falster havde besvær med at 
sammenskrabe det fornødne antal karl^. (Rock- 
stroh, s. 346-47.)

Birgit Løgstrup fremsætter i Jorddrot og admini
strator (1983) og Bundet til jorden (1987) (jfr. Fortid og 
Nutid, Bd. XXXV, Hft. 3, 1988) den tese, at gods
ejerne var villige til at give afkald på udskrivnings
retten, fordi de ikke længere kunne opfylde 1774- 
ordningens forøgede krav om landsoldater. Hertil 
kan man altså svare, at dette sikkert nok gælder i 
hendes konkrete tilfælde (Løvenborg gods på Sjæl
land), men aldeles ikke på landsplan og navnlig 
ikke i godsejerreaktionens højborg: Jylland.

Asger Simonsen

Helge Nielsen: Drømme om Frihedsstøtten. Rho
dos. 1986. 154 s., ill. Kr. 98,-.
Flemming Nielsen: Bønder. Landbrug i Nord-
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østvendsyssel gennem 200 år. Nordtryk. 
1988. 55 s., ill. Kr. 62,-.

Julius Bids trup: Vesthimmerland omkring 1788. 
Vesthimmerlandske småskrifter 3, 1988. 103 
s., ill. Kr. 50,-.

Landboliv i Gjern Kommune 1788-1988. Et skrift i 
anledning af 200 året for Stavnsbåndets Løs
ning. Red. Else Marie Lindblom. Lokalhisto
risk Arkiv for Gjern Kommune 1988. 143 s., 
ill. Kr. 96,-.

Landboreformerne -  set herfra. Red. af Bjarne 
Porsmose og Poul Riis Svendsen. Vestfynsk 
Hjemstavnsforening 1988. 27. s., ill. Kr. 25,-.

Birte Hjorth: Amager og stavnsbåndet. Dragør 
Lokalhistoriske Arkiv. 89 s., ill. 1988. Kr. 
50,-.

Med kendskab til den mængde bøger og skrifter, 
der udkom omkring stavnsbåndsjubilæet i 1988, 
må man gentage Jeppes berømte spørgsmål i baro
nens seng: Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Bø
gerne og skrifterne er der virkelig i stakkevis, og der 
er dermed udstukket en omfattende opgave for 
fremtidige »jubilæumsforskere«. Hvad interesse
rede man sig særligt for ved dette stavnsbåndsjubi
læum, hvor og hvordan? Allerede hos den (næsten) 
samtidige anmelder trænger disse spørgsmål sig 
På-

De skrifter, som redaktøren her har foreslået 
omtalt samlet, er gode både som grundlag for svar 
på nogle af ovennævnte spørgsmål og i det hele 
taget til indblik i de store landboreformer.

Man har i denne omgang været en del optaget af 
selve Frihedsstøtten. Allerede i 1986 kom to bøger 
om den, nemlig kunsthistorikeren Karin Krygers 
store monografi, jf. anmeldelse af Dorthe Falcon 
Møller i Fortid og Nutid 1987 s. 260—261, og bi
bliotekshistorikeren Helge Nielsens Drømme om 
Frihedsstøtten. Sidstnævnte er mildt sagt en uven
tet og anderledes indføring i baggrunden for støt
tens rejsning og den betydning, den fik fra grund
stenen blev lagt i 1792, ja endog før. Forfatteren 
lader ganske vittigt fremstillingen fremstå som een 
lang drøm, hvori Frihedsstøtten bliver hovedper
son som den kidnappede i en udgave af TVs »Her 
er dit liv!«, der fik en del opmærksomhed for nogle 
år siden. De indkaldte gæster er -  med let om
skrevne navne — de kulturpersonligheder, der del
tog i den dengang hede debat om støttens evt. 
flytning. Der tales og tales, og tilhørerne/læseren 
informeres meget grundigt og noget indviklet af 
den kendte journalist, der (alias bogens forfatter)
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virkelig har lavet historisk research. Hele det poli
tiske spil fra 1788 og de følgende år rulles op. Først 
efter udsendelsen far støtten og den frigivne bonde 
ironisk nok et ord indført. Det er på mange måder 
elegant og fantasifuld formidling af et indviklet 
stof, men den megen snak virker ærlig talt hurtigt 
trættende, når man vil bruge bogen og udnytte 
forfatterens store overblik. Heldigvis er virkelig
heden godt med i form af en masse henvisninger til 
samtidig og nyere litteratur over et bredt felt.

Det går som en rød tråd gennem mange af jubi
læumspublikationerne, at de egentlig ikke er det! 
Man har blot brugt det officielle jubilæum som en 
anledning til at fa givet landbo- og lokalhistorien et 
løft. Der synes at være almindelig tendens til at 
konstatere, at på den pågældende egn spillede 
hverken stavnsbåndet eller dets løsning den største 
rolle for befolkningen, men da det i den grad blev 
symbolet på frihed og forandringer, skader det ikke 
at nævne det.

Flemming Nielsen: Bønder. Landbrug i Nord- 
østvendsyssel gennem 200 år er helt på denne linie. 
Man vælger at lægge hovedvægten på udskiftningen 
og de særlige dyrkningsformer på egnen. Bogen, 
der er udgivet i samarbejde med Bangsbomuseet, 
viser i tekst, men også i smukke nutidige fotogra
fier, egnens særpræg. Forfatteren understreger 
med konkrete eksempler, at der var andet end 
landsbyer og vangebrug på reformtiden. Eneste- 
gårdene, græsmarks- og hedebruget var her de 
realiteter, reformerne måtte udgå fra. På under 60 
sider lykkes det i en klar og almen forståelig form 
at give læseren både den almindelige landbohisto
riske baggrund og indsigt i de for lidt kendte lokale 
variationer.

Vesthimmerlands Museum i Ars samt egnens 
landboorganisationer har markeret jubilæet med 
et nummer i rækken af småskrifter, dette skrevet af 
Julius Bidstrup. Emnet er i almindelighed egnen 
på reformtiden. Målgruppen er tænkt bred, også 
skolerne. Sprog og stil er fint afpasset. Der er prø
ver på alle de klassiske emner med levevilkår i 
forskellige lag, lidt om kirke, skole, sæd og skik. Et 
afsnit om bondeuro er helt i tidens stil også taget 
med; egnen hører dog ikke til de vildeste. Der 
uddrages uden rysten på hånden en klar lære af 
landboreformerne, nemlig at de er »et historisk 
eksempel på at kriser kan løses, hvis der er vilje og 
mod til utraditionel tænkning og samfundsinve
steringer« (forordet). Senere konstateres det, at 
arbejderklassens »frigørelse« nok gik hurtigere, 
fordi bondestanden havde vist vej, og at folk i 
Danmark er gode til at leve op til frihed under 
ansvar. Holdningsløs historieskrivning er det in
genlunde.

Gjern Kommunes Lokalhistoriske Arkiv har 
med historikeren Else Marie Lindblom som leder 
og redaktør arbejdet i studiekreds med kommu
nens landboliv fra 1788 til vore dage. Resultatet er 
en større antologi om en egn, som iflg. redaktøren 
ikke kendes af ret mange. Med ildhu er der gjort

reklame for både egn og arkiv. Selv om bogen er 
præget af, at mange lokale skulle til orde om 
mange -  mere eller mindre -  lokale landboemner, 
så fungerer den takket være flere gode dagbøger og 
erindringer fra den periode, hvor virkningerne af 
landboreformerne viste sig på mange fronter. I 
øvrigt er det også her udskiftningen, man har søgt 
at dække for reformtidens vedkommende, men 
man bringer pænt et billede af forordningen 20. 
juni 1788.

Bjarne Porsmose m.fl. har set landboreform- 
nerne fra Vestfyn, nærmere betegnet egnen om
kring Vestfynsk Hjemstavnsgård i Gummerup. I et 
kønt farveillustreret hæfte (å la »Skalk«) bringes 
man rundt i kulturlandskabet og far forklaret hvad 
udskiftningen og de nye dyrkningsmetoder betød 
for bebyggelse, skov og hegn. Yderligere behandles 
hoveri og selveje med konkrete eksempler. Hertil 
skal lægges et inspirerende idéhistorisk essay af 
Lars Paludan om tidsånden i det gamle og nye 
samfund. Udgangspunktet er en analyse af ma
leren Johan Th. Lundbyes bekendte kostald i 
Vejby. Fynsk er det ikke, men interessant alligevel.

Rejsen over landet slutter mod øst med Amager, 
hvor Birte Hjorth, leder af Dragør Lokalhistoriske 
Arkiv, har skrevet en letflydende lille bog om Ama
ger og stavnsbåndet. D.v.s. som sædvanlig er der 
intet om det sidste, for såvel hollænderne som de 
danske bønder på øen var selvejere og ret frit stillet 
i 1788. Til gengæld er der en god indføring i disse 
bønders særlige bånd i form af kørsler og høhøst 
for konge og hof. Trods privilegier af den ene og 
anden art kan man godt fa den fornemmelse, at 
livet blev friere, jo længere væk man kom fra mag
tens centrum -  til Vendsyssel f.eks.

Styrken i den omtalte og anden lokalt udgivet 
litteratur i anledning af stavnsbåndsjubilæet ligger 
efter undertegnedes mening i, at man har grebet 
den nyere landbohistories påvisning af, at det sjæl
landske billede af landbosamfundet ikke passer til 
en række andre egne. Især ved studier af udskift
ningsforløb og de synlige spor i landskabet er det 
landbohistoriske Danmarkskort omkring 1800 ble
vet fyldt bedre ud.

Det afspejles i det typiske emnevalg, at lokale 
frihedsdrømme har været svære at fa tag i. Man 
har gennemgående holdt sig fra dem, hvis de ikke 
havde at gøre med hoveriet, og i det store og hele 
overladt det med stavnsbåndet og Frihedsstøtten 
til andre.

Margit Mogensen

Judiskt liv i Norden. Red. af Gunnar Broberg, 
Harald Runblom og Mattias Tydén. Alm
qvist og Wiksell, Stockholm. 1988. 361 s. 
SEKr. 207,-.
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Nordens rolle som værtssamfund for indvandrer
grupper er af ny dato. Men der findes dog her i 
verdens nordlige udkant etniske grupper og min
dretal, hvis historie er lang. En sådan gruppe ud
gør jøderne, som allerede kom (til Danmark) i 
1600-tallet. For at belyse de jødiske mindretals 
vilkår og liv i Norden afholdt Centrum för multiet
nisk forskning ved universitetet i Uppsala i 1986 en 
stor konference, der samlede forskere fra alle de 5 
nordiske lande. Konferencen resulterede i bogen 
»Judiskt liv i Norden«.

I bogen beskrives det jødiske mindretals histori
ske kronologi og bosættelse i de fire store nordiske 
lande. Også minoritetskulturens møde med ma
joritetssamfundet behandles -  et kulturmøde præ
get af fordomme, antisemitisme og forfølgelse på 
den ene side og af stræben efter assimilation på den 
anden side. Men også af en etnisk gruppes forsøg 
på at bevare sin kulturelle egenart. Bredest belyses 
de jødiske mindretal i Sverige og Danmark. Jø
derne i Norge og Finland har været få og deres 
kulturelle og samfundsmæssige betydning tilsva
rende lille. Interessen for og kendskabet til emnet 
er selvfølgelig også derfor større i Sverige og Dan
mark. Specielt her i Danmark er interessen for 
dansk-jødisk kultur og historie stor og kommer til 
udtryk ved en livlig forskningsaktivitet og gennem 
dannelsen af Selskabet for jødisk historie, Tids
skrift for jødisk historie og litteratur samt planerne 
om et jødisk museum i København.

»Judiskt liv i Norden« giver i 4 indledende artik
ler af Sven Tagil, Merete Christensen, Oskar Mendelsohn 
og Tapani Harviainen oversigter over de jødiske mi
noriteters historie i Sverige, Danmark, Norge og 
Finland. Oversigtsartiklerne følges op af 4 uddy
bende artikler. Per B. Katz sammenfatter sin forsk
ning om 1600-tallets jødiske indvandring til Dan
mark og de første jødiske bosættelser i landet. Bent 
Blüdnikow præsenterer hovedindholdet af sin bog 
om de østeuropæiske jøders situation i København 
i beg. af 1900-tallet. Joseph Zitomersky kortlægger 
svenske jøders demografiske udvikling og geografi
ske bosætningsmønster fra 1780-1980 og Marina 
Burstein sammenfatter tilsvarende sin forskning om 
den jødiske migration til og fra Finland og grup
pens bosætningsmønster i landet fra 1800-tallets 
midte frem til 1970’erne.

Andre kapitler tager sig af selve mødet mellem 
de to kulturer. Per Ole Johansen behandler de norske 
myndigheders holdning til den jødiske indvan
dring 1914—40. For Sveriges vedkommende beskri
ver Magnus Nyman de fordomme, som mødte de 
første jødiske immigranter i midten og slutningen 
af 1700-tallet. Dette følges op af Lena Johannesson i 
hendes artikel om svenske avisers antisemitisme et 
halvt århundrede senere. Antisemitismen i århun
dredskiftets Sverige redegør Mattis Tydén for og 
Svante Hansson beskæftiger sig med de svensk-jødi
ske intellektuelles forhold til deres jødiske bag
grund under 1930’ernes nazisme. Jødernes eget 
forhold til egen baggrund er ligeledes emnet for

Anmeldelser
Kristian Hvidts artikel om brd. Brandes opfattelse af 
deres herkomst.

Med udgangspunkt i Hanna Paulis maleri 
»Vännerna« fra 1907 giver Gunnar Broberg en over
sigt over fremtrædende jøder indenfor kultur og 
videnskab i Sverige o. århundredskiftet. Sluttelig 
fremlægger Julian Ilicki sine resultater af en sociolo
gisk undersøgelse over identitetsforandringer hos 
yngre polske jøder i Sverige efter 1968.

Og der er mere endnu at hente i denne bog. 
Herværende læsere kan bl.a. bruge den som sup
plement til den forskningsoversigt over dansk-jø
disk historie, som Fortid og Nutid bragte i 
1985.

Men hvorfor nu denne intense beskæftigen sig 
med jødisk mindretalshistorie? Den drivende kraft 
i bevægelsen kommer selvsagt fra jødiske kredse, 
som ligesom andre mindretal verden over ønsker 
at tage vare på deres historiske baggrund og kul
turelle rødder. For ikke-jødiske kredse er den histo
riske viden af vigtighed. Ikke alene fordi også min
dre betydningsfulde elementer i et samfund kan 
være af interesse, men også fordi et samfunds hold
ning til sine minoriteter er en vigtig nøgle til for
ståelsen af samme samfund. Men hvorfor det jødi
ske mindretal og ikke en af de andre indvandrer
grupper?

Svaret kan ikke ligge i mindretallets størrelse. I 
alt lever der ca. 25.000 jøder i Norden i dag. 16.000 
i Sverige, 7.000 i Danmark og godt 1.000 i hen
holdsvis Norge og Finland. Vi beskæftiger os altså 
med promilleregning.

Heller ikke som konfliktforskning er jødisk min
dretalshistorie speciel eksemplarisk. Alle påvisnin
ger af jødehetz og diskriminerende administra
tionspraksis til trods, så har mødet mellem jøder 
og det nordiske folk set i et historisk og globalt 
perspektiv stort set været gnidningsløst. Vel har 
fattige jøder fået pisken at føle. Men netop fordi de 
var fattige, ikke fordi de var jøder. Bent Blüdni- 
kows undersøgelser viser, hvorledes pisken til tider 
blev svunget af mindretallets egne. Klapjagt på 
fattigfolk behøver ingen etnisk motivation og be
grænses heller ikke af samme.

Svaret på den jødiske kulturhistories fascina
tionskraft ligger snarere i dens udbud af enkeltin
divider, der afgørende har præget europæisk øko
nomi og åndsliv. Desværre giver bogen kun in
direkte et bud på det bemærkelsesværdige fæno
men, at jødisk indflydelse står i et næsten omvendt 
proportionalt forhold til mindretallets størrelse. 
Den svenske judaistiks grand old man, Hugo Va
lentin, henviste til den berigende dualisme mellem 
to kulturer som forklaring på fænomenet. Imid
lertid gør en sådan dualisme sig gældende for alle 
etniske minoriteter og kan derfor kun være en del 
af forklaringen. Georges Brandes mente kort og 
godt, at jøderne »står på et arkimedisk punkt 
udenfor de ariske stammers medfødte begræns
ning, ligesom på et højt sted med fri horisont«. I al 
sin storladne og åndsaristokratiske arrogance er
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det nok en formulering, der indeholder kodeordet 
til skatkammerdøren. Den jødiske kulturarvs rod
net er spredt over det meste af verden. Slægtsfor
bindelser på tværs af grænser og internationale 
kontakter i øvrigt giver næring til storhed i tanke 
og handling.

I bogens efterord peger lederen af Centret for 
multietnisk forskning, Harald Runblom, da også 
på behovet for nærmere at få undersøgt de finansi
elle og sociale aspekter ved jødernes kontakter 
tværs over landegrænserne. Forhåbentligt bliver 
dette aspekt taget op i det kommende arbejde.

Helle Otte

Erica Simon: »- og solen står med bonden op«. De 
nordiske folkehøjskolers idehistorie. Askov 
1989. 169 s. ill. Kr. 120,-.

Blandt de danske folkehøjskolers mange korte 
sommerkurser udbydes hvert år et Kierkegaards
kursus, som har stor søgning af eksportorienterede 
danske erhvervsfolk.

Interessen for kurset i de ellers højskolefrem
mede erhvervskredse skyldes efter sigende, at er
hvervsfolkene i udlandet, når de tilkendegiver de
res nationalitet, ofte bliver udspurgt om de to be
rømtheder H. C. Andersen og Søren Kierkegaard. 
De færreste forretningsfolk kender i forvejen noget 
til sidstnævntes eksistentielle tanker. Derfor kur
sets popularitet.

Andre højskolekurser beskæftiger sig naturligvis 
med Grundtvig, men her er kursuspladserne besat 
af folk, for hvem Ejvind Larsens Frie (grundt
vigske) ord i dagbladet Information ikke er ganske 
ukendt. Erhvervsfolk kommer derimod ikke, idet 
de færreste i det store udland kender den i sit 
hjemland så højt besungne Grundtvig.

Blandt de fa udlændinge, som har studeret 
Grundtvig og den nordiske folkehøjskole, er den 
franske idehistoriker Erica Simon. I 1960 fik hun 
ved Sorbonne-universitetet i Paris antaget værket 
»Reveil national et Culture populaire en Scandina- 
vie« (National vækkelse og folkelig kultur i Skandi
navien) som doktordisputats, og i årtier har hun 
forsøgt at udbrede kendskabet til Grundtvig og 
folkehøjskolens ideer både i sit hjemland og i den 
tredie verden.

Hovedpunkter i Simons forskning er nu med 
bogen »- og solen står med bonden op -« til
gængelig i populariseret form. Bogen giver et kort 
rids over den nordiske folkehøjskoles tilblivelse i 
det 19. århundrede. Idegrundlaget bag de danske, 
norske og svenske folkehøjskoler skildres særskilt, 
oversat til det pågældende lands sprog, og bogen 
slutter med et kapitel om højskoletankens mulig
heder i dag set i internationalt perspektiv.

Et centralt aspekt i værket er understregningen 
af de markante forskelle i de tre nordiske landes 
højskoletraditioner. Den danske højskole indgik 
aktivt i bøndernes politiske og kulturelle kamp i 
forrige århundrede. Den norske højskole blev en 
del af sprogstriden og nordmændenes nationale 
vækkelse, mens den svenske højskole mere nøg
ternt bestræbte sig på at formidle eksakte kund
skaber. Fællestrækkene eksisterede naturligvis 
også. Skønt svenskerne absolut ikke havde for
ståelse for »vækkelse« eller grundtvigsk »beån
delse« sigtede skolerne i alle tre lande mod op
lysning af folket, dvs. bønder og arbejdere. Alle 
skabte en eksamensfri skole med åben adgang; 
skoler udenfor det offentlige skolevæsen, som ikke 
tilstræbte at give eleverne en speciel faglig kompe- 
tance.

Simon er tydeligvis optaget af folkehøjskolens 
oprindelige evne til at styrke en national identitet 
og være talerør for især bondestandens demokrati
ske og kulturelle krav i det 19. århundrede. Det er 
da også på det punkt, hun fremhæver et aktuelt 
perspektiv. Målet med Erica Simons undersøgelser 
er, med Ebbe Kløvedals ord, »at lade fortidens lys 
gå gennem nutidens linse og derved kaste lys over 
fremtiden«. Folkehøjskolens ideer og erfaringer fra 
det 19. århundrede skal benyttes som inspiration i 
den tredie verden i dag og fremover i bestræbelsen 
mod at genfinde national identitet og demokratisk 
styre. Simon omtaler da også kort allerede ind
høstede erfaringer fra højskoleforsøg i bl.a. Austra
lien og Nigeria. Ikke mindst Simons erfaringer 
med at aktualisere de nordiske folkehøjskolers idé
grundlag til andre folk og nationaliteter så man 
gerne uddybet mere, end det er tilfældet i en ellers 
velskreven bog.

Henning Ringgaard Lauridsen

Ole Højrup (ed.): Dampskibskaptajn. Beretnin
ger fra århundredskiftet (= Søens Folk bd. 8). 
Christian Ejlers’ Forlag, 1988. 232 s. ill. Kr. 
358,- i abonnement, kr. 378,- i løssalg.

Med det foreliggende bind har Ole Højrup bragt 
sin flotte erindringsudgivelse til ende. I de otte 
bind er vi efterhånden nået gennem hele den soci
ale pyramide på både små og store fartøjer i perio
den med overgang fra sejl til damp og motor om
kring århundredskiftet. Bøgernes titler er i række
følge: »Skibsdreng og letmatros«, »Sejlskibsmatros 
og tømmermand«, »Dampskibsmatros og kvarter
mester«, »Fyrbøder og maskinmester«, »Skibskok 
og messedreng«, »Sejlskibskaptajn«, »Skibsfører 
og skipper« samt endelig »Dampskibskaptajn«.

