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Om brugen af landbohistorisk talmateriale
Af Fridlev Skrubbeltrang.
Lokalhistoriske undersøgelser hører ofte til de sværeste, hvis de skal
løses med virkelig omhu og underbygges med et talmateriale, som kan
holde. Vejen går da om ad kilder af højst ulige værdi og — hvad der er
farligere — kilder, der i visse henseender kan være meget brugbare,
men på andre punkter så misvisende, at de er uanvendelige. Ukendskab
til et kildemateriales vekslende natur kan medføre, at brug og »misbrug«
går hånd i hånd, og lokalhistorikerne vil i mange tilfælde savne den
skoling, som arbejdet med beslægtet stof fra forskellige egne giver. Et
enkelt eksempel fra den senere tid er medvirkende til, at jeg — efter re
daktionens opfordring — søger at samle nogle af de erfaringer, som lier
kan have betydning.
Emnet er så omfattende og kildematerialet på de fleste felter så stort,
at dette kun kan blive en foreløbig vejledning med særligt henblik på
landbohistoriske kilder. En del af det anførte vil måske synes elemen
tært. Hovedsagen må imidlertid være en appel til historikerens ansvars
følelse. Det går for det første ikke an blot at »skrive af«, uden overhovedet
at indlade sig på at vurdere, om de anførte oplysninger kan anses for
korrekte. Dernæst bør der til enhver tid advares mod den billige god
kendelse, som desværre er temmelig almindelig, når ingen anden kilde
direkte bestrider de tal, der kan uddrages af et kildemateriale. Ikke
sjældent er indre selvmodsigelser nok til at dømme en kilde, blot man
giver sig tålmodighed til at arbejde omhyggeligt med den. Og selv hvor
det drejer sig om kilder, man med fuld ret giver en fortrinsstilling, skal
man aldrig være bange for at tage klare forbehold. Det er sikkert et af
de punkter, hvor »vi alle er under anklage«. Men det er en kendsgerning,
at svage eller helt manglende forbehold overfor statistiske angivelser har
ført til helt eller delvis forkerte resultater, som senere kun langsomt og
med besvær er ændret til det rigtigere.
Opgaven ville være let, hvis det kunne fastslås, at visse arter af kilder
gennemgående var fuldt pålidelige, andre utroværdige og derfor uan
vendelige. Men sådan ligger det forholdsvis sjældent. Selv godsregnskaber,
jordebøger o. L, der indeholder et i mange henseender brugbart materiale,
kan have skjulte fejlkilder — det kan f. eks. være vanskeligt at kontrollere
eftergivelse af landgilde eller midlertidig ugedagsydelse i stedet for hus
penge (el. omvendt). Hertil kommer den forstyrrende rolle, som ude-

250

ladeiser og manglende eller uensartet specifikation spiller, når man vil
drage sammenligninger. Men endnu vigtigere er det at være opmærksom
på, hvor »blandet« en kildes værdi kan være. Skattemandtal er et ganske
godt eksempel. De er ikke heldige i folketællingshensigt, fordi de i rege
len ikke giver fuldstændige tal for husmandsbefolkning, endsige tyende,
og kvægskattemandtal vil oftest være stærkt misvisende, hvad kreatur
antal angår. Men mandtallene viser dog skatteansættelser og (til dels)
befolkningens reaktion overfor såvel nye som fornyede eller nedsatte
(ekstra)skattepålæg. Man kan møde tal, som overrasker, da de jo utvivl
somt må anses for minimumsangivelser, og man kan af mandtallene
uddrage værdifulde oplysninger af socialt og kulturelt indhold, selv om
det økonomiske moment er fortegnet.
En advarsel mod misbrug af historisk talmateriale lyder måske umid
delbart som en opfordring til resignation. Skal man omhyggeligt veje
sine kilder og tage forbehold, når der kan spores usikkerhed — og det
skal man —, bliver resultaterne ikke letkøbte. Men de bliver mere sikre,
fordi et samvittighedsfuldt arbejde med en række kilder fører til iagt
tagelser, som støtter og kontrollerer hinanden. Ikke mindst fra gods
arkiver er der i de senere årtier fremdraget et så betydningsfuldt mate
riale, at det må sætte varige spor i en mere dybtgående og alsidig vurde
ring af ældre tiders landboforhold. Der vil være mulighed for statistiske
undersøgelser på felter, som man tidligere næppe har gjort sig tanker
om. Men så meget større krav må der stilles til den metodiske sikkerhed.
I det følgende vil som regel kun kilder fra de sidste 300 år blive berørt.
Vort indblik i landboforholdene gennem de mange århundreder, hvor
talmaterialet er spredt og spinkelt, er ganske vist vokset med det kultur
historisk værdifulde stof, som arkæologer, filologer, historikere og andre
forskere har skaffet til veje og til dels tolket. Men selv den bedste meto
diske udnyttelse af det sparsomme statistiske materiale vil ikke kunne
underbygge økonomiske og sociale vurderinger så omfattende og sam
tidig så differentierede, at de tør sammenlignes med studier over de sidste
århundreder, hvor eksemplernes tal hundreddobles og undersøgelserne
i mange henseender vedrører landet som helhed. De største landvindin
ger kan forventes i det 18. århundrede, med betydelige terrænvindinger
til begge sider og måske ikke mindst i det 17. årh., hvor hele grupper
af statistisk materiale for en væsentlig del er bevaret.
Hvis interessen for tallenes tale havde været tilstrækkelig udviklet,
ville det samfundsbillede, som historieforskerne har tegnet som bag
grund for stavnsbåndstiden og kampen om de store landboreformer, uden
tvivl have set lidt anderledes ud. Hos Edv. Holm og andre blev opfat
telsen af stændernes stilling helt overvejende politisk belyst, og det
måtte medføre en usikker, undertiden ret tilfældig vurdering af sociale
og økonomiske forhold. Det er ikke udtalelser for og imod en bestående
lovgivning, der giver det vægtigste bidrag til forståelse af bondestandens
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kår eller godsejerstandens holdning (som »herskab«). De i reglen gan
ske uvildige oplysninger om titusinder af fæstebønders forhold, som
indeholdes i jordebøger, fæsteprotokoller, skifteforretninger, hoveri
reglementer m. v., vil veje langt tungere til, når det efterhånden lykkes
at udnytte materialet efter fortjeneste. Vejen frem går i virkeligheden
gennem lokalhistoriske undersøgelser, der naturligvis gerne fra første
færd må tage videre sigte, hvis stoffet tillader det. Men historikeren
bør være på vagt overfor den ældre landsomfattende statistik, der i flere
henseender er mangelfuld eller afgjort upålidelig.
Da V. Falbe-Hansen 1888—89 udsendte »Stavnsbaandsløsningen og
Landboreformerne set fra Nationaløkonomiens Standpunkt«, gjorde han
brug af et mægtigt talmateriale. Hans værk var banebrydende, det må
anerkendes, men desværre blev det anvendte statistiske materiale i skyn
dingen hverken vejet eller sigtet på betryggende måde, og selv om F.-H.
tog visse forbehold, kom dette som regel ikke skarpt frem. Prisudvik
lingen for landbrugsprodukter belystes gennem nogle få takstpriser, især
sjællandske, kornproduktionen væsentlig ved tal for eksporten og kreatur
holdet ud fra hornkvægtællingen 1774 suppleret med oplysninger om
tabene ved kvægpesten og skønsmæssige beregninger vedrørende samt
lige husdyrgrupper efter 1800. M. h. t. ejendomsantal og -fordeling sav
nede F.-H. et talmateriale, der kunne bygge bro mellem landmålingens
tal (senere for gårdenes vedkommende revideret i Henrik Pedersens »De
danske Landbrug 1688«) og en ny »tælling« i 1805. Den interessante
påvisning af hoveriets udbredelse i de forskellige landsdele ville have
vundet i værdi, om F.-H. havde fundet frem til de mange hundrede be
varede hoverireglementer, som langtfra alle indgik i den oversigt, han
benyttede1). Mest uheldig var måske Falbe-Hansens påfaldende over
fladiske udnyttelse af folketællingerne 1787 og 1801 til belysning af
sociale forskydninger som følge af landboreformerne.
Det er Falbe-Hansens blivende fortjeneste, at han tog det 18. århun
dredes økonomiske landboproblemer op til diskussion, at han så dem
i sammenhæng og søgte at underbygge dem statistisk. Men på det sidste
punkt afslørede han, hvor langt den socialt-økonomiske forskning hal
tede bagefter den (landbo)politiske, og han skabte — antagelig mod sin
vilje — præcedens for en ret ukritisk indstilling overfor store materiale
samlinger. Det er altid fristende at hengive sig til den antagelse, at hvor
det drejer sig om overordentlig mange statistiske oplysninger vil den
ene fejl udligne den anden, eller i hvert fald vil småfejl få ringe ind
flydelse på helhedsresultatet. Uheldigvis medfører det en alvorlig dobbelt-risiko. Man har ingen sikkerhed for, at fejlkilderne fordeler sig
nogenlunde ligeligt på alle landsdele (det er ganske usandsynligt, at de
gør det), og lokalhistoriske skildringer, der bygger på en summarisk
i) V. Falbe-Hansen, anf. værk, I, 49, smign. Fortid og Nutid XIV, 2—9 og 18—23.
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oversigt, kan derfor blive stærkt misvisende. I mange tilfælde ligger fej
lene overvejende til samme side, og det statistiske materiale kan derved
få slagside i en sådan grad, at det må skønnes uanvendeligt.
Nyere landbohistorisk forskning kom til at savne den inspiration,
som det ville have betydet, om den i starten havde mødt et manende
eksempel på præcision, detailkritik og særlig agtpågivenhed overfor et
statistisk materiale. Man kan undertiden få det indtryk, at tal kun er
cn slags krydderi på en historisk fremstilling. Når et træk skal udpeges
som »typisk«, eller når et synspunkt skal pointeres, virker det godt med
et par tal, selv om det ofte er svært at se, hvad de betyder løsrevet fra
en videre sammenhæng. På den anden side kan man i en del arbejder
af nyere dato møde en så vidtløftig statistisk udfoldelse, at dette middel
til historisk overblik og forståelse næsten synes at være blevet et mål
i sig selv.
Der er ingen tvivl om, at også metodiske fejlgreb eller forsømmelser
i det lange løb virker inspirerende, og det samme gælder de mangler,
der ofte klæber ved et i flere henseender fortrinligt materiale. Således
måtte Henrik Pedersens førnævnte tabelværk »De danske Landbrug
1688« navnlig på to punkter opfordre til revision eller supplering, nem
lig m. h. t. ødegårdenes og husenes antal1). Hvad de sidste angik, var
jeg opmærksom på, at der såvel på Sjælland som i størstedelen af Jyl
land fandtes et flertal af sogne, hvor de talmæssige forhold var mangel
fuldt oplyst, men kun for Sjælland—Møens vedkommende søgte jeg i
»Husmand og Inderste« (1940) at rekonstruere billedet. At en sådan
delvis rekonstruktion kunne misforstås, viste sig, da en interesseret
anmelder til min forbløffelse opstillede en ny oversigt over husantal i
hele landet (det 17. århundredes sidste halvdel), idet han ganske sim
pelt sammenlagde mine sjællandske tal med Henrik Pedersens for de
øvrige landsdele! Helst skal man altså ikke blot understrege sine stu
diers lokale afgrænsning, men eftertrykkeligt fremhæve, hvilke opgaver
der står tilbage at løse.
En fejlslutning så at sige af modsat art er dog sikkert mere alminde
lig, nemlig den antagelse, at resultatet af en sammenligning mellem tal
materialet i to kilder uden videre kan overføres til en anden egn eller
en anden tid (se nedenfor om skifter og synsforretninger). Det kan næppe
stærkt nok understreges, at selv om visse kilder i hovedsagen må anses
for pålidelige og derfor skulle give et godt grundlag for sammenlignende
undersøgelser, må man kritisk vurdere hver kilde for sig, og hvis et
mindre sikkert (eller ukontrolabelt) materiale udgør en del af sammen
ligningsgrundlaget, er der fare for, at det hele skrider.
Endnu skal til indledning bemærkes, at de bedste kilder til landbo
eller landbrugsstatistik for den ældre tid ikke altid indeholder mange
O Henrik Pedersen havde iøvrigt selv beskæftiget sig indgående med ødegårds
problemet. Hist. Tidsskr. 8, IV tillæg, 188—205.
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tal. Der findes en hel del fæstebreve, som næppe anfører et tal (hartkornsangivelser er iøvrigt ønskelige, når gård-kontinuiteten skal fast
holdes), men alligevel giver meget væsentlige oplysninger om såvel den
tiltrædende som den afgåe(n)de fæsters forhold. I bondeskifterne har
som regel de specificerede vurderingssummer ringe interesse (bondens
ejendele vurderes jo gennemgående lavt), hvorimod genstande og
kreaturer, som opregnes og beskrives enkeltvis, også statistisk set inter
esserer mere.
Det synes mest praktisk at inddele det følgende i mindre afsnit,
der tilsammen omfatter en betydningsfuld del af landbohistorien: Folke
mængden (på landet), antal huse og gårde, fæste- og afgiftsspørgsmål,
landbrugspriser, kornproduktion (udsæd, foldudbytte) og husdyranial.