Sidste bind er helt helliget Johannes Ingerslev- 
Nielsens beretning om sit liv til søs. Han var født i
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1878 og kom ud at sejle som attenårig en tid i 
langfart til New Zealand og Sydamerika med store 
norske sejlskibe. En slægtning overbeviste ham 
imidlertid om, at fremtiden i stedet lå i dampski
bene. Efter styrmands- og skibsførereksamen i 
1902 prøvede Ingerslev-Nielsen først Det Dansk- 
Russiske Dampskibsselskab og senere DFDS’s og 
ØK’s rutebåde. Fra 1910 blev han i stedet skibs
fører i mindre dampere i trampfart, blandt andre 
rederiet Atalantas »H. V. Fisker« på knap 2.000 
bruttoregistertons i fart mellem Europa og Vesta
frika, siden i samme rederis nybyggede skibe »E. 
T. Nygaard« og »Sierra Leone«. Da rederiet op
hørte, gik Ingerslev-Nielsen i land i 1927, blev 
skibsinspektør i Det Danske Petroleums Aktiesel
skab og efterhånden søkyndig dommer i Sø- og 
Handelsretten samt medlem af Statens Overskibs
tilsyn. Som pensionist i 1950’erne har han ned
skrevet sin temmelig personlige og meget spæn
dende beretning om årene til søs på verdensha
vene.

I forbindelse med omtalen af overgangen fra 
sejl- til dampskibsforhyring fremsætter Ingerslev- 
Nielsen en række meget typiske betragtninger over 
de rene ædle sejlskibe og disses stolte og dygtige 
folk -  i modsætning til dampskibenes temmelig 
monotone og rutineprægede, men mere effektive 
verden. Han vidste alligevel så godt som nogen 
anden, at »imidlertid var dampen fremtiden, og 
der lå min fremtid« (s. 84f).

Et karakteristisk træk hos denne udmærkede 
kaptajn -  og de fleste af hans kolleger -  var, at de 
havde forbløffende lidt menneskelig kontakt med 
den øvrige besætning: Ingerslev-Nielsen omtaler 
vist kun et godt forhold til een førstestyrmand og 
een førstemester; ellers far man klart indtryk af, at 
kaptajnen ikke talte andet end strengt tjensteligt 
med nogen ombord. Ja, han spiste også mestendels 
i ophøjet ensomhed. I stedet dyrkede han sine 
sociale kontakter i land blandt embedsmænd, lod
ser, mæglere og andre standsfæller. Desuden be
nyttede Ingerslev-Nielsen ofte lejligheden til at 
medbringe sine obørn og hustru, om hvem han 
skriver smukt. Arene under Første Verdenskrig 
bragte ham imidlertid i sjælekvaler for så vidt an
gik familiens medrejsen på de farefulde ture.

De otte bind med sømandsberetninger er ud
kommet helt planmæssigt siden 1985, og de er alle 
løbende blevet anmeldt her i tidsskriftet -  første 
gang i 1986 i bind XXXIII s. 243-245. Den ros, 
som blev fremført dengang (blandt andet vedrø
rende layout, illustrationer og spændende læse
stof), må opretholdes her ved værkets afslutning. 
Kritikken fra dengang (blandt andet vedrørende 
den meget sparsomme annotering, den ukendte 
repræsentativitet og den alt for summariske sam
menfatning og konkluderen) er imidlertid også sta
dig lige berettiget.

Dog er der fra bind til bind sket en markant 
ændring i retning af at bringe længere uddrag af 
færre beretninger i stedet for småpluk fra mange.

Medens der således i første bind optrådte 15 for
skellige berettere, hvoraf den enes erindringer 
endda var delt op og placeret to forskellige steder, 
er der i værkets sidste bind som sagt kun 1 be
retning. Herved er læseværdigheden blevet forøget 
ganske betydeligt. I alt er 80 berettere kommet til 
orde i de otte bind.

Specielt for bind 8 er, at det indeholder ud
mærkede registre over alle værkets berettere, illu
stratorer, kaptajner, skibe og steder. Desuden fin
des en 2/2 sides sammenfatning af de næsten to 
tusinde sider. Denne er imidlertid for kortfattet til 
andet end summarisk at gentage påpegningen af 
de forskellige mandskabsgruppers forskellige karri
ereveje, de forskellige finansieringsformer (parts
rederi og aktieselskab) og de forskellige miljøer i 
form af sejlskibenes internationale og dampskibe
nes snævrere nationale mandskaber. En egentlig 
tolkning og systematisering (å la Knut Weibust) af 
de otte store bind overlades derimod til den tænk
somme læser selv.

Samlingen af beretninger fra søens folk fra slut
ningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet 
kan på den anden side umiddelbart læses som de 
overraskende velskrevne og uhyre interessante 
skildringer, de er af mange facetter aflivet ombord 
og i land. De mange flotte og instruktive fotografier 
bidrager også i høj grad til at gøre læsningen af 
bøgerne til en nydelse.

Det er derfor med glæde, at man erfarer, at Ole 
Højrup håber engang at kunne udgive en tilsva
rende serie om havnens og kystens folk med skil
dringer af søfolk, der er gået i land som yngre eller 
ældre.

Erik Gøbel

Helga Schwede: Dronning Louises Asyl 100 år. 
Udg. af Dronning Louises Asyl, København 
1988. 63 s., ill. Kr. 70,-.

Per Bo Christensen: På ferie gennem 85 år. Børne
nes Kontor i Aalborg 1903-1988, udg. af Bør
nenes Kontor i Aalborg og Lokalhistorisk Ar
kiv for Aalborg Kommune. Aalborg 1988. 
120 s., ill. Kr. 65,-.

Indvandringen til byerne, arbejderklassens vækst 
og borgerskabets berigelse skabte i løbet af anden 
halvdel af det 19. århundrede grobund for en op
blomstring af den private velgørenhed. En vel
gørenhed, som tit rettede sig mod børn fra dårlige 
sociale kår.

Borgerskabets mænd og kvinder engagerede sig i 
oprettelsen af asyler og børnehjem. Mødre og dø
tre strikkede og syede og samlede penge ind, så 
fattige børn kunne forsynes med tøj, strømper, træ
sko, mad eller ferieophold på landet.
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Formålet hermed var primært at rette op på 

børnenes sundhedstilstand. En sidegevinst var at 
frelse dem fra byens moralske farer, som lurede på 
hvert eneste gadehjørne. En opgave, som sandsyn
ligvis oplevedes som mere og mere påtrængende 
efterhånden som de sociale og kulturelle modsæt
ninger tilspidsedes med arbejderbevægelsens ud
vikling fra 1870’erne og fremefter.

Borgerskabets interesse for det fattige barn 
bredte sig også til arbejderbevægelsen og Socialde
mokratiet. Bedst kendt er Peter Sabroes arbejde i 
årene efter århundredskiftet, hvor han gang på 
gang afslørede de umenneskelilge forhold børn le
vede under på landet og i byen, på børnehjem 
såvel som i deres eget hjem.

To af de håndgribelige resultater af den tidlige 
borgerlige og socialdemokratiske omsorg for det 
fattige barn, nemlig Dronning Louises Asyl på 
Nørrebro i København fra 1887 -  og Børnenes 
Kontor i Aalborg -  oprettet i 1903 -  har for nylig 
faet skrevet deres egen historie.

I begge tilfælde har forfatteren valgt en social
historisk indfaldsvinkel på institutionernes histo
rie.

I bogen om Dronning Louises Asyl er den røde tråd 
modsætningen mellem de royale og borgerlige ini
tiativtagere til asylets oprettelse og deres liv og 
verdenssyn på den ene side -  og så børn og foræl
dre fra de fattigere dele af arbejderklassen på den 
anden side.

Det viser sig nemlig at langt hovedparten af de 
første børn kom fra en tilstødende gade -  Jægers
borggade -  hvor en stor del af husene var ejet af 
personer med tilknytning til bestyrelsen.

Forfatteren har fundet frem til flere familier som 
havde deres yngste børn i asylet -  og som også var 
medlemmer af Socialdemokratiet. Deres lejlighe
der var af en størrelsesorden så de kunne ligge i 
bestyrelsesformandens herreværelse og dagligstue i 
den 9-værelses i Bredgade.

Idéen er god -  men falder efter min mening lidt 
til jorden, eftersom Helga Schwede blot præsen
terer en lang række oplysninger fremfor at give et 
bud på en fortolkning. Hvor var det, at de sociale 
og kulturelle modsætninger stødte sammen i asy
lets dagligdag -  hvad fik det af konsekvenser f.eks.?

Her kunne man have ønsket sig, at erindrings
materiale var blevet inddraget til at beskrive børns 
liv i såvel borgerskabets klunkehjem, som i lejeka
sernen på Nørrebro.

Børnenes Kontor var en socialdemokratisk idé, 
som først blev realiseret i København. Det næste 
sted, hvor idéen blev til virkelighed var i Aalborg i 
1903 hvor to lærere, en tobaksfabrikant og en bog
trykker besluttede at oprette en institution med det 
formål at hjælpe dårligt stillede børn fra fattige 
hjem til et ophold på landet i skolernes sommer
ferie.

Planen var at børnene skulle opholde sig i et 
privat feriehjem en del af sommeren. Tøj og rejse 
skulle finansieres af Børnenes Kontor. Det viste sig

imidlertid vanskeligt at finde tilstrækkelig med pri
vate feriehjem -  især til drengene -  og allerede det 
første år blev drengene sendt på koloniophold i 
stedet for.

Vanskeligheden med at skaffe sommerferiehjem 
tvang foreningen til at oprette sine egne kolonier. I 
1914 fik man den første; i 1927 endnu een -  og 
endelig købte foreningen et gammelt badehotel i 
1951. Endvidere lejede man sig ind andre steder.

Antallet af skolebørn, som blev sendt afsted på 
kolonitur i 14 dage steg fra omkring de 200 i årene 
før 1. Verdenskrig til 400 i 1940. Antallet fortsatte 
med at stige til ca. 600 i begyndelsen af 60’erne. 
Siden er tallet faldet til omkring 350 børn årligt. 
Alle kommer på koloni -  feriehjem forsvandt helt i 
1970.

I bogen om Børnenes Kontor fortælles om be
styrelsens genvordigheder med at skaffe det økono
miske grundlag for sit arbejde. Indtil begyndelsen 
af 50’erne var det især indsamlinger og store arran
gementer, som børnehjælpsdagene, som udgjorde 
hovedparten af det økonomiske fundament. I dag 
betales omkring 90% af udgifterne af Aalborg 
kommune.

Hovedparten af udgifterne går i dag til koloni- 
drift -  I foreningens barndom blev ca. 20% af de 
indsamlede midler brugt til beklædning af børnene 
-  så de så ordentlige ud, når de nåede frem til 
feriehjemmet.

Lejrledernes dagbøger giver et billede aflivet på 
kolonier -  set med voksenøjne. Jeg kunne godt 
have ønsket mig at de indtryk var blevet suppleret 
med erindringer fra gamle kolonibørn.

Begge bøger er fint illustreret -  I bogen om 
Børnenes Kontor i Aalborg er også benyttet af
fotografering af gamle agitationspjecer, lodsedler 
og billetter, hvilket giver gode indlevelsesmulig
heder.

Alt i alt er de to bøger gode eksempler på, hvor 
mange oplysninger til børnenes historie, som kan 
findes i institutionsarkivernes gemmer.

Ning de Coninck-Smith

Danmarks Kirker. København. Udg. af National
museet på Poul Kristensens forlag. Fra bind
5. Redigeret af Birgitte Bøggild Johannsen. 
Hæfte 28-29. Frederiks Kirke 1749-1874. 
171 s., ill. Kr. 110,-. Hæfte 30. Frederiks 
Kirke. Marmorkirken. 137 s., ill. Kr. 85,-. 
Fra bind 6. Red. af. Birgitte Bøggild Johann
sen, Sven Rask m.fl. Hæfte 31-32. For
svundne kirker i København. 236 s., ill. Kr. 
110,-. Hæfte 33. Projekterede Kirker 1600- 
1750, tilføjelser og rettelser, navneregister til 
3.-6. bind. 124 s., ill. Kr. 94,50.
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I 1749 lagde Frederik 5. under stor festivitas 
grundstenen til Frederiks Kirken, opkaldt efter 
ham selv. Kirken skulle fuldkommengøre den nye 
Frederiksstad med Amalienborg og markere 300- 
året for den oldenburgske slægt. Dermed begyndte 
en næsten uendelig byggesag, fyldt med problemer 
og politik, men også storhed, stil og sværmeri -  for 
den ruin, kirken længe forblev.

Kirkeværket har med kunsthistorikeren Birgitte 
Bøggild Johannsen som redaktør og hovedforfatter 
sluttet udforskningen og beskrivelserne af de eksi
sterende københavnske kirker med Frederiks Kir
ken, eller Marmorkirken, som den siden ca. 1770 
også er blevet kaldt. Der er tale om et dobbelthæfte 
for perioden 1749-1874, og et hæfte for den kirke 
fra slutningen af forrige århundrede, det endte 
med at blive, nemlig den Ferdinand Meldahl teg
nede, og C. F. Tietgen betalte.

Problemerne dukkede hurtigt op. Hofbygmester 
Nicolai Eigtveds rokokoprægede projekt med 
enorm kuppel og høje sidetårne kom i modvind 
allerede før hans død i 1752. Hvor han ville have 
sandsten, ville kongen have marmor, og fra starten 
var der knas med leverancer og regnskaber. Samti
dig med at byggeriet gik igang, dukkede andre 
danske og udenlandske arkitekters forslag op; det 
hele virker forvirrende og utrygt. I 1755 kom den 
indkaldte franske arkitekt Jardin til, og en mere 
klassicistisk plan blev valgt. Det blev Jardin, der 
kom til at lede det enorme byggeri, indtil det hele 
blev standset i 1770 af økonomiske og politiske 
grunde. Kun en model, der nu er tabt, var helt 
færdig, selve kirken stod ufuldendt. I mere end 
hundrede år lå pladsen hen i malerisk rod med 
ruinen, marmorblokke, selvsåede træer, græssende 
får og vasketøj.

Der er ingen ende på forslagene til genopbyg
ning som kirke eller til andet formål både før og 
efter statens overtagelse i 1849. Harsdorff, C. F. 
Hansen og Hetsch er bare nogle af de kendte og 
mindre kendte arkitekter, der i tidens løb gav deres 
visioner form -  på papiret. Først med konstellatio
nen Meldahl og Tietgen blev der en kirke ud af 
det.

Det kan virke overvældende med den indgående 
gennemgang af hele rækken af projekter og arkitek
turtegninger, men det er samtidig et stort gode, at 
både det nye, der er kommet frem, og den eksi
sterende litteratur nu er blevet til en helhed på eet 
sted. Som læser har man trygheden ved, at stoffet 
virkelig beherskes ned i alle detaljer. Enorme 
mængder af arkivalier, tegninger, prospekter, ma
lerier, fotografier, dansk og udenlandsk faglittera
tur ligger bag, og de hundreder af noter sikrer, at 
snart sagt intet udsagn står uden omhyggelig do
kumentation. Teksten er stram som vanligt for 
værket, hvilket med et så indviklet stof er en fordel 
både for den, der i almindelighed vil orientere sig,

og den, der vil finde en detalje behandlet. Til det 
specielle ved hæftet om den oprindelige Frederiks 
Kirke hører et kulturhistorisk meget spændende 
afsnit om kirkeruinen som motiv i samtidens lit
teratur og malerkunst. Her er desuden en nyttig 
katalog over billeder med ruin og omgivelser 
1770-1874.

Hæfte 30 står i finansmanden C. F. Tietgen og 
arkitekten Ferdinand Meldahls tegn. De første tres 
sider behandler i alle detaljer den tyve år lange 
bygningshistorie fra slutningen af 1870’erne til 
indvielsen i 1894. Det har kunnet skrives på basis 
af masser af tegninger og sager i Rigsarkivet, her
under Meldahls privatarkiv. Man indføres i fi
nansmandens motiver til at købe kirkegrunden og 
bygge kirke for den Grundtvigske menighed, i de 
økonomiske vanskeligheder og i arkitektens kamp 
med stoffet -  fra ruinen til kuplen. S. 720 sammen
fattes bygningshistorien og sammenkædes med det 
øvrige københavnske kirkebyggeri i denne vækst
periode. Derefter beskrives kirken med den for 
værket faste disposition.

Det store bygningshistoriske afsnit er både ved 
billedvalget og de aspekter, der tages udgangs
punkt i, meget nyttigt for forståelse af periodens 
særlige økonomiske og sociale netværk, ligesom 
f.eks. byggepladsstoffet er god københavnsk lokal
historie.

Dobbelthæftet 31-32 er første del af det 6. og 
sidste bind om de københavnske kirker. Her er det 
ren historie, idet alle de beskrevne kirker er for
svundet. Det drejer sig om klosterkirkerne fra den 
katolske tid og en lang række kirker eller kirkesale i 
stiftelser og institutioner. De første kunne være 
»milde«, mens der for de sidstes vedkommende 
også var tale om f.eks. Slavekirken på Bremer
holm, Christian 4.s Tugt- og Børnehus, Stokhuset 
og Ladegården. Ifølge sagens natur er det nok så 
meget institutions- og administrationshistorie som 
det er kirkebeskrivelse. Et godt eksempel er Fre
deriks Hospital, hvor det politiske, arkitektoniske, 
kirkelige, samfundsnyttige og humanitære går op i 
den for 1700-tallet karakteristiske enhed.

Der er en særlig fascination ved planer, der ikke 
er ført ud i livet! Sådanne har København altid 
været rig på, og det gælder også det kirkelige om
råde. Kirkebeskrivelserne for København, der har 
stået på siden 1945, rundes effektfuldt af med bl.a. 
Christian 4.s 12-kantede S. Anna Rotunda, der 
blev påbegyndt i 1636, men p.g.a. pengemangel 
allerede blev opgivet i 1643. I modsætning til Fre
deriks Kirke fik den ikke nogen lang levetid som 
ruin, men centralformen blev husket, og den næv
nes som en del af forudsætningen for netop denne 
kirke.

Med denne påvisning af sammenhænge og ud
viklinger gennem lange perioder, mellem det tabte 
og bestående, rundes København flot af.

Margit Mogensen
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Bent Stiesdal: På vej. Historisk forening for 
Stenløse og omegn 1986. 78 s., ill. Kr. 75,-.

Søren Federspiel og Jette Kappel: Elektriciteten 
kommer til Nordvestsjælland. -  En egns elforsy
ning gennem 75 år 1913-1988. Udg. af Nord
ves tsjællands Elforsyning, Svinninge, 1988. 
145 s., ill. Kr. 115,90, gratis for biblioteker.

Disse to lokalhistoriske værker har det tilfælles, at 
de behandler et tema ved at give en generel be
skrivelse, som bagefter belyses gennem erindrings
materiale. Denne fremgangsmåde kan, som det 
sidstnævnte værk viser, med omhu og arbejde give 
fine resultater.

»På vej« giver et indtryk af trafikken og trafik
kens vilkår i Stenløse ved København. Den krono
logiske gennemgang af vej forløbene tager udgangs
punkt i topografien, går over de af hovedstadens 
stigende betydning medførte omlægninger frem til 
landboreformtidens vej forbedringer. Det nævnes 
ikke rigtigt, men egentlig er der vel også sket noget 
i 1800- og 1900-tallet. Sidetemaer er pligtkørslen, 
som behandles generelt, hjulmageren, som beskri
ves gennem erindringer fra en anden lokalitet, og 
snekastningen, som ihvertfald delvis bygger på lo
kalt materiale.

Erindringsdelen, der har nogenlunde samme 
omfang, består tilsyneladende primært af brud
stykker af tidligere indsamlede beretninger i Sten
løse historiske forenings arkiv. De fleste er kun 1-2 
sider lange, og det samlede billede er noget broget. 
Dog er der flere fine brudstykker: Husmanden 
»Ans i hullet« havde en bibeskæftigelse ved sit hus. 
Det lå for foden af en meget stejl bakke på Fre- 
derikssundsvejen ved Helledemosen. Mange la
stede vogne måtte opgive at komme op ad bakken, 
og så kunne »Ans« udleje et par heste til hjælp. 
Men disse indslag og de mange gode illustrationer 
fjerner ikke indtrykket af manglende sammen
hæng.

Nordvestsjællands Elforsyning (NVE) fejrede sit 
75 års jubilæum i 1988 bl.a. ved udgivelsen af et 
skrift. Udformningen foretoges af Erhvervshisto
risk Bureau, som drives af professionelle, ikke-fast- 
ansatte historikere. Men jubilæumsskriftet er ikke 
så meget af en beskrivelse af historien om det lille 
højspændingsværk, der startede i Svinninge i 1913, 
som noget helt andet.

I Sovjet og USA satsede man helt bevidst på 
elektrificeringen ved moderniseringen af landdi
strikterne -  og især i USA med stor effekt. Den 
tidligere præsident, Lyndon B. Johnson, oplevede 
som ung denne elektrificering, og oplevelsen var 
stærkt medvirkende til at give ham troen på effek
ten af statsmagtens indgriben. I modsætning hertil 
skete elektrificeringen af Danmark decentralt, men 
mange af virkningerne var de samme. Derfor er det 
egentligt underligt, at temaet først blev taget op i

større sammenhæng med Torben Holms kon
ferensopgave for mindre end 10 år siden. Det er 
delvis i samme retning, dette skrift går. Vægten 
ligger på elektricificeringens konsekvenser for 
landbrug og husmødre op til ca. 1950.

Som indgang til emnet benyttes installatør Gud
mund Bentsen, Vallekilde. Herved trækkes trå
dene tilbage til højskolen, Vallekilde og særligt 
Poul la Cours forsøgsmølle i Askov. Frem trækkes 
de til 1950’erne gennem Bentsens kompagnon, 
Trier Petersen i Holbæk. Ved at følge installatører
nes arbejder gives et indblik i udviklingstenden
serne og i de praktiske problemer i denne periode.