Folkemængde. Erhvervs- og ejendomstællinger. Ældre og yngre histo
rikere har med iver og elegance dyrket den sport at beregne folketal
i Danmark fra den mørke middelalder til oplysningstiden, hvor folke
tællingerne omsider indfinder sig. Hvor morsomt dette kan være, får
man et godt indtryk af i Svend Aakjærs afsnit om Hallands bondetal
og Danmarks folketal (hans »Kong Valdemars Jordebog«, 209—245),
der på refererende-vurderende måde beskæftiger sig med forsøgene på
dette felt fra H. M. Velschow til Aksel E. Christensen. Det har sin betyd
ning at få problemerne diskuteret, navnlig hvis det stadig tydeligere
understreges, at folketallet for den ældre tids vedkommende er mere eller
mindre veimotiverede gætterier. Allerede Velschow begik den skæbne
svangre fejl at slutte ud fra den enkelte landsdel (Halland), hvor der
var grundlag for visse beregninger, til hele riget. Kr. Erslev kunne karak
terisere hans resultat som »ganske umuligt«, mens William Scharling
og Johs. Steenstrup mente, at V. i hovedsagen havde ret. Selv de mest
fremragende historikere kan dog aldrig nå til sikre resultater, hvor
grundlaget savnes, og hvad middelalderens folketal angår, må man ind
skrænke sig til et skøn over bevægelser i op- eller nedadgående retning,
forsigtigt sammenholdt med, hvad der vides eller skønnes om udviklingen
i andre dele af Europa.
Med noget større sikkerhed har historikere kunnet udtale sig om
folkemængden på landet efter 1650. Det er kirkebøgerne og til en vis
grad ekstraskattemandtallene, der frister til udnyttelse. Gustav Bang
gav ved sine undersøgelser over 30 sjællandske landsogne fra 1640erne
til 1779 et interessant bidrag til ældre dansk befolkningsstatistik (H.T.
7, II, 417—454). Med rette fremhævede han, at de lister over fødte og
døde, som præsterne fra 1735 indsendte til regeringskontorerne, led af
så væsentlige mangler, at man ikke kunne bygge på dem; iøvrigt var
det naturligvis ingenlunde givet, at ind- og udvandring ophævede hin
anden. Forholdet mellem antallene af fødte og døde i de 30 sogne var
derfor ingen fuldt pålidelig målestok for befolkningstilvæksten; til-

254

og fraflytning, ændringer i aldersklassernes procentforhold m. v. kan
have påvirket folketallet i det enkelte sogn, men Bang lagde megen vægt
på fødselsantallets bevægelse fra tiår til tiår. Først 1690—99 var der en
væsentlig stigning efter en stærk nedgang 1650—69, og under den store
nordiske krig atter nedgang. Også 1760erne gav et minus. Uoverens
stemmelserne mellem de to halvdele af materialet var iøvrigt ret betyde
lige, og Marcus Rubin kritiserede fremgangsmåden1). Bang undlod dog
klogeligt at slutte fra fødselstallene i de 30 sogne til hele Sjællands, end
sige samtlige landsognes folketal.
Det vil i reglen kunne diskuteres, hvorvidt et udvalg er repræsenta
tivt, men omhyggelige iagttagelser fra et større sognemateriale har
altid en vis værdi. Gustav Bangs »Kirkebogsstudier« (1906), der inde
holder brugbart stof fra mere end 350 sogne, belyser for det 17. århun
dredes vedkommende vigtige befolkningsstatistiske spørgsmål (omflyt
ning, vagabonderende proletariat, ægteskaber, fødselsforhold, dødelig
hed blandt børn og voksne). Selve folketallet behandler han ikke. Fra
1704—05 findes der en del ekstraskattemandtal, hvor samtlige beboere
er anført, og man kan i en snes sjællandske sogne sammenligne såvel
antal af ægtepar ca. 1705 og 1771 (Oeder’ske efterretninger) som folke
mængde 1705 og 1769 (første folketælling); tilvæksten var henholdsvis
28 og 24 pct. (se Husmand og Inderste, 29). Selv om de to tilvækstprocenter synes at svare godt til hinanden, må man formode, at indbygger
antallet fra 1704—05 ofte opgives for lavt; antallene af hjemmeværende
børn er i nogle tilfælde senere tilføjelser. Iøvrigt kan folketællingerne
1769 og 1787 heller ikke anses for fuldt pålidelige, og det er temmelig
vilkårligt, når Will. Scharling og Adolph Jensen, med lidt forskellig
motivering, regner med folketal 6% pct. højere end 1769-folketællingens
og 3 pct. højere end 1787-tællingens2). På Sjælland var afvigelserne
vistnok mindre, men i visse andre egne langt større. Hvis man sammen
holder folketællingernes sognetal med antallene af indbyggere over 12
år i henhold til ekstraskattemandtal efter 1762, viser det sig, at i adskil
lige nordjyske sogne ligger tallene fra sidstnævnte kilde højere end de
for 1769 eller 1787 anførte indbyggerantal. Det er heller ikke sandsyn
ligt, at udviklingen 1769—1801 har artet sig så forskelligt fra sogn til
sogn, som tallene fra de 3 første folketællinger undertiden giver indtryk
af. Man må være på vagt overfor lokale fejlkilder, der som regel kan
påvises, når man ved undersøgelsen sammenligner hele det tilgænge
lige talmateriale.
Spørgsmålet om erhvervsfordelingen i ældre tid vil også kræve nye
undersøgelser. Holder vi os her til de talstærke landbogrupper: gårdl) Hist. Tidsskr. 7, III, 1—54. Rubin ville udelukke sognene indenfor Københavns
amtskreds og krævede kirkebogsstatistikken prøvet på grundlag af de første folke
tællinger.
-) V. Falbe-Hansen og Will. Scharling: Danmarks Statistik I, 381—385 og sup
plementbindet, 81 f., samt Nationaløkonomisk Tidsskrift 1935, 6—13 (Adolph Jensen).
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mænd, husmænd (og inderster), håndværkere og tjenestefolk, er det
iøjnefaldende, at den skarpe afgrænsning savnes selv for gårdmændenes
vedkommende, mens det er vanskeligt overhovedet at få tal på de øvrige
grupper, navnlig tjenestefolkene. Selv når en præst undtagelsesvis i
kirkebogen indfører mandtal over indbyggerne i sine kirkesogne, for
sømmer han tyendet. Præsten i Sørbymagle og Kirkerup anfører i 1645
for de to sogne 48 »bomænd« (gårdbrugere), 31 husmænd, 12 »gård
mænd« (aftægtsfolk og andre indsiddere på gårdene), desuden 16 »gård
kvinder« og 1 »huskvinde«, men kun 13 tjenestekarle (over 20 år). Sam
menholdt med senere kilder virker de øvrige tal troværdige, men af
arbejdskraften på gårdene (de hjemmeværende voksne børn må også
tages i betragtning) får man et meget ufuldstændigt indtryk1).
Et stort talmateriale i jordebøger, matrikler og skattemandtal belyser
de jordbrugende landboers forhold. Men skellet mellem gårdmænd og
husmænd kan ikke trækkes med sikkerhed overalt. Gamle betegnelser
som gårdsæder og bolsmænd rummer landbrugere af begge grupper, og
efter indførelsen af 1688-matriklen er der talrige eksempler på, at fæste
re med under 1 td. hartkorn regnes for gårdbrugere. På den anden side
var der også »husmænd« med mere end 1 td. hrtk., for en stor del brugere
af huse, der havde fået tillagt jord ved gårddelinger. I visse egne kan der
intet sikkert sluttes fra antallet af gårde til gårdbrugerbefolkningen. Som
eksempel kan nævnes Malt herred i Sydjylland: I følge Henrik Peder
sen2) var der 197 gårde over 1 td. hartkorn, markbøgerne har ialt 201
(heriblandt også ottingsgårde), af hvilke 291/4 (30) var øde. Men de godt
170 gårde havde ca. 260 beboere, der åbenbart med få undtagelser måtte
betegnes som gårdbrugere. Mest iøjnefaldende er situationen i Vejen,
hvor markbogen foruden præstegården kun nævner 9 helgårde, men 25
gårdmænd i 23 våninger3).
Trods de mange ødegårde (i Malt herred ca. 15 pct.) var der
altså egne, hvor gårdbrugernes tal langt oversteg gårdenes. Det var utvivl
somt især et jysk fænomen, mens antallet af gårdmænd på den sjæl
landske øgruppe lå væsentligt lavere end det af Henrik Pedersen anførte
gårdantal. Skønt øernes og Jyllands hartkorn i 1688 forholdt sig om
trent som 4 til 3, tør man fastslå, at der var betydeligt flere egentlige
jordbrugere på halvøen allerede dengang. Antallet af småbrug på tø—1
td. hrtk. var størst i Jylland, hvortil kom en mængde midlertidige eller
mere varige gårddelinger. Fæstebreve fra det 18. årh. viser, at ældre
gårdfæstere i betydeligt tal lod halvdelen af gården gå over til en ny
fæster, som oftest en søn eller anden nær slægtning, på det vilkår, at
fæstegården ved den gamles død atter skulle være en enhed. Vistnok
i de fleste tilfælde blev jorden vedblivende drevet under eet, men syg0 Gustav Bang: Kirkebogsstudier, 10 f.
2) De danske Landbrug 1688, 116 f.
3) S. Alkærsig: Vejen Sogn, 82 f., anfører brugernes navne og hartkorn.
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dom, økonomiske forhold eller andre årsager medførte ikke sjældent
varige gårddelinger. Bemærkelsesværdigt ofte blev oprindelige enestegårde spaltet i to eller flere.
Eksemplet fra Malt herred viser tydeligt, at begrebet »gård« i Henrik
Pedersens tabeller ikke overalt dækker det samme. Ofte er det en art
regningsenhed (helgårde), som dog ikke anvendes konsekvent, idet
brøker undgås. 1 Holleskov, Føvling sogn, opfører tabellen 2 gårde, sva
rende til P/2 g- i markbogen, i virkeligheden 1 halvgård og 4 fjerdings
gårde (5 brugere). Eskelund i Brørup sogn har i følge markbogen 6x/2
gård (H. P. anfører 7 g.), nemlig 1 halvgård med een familie og 6 hel
gårde: 4 med to familier, 1 med tre og 1 med fire (altså ialt 16 beboere).
Men der er andre sogne, f. eks. Lindknud, hvor Henrik Pedersens gård
antal umuligt kan svare til helgårde. Forarbejderne til Christian V.s
matrikel muliggør næppe en helt ensartet fremgangsmåde, men det
ville have været nyttigt, om såvel antallet af ødegårde som af gårdbrugere
var anført i H. P.s tabeller. Det må dog indrømmes, at der ofte ville råde
en vis usikkerhed: skulle f. eks. den husmand, der beboede en øde gård
og indtil videre drev en del af dens jord, regnes for gårdbruger? — Sam
menligner man Henrik Pedersens tal med sognepræsternes indberet
ninger om gårde, bol og tiendeydere 1651 (hele landet) samt om gårde,
bol og huse 1657 (Sjælland)1), vil mange forhold fremtræde klarere.
Men ofte bliver det nødvendigt at gå bag om tabellerne til markbøgerne
og til de ældre matrikelsarbejder. I mange sjællandske sogne vil man
se halv- og fjerdingsgårde, bol og gårdsæder opført som gårde i 1688,
således at Henrik Pedersens gårdantal ligger højest (ødegårde ibereg
net), helt i modsætning til de ovennævnte sydjyske eksempler.
Hvad huse angår, er talmaterialet langt mere uensartet. For Sjællands
vedkommende har der på grundlag af præsteindberetningerne 1657, ma
triklen 1662 og Henrik Pedersens tabeller kunnet sammenstykkes hus
antal, der dækker hele landsdelen på nær 7 sogne (Husmand og Inder
ste, 23). De øvrige øer, Bornholm undtaget, er nogenlunde dækket 1688,
men i mange jyske sogne svigter materialet, selv om markbøgerne ofte
giver oplysning om jordløse huse, der ikke indgår i tabellerne, i Malt
herred således 46. I de tilfælde, hvor hverken matriklerne eller præste
indberetningerne giver et talmateriale, der kan anses for pålideligt, er
der næppe nogen vej frem, hvad selve antallet af huse (specielt de jord
løse) angår. Kun indenfor en del godsområder vil jordebøger og syns
forretninger til forskellige tidspunkter kunne afgive et materiale, der
kan underbygge solide lokal resultater. Men i forhold til gårde og gård
brug var datidens små og i reglen jordfattige huse en helt underordnet
landøkonomisk faktor. Med henblik på landbrugets arbejdskraft ville
det være af større betydning at få tal på husmands- og indsidderfamilierne
samt tjenestekarlene.
0 Se om disse to kilder J. A. Fridericias afhandling i Hist. Tidsskr. 6, II, 469—622.

Tilsyneladende giver lensregnskaber og ekstraskattemandtal fra det
17. årh. stof til »erhvervstællinger«. Men i pengeskattemandtal fra tiden
før 1660 savnes åbenbart en nogenlunde skarp afgrænsning mellem gårdog husmænd, hvortil kommer, at antallene af fritagne indenfor de for
skellige grupper i reglen er ufuldstændige. Hans H. Fussing gør i »Stiernholm len 1603—1661«, 78—82, rede for en række fejlkilder, men synes
ikke desto mindre at mene, at bøndernes karlehold — i modsætning til
præsternes — går voldsomt tilbage gennem det meste af perioden (i 1647
kun ca. 1/<j af tallet fra 1614). Det er dog temmelig indlysende, at det
økonomiske tryk, nu og da i forbindelse med øget skatteudskrivning
(i 1647 var skattesatsen ualmindelig høj), er en hovedårsag til de på
faldende store udsving, undertiden fra det ene år til det andet. Om de
faktiske ændringer i tjenestekarleholdet kan vi intet sikkert vide.