En af de største fordele ved elektriciteten var 
el-motoren, som var lille, billig og flytbar. Derved 
fik den sin store betydning for andelsmejerierne fra 
1930’erne, både til maskiner og til afkøling. Også 
på denne tid dukkede gadebelysningen op i de 
mindre byer, bl.a. med 11 lamper i Kundby i 1937. 
Dette tal voksede i løbet af 25 år til 21.

I landbruget var el-motorens virkning stor: tær
skeværket, kværnen, hakkelsesmaskinen kom al
lerede omkring 1. verdenskrig. Senere kom roetør- 
vaskeren, ajlepumpen og malkemaskinen. I dag er 
det langt mere omfattende. En tilsvarende udvik
ling forløb også i husholdningen.

Begge disse områder gennemgås yderligere ved 
omskrevne interviews, primært indsamlede af for
fatterne, suppleret med arkivalsk materiale, f.eks. 
fra husmoderforeninger. Skildringerne koncentre
rer sig om elektriciteten og den sammenhæng, den 
kommer ind i, men er alligevel af væsentligt større 
omfang end i det foregående værk.

En enkelt skønhedplet ligger i dispositionen. Der 
springes noget frem og tilbage, både mellem det 
generelle og det specielle, og rent kronologisk. En 
oversigt med titlen »Elektrificeringen fra århun
dredskiftet og frem på land og i by« står midt i 
bogen.

Men hovedindtrykket er et spændende værk om 
et væsentligt og ikke alt for behandlet emne, med 
mange gode illustrationer både i tekst og i billeder.

De, som deltager i indsamling af lokalhistorisk 
materiale, bør nok lægge mærke til kombinationen 
af udvalgte forenings-, erhvervs- og privatarkiver 
og selektive interviews til en sammenhængende 
beskrivelse.

Peter Korsgaard

Jens Ole Petersen, Orla Poulsen og Knud Hoick 
Andersen: Thisted Havn omkring 1900. Forlaget 
Knakken. 1988. 84 s. ill. Kr. 125,-.

Emnet for denne bog er havnefronten i Thisted, 
dvs. havneværker og inddæmninger, husrækker og 
livet i gaderne ved havnen. Hovedvægten er lagt
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på et mylder af billeder, som viser righoldigheden i 
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Den 
forbindende tekst er knap, men meget oplysende, 
især om de topografiske detaljer, mens havnens 
erhvervsliv og arbejdsliv belyses mindre. Alt i alt 
en pålidelig og fyldig gennemgang af landsiden af 
Thisted Havn.

Derimod er vandsiden næsten helt udeladt, 
bortset fra en omtale af anløbende dampskibe og et 
overfladisk afsnit om fiskeriet. I grunden afspejler 
den beskedne omtale af havnens egentlige formål 
vel, at Thisted aldrig fik nogen egentlig handel af 
betydning over havnekajen. Havnen er derfor 
mere af lokalkoloristisk betydning, og bogen hen
vender sig da også klart til lokale læsere. Udenfor
stående med interesse for den maritime historie vil 
savne en indplacering af Thisted Havns betydning 
i forhold til den regionale maritime historie. I den 
korte tid fra åbningen af Agger Tange til damp
skibsrevolutionen var der jo andre limfjordshavne, 
som udviklede et betydeligt søfartsliv.

Et alvorligt problem mindsker desværre bogens 
værdi betydeligt. Kvaliteten af de fotografiske gen
givelser er ualmindelig elendig. Trykket er grum
set, og alle detaljer forsvinder i en grov raster. Når 
denne bog først og fremmest er tænkt som en bil
ledbog, må anmelderen give det røde kort til tryk
keriet (Thy Bogtryk), som har mishandlet et godt 
oplæg fra forfatterne.

Poul Holm

Mads Lidegaard: Ravvejen -  fra Vendsyssel til 
Frisland. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 
1988. 262 s., ill. Kr. 178,-.

»Æ gammel waas«, Kongevejen, Alvejen, Herre
strædet, Studevejen og Drivvejen er hver især lo
kale navne for dele af den gamle vestjyske storvej, 
der er emnet for denne bog. For at understrege, at 
der er tale om et sammenhængende hovedvejsfor
løb har forfatteren imidlertid valgt et helt andet 
navn, nemlig Ravvejen — »vel vidende, at den for
mentlig aldrig er blevet kaldt sådan« (s. 16). Men 
navnet forekom at være den mest slagkraftige 
blandt de mulige relevante betegnelser -  og im
mervæk har vejen i sin tid også fungeret som eks
portrute for ravet.

Mads Lidegaards bog er en første samlet kort
lægning af det system af veje, vej fragmenter, høj
rækker og andre spor, der ifølge forfatteren danner 
en vestjysk parallel til den af Hugo Matthiessen 
navngivne Hærvej ned gennem Midtjylland. Gen
nem hele den historiske tid og formentlig endnu 
længere tilbage har Ravvejen fulgt Jyllands vest
kyst fra Hanherred og Thy i nord over Aggertan
gen eller Oddesund over Hardsyssels store hede

strækninger til de gamle overfartssted ved Skjern 
og videre over Varde, Ribe og Tønder til Husum 
og Frederiksstad ved Ejderen, hvorfra vejen fort
sætter videre mod syd.

Under arbejdet med bogen har forfatteren set på 
gamle kort og nyere luftfotos, han har læst arkæo
logiske beskrivelser og lokale optegnelser. Men det 
primære grundlag er hans egne omfattende son
deringer i terrænet, som han gennem adskillige 
somre har gennemvandret på kryds og tværs. Ar
kivstudier indgår stort set ikke i bogens forud
sætninger.

Fremstillingen indledes med en nyttig sammen
fatning af historien om den vestjyske storvej samt 
et instruktivt kapitel om at finde gamle veje. Derpå 
følger i 9 kapitler en gennemgang af de enkelte 
vejafsnit et for et, hvert kapitel med en beskrivelse 
af landet og vejens hovedforløb fulgt af en mere 
detaljeret gennemgang af sporene i landskabet. 
Kapitlerne ledsages af 31 detailkort med talrige 
oplysninger indtegnet.

Som en rejsefører, der ikke gør krav på at sige 
det endelige ord om Ravvejen, er bogen vellykket. 
På den anden side er det indlysende, at et så stort 
anlagt projekt også må have sine svage sider. En af 
disse er den nyere tids vejanlæg, som forfatteren 
omfatter med langt mindre interesse end oldtids
vejene. Her er hans viden mindre og fejlene flere. 
Lad mig blot nævne, at han forveksler den i et 
kongebrev fra 1578 omtalte bro over indfjorden 
Kilen ved Struer med en bro over Oddesund (s. 
104) -  en sådan bro var næppe realisabel i 1500- 
årene! Og selvom der ved Oddesund findes et sted 
ved navn Pinen kro, er det ikke rimeligt her at tale 
om »overfarten Pinen og Plagen« (sst.) -  denne 
overfart lå som bekendt ved Sallingsund.

Mere graverende er imidlertid den svage for ikke 
at sige manglende koordinering mellem tekst og 
kort. F.eks. kan en tekst udmærket omtale en loka
litet, der -  uden henvisning -  er vist på et kort 20 
sider tidligere, og samtidig referere til stednavne, 
som ikke er vist på kortet. Her kunne en ekstra 
gennemarbejdning plus en henvisning hist og her 
have hjulpet læseren til at holde kursen i bogens 
mylder af detailoplysninger. Som bogen fremtræ
der nu er man ofte fortabt uden en god portion 
tålmodighed plus et generalstabskort ved siden af.

På trods af disse indvendinger, vil bogen dog 
utvivlsomt være rar at have ved hånden for den, 
der interesserer sig for vej- og trafikhistorie, og 
specielt for den, der agter sig ud i terrænet for på 
egen hånd at slå følge med Ravvejen.

Thomas Bloch Ravn

Arne Gammelgaard: Livel på landet. Hammel 
Landboforening i 150 år. Akka -  Hammel 
1988, 192 s. Kr. 158,-.
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I september 1838 stiftede en lille kreds af mænd 
med landøkonomen N. B. Krarup i spidsen 
»Landøkonomisk Forening for grevskabet Frijsen
borg«. De fleste var akademikere, nogle var ved et 
ansættelsesforhold knyttet til godset, men fælles for 
dem var, at ingen tilhørte bondestanden. Den nær
liggende herregård, stamhuset Bidstrup søgte 
nogle år senere optagelse i foreningen, og fra 1866 
ændredes navnet til »Frijsenborg-Faurskov Birks 
Landboforening« — et navn der bibeholdtes ind
til 1968, hvor man skiftede til det nuværende 
og mere mundrette navn »Hammel Landbofor
ening«.

I anledning af foreningens 150 års jubilæum har 
bestyrelsen opfordret lokalhistorikeren Arne Gam- 
melgaard (der også er leder af det lokalhistoriske 
arkiv i Hammel) til at give en skildring aflivet på 
landet gennem de sidste 200 år, dog således at 
hovedvægten skulle lægges på udviklingen efter 
1938 -  det år foreningen sidst udsendte et jubilæ
umsværk. Resultatet er blevet en særdeles læseven- 
lig bog, der med udbytte kan læses af alle med 
tilknytning til eller interesse for det frijsenborgske 
godsområde nordvest for Arhus.

Med udgangspunkt i et giftemål mellem en 29- 
årig karl og en 44-årig gårdmandsenke, som også 
blev starten på en familie, der siden kom til at gøre 
sig stærkt gældende i lokalokalområdet og i land
boforeningens liv, introduceres læseren i 1700-tal- 
lets landbosamfund og i de ændringer, som land
boreformerne bragte. Mange aktiviteter fra første 
halvdel af 1800-tallet udsprang fra Frijsenborg 
gods, især efter at Jens Christian Krag-Juel-Vind- 
Frijs i 1815 arvede grevskabet, og linien blev fort
sat af hans søn Christian Emil, der også kendes 
som landets statsminister i årene 1865-70. Skønt 
netop hans kongstanke var et samarbejde mellem 
store og små bønder, trængte frigørelsesprocessen 
sig dog på efter 1870, og den stigende polarisering 
mellem Højre og Venstre kunne ikke undgå at 
sætte sig spor i det landøkonomiske foreningsar
bejde. Med provisorielovgivningen blev konflikten 
åbenlys, og da foreningen i maj 1885 skulle sende 
en repræsentant til et møde i København, valgte 
den en gårdejer, nemlig Niels Jensen (Toustrup), 
der siden blev formand for Foreningen af jyske 
Landboforeninger og medlem af Folketinget, i ste
det for den unge grev Mogens Frijs, der var aktiv 
højrepolitiker og medlem af Landstinget. På efter
årets generalforsamling kom så opgøret i land
boforeningens ledelse, da en anden gårdejer over
tog formandsstolen under dramatiske omstændig
heder, idet højrefolkene udvandrede i protest, 
mens den hidtidige formand udeblev fra mødet. 
Den nyvalgte formand var dog en forsoningens 
mand, og efter få år vendte herregårdsforpagterne 
tilbage til foreningsarbejdet. Derimod måtte gård- 
mændene snart opleve, at husmændene begyndte 
deres egen organisationsdannelse. I 1911 oprette
des Hammel husmandskreds.

Bogen veksler på passende måde mellem det

almene og det mere foreningsspecifikke. Befolk
ningen behandles både på langs og på tværs, med 
en gennemgang af bondeslægten Byriel, der kom 
til at betyde overordentlig meget for landbofore
ningens arbejde ved bl.a. at stille 2 formænd (far 
og søn), og ved udgivelse af en tjenestepiges erin
dringer fra tiden o. 1920. Spændende læsning er 
kapitlet om »landsbyen i 200 år«, som opregner de 
funktioner, der holdt liv i landsbyen efter udflyt
ningen havde tyndet den ud: skolen, landkøbman
den, sparekassen, mejeriet, brugsforeningen, for
samlingshuset og endelig stationen er nogle af de 
vigtigste ingredienser. Landsbyens glansperiode 
var nok tiden 1900-1950, økonomisk og kulturelt 
set. Hertil kom den ny tids detailforretninger, elek
trikeren og cykelhandleren m.fl. Hammel fik na
turligvis en række servicefunktioner af mere over
ordnet karakter, lige fra svineslagteriet til biogra
fen »Fotorama«. Efter 1960 gik udviklingen imid
lertid hastigt den anden vej. Med afvandringen fra 
landbruget satte en affolkning ind, der undermi
nerede landsbyernes hidtidige eksistensgrundlag 
med det triste resultat, at der ofte kun er en enkelt 
forretning tilbage.

Vel mere end noget andet står mejeribevægelsen 
som symbol på den ny tids landbrug o. 1880. Også 
på dette område udsprang inspirationen oprinde
lig fra Frijsenborg, hvor man siden 1820’erne 
havde fremstillet smør med salg for øje. En forud
sætning for øget og bedre smørproduktion var et 
godt kvæghold, hvilket forklarer den store interesse 
for husdyrproduktion efter 1860. Dyrskuerne kom 
snart i fokus, og her søgte mange at gøre sig gæl
dende. Via en magtovertagelse af »Frijsenborg- 
Faurskov Birks Spare- og Lånekasse«, der skulle 
stille den nødvendige garantikapital, lykkedes det 
bønderne at oprette Videbæk Andelsmejeri ved 
Anbæk i 1887. Trods konkurrence fra det private 
»Frijsenborg herregårdsmejeri« i Hammel by kla
rede Videbæk sig udmærket og mejeriet måtte ud
vide flere gange i løbet af 1920’erne. Også for 
mejerierne blev 1960’erne en barsk tid. Af de 13 
mejerier er i dag kun et enkelt stadig i drift; og 
Hammel svineslagteri blev selv ramt af kniven i 
1987.

Afsnittene om landboforeningens virke henven
der sig naturligt mere til dens medlemmer. For
fatteren beretter her løs og fast om dyrskuer og en 
ny tids teknik, om de skiftende formænd, hvoraf 
nogle ragede godt op i landskabet. Der fortælles 
også om de forskellige problemer omstillingspro
cessen har ført med sig, om leveringsstoppet i 1961 
og erhvervets særlige forhold i forbindelse med 
tilnærmelsen til EF, om oprør i rækkerne og senest 
om LR-80.

Afslutningsvis søger Arne Gammelgaard at 
tegne et billede af landbruget i dag. Det gør han 
dels ved en biografisk gennemgang af den siddende 
bestyrelse, jubilæumsudvalg m.v. dels ved at gen
give en rundbordssamtale med de implicerede 
mennesker i begyndelsen af 1988. Billedet af land-
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brugets talsmænd er bestemt ikke uinteressant læs
ning, bl.a. kan der konstateres et ret ensartet »kar
riereforløb«, men spørgsmålet er dog, om ikke de 
snarere repræsenterer toppen af landbrugerne end 
gennemsnittet? Rundbordsamtalen giver god lej
lighed til at kaste lys over de forhold, som for
fatteren har fundet særlig påtrængende (bl.a. orga
nisationssammenlægning, økologisk landbrug og 
gensplejsning), men når mange skal give sine me
ninger til kende på afmålt tid og spalteplads bliver 
billedet alligevel noget kalejdoskopisk. Efter endt 
læsning sidder man dog tilbage med en klar for
nemmelse af, at strukturtilpasningen i dansk land
brug endnu ligger et godt stykke forude, og at 
denne vej næppe vil være lige farbar for alle.

Bogen fortjener ros for sin alsidighed i stofvalg 
og veloplagte skrivemåde. At skrive foreningshisto
rie er ingenlunde let, at skrive en vedkommende 
jubilæumsbog er lidt af en kunst. Arne Gammel- 
gaard har vist, at det kan lade sig gøre, og man må 
håbe, at andre landboforeninger o.lign. ved kom
mende runde fødselsdage vil fa øje på fordelene 
ved at lade en historisk kyndig og i forhold til 
erhvervet udenforstående person skrive den slags 
bøger!

Torben Hansgaard

Arne Gammelgaard: Magt og mennesker. Fra 
Hammel-kanten 1905-1960. Forlaget AK- 
KA, Hammel 1987. 143 s., ill. Kr. 134,-.

Med dette bind har Arne Gammelgaard fuldført 
sin trilogi om Hammelkanten 1815-1960. De to 
første bind er tidligere anmeldt her (Fortid og 
nutid XXXIV, 3, 1987 ss. 276-77 og XXXV, 4, 
1988 ss. 298-99).

Hammel havde allerede før banens ankomst i 
1902 skilt sig ud fra landsbyernes rækker og vok
sede pænt derefter: 1901 var der 2.809 indbyggere i 
kommunen, 1955 4.046 (tallene er fra Trap, så
danne baggrundsoplysninger findes kun sporadisk 
i bogen). Ved Hammel ligger godset Frijsenborg, 
men det tidligere altdominerende gods stod tomt i 
det meste af denne periode.

Magt og mennesker er en meget præcis beskri
velse både af indhold og historiesyn. Magten -  
kampen om den og dens udøvelse -  er det centrale 
tema, som fylder op mod halvdelen med beskrivel
sen af sogneråd, skole- og socialvæsen, slagteri 
m.m. Det er ofte gjort gennem skildringer af de 
enkelte mennesker, som sad på de udøvende po
ster, og som efter forfatterens udsagn i høj grad har 
præget institutioner og samfund.

I den store stationsby var perioden præget af en 
lige og hård kamp mellem socialdemokratiet og de 
borgerlige om magten. Socialdemokratiet havde

flertallet 1929-33 og igen 1937-58. Det system
skifte, som befolkningen frygtede/håbede på, satte 
sig nu ikke de store spor. Den største plet på den 
kommunale samvittighed, Voldby Fattiggård, blev 
først nedlagt i 1940, og alderdomshjemmet måtte 
gennem 33 års diskussion, før det blev indviet i 
1948. Tilsvarende var der et langvarigt problem 
med den private realskole. Først gik den pædago
gisk dårligt, siden var den økonomiske gevinst det 
væsentligste element ved dens drift: en censor 
turde i 1959 dårligt sætte sig på nogen af stolene 
ved det grønne bord, men ved den efterfølgende 
frokost hos skoleejeren var dækketallerknerne af 
sølv.

Et par fine afsnit beretter om de mindre i sam
fundet. Vi følger i det ene Andrea Svanholms kar
riere som tjenestepige 1916-27; et andet behandler 
husmændenes kår og navnlig de store udstyknin
ger fra godset efter jordlovene 1919. En stor del af 
dette og det foregående synes bygget over erin
dringsmateriale.

Det største enkeltafsnit er besættelsestiden. 
Selve besættelsen bød ikke på så mange oplevelser, 
så dagligdagen er i centrum.

Som ved det foregående bind er hovedanken, at 
læseren lades i stikken m.h.t. baggrunden. Vi far 
intet at vide om Hammels størrelse, struktur og 
udvikling. Derfor hænger selv den politiske skil
dring i løs luft.

Alligevel er dette bind langt bedre end det fore
gående. Dette hænger utvivlsomt sammen med 
den fine og meget hyppige anvendelse af erin
dringsmateriale, der har haft den virkning afbinde 
bindet bedre sammen. Det er også blevet meget 
levende herved. Helt uproblematisk er dette dog 
ikke, da forfatteren ikke benytter kildehenvisnin
ger. Nogle gange kan man godt fa det indtryk, at 
teksten ikke så meget bygger på specifikke udsagn, 
men på træk (og måske i nogen tilfælde myter) fra 
den almindelige danmarkshistorie.

Disse forbehold skal dog ikke ændre indtrykket 
af en indholdsrig og levende skrevet bog, som med 
godt udbytte kan læses, også affolk, som ikke er fra 
forfatterens Hammel.

Peter Korsgaard

Peter Nielsen: »Sejr i Stiften. En citatbiblio
grafi«. Statsbiblioteket 1989. 287 s. Kr. 200,-.

Peter Nielsen har for Statsbiblioteket udarbejdet 
en citatbibliografi indeholdende oplysninger om 
alt, hvad fhv. overbibliotekar Emmanuel Sejr, 
Statsbiblioteket, har offentliggjort af stort og småt 
gennem et langt livs flittig skribentvirksomhed. 
Emmanuel Sejr skrev fortrinsvis for Aarhus Stifts
tidende, idet han bl.a. var musikanmelder for avi-

297



Anmeldelser
sen gennem mange år, og hans stærke engagement 
i Århus’ historie i stort og småt afspejledes i en stor 
mængde artikler med lokalhistorisk indhold.

Sejr var aktør i hele forløbet med oprettelsen af 
Statsbiblioteket og var den, der ledede foretagen
det frem til indflytning i det store bogtårn ved 
Århus Universitet. Da dette var en realitet, trak 
han sig tilbage til et velfortjent otium, hvor han 
kunne hellige sig sine interesser af bl.a. lokalhisto
risk art. Det er på den baggrund ikke uforståeligt, 
at Statsbiblioteket og Emmanuel Sejrs Mindefond 
har ønsket at hædre ham med udgivelsen af en 
komplet fortegnelse over hans skriftlige produk
tion.

Bibliografien indeholder et hovedafsnit med 
data og citater fra Aarhus Stiftstidende, et afsnit 
om bidrag til andre aviser, et emneregister til avis
artiklerne, en fortegnelse over egne publikationer 
og bidrag til andre bøger og tidsskrifter m.m., samt 
et afsnit med udvalgte biografiske arbejder om Sejr 
selv. Endelig afsluttes med en efterskrift, hvori Ei
gil Søholm fortæller om Sejr.

Afsnittene med avisartikler er, som bogens titel 
siger, forsynet med citater fra hver enkelt artikel, 
med den hensigt at gøre bibliografien lettere for
døjelig og mindre støvet, end andre værker i den 
genre. Ved gennemlæsning vil det sikkert også fore
komme at være en storartet idé, især hvis citaterne 
siger noget væsentligt, enten om forfatteren selv 
eller om det emne, der behandles i den pågældende 
artikel. Det medfører naturligvis, at der skal gøres 
et kæmpearbejde, når antallet af citerede artikler 
er så stort som her, nemlig alene for Aarhus Stifts
tidende mere end 1.000 større eller mindre artikler. 
Og det er med sådan et antal i sig selv næsten 
umuligt, at alle citater kan være interessante. Heri 
ligger nok den valgte forms svaghed: det er sim
pelthen ikke alt, hvad Sejr har skrevet mellem år 
og dag, der egner sig til at blive gengivet i uddrag. 
Mange af citaterne er i bedste fald helt intetsigen
de, revet ud af sammenhæng som de er.

Noget andet er, at en bibliografi normalt ikke er 
et værk, som anskaffes for at blive gennemlæst fra 
ende til anden. Denne anmelder opfatter i hvert 
fald en bibliografi som et opslagsværk og ikke som 
sengekantslæsning. Som opslagsværk ville Sejr i 
Stiften have vundet ved, at man i stedet for citater 
havde valgt at annotere, således at en meningsfyldt 
notits om indholdet af hver artikel kunne give or
dentlig oplysning om de informationer, man som 
bruger er på jagt efter. Det er ikke tilfældet ved alle 
opslag i dette værk, fordi citaterne ikke altid er 
dækkende for artiklens indhold.

Citatdelen efterfølges af et emneregister og en 
emneopdelt oversigt over artiklerne. Dette afsnit er 
naturligvis nødvendigt for at kunne søge systema
tisk i den store mængde af skriftlige arbejder, som 
Sejr efterlod sig. Emnerne virker stort set også 
rimeligt stillet op som indgang, men ved et til
fældigt opslag på emnet »arkiv« får man henvis
ninger til fire artikler, som i hvert fald ikke handler

om arkiver. Alle fire har hentet deres oplysninger 
fra arkivalier, men handler i øvrigt om hhv. høsten 
på byens mark i 1695, en oversættelse af et konos- 
sement fra en skipper, der fragtede papir til en 
lokal bogtrykker 1793, en skrivelse fra 1415 fra en 
høvedsmand på Marieborg til byens borgere (det 
fremgår ikke af citatet, hvad indholdet er), og en
delig et tingsvidne angående fiskeriforbud i Århus 
Å fra 1507. I alle fire tilfælde kan der findes mere 
nærliggende anbringelse i emneregistret. Under 
»arkiv« kunne man derimod vente at finde en arti
kel om oprettelsen af Erhvervsarkivet fra 14. okto
ber 1949, men det gør man ikke. I forordet hævdes 
det, at alle artikler, der er omtalt i den kronologi
ske del har fundet en plads i emneregistret. Det 
gælder ikke denne, idet den ikke forekommer i den 
systematiske del.

Det er oplagt, at Sejrs skriverier mellem år og 
dag rummer en guldgrube af oplysninger om stort 
og småt om Århus, både af historisk karakter og 
om byens kulturliv i bred forstand fra den periode, 
han levede der. Samlingen er da også en fin illu
stration af, hvor vidt Sejr spændte i sin skribent
virksomhed. Alligevel sidder man som anmelder 
med den tanke, at en mere traditionel og mere 
kortfattet bibliografi kunne have gjort det. Biblio
grafien er af værdi for undersøgelser af lokale for
hold i Århus, som indgang til mange af Sejrs op
lysninger om byens historie, som så kan bruges til 
videre studier i byens liv. Men den samling af 
oplysninger og henvisninger, som Sejr har efterladt 
sig, de såkaldte »Sejrs sedler«, der findes både på 
Statsbiblioteket og på Erhvervsarkivet, er en væ
sentlig bedre indgang, når man er specielt inter
esseret i lokalhistoriske forhold (også ud over Sejrs 
forfatterskab) end denne bibliografi.

Emmanuel Sejr gjorde en stor indsats for Stats
biblioteket, for kulturlivet i Århus og for lokal
historien. Det fremgår da også af denne citatbi
bliografi. Det er en i bund og grund sympatisk 
tanke, at man har ønsket at mindes Emmanuel 
Sejr med en bibliografi over hans omfattende skri
bentvirksomhed. Men helt vellykket som minde 
om en interessant personlighed i en udviklingstid 
er den, som det vist fremgår, ikke.

Flemming Nielsen

Danmarks kirker. Ribe amt. Bind 3, hæfte 17-18. 
Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup og Ølgod, 
Ansager, Øse, Næsbjerg. Udg. af National
museet, 1988. Side 1415-1649, ill. Kr. 110,-.

Kirkeværket fortsætter sin støtte gang gennem 
Ribe amt med Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poul
sen som ankermænd. Med hæfte 17 er værket be
gyndt på bind 3 og midt i hæfte 18 slutter gennem-
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gangen af Øster Horne herred, med kirkerne i Øse 
og Næsbjerg tager man fat på Skast herred.

De fire kirker der beskrives i hæfte 17 hørte 
sammen med Ansager kirke under godset Nørholm 
i næsten to århundreder, fra 1742 under slægten 
Teilmann. Medens man før den tid ofte hørte om 
vanrøgt er det et gennemgående træk at de teil- 
mannske kirker blev holdt »i meget god stand« (s. 
1449). Minder om Teilmanns vedligeholdelse og 
byggeri ses stadig inde og ude, bl.a. ved de karak
teristiske stetter ved kirkegårdsindgangen, afslut
tet foroven med granitplader og stenkugler. Også i 
kirkeinventaret er der ligheder mellem kirkerne, 
f.eks. alertavlerne i Torstrup og Tistrup af Anders 
Windfeldt, og tavlen i Hodde af hans elev Truels 
Pedersen.

I Horne og Tistrup er dåbsfadene et arbejde af 
L. Vieth efter et forlæg af Lorenz Frölich i 1857. 
Samme fad findes i Vor Frelsers kirke i Esbjerg 
(jvf. s. 1006). Frölich blev i sin tid opfordret til at 
tegne et dåbsfad til nogle kirker der hørte under 
Københavns Universitet. Hvordan og hvorfor af
støbninger af disse dåbsfade er havnet i Vestjyl
land er der ingen rigtig forklaring på.

I Sig i Torstrup sogn ligger »Kapelbanken« eller 
Set. Gertruds kapel. Der er ikke klarhed over »ka
pellets« historie, men kirkeværket tror ikke rigtigt 
på at der er tale om et kapel for middelalderlig 
kildedyrkelse, som lokalhistorikeren H. K. Kri
stensen har været inde på. Man noterer sig at de 
arkæologiske muligheder ikke anses for udtømt (s. 
1442). Det er de forhåbentlig heller ikke i Hodde 
hvor kirkebygningen er yngre end døbefonten, 
hvorfor det antages at der tidligere har ligget en 
trækirke på stedet.

Under omtalen af Ølgod kirke gives et bud på, 
hvilke måleforhold der er anvendt ved kirkebyg
geriet. En skitse s. 1520 anskueliggør at måleen
heden har været ca. 28 cm og at grundplanen er 
bygget over fire kvadrater, hver med en side der 
svarer til korets udvendige bredde. Det svarer nøje 
til de erfaringer Marianne Nielsen og Niels Jørgen 
Poulsen lægger frem i artiklen »På sporet af den 
»jyske« fod« (i Kirkens bygning og brug, studier 
tilegnet Elna Møller, 1983, s. 41 ff), hvor en række 
mål svinger mellem 28 og 28,5 cm.

Som altid er der gode inventarbeskrivelser for de 
enkelte kirker, i denne omgang bl.a. en række in
teressante prædikestole, udført af lokale mestre, 
særlig spændende en lektorieprædikestol fra 1584 i 
Øse kirke.

Ind imellem alle de gode oplysninger bliver der 
plads til gode råd og mild kritik, f.eks. som under 
Næsbjerg hvor et gammelt sidealter »nu er skjult 
bag den unødvendige moderne påmuring« (s. 
1642). Gid menighedsrådsmedlemmer læser kirke
værket!

Verner Bruhn

Morten Hansen Raunkjær: Fortæl om hjemm! Erin
dringsbilleder. Redigeret af Søren Manøe 
Hansen. Ølgod Museum 1986. 61 s., ill. Kr. 
94,-.

Morten Hansen Raunkjær (1881-1966) fra Ølgod- 
egnen har allerede i 1925 beskrevet sine minder fra 
et gammelt grundtvigsk hjem. Yderligere nogle 
efterladte optegnelser er samlet til denne bog. Den 
falder i tre dele. Den første halvdel berører tiden 
op til købet af den første gård i 1908, derefter følger 
nogle portrætskitser af naboer, og til sidst hans 
gårderhvervelser.

Opvæksten i et grundtvigsk gårdmandsmiljø 
præger i høj grad skildringen. I centrum står per
sonerne og deres relationer. Beskrivelsen er åben 
og levende. Hovedemnerne er barndommen, op
hold på Askov, Dalum og Ladelund, soldatertiden 
og en tid som lærer i det vestjyske skolevæsen. 
Gårderhvervelserne er ligeledes beskrevet meget 
åbent, men dette afsnit viser en helt anden side -  
den vestjyske handelstrang. Ikke mindre end fire 
ejendomme når Morten Hansen Raunkjær at eje, 
den ene endda to gange. Her er nogle fine be
skrivelser af overvejelserne ved gårdkøbene, spillet 
især omkring det første køb og økonomien. Por
trætterne er noget uegale, men der er spændende 
billeder af tækkemand, mælkekusk m.fl.

Bogen lider lidt under en indforståethed, som 
nok tildels skyldes, at forfatteren forudsætter de 
tidligere erindringer bekendt. Noget er det lykke
des udgiveren at afhjælpe. Alt i alt nogle smukke 
erindringsbilleder.

Peter Korsgaard

1788-1988 Tønder Statsseminarium. Et jubilæ
umsskrift. Red. af Svend Age Karup, Jakob 
Rod og Gudmund Tybjerg. Tønder 1988. 255 
s., ill. Kr. 168,-.

Hyldestskrifter af denne art kan redigeres efter 
mange forskellige principper. Vigtigt er det imid
lertid, at der er ét eller andet overordnet princip, 
som forhindrer værket i tematisk at falde fra hinan
den. Jeg må erkende, at jeg har vanskeligt ved at 
finde et sådant princip i bogen om Tønder Stats
seminarium i anledning af 200-års-jubilæet. Ifølge 
min vurdering er det ikke tilstrækkeligt, at alle 
artikler mere eller mindre handler om den på
gældende institution. Til det i denne sammenhæng 
mindre relevante hører eksempelvis Tage Kamp- 
manns oversigt over læreruddannelsen i de senere 
årtier.

Som en hærdet festskriftlæser ved jeg naturligvis 
meget vel, at manglen på indre dybere sammen-
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hæng er en kritik, man kan rette mod mange af den 
slags publikationer, men netop dette gør ofte læs
ningen heraf til en for blandet fornøjelse. Uden en 
stram redigering er og bliver festskrifter en mere 
end problematisk genre. Og jeg finder det trist, at 
en sådan mangler i denne boghåndværksmæssigt 
så gedigne publikation. Der er for meget allehånde 
efter min smag. Selvsagt er jeg ikke blind for, at 
redigeringen af festskrifter til institutioner eller 
personer kan være en vanskelig opgave, og det er 
vel også grunden til, at resultatet så sjældent bliver 
vellykket. I dette tilfælde synes en del af vanskelig
hederne at være sammenhængende med, at man 
har villet tilgodese flere læsergrupper, hvilket må
ske er forståeligt, men just herved kommer man let 
til at sætte sig mellem flere stole. I forordet skriver 
redaktionen, at man ikke har villet levere et stykke 
traditionel skolehistorie. Dette forhindrer imidler
tid ikke, at enkelte bidrag hører hertil. Dette gæl
der tydeligst K. E. Bugges vellærde, men højst 
ufolkelige gennemgang af en lærebog af Balthasar 
Petersen, seminariets grundlægger. Herhen hører 
vel rettelig også Anni Bøgh Hattesens oversættelse 
fra tysk af den omfattende »Fundats for det af den 
salige hr. konsistorialråd og provst Petersen i Tøn
der stiftede skolelærerinstitut«. Oversættelsen af 
dette i denne kontekst centrale kildeskrift kan godt 
kaldes berettiget, men uden realkommentar er en 
del enkeltheder ikke umiddelbart forståelige, og 
uden en »fundatshistorisk« analyse hænger meget 
frit i luften.

Redaktionen forsvarer jubilæumsbogens ind
holdsmæssige brogethed med, at en bog med et 
alsidigt indhold, der omfatter forskellige aspekter 
af seminariet i fortid og nutid, vil være af større 
interesse end almindelig skolehistorie. Sådan kan 
man måske også se på sagen, selv om det fører til 
det kalejdoskopiske præg, som, set fra min synsvin
kel, er skriftets grundsvaghed. Og mon ikke det er 
en illusion, at den slags bøger har så stor almen 
læserinteresse?

Ville man endelig lave et jubilæumsskrift med 
en bredere folkelig appel, kunne man have ladet 
det bestå udelukkende af seminarist-erindringer

fra Tønder gennem tiderne -  de nyere kunne jo 
passende indsamles til lejligheden. Men hvorfor 
man har valgt at afslutte denne bog med offent
liggørelsen af to -  som det synes -  tilfældigt valgte 
eksempler herpå, står jeg uforstående overfor.

Det samme er tilfældet med følgende disposi
tion: Festskriftet er behageligt fri for unødvendig 
personfiksering og dermed sammenhængende ide
aliserende persondyrkelse. Men hvorfor finder 
man så midt i det hele den traditionelle »helgen- 
biografi« over seminarielærer og »grænselands
kæmper« Claus Eskildsen, skrevet på de traditio
nelle kilder af Knud Fanø, når det til overflod 
siges, at hovedpersonens forhold til seminariet al
lerede foreligger godt belyst? Havde man så be
nyttet lejligheden til at få Eskildsens arkiv (i 
Landsarkivet i Åbenrå) registreret, således at man 
havde været i stand til på et nyt primært kildema
teriale at nuancere eller revidere det knæsatte 
Eskildsen-billede, så kunne det vel siges at have en 
mening.

For at afbalancere vurderingen af jubilæums
bogen bør også positive ting fremhæves. Til dem 
hører Ingolf Haases solide oversigt over seminari
ets brogede bygningshistorie. Den centrale afhand
ling er dog Gudmund Tybjergs velskrevne analyse 
af, hvorledes festens genstand hidtil er blevet vur
deret af både tyske og danske historikerøjne. Som 
der heri gøres opmærksom på, mangler perioden 
efter 1920 en sammenfattende beskrivelse. Dette 
avler hos anmelderen det spørgsmål: Hvorfor har 
man dog ikke ladet Tybjerg skrive den historie og 
ladet denne fremstilling udgøre hele jubilæums
bogen? Emnemæssigt kunne man derved have til
godeset både skolehistoriske og mere almene læ
serinteresser. Og så var der yderligere kommet en 
naturlig helhed ud af det.

For god ordens skyld skal jeg afsluttende frem
hæve, at man rimeligvis kan nå frem til andre 
vurderinger af denne bog ved at anlægge andre 
synsvinkler, end jeg her har gjort, synsvinkler, som 
kan være lige så berettigede.

Bent Søndergaard
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Hovedstadsområdet og
landsdækkende
Nationalmuseets arbejdsmark 1988. Udgivet i 
samarbejde med Nationalmuseets Venner. 
Redigeret af Olaf Olsen. 224 s. ill. [Alle artik
ler med engelsk résumé].

Birkelund, Peter, se Hasse Neerbeek.
Federspiel, Beate Knuth og Per Hadsund. Spejlene i 

Selsø riddersal (S. 39-50). [Franske barokspejle, 
stil, fremstilling, restaurering. Litteraturhenv.].

Grinder-Hansen, Keld. Penge til færgemanden? Møn
ter i dødekulten. (S. 115-126). [Fra antikken til 
dansk, nyere tid].

Gulløv, Hans Christian. ... de laver alt beundrings
værdigt ... Etnografiske og arkæologiske studier 
af Tulekulturen i Vestgrønland. (S. 142-154).

Gøthche, Morten. Galeasen »Anna Møller«. (S. 100— 
114). [Nationalmuseets museumsskib i Nyhavn 
siden 1976].

Hadsund, Per, se Beate Knuth Federspiel.
Holm, Knud og Ole Børn Jensen. Metalskulpturen i

forrige århundrede. Lidt om mænd og materia
ler. (S. 168-184).

Jensen, Ole Bjørn, se Knud Holm.
Jørgensen, Erik. Fire storstensgrave i en høj tomt ved 

Lønt. Om en gammelkendt stenalderlokalitet i 
ny belysning (S. 195-208).

Kruse, Anette, Susanne Petersen og Bodil Taamskov. De 
Hahnske barokkister. (S. 65-75). [Vincents Joa
chim Hahn 1632-1680, i Roskilde Domkirke, 
konservering].

Larsen, Henrik. Christian IV’s norske bjergværker 
og nogle økser fra Det kongelige Kunstkammer. 
(S. 76-87). [Litteraturhenv.].

Lund, John og Lone Wriedt Sørensen. C. T. Falbes rejse 
gennem Tunesien i 1838. (S. 9-23). [Litteratur
henv.].

Neerbeek, Hasse og Peter Birkelund. Locate: Robert, 
Adolf og Juliane. Om våbennedkastning og edb. 
(S. 88-99). [Gentoftegrupperne -  litteratur
henv.].

Nielsen, Jesper Herbert og Mette Skougaard. Fjellerup 
Østergård. En jysk herregård på Frilandsmu
seet. (S. 51-64).

Noerbel, Stephanie og Susanne Wenningsted-Torgard. 
Gyrstinge-krusifikset. Et upåagtet mesterværk 
under mikroskopet. (S. 127-141). [Litteratur
henv.].

Olsen, Olaf. Rigsantikvarens forord. (S. 5-6). 
Petersen, Susanne, se Anette Kruse.
Sjørslev, Inger. At udstille de andres ting. (S. 209-

223). [Etnografisk samling, udstillingsprincip
per og forskning før og nu. Litteraturhenv.].

Skougaard, Mette, se Jesper Herbert Nielsen. 
Sørensen, Lone Wriedt, se John Lund.
Taamskov, Bodil, se Anette Kruse og Susanne Peter

sen.
Wanning, Tine, se Ib Varnild.
Wenningsted-Torgard, Susanne, se Stephanie Noerbel. 
Varnild, Ib og Tine Wanning. EDB-start i Dansk Fol

kemuseum. (S. 185-194).
Zahle, Jan. Magt og billede. Verdens ældste mønt

portrætter. (S. 155-167). [Lykiske mønter i Den 
kgl. Mønt og Medaillesamling. Litteratur
henv.].

Arbejdermuseets Årbog. Udkommer hvert andet 
år. Årbogen 1988-89 var ikke udkommet ved 
redaktionens slutning.

Jagt- og Skovbrugsmuseets årsskrift 1987-88. Redi
geret af Jette Baagøe. 48 s., ill. Se oversigten 
over 1987-årsskrifterne, Fortid og Nutid 1988 
s. 315.

Årsskrift for Hørsholm Egns Museum 1988. 44 s., 
ill.

Thomsen, Bente M. Disputeren paa Kroemandens 
Auditotium. Blovstrød-præsten Joachim Junge 
fortæller om sine sognebørn. Bearbejdelse og ud
drag af Junges »Den nordsiellandske Landal
mues Character, Skikke, Meninger og Sprog«, 
1798.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 
1988. Udgivet af Selskabet Handels- og Sø
fartmuseets Venner. Redigeret af Hans Jep
pesen, Hanne Poulsen, Kåre Lauring og Jo
hanna Hendriksen. 246 s., ill. [Alle artikler 
med engelsk résumé].
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Beretning for året 1987. (S. 222-246)
Frandsen, Svend. Sejlkajakker i Danmark. (S. 5-30). 

[Konstruktion og udbredelse især i 1930’erne].
Hornby, Ove. Dansk skibsfart 1870-1940. Nogle ho

vedlinier i udviklingen. (S. 31-70). [Noter og 
tabeller].

Jeppesen, Hans. Knud Klem. (S. 3-4). [Nekrolog]. 
Lauring, Kåre. Marchelis Michielsz Boschouver -  

imperiebygger eller svindler. (S. 71-114). [Be
givenhederne vedr. Ostindisk Kompagnis Cey- 
lon-ekspedition 1618-22 og oprindelse til dansk
besiddelse af Tranquebar. Noter].

Poulsen, Hanne. Femmastet bark m/s »København«. 
(S. 115-187). [Skoleskibets historie og dets forlis 
i 1928. Noter].

Undén, J. E. Sikring af menneskeliv på søen. (S. 
188-219).

Sjælland
ROMU. Års skrift fra Roskilde Museum 1988. Re
digeret af Frank Birkebæk og Flemming Ras
mussen. 126 s., ill. [Årsberetning udsendt 
som særskilt hæfte].

Andersen, Michael og Hans Stiesdal. Set. Budolfi kirke 
i Roskilde. (S. 15-24). [Arkæologiske undersø
gelser af kirkeruin. Noter].

Andersen, Vibeke. Roskilde Højskoleforening 1889— 
1989. (S. 99-126). [Noter].

Floris, Lene. Har Du tre Mark i din Lomme, kan 
Du til Roeskilde komme. Musikken omkring åb
ningen af jernbanen København-Roskilde 1847. 
(S. 25-38). [Noter].

Jensen, Vagn og Jens M. Ulriksen. Sønderø -  en an
løbsplads fra yngre jernalder og vikingetid. (S. 
5-14). [Noter].

Karlsson, Per. Smede- og Maskinarbejdernes Fag
forening i Roskilde 1890-1900. (S. 83-98). [No
ter].

Rung, Grete. At være amme -  et erhverv for kvinder 
fra Hedebo-egnen. (S. 39-62). [Noter].

Stiesdal, Hans, se Michael Andersen.
Tønnesen, Eva. Otto Mellerup. Digt og virkelighed. 

(S. 63-82). [Om Gustav Wieds model til Tum- 
melumsen. Litteraturhenv.].

Ulriksen, Jens M., se Vagn Jensen.

Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning 1988. 
Redigeret af J. L. Østergaard Christensen. 
Udgivet af Museumsforeningen for Holbæk 
og Omegn 1989. 96 s., ill.

Asmussen, Else. Arkæologisk virksomhed 1988. (S. 
31-47).

Christensen, J. L. Østergaard. Museets drift, udstil
linger, nyerhvervelser m.v. (S. 9-30).