Det samme negative resultat truer, når man vil søge at bestemme
husmænds og indsidderes tal ud fra ekstraskattemandtallene. Udsvingene
er ganske vist noget svagere, men kan dog være meget betydelige selv
indenfor en så kort periode som 1677—92. Ikke alle ekstraskatter ramte
samtlige husmænd, og en mængde fattige familier blev åbenbart fritaget,
navnlig når skattesatsen var høj eller skattetrykket langvarigt. Lempe
lige vilkår for flertallet af husmandsbefolkningen i 1699 bevirkede, at
præsterne i mandtallene fra dette tidspunkt (og 1704—05) virkelig
synes at have opfyldt forpligtelsen til at medregne fattige, gamle og sva
gelige, invalider m. fl., selv om disse iøvrigt kunne vente at gå fri (Hus
mand og Inderste, 26 ff. og 96). Derved fremkom der i de fleste sogne
på Sjælland så fyldige mandtal, at en sammenligning med de Oeder’ske
efterretninger 1771 er rimelig, og i det øvrige land vil man med fordel
kunne sammenholde mandtallene med folketællingen 1787, sogn for
sogn. Derimod er de ældre ekstraskattemandtal som regel så ufuldstæn
dige, at sammenligningsgrundlaget i det 17. årh. svigter.
Mens man m. h. t. ejendomsantal har fået nogenlunde fast grund under
fødderne med fortegnelsen over gårde og huse i 18051), giver folketæl
lingerne helt til 1880 et temmelig usikkert billede af erhvervsfordelin
gen på landet. Når V. Falbe-Hansen som ovenfor omtalt skabte tradi
tion for antagelsen af en overordentlig stærk tilvækst i husmandsbefolkningen 1787—1801, skyldtes det bl. a., at der i 1787 optaltes næsten 4
gange så mange »håndværksmænd« på landet som i 1801; for flertallet
kan det i 1787 kun have været bierhverv. Den erhvervsmæssige rubri
cering vedblev at volde vanskeligheder, hvad der var meget naturligt,
idet mange tusinde daglejere og arbejdsmænd snart arbejdede ved land
bruget, snart ved andre erhverv. Ved tællingen i 1880 lykkedes det i
højere grad end tidligere at få tal på de arbejdsfolk, der havde fast til
knytning til et bestemt erhverv, og mere skønsmæssigt antog man, at
J) Se nærmere »Husmand og Inderste«, 68.
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af den daglejergruppe, der p. gr. a. mere afvekslende beskæftigelse ikke
tilhørte en bestemt erhvervsgruppe, måtte % regnes for landarbejdere1).
Ved lokalt begrænsede undersøgelser kan man naturligvis ikke nøjes
med en sådan matematisk beregning, og det 19. århundredes folketæl
linger rummer adskillige problemer, fordi erhvervslivet nu engang ud
foldede sig temmelig frit og endnu var så lidet organiseret, at rubrice
ringer ofte kunne blive ret tilfældige.
Fæste- og afgiftsforhold. Landbrugspriser. Jordebøger og andre regn
skaber er tillokkende, fordi de fører langt tilbage i tiden og giver reelle
oplysninger, med mulighed for godsstatistik. Den sociale side af sagen
er mindre egnet for konkrete opgørelser end den økonomiske, mindre
iøjnefaldende, men afgjort lige så betydningsfuld. G. A. Christensens
interessante påvisning af landgildens nedgang til næsten 1/s i tiden efter
1330 (H. T. 10,1, 446—465) opmuntrer til en diskussion om årsagerne
— politiske eller klimaforandring? — og man spørger også om de sociale
tilstande. Aksel E. Christensens analyse af senmiddelalderlige fæste
former (Festskrift til Arup, 134—156) rejser spørgsmålet om en over
gang fra fæste som kortvarigt kontraktforhold til livsfæste. Jordebogen
for Næsbyhoved len viser dog efter hans opgørelse, at fæsterne 1502—10
kan have siddet trygt ved 82 pct. af gårdene (ingen eller kun 1 skifte),
mens kun de 18 pct., hvor fæsteren udskiftes 2, i sjældnere tilfælde
3 å 4 gange, giver formodning om mere utrygge besiddelsesforhold. Det
er således kun regnskaberne fra Skovkloster (Herlufsholm), der »ram
mer en forsvarlig pæl gennem teorien om et stærkt udviklet livsfæste
som social norm« (Festskriftet, 143), og selv her har dog ca. 35 pct.
af fæsterne haft en gård gennem den 15-årige periode, og ved adskilligt
flere gårde er der formentlig kun een fæsteforandring. Heroverfor står
så en anden type, brugerne med de kortvarige kontraktforhold.
Er kildematerialet sparsomt, gælder det nok om at udnytte dets mulig
heder, men det er samtidig meget vigtigt at respektere disses begræns
ning. Vi kan ikke på statistisk grundlag genrejse fortidens samfunds
bygning, og vi har ingen mulighed for at se den brede befolknings er
hvervsvilkår i fast sammenhæng med dens afgiftsforhold før et stykke
ind i det 18. århundrede. Men senest fra 1719 er kildematerialet så om
fattende, at der ikke er nogen rimelig undskyldning for de ufuldstæn
dige eller vildledende oplysninger om fæsteforhold og folketal, som man
kan møde selv i nyere gods- eller sognebeskrivelser2). Landets opdeling
9 Det danske Landbrugs Historie V, 340.
2) I et sogn, hvor — som det var almindeligt på Sjælland — husmænd og inder
ster allerede før udskiftningen var langt talrigere end gårdmændene, bruger sogne
beskrivelsen (1953) stadig den gamle kliché med »den fåtallige husmandsklasse«,
skønt den faktisk modsiges af selve fremstillingen (Gadstrup og Syv Sogne, 180,
jfr. 186). Der henvises bl. a. til Vibygård fæsteprotokol 1719—1826, men hvorfor
gør man ikke virkelig brug af den?
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i kommuner og i sin tid i godser medfører en vis risiko for, at fæste
væsenet statistisk set får en ujævn behandling, skønt kilderne gennem
gående er så ensartede, at en metodisk udnyttelse efter en bestemt plan
vil være på sin plads. Som det er nu, må ældre optællinger ofte revideres
for at kunne bruges som sammenligningsgrundlag.