Christensen, Kirsten. Bronzealderhuse på naturgas
ledningen. (S. 49-58). [Noter].

Mikkelsen, Poul. Et kvadratisk oldtidshus ved Lun
demarks huse. (S. 59-64). [Noter].

Rønne, Preben. Et sjældent fund af ældre bronzeal
ders keramik og smedeværktøj på Ordrup i 
Nordvestsjælland. (S. 65-86). [Noter og littera
turhenv.].

Tranberg, Gunna. Klima og opbevaringsforhold på 
Holbæk Museum. (S. 87-89).

Alle tiders Odsherred. Odsherreds Museums 
årsskrift er ikke udkommet for 1988. I stedet 
udsendtes »Ting og Sager«. Meddelelser fra 
Odsherreds Museum nov. 1988, 8. s., ill.

Frederiksværk -  før og nu. Årbog 1988. Udgivet 
af Frederiksværk-egnens Museumsforening 
1989. Redigeret af Karen Elisabeth Follett. 80 
s., ill.

Hessner Herbert. En lille, temmelig upåagtet virk
somhed i Frederiksværk. (S. 27-42). [De kom
munale værker].

Jessen, Søren. Oprettelsen af Arresødal og Grønnes
segård. (S. 61-70). [Noter og kildehenv.].

Larsen, Anne-Christine, se Steffen Stummann-Han- 
sen.

Palludan-Muller, Carsten. Rapport fra den arkæolo
giske arbejdsmark. (S. 70-80).

Pedersen, Niels C. Dagbogsoptegnelser fra en nord
sjællandsk bonde, Jørgen Jacobsen, St. Havelse. 
(S. 5-26). [1850’erne].

Stummann-Hansen, Steffen og Anne-Christine Larsen. 
Sjælden bronzealdergrav ved Store Havelse 
Strand. (S. 43-60).

Lolland-Falster
Lolland-Falsters Stiftsmuseums Årsskrift 1988. Re
digeret af Else-Marie Boyhus. 51 s., ill.
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Boyhus, Else-Marie. Landboreformernes bondegård: 
Mad og drikke. (S. 5-31). [Litteraturhenv.].

Årsberetning 1987. (S. 33-51).

Bornholm
Fra Bornholms Museum 1987-88. Redigeret af 
Ann Vibeke Knudsen. 136 s., ill.

Knudsen, Ann Vibeke. Bornholmske klædedragter ca. 
1680-1870. (S. 105-136). [Noter].

Larsen, Niels-Holger. Bygningsbevaring. (S. 53-62). 
Møller, Lars Kærulf. Nyt fra Bornholms Kunstmu

seum. (S. 31-40).
Nielsen, Finn Ole. Bornholms bebyggelse i yngre 

stenalder -  et forskningsprojekt. (S. 63-72). 
[Noter].

Tomehave, Bodil. Guldsmede på Bornholm. (S. 73- 
104). [Med personalhistorisk afsnit. Henvisnin- 
ger].

Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms Museum 
1987-88. (S. 3-30).

Watt, Margrethe. Det antikvariske arbejde i 1987 og 
1988. (S. 41-52). [Noter].

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1988
tungt Haandelag ... Om maleren J. P. Bless. (S. 
81-89). [JPB 1825-80. Noter].

Michelsen, Peter. Fyn på Frilandsmuseet. (S. 123— 
137). [Litteraturhenv.].

Møller, Søren. Niels Oxenvad og Odense Bys Mu
seer. (S. 21-24).

Mylius, Johan de. H. C. Andersens helt rigtige far. 
Et sandt eventyr. (S. 33-37).

Nielsen, Finn Grandt og Jens Sørensen. Flakhaven, 
Rådhuspladsen i Odense (S. 195-216).

Petersen, Ebbe Lehn og Jørgen Thomsen. Niels som 
bygherre! (S. 25-28).

Rasmussen, Holger. De danske rebslagersvendes 
drikkeskik. (S. 185-194).

Sass, Søren. Rejsekammeraten. Med H. C. Ander
sen i det fremmede. (S. 29-32). [Udstilling i 
Kina 1979].

Skaarup, Jørgen. Kirkebakke og Kappeisbjerg. På 
sporet af Langelands første kristne? (S. 235- 
251).

Slettebo, Jørgen. Tempus fugit. Dm vippende fugle 
på fynske standure. (S. 109-121). [Noter].

Strømstad, Poul. Odense skræddersvendes laugsvel- 
komst og deres lågfigur. (S. 177-184).

Sørensen, Jens, se Finn Grandt Nielsen.
Thomsen, Jørgen, se Ebbe Lehn Petersen.
Thrane, Henrik. Kort om Gudmes guldfyldte heden

old. (S. 271-288).
Wieth-Knudsen, Bodil. Erindringens linned. (S. 91- 

107). [Livsmønstre i tilknytning til linnedud
styr. Noter].

Fyn
Fynske Minder 1988. Festskrift til Niels Oxen- 
vad. Udgivet af Odense Bys Museer. Redi
geret af Finn Grandt-Nielsen og Torben 
Grøngaard Jeppesen. 288 s., ill. [De fleste 
artikler med engelsk eller tysk resumé. Skrif
tet anmeldt i Fortid og Nutid 1988, s. 295].

Heegaard, Esben, se Peter Steen Johansen.
Jacobsen, Jørgen A. Jernalder og byudvikling i Oden-

seområdet (S. 253-267).
Jakobsen, Søren Kyed. Ved bæltet mellem tvende 

lande. (S. 39-47). [H. C. Andersens rejser. Kil- 
dehenv.].

Jansen, Henrik M. Svendborg-udgravningerne. Et 
par snapshots fra 15 års undersøgelser. Omkring 
en kunstners malerkrukke og Svantevit fra 
Svendborg. (S. 217-233).

Jeppesen, Torben Grøngaard. Væbnergården -  reddet 
og genrejst. (S. 155-176).

Johansen, Peter Steen og Esben Heegaard. Fangel sta
tion på museum. (S. 139-154). [Noter og littera
turliste].

Larsen, Jørgen. Carl Nielsen og H. C. Andersen -  
»Amor og Digteren« 1930. (S. 49-79).

Larsen, Tove Lund. Han kæmpede stadig med et

Årbog for Svendborg og Omegns Museum. Udgivet 
af Museumsforeningen. Redigeret af Henrik 
M. Jansen. 144 s., ill. [Alle artikler med en
gelsk eller tysk résumé].

Andersen, Villy. Svendborg provstis fest i anledning 
af Odense Bispestols 1000 år. (S. 80-86).

Anmeldelser (S. 103-106)
Bang, Ole. Den gamle mand og havnen. (S. 99- 

100).
Blæsild, Benno. Skonnerten som arbejdsplads anno 

1924-25. Karl Johan Faurskou’s erindringer om 
sin tid ombord på de to Thurø skonnerter ER
HARDT og BRITANNIA. (S. 94-98). [Littera
turhenv.].

Bruhn, Bodil, se Anne Melillo.
Hardt, Nis. Glimt fra Lundeborg. (S. 20-30). [Nye 

udgravninger på landets ældste handelsplads. 
Noter].

Jansen, Henrik M. Træskomaleren -  en særpræget 
kunstner har 500-års jubilæum i Gudme kirke 
(1488-1988). (S. 52-69). [Kalkmalerier i øst
fynske kirker, tolkning, litteraturhenv.].

Jansen, Henrik M. og Otto Jonasen. Fra Køge bugt til 
Valdemars Slot på Tåsinge. Omkring korre-
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spondance mellem Chr. 4. og Niels Juel. (S. 
70-79).

Jonasen, Otto, se Henrik M. Jansen.
Melillo, Anne og Bodil Bruhn. Fra smelteovn til kak

kelovn. Emil Wennerwald: Støbeprocessen ved 
Langes jernstøberi. (S. 87-93). [Om maleren E. 
W. og en billedfrise, 1900. Litteraturhenv.].

Michaelsen, Karsten Kjer. Margrethelund -  en grav
plads fra ældre jernalder ved Svendborg. (S. 
8-19).

Petersen, Peter Vang. Gudme II, en guldskat i hus! 
(S. 42-51).

Robinson, David. Botaniske undersøgelser ved Lun
deborg I: En handelsplads fra 3. og 4. århun
drede e. Kr. (S. 31-41). [Noter, planteforteg- 
nelse].

Årsberetning 1988. (S. 107-144).

Elisabeth Schou. (S. 5-35). [ES 1893-1939. Mo
tiver fra landboliv i 1920erne og 1930erne, især 
kvindernes].

Fra kirkesogn til kommune. Bangsbomuseets årbog 
1988. Udgivet af Bangsbomuseet 1989. Redi
geret af Hans Munk Petersen. 40 s., ill.

Christensen, Erik. Fra kirkesogn til kommune. Om 
sognenes udvikling i Frederikshavnområdet 
frem til kommunesammenlægningen 1970. (S. 
19-40).

Årsberetning 1988.

Skanderborg Museum. Årbog 1988. Udkommer i 
efteråret 1989.

Charta. Årsskrift for Kerteminde Museum 1988. 
Redigeret af Kurt Risskov Sørensen. 95 s., ill.

Eilstrup, Anne-Lise. Hvor ligger Marsk Stig begra
vet? (S. 22-34). [Noter].

Kerteminde Museum. Årsberetning 1988. (S. 77-95). 
Madsen, Hugo. Året 1988 (S. 7).
Matzon, Rita H. Chr. Jyde, Vilhelmine og alle de

andre. Personerne bag gadenavnene i Kerte
minde. (S. 46-67). [Kildehenv.].

Nederland, Ole. Munkebo i krigsårene 1658-1659. 
(S. 8-21). [Noter].

Porsmose, Erland. Grubehuset i Rønninge. (S. 
35-45). [Noter].

Sørensen, Kurt Risskov. Forsamlingshuse (S. 68-76). 
[Bevægelsen generelt og lokalt på Nordfyn. No
ter].

Jylland
Vendsyssel nu og da 1988, nr. 12. Tidsskrift om 
Vendsyssels natur, kunst og kulturhistorie. 
Temaudgave: 3 landbrug i Vendsyssel. Ud
givet af Vendsyssel historiske Museum 1989. 
Redigeret af Palle Friis, Per Lysdahl og Mo
gens Thøgersen. I l l s .  ill.

Andersen, Magne. Rugtved 1988. Fotografier af 
Carl-Hermann Hansen. (S. 68-111). [Arbejde 
og livsform på større gård, i fotos med gård
ejernes kommentarer].

Jørgensen, Jørgen. Billeder fra Nørgaard i Vester 
Hjermitslev 1937-43. Fotograferet af Axel Nør
gaard. (S. 36-67). [Landbrug før maskinalde- 
ren, ca. 60 s/h fotos].

Nielsen, Ellen. Skitser fra Stenhaven. Tegninger af

MIV. Udgivet af Museerne i Viborg Amt. Nyt 
nr. udkommer i efteråret 1989.

Købstadsmuseet »Den Gamle By«. Årsberetning 
1988. 16. s., ill.

Som årsskrift desuden udsendt:
Olesen, Bodil. Et kvarter og dets mennesker. Bolig- 

og livsformer gennem 100 år. Frederiksbjerg 
Øst, Århus. Købstadsmuseet »Den Gamle By«. 
Skriftrække, I. 223 s., ill.

Årsskrift fra Horsens Museum 1987-1988. Redi
geret af Ole Schiørring og Søren Gottfred 
Petersen. 75 s. ill. [De fleste artikler med 
noter og litteraturhenv.].

Bergild, Merete og Jens Jensen. Horsens-billedhug- 
geren Arent Friderichsen Slache 1642-1709. (S. 
43-50).

Fritz, Sven. Oblatæsken i Vær Kirke. Nicolai 
Brandt Horsens 1792. (S. 51-54).

Houmann, Jens og Niels Kolind. »Den gamle Sko
lestue« i Horsens. (S. 69-73).

Jensen, Jens, se Merete Bergild.
Knudsen, Bodil Møller. Byarkivets virksomhed. (S. 

18).
- F r a  Foskanderinde-forskningen. (S. 61-68). 

[Om påklædningsdukker, bl.a. fra havregryn- 
og kikspakker i 1950’erne].

Kolind, Niels, sejens Houmann.
Lassen, Thomas W. En adelsmand, der dansede sig 

til døde. Identifikation af et forsvundet epita
fium. (S. 55-59). [I Horsens Klosterkirke].

Madsen, Orla. Søndervang -  en gravplads fra yngre 
germansk jernalder. (S. 25-36).
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Schiørring, Ole. Museets virksomhed 1987-1988. (S. 
5-14).

-  En middelalderlig seglstampe fra Endelave. (S. 
37-42).

Voss, Olfert. Hedegård -  et sjældent jernudvin
dingsanlæg fra ældre romersk jernalder. (S. 19- 
24).

Museet på Koldinghus. Arbogen udsendes hvert 
andet år. Ved redaktionens slutning forelå 
årbogen 1988-89 endnu ikke.

Holstebro Museum. Årsskrift 1988. Udgivet af 
Museumsforeningen for Holstebro og Om
egn. Redigeret af Torben Skov. 136 s., ill.

Bjerregrav, Henrik og Bent Tilsted. Holstebro by 
Night -  pressefotografer på natarbejde. (S. 89- 
101).

Graugaard, Esben. »Erkiendtligheds Minde« uden 
historie -  indtil videre. (S. 25-33). [Om Jens 
Sehested, der lod guldsmed Weller fremstille 
skrivesæt, nu i Holstebro Museum].

Graugaard, Esben. Præstegård, fattighus og bonde
gård -  en 400 år gammel bibels vej til museum. 
(S. 56-66). [Noter].

Graugaard, Esben. »Fabriksentreprenør« Laurids 
Buch -  byens første tobaksfabrikant. (S. 75-88). 
[Kildehenv.].

Graugaard, Esben, se Rigmor Lillelund og Lis Helles 
Olesen.

Lillelund, Finn. Med fremtiden ind i fortiden. (S. 
102-104). [Indførelsen af edb på museet].

Lillelund, Rigmor. Orla Nautrups mindelegat. (S. 
7-8).

Lillelund, Rigmor. Velklædt og forgældet -  om skri
ver Erhard Hiort. (S. 67-74). [E. H. 1754- 
1804].

Lillelund, Rigmor, Lis Helles Olesen og Esben Grau
gaard. Årsberetning (S. 105-127).

Olesen, Lis Helles. En barnegrav på Thy holm. (S. 
44-49). [Yngre germansk jernalder 550-800. 
Noter].

Olesen, Lis Helles, se Rigmor Lillelund og Esben 
Graugaard.

Petersen, Peter Vagn. Guldring og irsk vægtlod. To 
nye fund fra Vestjylland. (S. 50-55).

Skov, Torben. Sølvskrivetøj af Joachim Weller. (S. 
9-23). [Med katalog og litteraturhenv.].

Skov, Torben. Gaver indkommet til Holstebro Mu
seum 1988, samt indkøb. (S. 128-135).

Tilsted, Bent, se Henrik Bjerregrav.
Ostergaard, Else. Bronzealderbæltet fra Bredhøj. (S. 

35-43). [Tekstil, noter].

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1988

FRAM. Fra Ringkøbing Amts Museer. 1988. Ud
givet af Museumsrådet i Ringkøbing Amt. 
Redigeret af Ellen Damgaard, Jens Aarup 
Sørensen, Jesper Knudsen, og Søren Toft- 
gaard Poulsen. 144 s., ill.

Eriksen, Palle. En soj brønd fra Ringkøbings middel
alder? (S. 67-72). [Noter].

Glimt fra museernes arbejdsmark. (S. 114-144). 
Graugaard, Esben. Industriudstillingen 1871 i

»Købmændenes Jerusalem« -  Holstebro. (S. 
55-66). [Noter].

Hansen, Torben Egeberg og Ole Lass Jensen. Skjern 
Adalen -  træk af 10.000 års bosættelseshistorie. 
(S. 89-113). [Noter].

Jensen, Jens Aarup. »Marie, Marie, du skal sgu’ mæ 
te æ haw!« -  med arkæologen på Holmsland 
Klit. (S. 7-35). [Litteraturhenv.].

Jensen, Ole Lass, se Torben Egeberg Hansen. 
Knudsen, Jesper. Kunstmuseet på Nørreland i Hol

stebro. (S. 36-44). [Jens Nielsen og Olivia 
Holm-Møller Museet].

Olesen, Lis Helles. Brandhøj og 146 andre gravhøje i 
Sevel sogn. (S. 45-54). [Noter].

Poulsen, Søren Toftgaard. Nogle forskrækkelige Plove 
-  altsammen saa tung og klodset. Landbrugs
redskaber i 1788. (S. 73-88). [Noter].

Mark og Montre. Kulturhistoriske Museer i 
Ribe Amt 1988. Redigeret af Jørgen Selmer. 
Hasse N. Jørgensen og Peter Dragsbo. 96 s., 
stort format.

Christiansen, Anne. »Imellem Gud og mennesker«. 
Et hovedværk af Arne Haugen Sørensen. (S. 
65-68). [Noter].

Dragsbo, Peter. Ravjyder i 100 år. (S. 22-28). [Lit
teraturhenv.].

Dragsbo, Peter. Museerne og det lokale og regionale 
bevaringsarbejde. (S. 88-91).

Fabech, Elmer, W. Konserveringsanstalten i Ølgod, 
funktionen og fremtiden. (S. 83-87).

Fabricius, Nina. Hannes Hus i Sønderho. Et hjem 
bliver museum. (S. 36-44). [Om skipper-enke 
Johanne Sørensen 1850-1940. Kilde- og littera
turhenv.].

Frandsen, Lene B. Mosaikstifter i Ribe -  før og nu. 
(S. 58-60). [Apropos Carl Henning Pedersens 
udsmykning i Ribe Domkirke. Noter].

Holm, Poul. Vadehavsfiskere. (S. 31-35).
Jørgensen, Hasse N. Museumsfilm. (S. 69-73). 
Kierstein, Else. Fra idé til virkelighed. Udstillingen

på Esbjerg Museum. (S. 74-77).
Knudsen, Svend Aage. Barokke havevaser fra 1700- 

tallets Sønderskov. (S. 45-51). [Noter og littera
turhenv.].
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Margit Mogensen
Lauenborg, Michael. Kronik. Museerne på vej mod 

år 2000. (S. 92-93).
Madsen, Per Kristian. En udkant af middelalderbyen 

Ribe. (S. 61-64). [Noter og litteraturhenv.]. 
Manøe, Søren. Kulbrænding i Påbøl Plantage. (S.

14-21). [Kildehenv.].
Rasmussen, Jørgen Dieckmann. Stavnsbåndets vestjy

ske realitet. (S. 29-30).
Selmer, Jørgen, se Anette Tonn-Petersen.
Siemen, Palle. Grave og bebyggelser fra ældre jern

alder på kanten af Tjæreborgmarsken. (S. 52- 
57). [Noter og litteraturhenv.].

Tonn-Petersen, Anette og Jørgen Selmer. Karensminde -  
projekt til museumsgård ved Grindsted. (S. 
78-82).

Ølgod Museum 1988. 22. årgang. Redigeret af 
Søren Manøe. 94 s., ill.

Andersen, Børge. Tistrup-Hodde lokalhistoriske Ar
kiv (S. 83).

Jensen, Ejvind C. Ansager lokalhistoriske Arkiv. (S. 
82).

Jensen, Ejvind C. »Mølgaard« -  en gammel vestjysk 
hedegård i Ansager sogn (S. 42-48). [Kilde
henv.].

Jensen, Thyra, seoSøren Manøe.
Jørgensen, Poul. Årsberetning 1988. (S. 75-77). 
Knudsen, Kai. Skovlund lokalhistoriske Arkiv. (S.

82).
Manøe, Søren. Museets nye bomærke. (S. 7).
Manøe, Søren. Da Gårde fik sin jernbanestation. (S.

49-58). [Kildehenv.].
Manøe, Søren. Driftsberetning. (S. 78-82).
Manøe, Søren og Thyra Jensen. På hat med pastor

Olrik. (S. 27-32). [Jørgen Chr. Fenger Olrik 
1834-96].

Riber, Aksel. Kunstmaler Peter Riber 1863-1937. 
(S. 33-38).

Riis, Nich. Den spanske syge. (S. 20-22).
Riis, Nich. Ølgod Uldspinderi. (S. 23-26).
Riis, Nich. Ølgod-Strellev lokalhistoriske Arkiv. (S.

83-84).

Sjæk’len 1988. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmu
seet, Saltvandsakvariet i Esbjerg. Redigeret 
af Morten Hahn-Pedersen. 112 s., ill. [En
gelsk resumé ved alle egentlige artikler].

Gøthche, Morten. Registrering og opmåling af små- 
fartøjer i Ribe amt. (S. 24-34). [Litteratur
henv.].

Hahn-Pedersen og Holger Munchaus Petersen. Omkring 
et skibsportræt -  »Prins Valdemar« af Fanø. (S. 
8-23).

Holm, Poul. Dansk havfiskeris gennembrud

1880-1940 -  museets nye permanente udstilling. 
(S. 50-56).

Jensen, Thyge. Sælariet og sældøden 1988. (S. 64- 
72).

Petersen, Holger Munchaus, se Morten Hahn-Peder
sen.

Tougaard, Svend. Kan sælerne tælles? (S. 73-79). 
Vestergaard, Torben A. Det usædvanlige danske fi

skeri. (S. 35-49). [Noter].
Årsberetning 1988. (S. 80-101).

o

Nordslesvigske Museer 1988. Arbog for museerne 
i Sønderjyllands Amt, 15. Udgivet af Muse
umsrådet for Sønderjyllands Amt. Redigeret 
af Inge Adriansen og Steen W. Andersen. Til 
Jørgen Slettebo. 160 s., ill. Haderslev 1988.

Adriansen, Inge. Myter og realiteter i historiebø
gerne -  om Christian IPs fangenskab på Søn
derborg Slot. (S. 131-142). [Noter og historie
bogsfortegnelse] .

Adriansen, Inge. Jørgen Slettebos trykte arbejder 
1956-1988. (S. 143-149).

Andersen, Boye. Lykønskninger fra Historisk Sam
fund for Als og Sundeved. (S. 19-20).

Andersen, Steen Wulff. Skibe af sten -  alsiske skibs
sætninger fra den yngre jernalder. (S. 21-26). 
[Noter og henvisninger].

Kristensen, Niels Helmer. Fugle ved Sønderborg Slot. 
(S. 123-124).

Lassen, Rudolf. Erindringer fra Sønderborg Slot. (S. 
117-122).

Madsen. Lennart S. Set. Jørgen og Nordslesvig -  om 
middelalderens spedalskhedshospitaler. (S. 27- 
38). [Noter og litteraturhenv.].

Meesenburg, Edith. En Sønderborg-piges erindringer 
fra 1930’erne. (S. 109-116).

Olsen, Olaf. Til Jørgen Slettebo. (S. 17-18). 
Oxenvad, Niels. Carl Hartmanns H.C. Andersen-

portrætter. (S. 53-64). [Noter og henv.].
Rasmussen, Birgitte Kragh. Kirkegården, de dødes 

have — nogle tanker om bevaring. (S. 39-52). 
[Litteraturhenv.].

Roesdahl, Harald. Om Flensborg Glasværk og forsøg 
på at identificere nogle af dets glas. (S. 83-108). 
[Litteraturhenv.].

Schlee, Ernst. Lorenz Frølich og Christian Carl 
Magnussen. (S. 65-74). [Oversat fra tysk af 
Inge Adriansen. Noter].

Schoubye, Sigurd. Lidt om Haderslev-guldsmeden J.
Rud. En sørgmunter kommentar. (S. 78-82). 

Schulte-Wülvuer, Ulrich. Et lille billede med stor hi
storie. Omkring et maleri af Edvard Lehmann. 
(S. 75-76). [Oversat fra tysk af Steen W. Ander
sen].

Weiss, Ellen. Nissen på Sønderborg Slot -  om små
børn på museumsbesøg. (S. 125-130). [Littera
turhenv.].

Årsberetning. (S. 150-160).
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De lokalhistoriske årbøger 1988
En oversigt

Af Jørgen Dieckmann Rasmussen

Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større områder end et sogn og som er 
tilgået redaktionen inden den 1. august 1989.

Hovedstadsområdet
Historiske Meddelelser om København. Udgivet af 
Københavns Kommune. Redigeret af Helle 
Linde, Egil Skall og Henrik Gautier. Årbog 
1988. 176 s., ill.

Holst, Bente. Stenders Kunstforlag a/s 1888-1988. 
100 års postkort, reproduktioner og skulpturer. 
(S. 82-102, ill.). [Kildefortegnelse].

Jespersen, Vilhelm. 37 år i Københavns kommunes 
tjeneste 3. del. (S. 103-152, ill.). [Forsat fra 
Historiske Meddelelser om København 1987 s. 
87ff.].

Københavns Stadsarkiv i 1987. (S. 134-156, ill.). 
Lauridsen, John T. En »Godfather« i København.

Indvandreres etablering omkring 1660. (S.
7-28, ill.). [Kildehenv.].

Nørreslet, Paul. Hellig-Hansen og hans huse. (S. 
29-81, ill.). [Bygmester Hans Hansen f. 1849 d. 
1923. -  Kildehenv.].

Selskabet for Københavns Historie i 1987. (S. 156-158,
ill.).

Anmeldelser
Bang, Herman. Stuk. 1987. Anmeldt af Steen Ove 

Christensen. (S. 175-176).
Danmarks Kirker, København bd. 5, hft. 28-29. 1987. 

Anmeldt af Karin Kryger. (S. 169-171).
Danmarks Kirker, København bd. 6, hft. 31-32. 1987. 

(S. 171-172).
Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og in

terne Ledelsesregler. 1987. Anmeldt af Benny Chri
stensen.

Ejlertsen, Torben. Kraftcenter og fristad. Køben
havns historie bd. 6. 1983. Anmeldt af Jan Kan- 
strup. (S. 159-161).

Garde, Anders mfl. Den Kongelige Livgardes Mu
sikkorps. 1986. Anmeldt af Hans Kofoed. (S. 
176).

Hegelund, Anders og Lars. Gammelholm fornyes.
1986. Anmeldt af Vibeke Dalgas. (S. 173-175).

Københavnernes historie. Fra Absalon til Weidekamp.
1987. Anmeldt af Ning de Coninck-Smith. (S. 
166-168).

Linvald, Steffen. Gammelholm og Frederiksholm. 
København før og nu -  og aldrig. Bd. 2. 1987. 
Anmeldt af H. D. Gautier. (S. 161-166).

Lund, Hakon. Slotsholmen. Kabenhavn før og nu -  
og aldrig. Bd. 1. 1987. Anmeldt af H. D. Gau
tier. (S. 161-166).

Sestoft, Jørgen. Stadsarkitekten i København 1886—
1986. 1986. Anmeldt af Peter Bondesen. (S. 
172-173).

Gentofte-bogen. Udgivet af Historisk-topogra
fisk Selskab og Selskabet for Bygningsbeva
ring i Gentofte Kommune. [Ikke udkommet i 
1988].

Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kom
mune. Årsskrift. Redigeret af Kirsten Have
lund Strøm, Ebbe Fels, Arne J. Hermann, 
Hjeljl Resen Steenstrup og Erik Starup. 
1987-88. 19. årg. 78 s., ill. [Forfatterbiogra
fier] .

Dieckmann Rasmussen, Jørgen. Kongens bønder i 
Gladsaxe og landboreformerne. (S. 8-35, ill.). 
[Kildehenv.].

Froberg, Daisy. Fra det gamle Buddinge. (S. 41-53, 
ill.). [Erindringer 1921-1944].

Spang Olsen, Ib. Svanerne på Kurstien (S. 36-39, 
ill.).

Viholt, Arne Waldemar. En bagsværddreng fortæller. 
Erindringer fra 1920’erne og 30’erne. (S. 54-77, 
ill.).

Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Re
digeret af Jeppe Tønsberg. 1988. 192 s., ill. 
[Navneregister].
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Broager, Johannes. På sporet af det ældste Lyngby. 

(S. 143-162, ill.). [Arkæolog-klubben »Flæk
ken« 1963-1968. -  Kildefortegnelse].

Børresen, Aage. Beretning om Selskabets virksom
hed i 1986 og 1987. [Historisk-topografisk Sel
skab for Lyngby-Taarbæk Kommune].

Gamrath, P. Fra Taarbæk Sogn. (S. 125—142, ill.). 
[Bebyggelsen ved Strandvejen].

Grelle, Henning. Arbejderbevægelse i Lyngby-Taar
bæk gennem 100 år 1888-1988. (S. 5-124, ill.). 
[Kildefortegnelse].

Thorbek, Ole. »Føl« i Lyngby C.b. 328. (S. 175-186, 
ill.). [Erindringer 1940-41].

Tønsberg, Jeppe. De danske forsvarsbrødre for 
Lyngby og Omegn 1889-1989. (S. 163—174, 
ill.).

Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune. Redigeret af 
Niels Peter Stilling. 1988. 198 s., ill.

Brühl, Niels. Selskabets regnskab 1986. (S. 196— 
197).

Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune. Se: Stilling, 
Niels Peter.

Mogens Funch 1900-1987. (S. 10).
Larsen, Else Marie. Lelle’s historie. Barndomserin

dringer fra 1930’erne og besættelsestiden. (S. 
120-177, ill.).

Laursen, Janne. Søllerød Museum. Beretning 1987. 
(S. 178-180).

Pedersen, Erik Helmer. Historisk-topografisk Selskab 
i året 1986. (S. 188-195).

Ritsholm, Peter. Vedbæk havn. Historien om Ved
bæks havns anlæggelse. (S. 98-119, ill.). [Kilde
fortegnelse].

Roar Skovmand 1908-1987. (S. 9).
Skovmand, Roar. Lystslotte, landsteder og kæmpe

høje på Skodsborgegnen. (S. 11-56, ill.). [Kilde- 
henv.].

Stilling, Niels Peter. By historisk Arkiv for Søllerød 
Kommune. Beretning 1987. (S. 181-187, ill.).

Søllerød Museum. Se: Laursen, Janne.
Thueslev, Hans. Vidnesbyrd fra tingbogen. Glimt 

fra dagliglivet på Søllerød-egnen omkring år 
1700. (S. 57-97, ill.).

Fra arkivet. (S. 25-27) [Bl.a. om lejlighedssange, 
forfattet af K. Nielsen, Værløse].

Frandsen, E. Et glemt håndværk. (S. 10-14, ill.). 
[Hjulmageri ca. 1900].

Hyberst Keldsen, Nils. Hyrdehorn. (S. 30-35, ill.). 
Laumann Jørgrensen, E. Skovridere i Værløse-om-

rådet. (S. 38-42, ill.). [1661-1989. -  Kilde- 
henv.].

Sørensen, J. E. Mere om V-sten. (S. 28-29, ill.). 
[Fortsat fra årsskrift 1985 s. 33ff.].

Sjælland
Fra Frederiksborg Amt. Udgivet af Frederiks
borg Amts Historske Samfund. Redigeret af 
Anne Majken Snerup Rud, Kirsten Rykind- 
Eriksen, Lisbet Hein, Hanne Mikkelsen, Tor
mod Hessel, Finn Reinal og Søren Jessen. 
Årbog 1988. 144 s., ill. [Tema-nummer med 
titlen Landboliv. Nordsjælland gennem 200 
år].

Frederiksborg Amts Historiske Samfund. (S. 138-144) 
[Beretning, regnskab % 1987 til 31/3 1988].

Hein, Lisbeth. Fra bonde til borger. Træk af ud
viklingen på Hørsholm-egnen. (S. 57-68, ill.). 
[Kildehenv.].

Hessel, Tormod. Se: Mikkelsen, Hanne.
Jessen, Søren. Frederiksborg amt i tiden omkring

landboreformerne. (S. 5-26, ill.). [Kildehenv.].
Mikkelsen, Hanne og Tormod Hessel. Kajerød -  Hvad 

er det? (S. 69-92, ill.). [Kildehenv.].
Reindahl, Finn. En husmand- og håndværkerslægt 

på Langø overdrev. (S. 115-137, ill.). [Kilde
henv.].

Rykind-Eriksen, Kirsten. Det lille familiebrug. Ar
bejdskraftens organisering og familielivet på 
husmandsbrug i Nordsjælland 1870-1980. (S. 
93-114, ill.). [Kildehenv.].

Snerup Rud, Anne Maiken. Ude på landet. På strejf
tog blandt Tikøb-egnens små og store landbru
gere. (S. 27-56, ill.). [Kildehenv.].

Årsskrift. Udgivet af Historisk Forening for 
Værløse Kommune. 1988. 40. årg. 44 s., ill.

Andersen, Tola. Oldsagssamlingen fra Vindekilde. 
(S. 35-37, ill.).

Balslev Strøyer, Per. Om Bringe landsbys udskift
ning i 1779. (S. 15-24, ill.). [Kildefortegnelse].

Damsgaard-Sørensen, Bent: I årets løb. (S. 3-9, ill.). 
[Beretning].

Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1988. [Egent
lig årbog ikke udsendt på grund af udarbej
delse af ny årbogsform. I stedet er udsendt: 
Fra det nu forsvundne Roskilde Amt. Illu
streret med fotografier indsamlet af Lokal
historiske Arkiver i Roskilde Amt. Strand
bergs Forlag 1986].
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Fra Holbæk Amt. Udgivet af Historisk Sam
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Peter 
Korsgaard. 1988. 88 s., ill. [Sted- og person
register].

Frøkjær-J ensen, Ida. Et udvalg af litteratur om Hol
bæk Amt 1987. (S. 71-82) [Systematisk over
sigt].

Haahr Carlsen, Dorthe. En køretur i historien. (S. 
53-70, ill.).

Historisk Samfund for Holbæk Amt. (S. 83-86) [Be
retning, regnskab 1987 m.m.].

Ingeniør Søren Gregersen in memoriam. Af Jørgen Ah- 
lefeldt-Laurvig. (S. 7-8, ill.).

Larsen, Dorte. Læseforeningen i Sonnerup. (S. 
39-52, ill.). [1880-1965. -  Kildehenv.].

Rasmussen, Holger. Traditionsbundet fiskeri fra Re- 
ersø. (S. 9-38, ill.). [Ca. 1686-1914. -  Kilde
henv.].

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Redi
geret af Erling Petersen under medvirken af 
Villy Bundgaard Knudsen og Ole G. Nielsen. 
75. bd. 1988. 84 s , ill.

Historisk Samfund for Sorø Amt 1986. (S. 77-83, ill.). 
[Beretning, driftsregnskab */io 1986 -  3% 1987, 
m.m.].

Egholtfondet. (S. 73-74, ill.).
Langholtz, Carl. Var Hvide-ætten beslægtet med det 

danske kongehus? (S. 69-72) [Kildehenv.].
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø Amt. (S. 83-84) 

[Adresseliste].
Nielsen, Ole G. Nye bøger. (S. 75-77) [Kort omtale 

af litteratur vedr. det gi. Sorø Amt].
Nørr, Erik. Provst F. V. Andersen som nidkær 

kirkevisitator i Ringsted-Alsted Herreder i 
1870’erne. (S. 36-68, ill.). [Med udgave af visi- 
tatsoptegnelserne 1873-77. -  Kildehenv.].

Petersen, Erling. Bønder, præster og herremænd. 
Tidsbilleder fra landmilitsens dage. (S. 21-35, 
ill.). [Kildefortegnelse].

Trosbierg, Ove. Kommunitetsgodset i Eggeslevmagle. 
(S. 7-20, ill.). [Kildehenv.].

Historisk Samfund for Præstø Amt. Redigeret af 
Nils Hartmann. Årbog 1988. 112 s., ill.

Dahl, Svend C. Litteratur om Præstø amt 1987. (S. 
98-107, ill.). [Topografisk fortegnelse].

Hartby, Inger. Herlufsholm-bønderne og kriminali
teten på Christian 4’s tid. (S. 6-72, ill.). [Kilde
henv.].

Historisk Samfund for Præstø Amt. Oprettet 1912. (S. 
108-109) [Beretning m.m.].

De lokalhistoriske årbøger 1988
Jensen, S. P. Træk af landsbyens hverdag i stavns

båndstiden. (S. 73-97, ill.). [Kildefortegnelse].
Opskrifter på gode drikke fra Næstved-egnen. (S. 110— 

111) [Fra notesbog tilhørende handelsmand Pe
ter Jacobsen. -  1860’erne og 1870’erne].

Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms 
historiske Samfund. Redigeret af Per Thule 
Hansen. 1988. III. rk. 2. bd. 271 s., ill. 
[Tema-nummer om Bornholms landbrug 
gennem tiderne].

Dam Kof oed, Trine og Mette Skougaard. Fra bonde til 
landmand -  Andelsbønder på Bornholm. (S. 
109-123, ill.).

Fogt Hansen, Niels. Fortegnelse over litteratur og 
landbrug og mejeribrug i Bornholms Centralbi
blioteks lokalsamling. (S. 263-268).

Hansen, Helmer. Hysdyrbruget på Bornholm. (S. 
199-231, ill.). [Kildefortegnelse].

Holm Rasmussen, Anders. Det bornholmske landbo
samfund i 1700-tallet. (S. 9-20, ill.). [Kildefor
tegnelse] .

Jørgensen, Lars. Oldtidens landbrug, 4.000 f. Kr. -  
1.000 e. Kr. (S. 21-27, ill.). [Kildefortegnelse].

Knudsen, Ann Vibeke. Den kloge kone fra Ibsker -  og 
Andrea Margrethe Jensen Jensen og hendes fol
kelivsskildringer. (S. 149-156, ill.). [Kilde
henv.].

Kure, Thor Lund. Bornholmske vogne. (S. 253-262) 
[Kildefortegnelse].

Nørgaard, Poul. Markafgrøder og ukrudt. (S. 179— 
198, ill.). [Kildefortegnelse].

Rasmussen, Ebbe Gert. Jordbrug og landgilde på 
Bornholm ved midten af det 17. århundrede. En 
upåagtet svensk jordebog fra 1658. (S. 55-85, 
ill.). [Kildehenv.].

Skaarup, H. E. Landbruget og forsvaret på Born
holm. (S. 87-107, ill.).

Søgaard Christensen, Keld. De lykkelige husmænd. 
Kultur og hverdagsliv blandt husmandsfolk i 
begyndelsen af dette århundrede. (S. 125-147, 
ill.). [Kildehenv.].

Valsø Vensild, Hanne. Træk af de bornholmske bøn
ders vilkår i senmiddelalderen. (S. 29-53, ill.). 
[Kildehenv.].

Vensild, Henrik. Fra hjulplov til traktorplov. Træk af 
mekaniseringen i det bornholmske landbrug 
gennem 200 år. (S. 233-252, ill.). [Kildehenv.].

Yde, Henrik. Bornholms Folkehøjskole i Østermarie 
ogdens sidste forstander. (S. 157-178, ill.). [Kil
dehenv.].
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Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af 
Verner Hansen. Årbog 1988. 76. årg. 168 s., 
ill. [Forfatternoter. -  Person- og stednavnere
gister] .

Bjørn, Claus. Morten Smed og landboreformerne. 
Et radikalt jordbrugsforslag fra 1785. (S. 69-77,
111. ). [Kildefortegnelse].

Boyhus, Else-Marie. Landvæsenets indretning på 
grevskabet Christianssæde. (S. 31—41, ill.). [Kil
defortegnelse] .

Boyhus, Else-Marie. En fæstebondes vilkår. (S. 93-
112, ill.).

Hansen, Verner. Årbog i mindet om stavnsbåndsju
bilæet. (S. 5).

Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen. (S. 
129-136, ill.). [Kort omtale af enkelte værker].

Kaspersen, Bente. Reformer, oplysning, bibliotek. 
Stiftsbibliotekets oprettelse 1795. (S. 113-118, 
ill.). [Kildefortegnelse].

Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 161-164). 
[Beretning, driftsregnskab for året 1. april 
1987-31. marts 1988, m.m.].

Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 153-159, 
ill.). [Beretninger. Omhandler: Fejø Lokalhisto
riske Arkiv. -  Stubbekøbing Lokalhistoriske Ar
kiv. -  Lokalhistoriske Arkiv Rødby. -  Nakskov 
Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Holeby Kommune. -  Idestrup Sogns Lokalhi
storiske Arkiv. -  Tingsted Sogns Lokalhistoriske 
Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv Sakskøbing. -  Lo
kalhistorisk Arkiv for Maribo Kommune].

Lolland-Falsters museer. (S. 137-152, ill.). [Beret
ninger. Omhandler: Lolland-Falsters Stiftsmu
seum. -  Lolland-Falsters Kunstmuseum. -  Fal
sters Minder. -  Stubbekøbing Motorcykel- og 
Radiomuseum].

Markussen, Ingrid. Christian Ditlev Reventlow og 
skolerne på Christianssæde. (S. 42-64, ill.). 
[Kildehenv.].

Mindeord om Fridlev Skrubbeltrang. (S. 6).
Rasmussen, Holger. »Laalands Pløien og Helveds

Pine faar aldrig Ende«. (S. 65-68, ill.). [Kilde
fortegnelse] .

Rasmussen, Niels Chr. Et udvalg af litteratur om 
landboforhold på Lolland-Falster. (S. 119-127).

Skrubbeltrang, Fridlev. C. D. F. Reventlow som re
formpolitiker. Hans personlighed. (S. 7-12, ill.).

Skrubbeltrang, Fridlev. Landmanden og statsmanden 
C. D. F. Reventlow. (S. 13-30, ill.). [Genoptryk 
af foredrag fra 1948].

Thorsen, Sven. Pilehegn og risgærder. Christian Ras
mussens optegnelser om pilehegn og risgærder 
på »Horselundgård« i Rå, omkring 1900. (S. 
79-91, ill.).

Årbøger og lokalhistoriske skrifter om Lolland-Falster. 
(S. 160) [Kort omtale af tilbud].

Fyn
Fynske Årbøger. Udgivet af Historisk samfund 
for Fyns Stift. Redigeret af Hans Henrik Ja 
cobsen. 1988. 136 s., ill. [Forfatterbiografier. 
-  Navneregister].

Brask Pedersen, Henrik. Se: Jacobsen, Per Henrik. 
Foreningsmeddelelser 1987-88. (S. 132-134) [Histo

risk Samfund for Fyns Stift. Beretning og regn
skab].

Hansen, Gudrun. »Dagjournal for Hovedgaarden 
Skovsgaard 1887-88«. (S. 79-93, ill.).

Jacobsen, Hans Henrik. Stige -  den første fynske gart
nerby. (S. 94-118, ill.). [Kildefortegnelse].

Jakobsen, Per Henrik og Henrik Brask Pedersen. Ørbæk- 
lunde og hoveriet. En undersøgelse af det for
rettede hoveris historie. (S. 53-60, ill.).

Land Hansen, Helge og Jørgen. Nordfynsk bøndeliv i 
1800-tallet. Uddrag af Jacob Jørgensens opteg
nelser fra Bederslev. (S. 61-78, ill.). [Kilde
henv.].

Ny lokalhistorisk litteratur. (S. 123-128) [Omhand
ler: Odense Bys historie. 1988. -  Svend Erik 
Sørensen: Odense i 1000 år. 1988. -  Kaj Mehr: 
Det begyndte i Nedergade. 1987. -  Eva Lund: 
Om landsbyen Hunderup og dens beboere.
1987. -  Hans Hansen og Hans Henrik Jacobsen: 
Bogenses historie 4. 1988. -  Hans Hansen: Akti
eselskabet Nordfyns Bank 1897-1987. 1987. -  
Helle Ravn m.fl.: Rudkøbing 700 år. 1987. -  
Resens Atlas bd. V; Lolland-Falster, Lange
land, Tåsinge, Ærø og Als. 1987. -  Sten Ousa- 
ger: Politik på skinner. 1988. -  Thomas Fjord 
Nielsen. Den konservative sag. Det konservative 
Folkeparti i Ringe Kommune 1886-1986. 1986. 
-  Henrik Havrehed: De tyske flygtninge i Dan
mark 1945-1949. 1987. -  Årbøger, årsskrifter: 
Fyens Stifsbog 1987. -  Årbog for Svendborg & 
Omegns Museum 1987. -  Benno Blæsild: V. C. 
Frederiksens Grønlandssamling. 1988. -  Fynske 
Minder 1986, 1987, 1988. — Charta. Årsskrift for 
Kerteminde Museum 1986. -  Vestfyns Hjem
stavn 1987. -  Lyboen Nr. 9, 1987. -  Ræthinge- 
Posten 1987. -  Broby Lokalhistorie 1987. -  Al- 
lesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 6. 1987].