Fæsteforholdets almindelige karakter belyses bedst gennem fæste
brevene, der i titusindvis er bevaret i fæsteprotokollerne. De meddeler også
adskilligt om selvejerbønder, idet husbondholdsbreve undertiden findes
indført i ret betydeligt tal. — Til forståelse af bondestandens stilling
under vekslende konjunkturer er det meget vigtigt, at man får en over
sigt over typiske forhold ved selve fæsteoverdragelsen. I reglen anføres
årsagen til forrige fæsters »afgang«: død, alder og svagelighed, godvillig
afståelse, forsiddelse (rømt, frasat ved dom, men oftere kun fratrådt
p. gr. a. fattigdom), flytning m. v. En statistik over den nye fæsters
forbindelse med den afgåe(n)de vil vise, hvor ofte der var tale om familie
overdragelser, navnlig til en af de 4 hovedgrupper: sønner, svigersønner,
fjernere slægtninge samt fæstere, der ville gifte sig med »enken på ste
det«. Også her er gods- eller landsbytraditioner lige så iøjnefaldende
som de almindelige, tidsbestemte ændringer, der kan iagttages længe før
landboreformerne, og som uden tvivl ofte skyldtes enkeltmands initiativ.
Hvor talmaterialet omfatter de fleste fæsteforandringer gennem 2 å 3
menneskealdre, kan fæsteforholdets gennemsnitlige varighed beregnes
nogenlunde nøjagtigt, helst med inddeling i grupper, der er karakteri
seret ved årsagen til fæsteforholdets ophør (død, alderdom, forsiddelse
etc.). Den periode, en enke sidder ved gård efter mandens død og før
eventuelt nyt giftermål, bør sammen med den afdøde fæsters tid regnes
for een fæsteperiode, hvad det jo også var m. h. t. fæstevilkår. Er der
en tid to fæstere, bør de hver især noteres for deres fulde fæsteperiode,
hvis det er muligt. — Idet man beregner fæsteperioder, vil man få et ind
tryk af, i hvor stor udstrækning der savnes fæstebreve. En del fæstere
fik aldrig kontraktforholdet skriftligt attesteret eller sad længe uden
fæstebreve; o. 1770 og senere kan man for mange godsers vedkommende
få nogenlunde nøjagtigt tal på disse »forglemmelser« ved at sammen
holde fæstebrevene med hoverireglementerne, der dog ikke altid var
ført å jour.
Om tiden før 1720 gælder det, at fæsteprotokollernes værdi som sta
tistisk kilde aftager for hvert tiår, man går tilbage. Matrikler, markbøger,
jordebøger og skattemandtal kan give visse holdepunkter, men i reglen
vil man savne sikre dateringer. Lensregnskabernes stedsmålsregistre giver
ca. 1610—60 et betydningsfuldt materiale, men oplysningerne om fæste
forholds ophør og om familieforhold mellem gammel og ny fæster er
dog for ufuldstændige, til at man kan bygge pålidelig statistik over disse
meget væsentlige forhold. Fussing fremhæver med rette, at godsregn-
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skaberne her kun giver minimumstal1). Som regel kan der kun ved 10—
12 pct. af fæstegårdene konstateres familieoverdragelser, de allerfleste
til sønner, men det virkelige antal kan have været det dobbelte eller mere.
Det synes dog, som om enkelte ældre kilder er mere meddelsomme end
andre og muligt kan illustrere en udvikling, hvor kilderne i almindelig
hed kun giver et misvisende indtryk. Naturligvis må man også være var
som med at udlede statistik af fæsteprotokoller, når antallet af fæste
breve er beskedent, eller når en betydelig del af dem intet oplyser om
familieforhold eller årsager til fæsteforandring. Mindre farligt er det,
om der savnes fæstebreve fra en kortere periode, men det reducerer
antallet af statistisk brugbare fæsteperioder uforholdsmæssigt stærkt.
— Husmænds fæstebreve må behandles særskilt, da deres vilkår i væ
sentlige henseender er helt forskellige fra gårdbrugernes.
Af fæstebøndernes afgifter er indfæstningen tilsyneladende lettest at
optælle og behandle statistisk. Men godsregnskaberne siger i reglen for
lidt, man bør se indfæstningen som led i fæstevilkårene. Dens størrelse
afhænger dels af stedlige traditioner, dels af fæstegårdens tilstand og
(ofte) af fæsterens personlige forhold; ændret »godspolitik« kan også
spille ind. Statistikken bør tage hensyn til de mange tilfælde, hvor fæste
ren i stedet for at yde indfæstning i penge påtager sig at istandsætte
gårdens bygninger og forøge dens besætning. En art negativ indfæst
ning fremkommer, når fæsteren får bygningshjælp, korn- eller penge
tilskud ved gårdovertagelsen. Det bør også undersøges, hvorvidt der i
perioder var »lagt loft over« indfæstningen, som det kan iagttages på
krongodset. Indfæstningen var nok til en vis grad konjunkturbestemt,
men mange andre faktorer var medbestemmende. Talmaterialet til en
indfæstningsstatistik må derfor uddrages af fæsteprotokollerne, ikke af
godsregnskaber alene.
I jordebøger, fæsteprotokoller, hoverireglementer m. fl. kilder findes
titusinder af oplysninger om de årlige fæsteafgifter, men deres uensartethed lægger hindringer i vejen for en landgildestatistik. I ældre tid
var landgilden helt overvejende naturalydelser, især korn, smør og småkreaturer, men også talrige andre produkter. En omregning kræver
kendskab til de stedlige landbrugspriser og forudsætter omfattende pris
historiske undersøgelser. Set i forhold til hartkornet varierer landgilden
meget stærkt fra landsby til landsby, i forhold til udsæden endda fra
gård til gård. Landgilden var foranderlig, men ændringer af betydning
forekom næppe særlig ofte, bortset fra de mange landsby-omdelinger i
det 18. århundrede, hvorved gårdene blev gjort lige i hartkorn og afgif
ter. Det vil være af værdi at få landgilden fypebestemt, inddelt efter
i) Hans H. Fussing: Herremand og Fæstebonde, 20 f., og samme: Stiernholm len,
30—42 samt jordebogsuddragene 214—294, der iøvrigt giver stof til en mere fyldest
gørende beregning af fæsteperioder, end teksten s. 40 f. lader formode.
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hovedydelsernes art: penge, rug, byg, havre, smør etc., men iøvrigt også
efter ydelser, der er karakteristiske for egnen: fisk, lyngtorv, limsten
m. fl. Hvededyrkningens udbredelse på et tidligt tidspunkt kan muligvis
udlæses af landgilden. — Pengeafløsning og landgildeforøgelser i for
bindelse med udskiftningen vil i stor udstrækning kunne belyses sta
tistisk.