Skaaning, Poul. Nonnebakken -  en skibsborg fra 
980. Vikingeborgens rolle i Danmarkshistorien. 
(S. 7-32, ill.). [Kildehenv.].

Stendal Pedersen, Finn. Stavnsbåndet og dets løsning 
på Fyn. Myte og realitet. (S. 33-52, ill.). [Kilde
henv.].

Stendal Pedersen, Finn. Fynsk disputats. (S. 119— 
123) [Anmeldelse af Erland Porsmose. De fyn
ske landsbyers historie. 1987.]

Stavn. Udgivet af museer, arkiver og folkemin
desamlinger i Fåborg Kommune. Redigeret
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af Jørgen Burchardt, Bodil Agerskov, N. V. 
Næsselund Nielsen, Børge Pedersen, Frede 
Michaelsen, Kaj Mehr, Inger Nissen og 
Hanne Mortensen. Årbog 1988. 72 s., ill.

Christensen, Børge. Horne Lands Folkemindesam
ling 60 år. (S. 62-63, ill.).

Fejringen af stavnsbåndets ophævelse 1988. (S. 42—43). 
Fribo, Hans Jørn. Haagerup tagstensfabrik. (S.

44-48, ill.).
Ilium Jørgensen, Andreas. Ildebrande. (S. 59-61, ill.). 
Kruse, Felix. Tiendestrid. (S. 10—13, ill.). [1740’-

erne].
Lebæk, Svend. Fjorden og dæmningen. (S. 56-61, 

ill.). [Nakkebølle Fjord].
Mehr, Kaj. To brune øjne jeg nylig så. (S. 29-35, 

ill.). [H. C. Andersens forelskelse i Riborg 
Voigt].

Michaelsen, Frede. Stavsnbåndsjubilæum for 100 år 
siden. (S. 39-41, ill.).

Nielsen, C. Th. og N. V. Næsselund Nielsen. Gangstier 
på Homeland. (S. 49-55, ill.).

Nielsen, Chr. Dan. Vand- og vindmøller i Åstrup. 
(S. 14-17, ill.).

Nielsen, Johannes. Fisker i Falsled. (S. 36-38, ill.). 
Næsselund Nielsen, N. V. Se: Nielsen, C. Th.
Rehde Nielsen, Anders. Søfart og købmænd i 17- og

1800-tallet. (S. 24-28, ill.).
Stricker-Petersen, Ame. Litteratur-nyt. (S. 71-72, 

ill.). [Alfabetisk oversigt over udgivelser 
1987-88].

Thestrup Andersen, Susanne. En nyerhvervet samling. 
(S. 64-70, ill.). [Anna og Fritz Syberg].

Torup, Lars. Duereds Vænge -  en stævningsskov. 
(S. 4-9, ill.). [Fredningssag. -  Kildeforteg
nelse].

Zeuthen, George. Spaniolerne i Faaborg. (S. 18-23, 
ill.).

Tåsinge Arbog 1988. Udgivet af Tåsinge Muse
umslaugs Forlag. Redigeret af Tåsinge Muse
umslaugs Årbogsudvalg. 2. årg. 1988. 80 s., 
ill.

Hahn-Pedersen, Morten. Udsigt over mine leveaar. 
En fantasi over skibsbygmester L. A. Smidts 
erindringer. (S. 17-25, ill.). [1830’erne].

Hansen, Aksel. Tåsinge fuglesteder. (S. 58-66, ill.). 
Høgsbro, Inga. Barndomsår i Vårø præstegård. (S.

45-52) [Oversat fra engelsk. -  1880’erne. -  Fort
sættes i Tåsinge-årbog 1990].

Høite Hansen, Hans. Forord. (S. 5-6).
Høite Hansen, Hans. En solstrålehistorie. (S. 67, ill.). 

[Returnering af porcelænskrukke fjernet af ty
skere under 2. Verdenskrig].

Høite Hansen, Hans. Hvad er skrevet om Tåsinge.

De lokalhistoriske årbøger 1988
(S. 74-75, ill.). [Uddrag fra en bibliografi på 
Tåsinge lokalhistoriske Arkiv].

Jensen, Valdemar. Tåsinge-gruppen. (S. 26-33, ill.). 
[Amatør-arkæolog-gruppe].

Jespersen, Hanne. Povl Fredholm -  maler og muse
umsleder. (S. 7-16, ill.).

Jonasen, Otto. Gotisk skrift -  hvad er det? (S. 76-77, 
ill.).

Kjær Mortensen, Gunnar. Konkursboet efter Christen 
Hansen Thurøe, Troense. (S. 68-73, ill.). [Skip
per- og partsreder-bo. -  1817-1822. -  Kildefor
tegnelse].

Nielsen, Bent Chr. Og dansen den går ... En musik
historisk skitse. (S. 34-44, ill.). [Ca. 1750— 
1989].

Nyt fra arkivet. (S. 77-78, ill.).
Nyt fra museet. (S. 79, ill.).
Tåsinge rundt på gamle postkort. (S. 53-57, ill.).

Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor
enings årsskrift. Redigeret af Ellen Christen- 
sen-Dalsgaard. 58. årg. 1988. 55 s., ill.

Christensen, Hans Erik. Lærkedal. Fra fæstegård til 
naturskole. (S. 12-15, ill.).

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Fra nødvendighed til 
selskabelighed. Træk af Verninge bys og by lavs 
historie 1788-1988. (S. 16-24, ill.). [Kilde- 
henv.].

Krogh, Hans. Pisalliker fra Køng sogn. (S. 38-41, 
ill.). [Anekdoter],

Krogh, Hans. Supplement til veirmølleregistranten 
1987. (S. 42-43, ill.).

Krogh, Hans. Se også: Lindhard, Annelise. 
Lauridsen, Hans. Arets gang 1988. (S. 44-55, ill.).

[Beretning om virksomheden på Vestfyns Hjem
stavnsgård, driftsregnskab for Vestfyns Hjem
stavnsforening 1987, regnskab for stavnsbånds
festlighederne juni 1988, m.m.].

Lindhard, Annelise og Hans Krogh. Smedemester Jens 
Kjær fortæller. (S. 4-11, ill.). [Udskrift af inter
view].

Lindhard, Annelise. Wilhelm Stockfleths Bibliotek. 
(S. 31-37, ill.). [Krengerup. -  Skifteopgørelse 
1725-1727. -  Kildehenv.].

Smedegaard, Inger. Anders Hansens nodebog -  om 
at gøre en gammel nodebog levende. (S. 25-30, 
ill.).

Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jør
gensen. 1988. 176 s., ill. [Forfatterbiografier. 
-  Personregister].
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Broen Christensen, Chr. Træk af Rubjergs historie. (S. 

95-102, ill.).
Christensen, Kristian F. Ole Hansen & Mette Jens

datter. Historiske efterretninger om en vendsys- 
selsk bondefamilie i slutningen af det 18. år
hundrede og begyndelsen af det 19. århundrede. 
(S. 37-55, ill.). [Kildefortegnelse].

Fra styrelse og redaktion. (S. 169—173, ill.). [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Beretning, regnskab % 
1987 -  3,/3 1988].

Fruensgaard, Ninna. Gården. (S. 35-36, ill.). [Digt]. 
Glimt fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1987. Ved

Per Lysdahl. (S. 153-169, ill.). [Omhandler: 
Bangsbomuseet, Frederikshavn. -  Hirtshals 
Museum. -  Løkken Museum. -  Skagen Fortids
minder. -  Egnssamlingen, Saltum. -  Sæby Mu
seum. -  Try Museum. -  Vendsyssel historiske 
Museum, Hjørring. -  Vildmosemuseet, Brøn
derslev. -  Lokalhistorisk Arkiv for Frederiks
havn, Bangsbomuseet. -  Brønderslev lokalhisto
riske Arkiv. -  Dronninglund Lokalhistoriske Ar
kiv. -  Lokalhistorisk Arkiv, Flauenskjold. -  
Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn. -  
Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Om
egn. -  Sindal-egnens lokalhistoriske Forening. 
Tolstrup-Stenum Lokalhistoriske Gruppe. -  By
historisk Arkiv, Sæby Museum. -  Lokalhistorisk 
Forening for Thise Sogn. -  Lokalhistorisk For
ening for Taars og Omegn. -  Historisk Arkiv, 
Vendsyssel historiske Museum. -  Lokal- og 
slægtshistorisk Forening for Vrå og Omegn].

Grønbak Frandsen, Finn. Se Nielson, Torben.
Kramp, Lise. Dengang i Strandby Klit 1931-1981.

(S. 83-94, ill.).
Larsen, Arne. Barndomsår på Hirsholmene. (S. 

123-134, ill.). [Erindringer o. 1920’erne. -  Litt, 
henv.].

Kristensen, Otto Emil. Se: Nielsson, Torben.
Nielsson, Torben, Otto Emil Kristensen og Finn Grønbæk

Frandsen. Jagtpladser fra sen-istiden i Vendsys
sel. (S. 141-149, ill.). [Kildehenv.].

Skole, Svend. Landboforhold i Vendsyssel. På Kr. 
IV’s og Frederik I l l ’s tid, især fæstebønders og 
herremænds såvel modsatte som fælles interes
ser. (S. 7-34, ill.). [Kildefortegnelse].

Skole, Svend. Nekrolog. (S. 56, ill.). [Anders Skøds
holm f. 1896 d. 1988].

Skaaning, Poul. Aggersborg -  en slotsborg fra 980. 
(S. 57-70, ill.). [Kildehenv.].

Søndergård, Bent. Mordet på Børglum Hede. (S. 
135-140, ill.). [Barnemord 1884].

Vedsted, C. O. Arbejdsvilkår ved Andelsmejeriet og 
træk af kulturlivet fra årh.skiftet. (S. 71-82, ill.). 
[Erindringer].

Vendsyssel Litteratur. Ved Bodil Christensen. (S. 
150-152) [Topografisk og personalhistorisk 
oversigt].

Weise, Bodil. Min slægt i Skagen (ca. 1700-1933). 
(S. 103-122, ill.).

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted 
Amt. Redigeret af Hanne Mathiesen, Knud 
Mortensen, Orla Poulsen og Chr. P. Fogt- 
mann. 1988. 128 s., ill.

Brandi, Sigrid. Hovedgårdens bønder. (S. 21-36, 
ill.). [1700-tallet. -  Godset Kølbygård ved Ves
løsgård. -  Kildehenv.].

Brüel, Jens. Nogle af klitterne i Thisted Amt. (S. 
106-117, ill.). [Genoptryk af historisk beretning 
fra 1898. -  Fortsat fra årbog 1986, s. 109].

Elling, Else. Kølbygaard. Montage fra en svunden 
tid. (S. 53-62, ill.). [Ca. 1700-1913. -  Kilde
henv.].

Grishauge, Peter. En slægtsfejde på Klim Odde. (S. 
76-84, ill.). [1669-1679. -  Kildehenv.].

Kjær, Andreas Nielsen. Mit barndomshjem på Øster- 
ild Overdrev. (S. 63—66, ill.). [Erindringer. -  
1900-tallet].

Litteratur om Thy. (S. 118) [Alfabetisk oversigt]. 
Det lokale arbejde. (S. 119-121, ill.). [Beretninger.

Omhandler: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 
Kommune. -  Egnshistorisk Forening for Thy- 
holm og Jegindø. — Lokalhistorisk Forening for 
Sydhannæs. -  Hanstholm lokalhistoriske Arkiv. 
-  Egnshistorisk Forening for Sydthy. -  Sydthy 
egnshistoriske Arkiv].

Museet for Thy og Vester Hanherred. (S. 122-126, ill) 
[Beretning].

Møller Frederiksen, G. Drukneulykken på Feggesund 
i 1844. (S. 67-75, ill.). [Kildehenv.].

Pedersen, Poul. Postvæsenets start i Thisted Amt. 
(S. 16-20, ill.).

Petersen, Jens Ole. Den gamle landevej fra Sinderup 
Vejle til Koldby. Og lidt om et vejkort fra 1798. 
(S. 7-15, ill.). [Kildefortegnelse].

Petersen, Jens Ole. Der var seks ansøgere. Da Thi
sted første gang havde brug for en havnefoged. 
(S. 37-52, ill.). [Kildehenv.].

Poulsen, Orla. Landboforhold i 1700-tallet. Due
holm, Ørum og Vestervig Amt. (S. 85-101, ill.). 
[Kildehenv.].

Regnskab. (S. 128) [Historisk Samfund for Thisted 
Amt. 1. april 1987 til 31. marts 1988].

Skammelsen, Kristian. Kunsten at klinke. (S. 104— 
105, ill.).

Tejnen fra Ræhr. (S. 102-103, ill.). [Aflevering til 
Thisted Museum 1936].

Sydthy Årbog. Udgivet af Egnshistorisk For
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 5. 
årg. 1988. 96 s., ill. [Med person-, sted- og 
sagregister til Sydthy Årbøger 1984—1987].

Andersen, Herluf. En vandring gennem Hurup. (S. 
36-46, ill.).
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Bech, Jens-Henrik. Billeder fra en arkæologisk ud
gravning. Om undersøgelsen af en overpløjet 
gravhøj med fund fra yngre stenalder og ro
mersk jernalder ved Gadegård i Helligsø Sogn. 
(S. 6-11, ill.).

Bedsted på japansk. (S. 73-75, ill.). [Japanske land
brugselevers fotografier fra studieophold i Bed
sted ca. 1950-1960].

Egnshistorisk Forening for Sydthy 1987/1988. (S. 88). 
En tøffelhelt. Sang ved afslutning af madlavningskursus i

Tvolm Skole 28. april 1910. (S. 53, ill.).
Et interview med »Det gamle hus«. (S. 29-32, ill.). 

[1943].
Frøkjær, Marie. Et bondebryllup i 1916. (S. 46-53, 

ill.). [Om bryllupsskikke i Vestervig Sogn ca. 
1900-1924].

Ifversev, Troels. Om Lyngholm og dens ejere. £S. 
65-66, ill.). [1534-1988. -  Tillæg til Sydthy Ar
bog 1987 s. 58-60].

Jensen, J. M. K. Erindringer II. Et tilbageblik. 
Brudstykker og Selvbetragtninger fra Den Daw 
så læng, læng sin. 1958. (S. 76-86, ill.). [Ca. 
1900-1930. -  Fortsat fra Sydthy Årbog 1987 s. 
70fl].

Johansen, Henning. »Man kan jo desværre ikke 
bygge gamle huse!«. (S. 25-32, ill.). [Historien 
om et enkelt hus].

Kjær-Mortensen, Gunnar. Fæstebonde -  selvejer
bonde. (S. 11-20, ill.). [Gårdhistorie for gården 
Vester Fuglbæk i Boddum].

Kjær-Mortensen, Gunnar. Fortidens stemme fra Bod
dum. (S. 21-22, ill.). [Evald Tang Kristensens 
besøg hos Laust Christen »Boddum« og Karen 
Kathrine Christensdatter Kjær i 1905].

Kjærgaard, Valdemar. Gammel Else. (S. 22). [Vise]. 
Mardal, Elly. Da de franske vine kom til Sydthy. (S.

23-24, ill.). [Stranding 1742. -  Kildeforteg
nelse].

Mardal, Elly. Forskellige episoder på Lyngholm i 
1600-tallet. (S. 67-68, ill.). [Kildeforetegnelse].

Mardal, Elly. St. Hansaften på Boddum Bisgård. 
Træk af Boddum Bisgårds historie. (S. 70-72, 
ill.).

Nørgaard, Olaf. Nogle erindringer fra min barndom 
og ungdom. (S. 54—58, ill.). [Kildefortegnelse].

Pedersen, Rigmor. Marius. En sandfærdig beretning 
om at være arbejderbarn omkring århundred
skiftet. (S. 33-35, ill.).

Riis, Michael. Tale i forbindelse med 200 året for 
stavnsbåndets ophævelse på Boddum Bisgård 
den 23. juni 1988. (S. 68-70, ill.).

Skovrup, Mary. Tilbageblik. Minder fra barne- og 
ungdomsår i Ydby. (S. 60-64, ill.).

Sydthy Bøger. (S. 87). [Oversigt over udgivelser sep
tember 1987-september 1988].

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. (S. 88). [Beretning]. 
Sydthy-opfindere. (S. 59).
Tilføj elsler til Sydthy Årbog 1987. (S. 88).

De lokalhistoriske årbøger 1988

Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær 
Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel
sen, Svend B. Olesen og Gunnar Rebstrup. 
1988. 77. årg. 150 s., ill.

Bech-Nielsen, Gert. Se: Ruby Vedel-Smith, Lisbeth. 
Gedsted, Hans. Marens barsel -  Fødsel i dølgsmål.

Fra Hornum Herreds tingbog 1641. (S. 85-93, 
ill.). [Kildefortegnelse].

Jensen, Sv. Gram. Fra bondeby til flække. Bidrag til 
Hals bys historie. (S. 55-72, ill.). [Kildehenv.].

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1987-88. Ved 
Jeppe Hansen. (S. 139-145). [Topografisk for
tegnelse] .

Meddelelser fra styrelse og redaktion. (S. 147—150). [Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær Her
red. Beretning, sammendrag af regnskabet V\ 
1987-% 1987, m.m.].

Nielsen, Karl. »Jeg seer ei Jylland mere«. Soldater
breve fra Treårskrigen 1848-50. (S. 5-53, ill.).

Olesen, Svend B. To gamle gravsten fra Nr. Tranders 
kirkegård. (S. 105-112, ill.). [Kildefortegnelse].

Petersen, Viggo. Skindbjerglund og fredskovsforord
ningen af 1805. (S. 95-104, ill.). [Kildehenv.].

Ruby Vedel-Smith, Lisbeth og Bech-Nielsen, Gert. Adel
gade nr. 45 og Skibsgade nr. 1 og nr. 3 i Hobro. 
Bevaringsværdige kulturværdier. (S. 113-129, 
ill.).

Skaaning, Poul. Fyrkat -  en skibsborg fra 980. Vi
kingeborgens rolle i Danmarkshistorien. (S. 
73-84, ill.). [Kildefortegnelse].

Tang Kristensen, Johs. E. Brændevinsbrænder Ha
rald Jensen som kunstner. (S. 131-138, ill.).

Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal
borgs Historie i samarbejde med Aalborg Hi
storiske Museum. 1988. 136 s., ill.

Petersen, Viggo: Jens Bangs Stenhus -  og om at 
bygge og bo i Aalborg på Ghr. IV’s tid. (S. 
6-129, ill.). [Register. -  Kildehenv. -  Deutsche 
Zusammenfassung (S. 126-129).

Selskabet for Aalborgs Historie. (S. 130-132) 
[Oversigt].

Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af Morten Øllgaard og Bir
git Løgstrup. Årbog. 1988. 53. årg. 124 s., ill. 
[Forfatternoter].

Hjermind, Jesper. Søfolk, kågmænd og skippere på 
Hjarbæk fjord. Træk af søfartens historie 1850—
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1900. (S. 60-90, ilk). [Med oversigt over fartøjer 
hjemmehørende i Viborg Tolddistrikt 1850— 
1900. -  Kildehenv.].

Holmgaard, Jens. Alt på sin rette plads -  eller 
stavnsbåndsløsningen og den store omstilling i 
dansk landbrug. (S. 21-59, ill.). [Kildehenv.].

Kristensen, Harald. Hejlskov Præstegård. (S. 107— 
113, ill.). [1543-1913. -  Kildefortegnelse].

Lokalhistorisk litteratur 1987-88. (S. 115-119) [Alfa
betisk fortegnelse over litteratur fra Viborg 
Amt].

Lokalhistoriske Arkiver. (S. 123-124) [Adresseliste]. 
Nielsen, H. P. Søndervingekredsens politiske histo

rie 1848-1970 (S. 91-106, ill.). [Kildeforteg
nelse].

Samfundet siden sidst. (S. 114) [Historisk Samfund 
for Viborg Amt].

Ørberg, Paul G. Kongehyldningen i Viborg 1584. 
(S. 7-20, ill.). [Kildehenv.].

Fra Bjerringbro Kommune V. Meddelelser fra 
Bjerringbro Kommunes Lokalhistoriske Ar
kiv. Redigeret af P. Bjerrum Pedersen, K. J. 
Krarup-Pedersen, Hans Jørgen Hansen og 
K. Melgaard Pedersen. 1988. 54 s., ill. [For
fatternoter].

Bjerringbro Lokalhistorisk Arkiv. (S. 53-54, ill.). 
Elmquist, A. G. Detektiv i Vindum kirke. (S. 21—32,

ilk). [Kildefortegnelse].
Hellerup, J. J. Taul Andelsmejeri. (S. 33-42, ill.). 
Løgstrup, Birgit. En fæstebondes oplevelser af land

boreformerne. (S. 7-20, ill.). [Christen Ander
sens dagbog 1786-97].

Mørup Sørensen, Bodil. Skjern-Vester Velling sognes 
fattiggård i Tindbæk. (S. 43-51, ill.).

Skivebogen. Historisk Arbog for Skive og Om
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholtz, Rud 
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1988. Bd. 79. 
120 s , ill.

Fibæk Jensen, Henrik. Bostrup Tinghøj. (S. 86-110, 
ill.).

Historisk Samfund for Skive og Omegn. (S. 116-119) 
[Beretning og regnskab % 1987 -  3l/7 1988]. 

Mortensen, Niels. »En sund sjæl i et sundt legeme«.
Idræt på landet 1861-1914. (S. 37-61, ill.). 
[Fortsat fra Historisk årbog for Skive og Omegn 
1987 s. 84fT. -  Kildehenv.].

Aakjær, Kamma. Om Jeppe Aakjærs far og mor. (S. 
62-85, ill.).

Aakjær, Kirsten. Træet og fuglen. (S. 5-36, ill.). 
[Erindring 1920’erne og 1930’erne].

Årsberetninger. (S. 111-115). [Omhandler: Salling- 
sund Lokalhistoriske Arkiv. -  Sundsøre Lokal
historiske Arkiv. — Spøttrup Lokalhistoriske Ar
kiv. -  Skive Museum. -  Skive Byhistoriske Ar
kiv. -  Æ Fjandbo Arkiv].

Historisk Aarbog fra Randers Amt. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige
ret af Lise Andersen, Peter Bondesen, Jens 
Erland Donner, Frits Nicolaisen og Palle S. 
Rasmussen. 1988. 82. årg. 136 s., ill. [Person
register].

Bevaringsfonde i det gi. Randers Amt. (S. 121) [Fonden 
til bevarelse af gamle bygninger i Mariager]. 

Ebbesen, Klaus. En stenaldergrav ved Vistoft på
Mols. (S. 5-13, ill.). [Kildehenv.].

Fra museer og arkiver i det gi. Randers Amt. (S. 105— 
120, ill.). [Beretninger. Omhandler: Clausholm. 
-  Dansk Landbrugsmuseum. -  Djurslands Mu
seum og Dansk Fiskerimuseum. -  Ebeltoft Mu
seum. -  Gammel Estrup, Jyllands Herregårds
musem. -  Kulturhistorisk Museum, Randers. -  
Mariager Museum. — Ebeltoft By historiske Ar
kiv. -  Grenaa Egnsarkiv. -  Hadsten Kommunes 
Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. -  Molsbi
bliotekets lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald 
Egnsarkiv. -  Nørre Djurs Egnsarkiv. -  Lokal
historisk Arkiv for Purhus Kommune. -  Ran
ders Lokalhistoriske Arkiv. -  Rosenholm Egns
arkiv. -  Rougsø Lokalhistoriske Forening. -  
Sønderhald Egnsarkiv].

Grandt-Nielsen, Finn. Randers-egnens nødpengesed
ler fra statsbankerottens tid. (S. 39-58, ill.).

Historisk Samfund 1987-88. (S. 122-124, ill.). [Be
retning og regnskab 1987].

Jans Revsbech, Grete. Have- og byggeforeninger i 
Randers 1899-1940. (S. 82-91, ill.). [Kilde
henv.].

Møller Christensen, Esben. Lokalhistoriske årbøger
1987. (S. 101-104) [Inventering. Omhandler: 
Grenaa og omegn før og nu 1987. -  Langå. 
Lokalhistorisk årbog 1987. -  Hans Kaalö Johan
sen: En gade i Mariager. 1987. -  Nørre Djurs 
Egnsarkiv, 1987. -  Lokalhistorisk Forening for 
Purhus Kommune. 1987. -  Historisk årbog for 
Randers Amt. 1987. -  Rougsø Lokalhistoriske 
Forening. 1987. -  Folk og liv på Rønde-egnen 8. 
Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kom
mune 1987.

Ring Lyndrup, Svend. Ryomgaard Realskole 1924— 
29. (S. 92-100, ill.).

Schelde-Jensen, Bodil. Se: Svart Kristensen, Mette. 
Sky tte-Rasmussen, Kaj. De Randers-akademister. (S.

69-81, ill.). [Kildehenv.].
Svart Kristensen, Mette og Bodil Schelde-Jensen. En Li- 

moges-figur i Randers. (S. 33-37, ill.). [Kilde
henv.].
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De lokalhistoriske årbøger 1988
Sørensen, Hugo. Voldum, en nedlagt middelalder

landsby. (S. 14-32, ill.). [Kildehenv.].
Würtz Sørensen, Jørgen. Da mormonerne kom til 

Randers-egnen. »Hellig krig« i sidste halvdel af 
det 19. århundrede. (S. 59-68, ill.).

Århus Stifts Årbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl og 
Finn H. Lauridsen. [Ikke udkommet i 1988].

Århus Årbog 1988. Udgivet af Århus Byhistori
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Vedel- 
Smith. 167 s., ill. [Navneregister].

Byrith,Jens. Ringen i Danmark 1891-1987. (S. 65- 
71) [Opførelser af Wagners Nibelungens Ring].

De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1987. (S. 80-83) 
[Alfabetisk fortegnelse].

Dybdahl, Annegrete. En borgmesterkrans til 80.000 
kr. (S. 91-101, ill.).

Døde i 1987. (S. 153-158) [Alfabetisk fortegnelse]. 
Esbjørn Larsen, Bo. Field hockey i Århus -  glimt fra

to protokoller. (S. 102-110, ill.).
Fink, Jørgen. En butik lukker. (S. 126-129, ill.). 

[Slagtermester Jørgen Nielsen, Frederiksgade 
70].

Fode, Henrik. Toldere og toldboder. (S. 84-90, ill.). 
Elkjær, Kjeld. Lokalhistorisk Samling 40 år. (S.

72-79, ill.). [Lokalhistorisk Samling, Århus]. 
Elklit,førgen. Folketingsvalget 3. september 1987.

Et Arhus-perspektiv. (S. 52-64, ill.). o
Korr Johansen, Erik. Foreningernes liv i Århus. (S. 

130-138, ill.).
Korr Johansen, Erik. Erhvervslivet i Århus 1987 -  set 

fra hovedstaden. (S. 145-152, ill.).
Lauridsen, Finn H. Borggade -  »et nyt forretnings

kvarter« fra 1930. (S. 139-144, ill.).
Madsen, Hans Jørgen. Befæstede kirkegårde omkring 

Århus. (S. 47-51, ill.).
1987 dag for dag. (S. 7-46, ill.).° [Kronologisk for

tegnelse over begivenheder i Århus Kommune].
Rasmussen, Gunner. »Sankt Clemens Stagen«. En ny 

århusiansk hæderspris. (S. 118-119, ill.). [For
eningen for Bykultur i Arhus].

Ruby Vedel Smith, Lisbeth. Graven 3. (S. 120-125, 
ill.). [Bygningsistandsættelse].

Sporten 1987. (S. 111-117, ill.). [Kronologisk stæv
nekalender].

Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og
J. S. Thomsen. 53. årg. 1988. 154 s., ill. [Per
son- og stedregister. -  Forfatterbiografier].

Abild Nielsen, Jonna. Gårdhistorie fra Vejlby 1775— 
1830. (S. 93-107, ill.). [Kildefortegnelse].

Arentoft, John. Forsvaret i Århus -  dengang og nu. 
(S. 57-68, ill.). [1559-1988. -  Kildefortegnelse].

Boye-Nielsen, N. P. Et væsentligt Hinneruphus. (S. 
20-30, ill.). [Søndergade 27].

Elkjær, Keld. Litteratur om Østjylland. (S. 123— 
125) [Kort omtale].

Hansen, Hemy. Slægtsgården Thorupgård i Voel. 
(S. 84-92, ill.). [1823-1955].

Jensen, Anders. Min livserindring. (S. 108-122, ill.). 
Lokalhistoriske arkiver. (S. 126-138, ill.). [Beretnin

ger. Omhandler: Borum Lokalhistoriske Arkiv. 
-  Egnshistorisk Forening for Gedved Kom
mune. -  Lokalhistorisk Arkiv for Gern Kom
mune. -  Hadsten Kommunes Lokalhistoriske 
Arkiv og Samlinger. -  Hinnerup Egnsarkiv. -  
Egnsarkivet i Hørning. -  Molsbibliotekets Lo
kalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  Lo
kalhistoriske Arkiv for Purhus Kommune. -  Ro
senholm Egnsarkiv. -  Rougsø Lokalhistoriske 
Forening, Egnsarkivet. -  Skejby-Lisbjerg-01- 
sted Sognearkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv. -
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling].

Museer. (S. 139-147, ill.). [Beretninger. Omhand
ler: Clausholm. -  Djurslands Museum, Dansk 
Fiskerimuseum. -  GI. Estrup, Jyllands Herre
gårdsmuseum. -  Dansk Landbrugsmuseum, GI. 
Estrup. -  Rye Træskomuseum. -  Silkeborg Mu
seum. -  Skanderborg Museum].

Nørregaard Hansen, Svend. Udskiftningen i Nim. (S. 
69-83, ill.).

Nørregaard Pedersen, Kirstin. Den velklædte Vold
borg. (S. 9-19, ill.). [Skifte efter Voldborg Jens
datter, Tåstrup i Harlev Sogn. D. 1754].

Thomsen, J. S. I 200-året for de store landborefor
mer. (S. 31-56, ill.). [Udskiftningen af Snærrild 
i Odder Sogn 1779. -  Kildefortegnelse].

Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 148-150, ill.). [Be
retning 1937/88].

o
Annales. Galten egnsarkivs årsskrift. Arg. 8. 
1988. 118 s., ill. [Med indholdsfortegnelse til 
Annales 1-7].

Båreprøve ved Lundgaard. Efter Aarhus Stifts Aarbog 
1917. (S. 58-62) [Undersøgelser omkring et 
selvmord 1662].

Jensen, Kai. Minder fra Klank. (S. 32-48, ill.). 
[1920’erne og 1930’erne].

Johansen, Ernst. Stavnsbånd og landboreformer i 
Galten-området. (S. 17-31, ill.).

Johansen, Emst. Teglværksdrift i Galten kommune. 
(S. 100-113, ill.).

Kongsted Lampe, Jens. Lundgaard/Kirstinedal gen
nem tiderne. (S. 49-57, ill.). [1508-1988].

Kristian-snedkeren. Små historier fra et langt liv som

315



Jørgen Dieckmann Rasmussen
tømrer på landet. (S. 83-99, ill.). [Ca. 1914- 
1930].

Sørensen, Agner Bo. Fagforeningsarbejde og arbej
dervilkår fra 1918 til 1940. (S. 63-82, ill.).

Thøgersen, Ejner. Barn og ung på Sjelle mark. (S. 
5-16, ill.).

Vejle Amts Årbog. Udgivet af Vejle Amts histo
riske Samfund. Redigeret af Søren K. Jakob
sen, M. Wellner Jensen, E. With-Pedersen og
K. E. Reddersen. 1988. 189 s., ill. [Forfatter
biografier] .

Dedenroth-Schou, Birgitte. Konrad Jørgensens Bog
trykkeri og Vejle Amts Årbøger. (S. 135—139, 
ill.). [Kildehenv.].

Degn, Ole. Landhusholdningsselskabet og landbo- 
reformerne i Vejle amt 1770-1800. (S. 9—34, 
ill.). [Kildehenv.].

Flø Sørensen, Søren. Frederik Christian Friis -  Præst, 
foregangsmand og kværulant. (S. 66-80, ill.). 
[Præst i Hjaruplund 1759-1802. -  Kildehenv.].

Forord. (S. 7).
Frem i lyset. (S. 80-86, ill.). [Genstandspræsenta

tion].
Nyt fra historien i Vejle Amt 1986. (S. 141-141, ill.). 

[Omhandler beretninger. Fra de lokalhistoriske 
arkiver: Brædstrup-egnens Hjemstavnsforening.
-  Børkop Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhisto
risk Arkiv Egtved. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Fredericia og Omegn. -  Sognearkiverne i Ged
ved Kommune. -  Lokalarkivet for Hedensted 
Kommune. -  Byarkivet i Horsens. -  Lokalhisto
risk Arkiv for Jelling Kommune. -  Kolding 
Stadsarkiv. -  Lunderskov Lokalhistorisk Arkiv.
-  Lokalhistorisk Arkiv for Nørup Sogn. -  Smid- 
strup-Skærup skoles egnsmindesamling. -  Lo
kalhistorisk Arkiv for Stouby og Omegn. -  Lo
kalarkivet for Thyregod og Vester. -  Lokalhisto
risk Forening for Uldum sogn. -  Lokalhistorisk 
Arkiv i Vamdrup. -  Vejle Byhistoriske Arkiv. -  
Beretninger fra museerne: Endelave Museum. -  
Fredericia Museum. -  Give-egnens Museum. -  
Glud Museum. -  Hjortsvang Museum. -  Hor
sens Museum. -  Horsens Statsfængsels Fæng
selshistoriske Museum. -  Højderyggens Egns
museum. -  Museet på Koldinghus. -  Kunst
museet Trapholt, Kolding. -  Egnsmuseet i Van
del. -  Vejle Kulturhistoriske Museum. -  Vejle 
Amts Konserveringsværksted].

Reinholt Hebor, Claus. »En sjælden liberalitet«. De 
fattiges forhold i Fredericia i slutningen af det 
19. årh. (S. 35-47, ill.). [Kildehenv. -  Kildefor
tegnelse].

Rosendahl, Bent. foran scenen -  på denne, og bag
ved kulisserne. To billeder fra Horsens teater
historie. (S. 58-65, ill.). [ 1800-tallet. -  Kildefor
tegnelse].

Sørensen, Klara. Et stykke Danmarkshistorie fra 
præstegårdens loft. (S. 126-134, ill.). [Forord
ninger m.m. på Nørup Præstegårds loft. -  1770- 
og 1800-tallet].

Sørensen, Torsten. Retssagen mod jordemoder Ca
thrine Elbech i 1804. (S. 114-125, ill.). [Kilde
henv. -  Kildefortegnelse].

Qyortrup, Ulla. En ejendom i Fredericia. (S. 48-57, 
ill.). [»Drejermaren«, matr. nr. 380. -  Ca. 1664-
1988. -  Kildefortegnelse].

Vejle Amts historiske Samfund 1987-1988. (S. 182-189) 
[Beretning, driftsregnskab 1987 m.m.).

Westerbeek Dahl, Bjørn. Erik Dahlberg ved Lillebælt 
1657-1660. (S. 87-113, ill.). [Kildehenv. -  Kil
defortegnelse].

Anmeldelser
Hansen, Asta. Varsler, syn og overtro. Anmeldt af 

Kamma Varming. (S. 181).
Pedersen, Hanne-Mette. Husene i Smedegade. 1987.

Anmeldt af E. With-Pedersen. (S. 180-181). 
Pedersen, Hanne-Mette. Husene i Østergade. 1987. 

Anmeldt af E. With-Pedersen. (S. 180-181).

Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dedenroth- 
Schou. 18. årg. 1988. 132 s., ill.

Astrup, K. G. Kolding Bys Elektricitetsværker. (S. 
97-111, ill.). [Kildefortegnelse].

Blom, Erik. Skoledreng i Kolding i 1920’erne. (S. 
112-116, ill.). [Erindringer].

Burschardt Christensen, Rolf. Benedict Norden toft. 
(S. 107-111, ill.). [Pastor Benedict Nordentoft, 
præst ved Set. Nicolai kirke i Kolding 1926— 
1920, og hans tid på Grand View College i Des- 
moines, Iowa, -  Kildefortegnelse].

Dedenroth-Schou, Birgitte. Kolding Vandrerhjem 
1938-1988. (S. 23-30, ill.).

Hamming, Thorkild. Kolding og sønderjyderne. (S.
43-56, ill.). [1864-1920. -  Kildefortegnelse]. 

Køhrsen, Edvard. Undergrundsmysteriet i Harte. (S.
57-66, ill.). [1935-1948].

Juhl, Valborg. Livet på Binderupgård omkring 
1930. (S. 67-70, ill.). [Erindringer].

Klip fra avisen 1. september 1987 -  31. august 1988. Ved 
Inge Ladegaard. (S. 125-132, ill.). [Væsentlige 
begivenheder i Kolding Kommune].

Ladegaard, Inge. Fotografer i Kolding II. (S. 83-96, 
ill.). [Fortsat fra Koldingbogen 1987 s. 5fF.]. 

Mørk, Sigurd. Kolding og Omegns Brugsforening.
(S. 71-82, ill.). [1904-1980. -  Kildefortegnelse].

Nellemose. Mennesker vi mødte. (S. 15-22, ill.). 
[Ved udarbejdelse af bogen Kolding Studenter 
indtil 1856. -  Kildehenv.].

Ravnholt, Henning. Kolding -  set udefra. (S. 117— 
122, ill.). [Erindringer 1922-1931].

Reddersen, Knud Erik. Store-Bælt. (S. 123-124) [De-
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bat om Store-Bæltsforbindelse i Kolding Fol
keblad 1977].

Sørensen, Torsten. Bartskærer og kiruger i Kolding 
indtil midten af 1800-tallet. (S. 5-14, ill.). [Kil
defortegnelse].

Warming Hansen, Svend Erik. Andelssvineslagteriet i 
100 år. (S. 31-42, ill.). [Kildefortegnelse].

Hardsyssels Arbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud 
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen 
Østergaard og Kr. Bjerregård. 1988. 2. rk. 
bd. 22. 112 s., ill. [Forfatternoter. -  Person-, 
sted- og emneregister. -  Som løst bilag: Regi
ster til Hardsyssels Årbog 1967-1986. 61 s.].

Bisgård, Mette Marie. Hjordpige på Saugstrup 
Mølle. (S. 89-98 ill.). [Ca. 1910-1920. -  Ud
drag af erindringer skrevet til Nationalmuseet].

Eriksen, Erik K. Faare Mølle i 1800-tallet. (S. 
73-80, ill.).

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Foreningsmed
delelser 1988. (S. 104-109, ill.). [Beretning, regn
skab 1987 m.m.].

Kamp, Jens. Jul og nytår i Vestjylland for 140 år 
siden. (S. 81-88, ill.). [Uddrag fra artikel i Na
tionaltidende 1887].

Kærgaard, Henning. Kronprins Frederiks Fond. (S. 
99—103, ill.). [Stiftet af Elise Georgine og Hans 
Severin Frandsen til Brejninggård].

Noe, Rita Louise. Ole Kirk til minde i 200-året for 
hans fødsel. (S. 23-38 s., ill.). [Bonde og stæn- 
derpolitker fra Ebbensgaard i Ulfborg].

Pichard, Knud. Vestlig profil. En vandring langs 
havet. (S. 49-72, ill.).

Sidelmann Knudsen, Ingrid. Gavlmalerierne i Brande. 
(S. 39-48, ill.). [Kildehenv.].

Toftgaard Poulsen Søren. Hvorledes Hoveriet aldeles 
kan afskaffes. (S. 5-22, ill.). [Kildehenv.].

Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen L. 
Larsen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1988. 
Bd. XXIV-2. 145-282, ill.

Dalgård Jensen, Valdemar. Træk fra min mors barn
doms- og ungdomstid. (S. 145-154, ill.). [Han
sine Ane Marie Pedersen, f. 1862 i Henne Sogn].

Et udvalg af historisk litteratur om Ribe amt. (S. 248— 
253). [Topografisk fortegnelse].

Foreningens virksomhed. (S. 254—257). [Historisk 
Samfund for Ribe Amt. Beretning, regnskab for 
året 1987, m.m.].

Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe Amt

De lokalhistoriske årbøger 1988
1987. (S. 258-282, ill.). [Beretninger. Omhand
ler: Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver 
i Ribe Amt (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers 
konsulent. -  Projekt vider og vedtægter. -  Be
retninger fra amtets lokalhistoriske arkiver. -  
Billund Kommune: Lokalhistorisk Arkiv for Bil
lund Kommune, Billund afdeling og Vorbasse 
afdeling. -  Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv. -  Blå
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv. -  Bramminge 
Kommune: Bramming Byhistoriske Arkiv. -  
Darum Sognearkiv. -  Gørding Sognearkiv. -  
Hunderup Sognearkiv. -  Vejrup Sognearkiv. -  
Vester Nykirke Sognearkiv. -  Historisk Arkiv for 
Brørup og Omegn. -  Esbjerg Kommune: Es
bjerg Byhistoriske Arkiv. -  Vester Nebel Sogne
arkiv. -  Fanø Kommune: Lokalhistorisk Arkiv 
for Nordby Sogn, Fanø. -  Sognearkiverne på 
Fanø, Nordby afdeling og Sønderho afdeling. -  
Lokalhistorisk Arkiv, Grindsted Bibliotek. -  
Helle Kommune: Agerbæk Lokalhistoriske Ar
kiv. -  Fåborg Lokalhistoriske Arkiv. -  Grim- 
strup Sognearkiv. -  Næsbjerg Sognehistoriske 
arkiv. -  Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv. -  
Øse Sognearkiv. -  Lokalhistorisk arkiv for Årre 
Sogn. -  Holsted Kommune: Glejbjerg-Aastrup 
Sognearkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Holsted 
Kommune. -  Ribe Kommune: Jernved Sognear
kiv. -  Ribe Lokalhistoriske Arkiv. -  Historisk 
Arkiv i Seem Sogn. -  Spandet Sognearkiv. -  
Vilslev Sognearkiv. -  Varde Kommune: Alslev 
Sognearkiv. -  Billum Lokalhistoriske Arkiv. -  
Horne Sognearkiv. -  Janderup Lokalhistoriske 
Arkiv. -  Thorstrup Sognearkiv. -  Varde Lokal
historiske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Ve
jen Kommune. -  Ølgod Kommune: Ansager 
Lokalhistoriske Arkiv. -  Tistrup-Hodde Lokal
historiske Arkiv. -  Skovlund Sognearkiv. -  01- 
god-Strellev Lokalhistoriske Arkiv].

Hansen, Steen Ivan. Om det middelalderlige stenhus 
på Ribe Kjærgård. (S. 239-244, ill.). [Kilde
henv.].

Ipsen, Leif G. Flygtninge i Holsted og Aastrup (S. 
216-222). [1945-1946. -  Fortsat artikel om 
flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945].

Jessen, Hans. »En fattig og husarm Families Dat
ter«. -  En afgørelse af Vorbasse-Grene fattig
kommission i 1807«. (S. 155-159, ill.).

Larsen, Hans Jørgen L. Knud Høgsbro Østergaard 
20.11.1900 -  1.10. 1987. (S. 246-247, ill.).

Lind, Johs. Begravede i Vorbasse fra 1755-1813. (S. 
160-168, ill.).

Madsen, Per-Kristian. En senmiddelalderlig klukfla- 
ske fra Ribe domkirke. (S. 174—183, ill.). [Kilde
henv. -  Kildefortegnelse].
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