Hoveriets omfang kan i reglen ikke bestemmes med større nøjagtighed
før reformtiden. Generalhoverireglementerne o. 1770 inddeler flertallet
af landets fæstebønder i hovfri og hovgørende (se min oversigt i F. og N.
XIV, 22), men hoveriets bestemmelse i antal dage pr. uge er »kunstig«,
idet den er fremkaldt af 1769-forordningens krav, hvortil adskillige gods
ejere dog føjer oplysninger om det faktiske normale hoveri. Enkelte
godsregnskaber giver for visse år meddelelse om hoveriet fra uge til uge,
mens fæstebrevene i reglen udtrykker sig i almindelige vendinger; antal
let af lange og korte rejser (ægter) anføres dog ofte, husmænds ugedage,
høstdage og »gående rejser« ligeledes. Ydes der penge i stedet for hoveri,
sammenlægges denne afgift tit med en landgildeafløsning. Til belysning
af den relative hoveriydelse findes der et stort materiale, idet fæstepro
tokoller og hoverireglementer meget ofte anfører, om der forrettes helt,
%, 2/3, ¥2 eller ¥l hoveri o. s. v., iøvrigt ikke altid ydelser i forhold til
gårdstørrelsen. Hoveriforeninger og -efterretninger fra 1790erne mulig
gør sammenligninger mellem et stort antal godser. Hvor der er bevaret
hoveriprotokoller, vil man kunne undersøge, i hvilken udstrækning fæste
bønderne virkelig har forrettet det hoveri, som de var forpligtet til. Af
bøndernes øvrige afgifter er de ordinære skatter et let tilgængeligt emne,
mens tiendeydelserne fortjener et dybtgående sammenlignende studium.
Landgilde- og tiendeafløsning fører ind på spørgsmålet om landbrugs
priser og dermed landbefolkningens indkomster. Til belysning af folkeløn, håndværkeres og husmænds dagløn m. v. indeholder navnlig gods
regnskaber og skifteprotokoller et anvendeligt materiale, men det er
vanskeligt at vurdere, hvor meget naturalløn har betydet. De egentlige
landbrugeres indtægter var først og fremmest det årlige forbrug af egne
produkter og hvad de fik ind ved salg af korn og animalske produkter.
Her kan man ikke nøjes med kapitelstakster for korn og andre varer,
men må så vidt muligt fremskaffe prismateriale fra den egn og den tid,
undersøgelsen omfatter, og iøvrigt navnlig fra hovedstaden og de pro
vinsbyer, der især trak handelen til sig. Af særlige takstpriser må næv
nes de sjællandske kirkekøb, der var et bedre udtryk for de virkelige
prisforhold end kapitelstaksten, selv om de offentlige takster ikke viste
så kraftige udsving som de frie markedspriser (se Festskrift til Arup,
225—249). Priserne og prisbevægelsen siger ikke alt. Sandsynligheden
taler jo for, at bønderne solgte langt større kornkvanta de år, hvor pri
serne lå lavt (nemlig i gode høstår), end i de dyre år, og de ekstra-
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ordinært høje priser på kvæg og fedevarer i kvægsygeperioder kan heller
ikke have gavnet det store flertal af landbrugerne. Værdifuldt ville det
være, om dette kunne belyses statistisk.
Udsæd og høstudbytte. Kreaturholdet. Er en analyse af fæstevæsenet
den vigtigste vej til forståelse af landbosamfundets opbygning og funk
tioner, vil en vurdering af bondens økonomi være afhængig af, om det
lykkes at få et mere sikkert begreb om landbrugsproduktionens størrelse
før det 19. årh. Det er af flere grunde en vanskelig opgave, og under
søgelser uden omhyggelig iagttagelse af fejlmuligheder har desværre
bidraget til at øge usikkerheden om problemerne.
Fra middelalderen til o. 1800, om ikke længere, har landmandens
frygt for, at hans opgivelser m. h. t. udsæd, avl, kreaturhold m. v. skulle
medføre afgiftsforhøjelser, haft ødelæggende virkninger for den histo
riske produktionsstatistik. Det er særlig mærkbart i tiden efter 1660.
Hvad udsæden angår, var der oprindelig en sammenhæng mellem denne
og landgilden, og under forarbejderne til Frederik III.s matrikel blev der
indhentet oplysninger om bøndernes udsæd, høavl m. m. (selv om man
iøvrigt opgav at tage hensyn til udsæden). Den traditionelle tilbage
holdenhed på dette punkt præger også fæstebøndernes opgivelser i for
bindelse med generalhoverireglementerne o. 1770, og man kan hos en
godsejer møde en direkte beklagelse af, at bonden ikke har villet opgive
»sin rette og fulde udsæd«, da han frygtede forøgelse i sin matrikul1).
Det påfaldende er, at denne afstandtagen forekommer på et gods, hvor
tallene for udsæd (tdr. rugsædeland) er væsentligt højere end normalt.
I almindelighed synes godsejere og ridefogeder at regne lave angivelser
for selvfølgelige, selv om de undertiden tager forbehold; dette gælder
også en del hoveriefterretninger fra 1790erne.
Eksempler fra 1625 tyder ikke på, at der var et fast eller blot nogen
lunde regelmæssigt forhold mellem udsæd og landgilde2), og det er
sikkert kun rent skønsmæssigt, når synsforretninger og hoverireglemen
ter ofte lader udsæden variere i overensstemmelse med hartkorn eller
gårdstørrelse (hel- og halvgårde, etc.). Men selv hvor tallene skifter
fra gård til gård, er dette naturligvis intet bevis for deres rigtighed (jfr.
nedenfor om kreaturtællingerne). Derimod er det sandsynligt, at de
udsædsangivelser, der forekommer i synsforretninger og ved talrige
bondeskifter, er en slags gennemsnitsberegninger over, hvad bonden sår
»det ene år med det andet«. Her er det så heldigt, at to helt forskellige
kilder i visse tilfælde kontrollerer hinanden.
De tal for udsæden, der findes i krigsjordebøgerne 1718—19 og i synsog beskrivelsesforretninger fra det 18. årh., kan for mange gårdes ved0 General-hoverireglementer i overensstemmelse med frd. af 6. maj 1769, pk. XII,.
ørumgård. RA.
2) H. H. Fussing: Sticrnholm len, 42 f.
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kommende sammenholdes med skifternes oplysninger, helst naturligvis
for samme år, regnet fra høst til forår. Beskrivelsesforretninger fra
Vordingborg rytterdistrikt i foråret 1739 har således, hvad udsæden
angår, i 44 tilfælde kunnet sammenstilles med skifteforretningernes tal
(tdr. udsæd for hver kornsort). Ved 8 gårde var der overensstemmelse,
i 5 tilfælde havde beskrivelsesforretningen og i 31 skifterne de højeste
tal. Afvigelserne var imidlertid små, gennemsnitligt ca. 10 pct. større
udsæd i skifteforretninger fra efteråret 1738, mens skifternes udsæds
angivelser fra foråret 1739 kun lå 6 pct. højere end synsforretningens.
Denne nedgang, der bringer de to kilder nærmere til hinanden, gælder
udelukkende byg og havre. Det kan. betyde, at det til udsæd bestemte
kvantum vårsæd reduceres, når såtiden nærmer sig, og den faktiske
udsædsmængde ligger måske meget tæt op ad tallene fra beskrivelses
forretningen. — Også gennemsnits-sammenligninger mellem synsforret
ninger og et betydeligt antal skifters udsædsangivelser fra de foregående
eller efterfølgende år kan med held gennemføres. I hvert fald for flere
ryttergodsers vedkommende er afvigelserne kun små. På Vordingborgdistriktet falder skifternes oplysninger om udsæd fra o. 1745 meget
spredt, men tendensen går i retning af en stigning i udsæden udover, hvad
den sidste »landbrugstælling« på ryttergodset (1768) lader formode1).
Selv om skifter og i mange tilfælde også synsforretninger indeholder
et anvendeligt materiale, tør man ikke se bort fra, at det vel som regel
drejer sig om et skøn: udsæden ansat til, hvad den plejer at være, eller
til det, der i det pågældende tilfælde synes passende. Overfor spredt
forekommende oplysninger om udsæd må man også være på vagt og
spørge, om kilden kan anses for uvildig. Når fæstebreve anfører, at
godsejeren har ydet lånekorn til udsæd, sker det ofte under forhold,
der antyder en mindre udsæd end normalt. Også i skifteforretninger an
føres undertiden, at udsæden burde have været større2). Meget ønskeligt
ville det være, om man gennem mange sikre eksempler kunne påvise
stigningen i udsæd (og høstudbytte), efter at kornpriserne henimod
1750 var begyndt at stige. Noget tyder på, at bønderne undertiden har
vejret chancerne og forøget udsæden af den kornsort, der i øjeblikket
syntes den fordelagtigste salgsvare3). Udsædsforøgelser skyldes sikkert i
mange tilfælde udvidelser af det dyrkede areal4).
Oplysninger om høstudbytte forekommer mere spredt, og de lave fold
angivelser medfører, at dette talmateriale selv i bedste fald kun giver
yderst omtrentlige resultater. Kornopmålinger i større stil kendes fra
1) Holger Munk: Rytterbonden (1955), tabellerne 294—333, jfr. 170—183, inde
holder udsædsangivelser for »landbrugstællinger« på Vordingborgdistriktet, men forf.
er ikke opmærksom på det sammenligningsmateriale, skifteprotokollerne giver.
2) Fortid og Nutid XIII, 25 (nogle eksempler).
3) Iagttagelser fra Vordingborg rytterdistrikts skifteprotokoller efter 1740. M. h. t.
kornpriserne må de lokale kirkekøb også tages i betragtning.
4) C. Rise Hansen og Axel Steensberg: Jordfordeling og udskiftning. Undersøgelser
i tre sjællandske landsbyer, 240.
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kronens ladegårde i perioden 1610—59. Gunnar Olsens undersøgelser
(H. T. 10, VI, 428’—452), der også omfatter udsæd, giver som gennem
snitsresultat 2,1 fold for rug og 2,7 for byg (ialt 675 høstresultater; for
havrens vedkommende var fejlkilderne så betydelige, at han helt ser
bort fra beregninger over foldudbyttet). Han anfører til sammenligning
enkelte høstresultater fra andre danske ladegårde samt fra Slesvig og
Sverige. De viser gennemgående væsentlig større høstudbytter (anf. st.,
449 og 451 f).
Om bøndernes høstresultater vides uhyre lidt fra det 17. årh., og
talmaterialet fra det 18. er højst uensartet. Det må for en stor del ud
drages af skifterne. Hvor vigtigt det er, at alle fejlmuligheder tages i be
tragtning, har jeg tidligere haft lejlighed til at fremhæve her i Fortid
og Nutid1). Spørgsmålet bør belyses ved flere omhyggelige undersøgelser,
man må på forhånd gøre sig klart, at de mange skønsmæssige vurderinger
af høstudbytter i reglen udelukker nøjagtige opgørelser på grundlag af
skifterne. Bygget på skøn er sandsynligvis også de fleste foldtal i høst
indberetninger fra tiden efter 1771, men talmaterialet viser i hvert fald, at
man må regne med et gennemsnitligt udbytte på mellem 4 og 5 fold, og
kornopmålingsresultater fra visse hovedgårde ligger endnu højere2).
Materialet til belysning af høstudbytte er relativt fattigt, og man
fristes til at udnytte alt foreliggende til den yderste grænse. Aftægts
ydelser udredes på mange godser snart i form af visse skæpper udsæd
(især rug og byg), snart som sæd i tønden, og en sammenligning fører
ofte til antagelsen af et stort foldudbytte. Men de gamles sædejord var
vistnok mere velgødet end kornmarker i almindelighed. Man kan næppe
slutte fra småbrug med få skpr. udsæd til høstudbyttet ved bondebrugene
på samme egn.
M. h. t. bøndernes kreaturhold vil man kunne nå til sikrere resultater.
Her findes i langt flere tilfælde et anvendeligt materiale, først og frem
mest i skifterne. Jeg har tidligere påvist, at kvægskattemandtal ikke
med held kan udnyttes, idet tallene i disse kilder varierer under ind
flydelse af kvægskattens størrelse og dens mer eller mindre vedvarende
tryk; skifterne er en langt pålideligere kilde end skattemandtallene, der
som regel heller ikke omfatter de helt unge husdyr. Hovedresultatet af
undersøgelsen var, at kvægskattemandtal måtte anses for uanvendelige
som grundlag for opgørelser over kvægholdets størrelse, mens skifterne i
så henseende var værdifulde kilder, dog med forbehold for de mindre
husdyrs vedkommende3).
Denne opfattelse må fastholdes. I almindelighed anfører skifterne de
store husdyr individ for individ, meget ofte med alder og farve angivet.
9 Fortid og Nutid XIII, 23 ff. (jfr. Sigurd Jensen i F. og N. XII, 161 ff.).
2) Anf. st. XIII, 29 ff. — Det Classenske Fideicommis gennem 150 år, 323 (på
Carlsfeldt og Corselitze var foldudbyttet 1767—91 for rug og hvede 5,4, for byg 5,0
og for havre 4,0).
3) Nogle Kilder til ældre dansk Landbrugsstatistik (Hist. Tidsskr. 11, I, 245—286).
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Også føl og spædkalve kommer i reglen med, mens det synes mere til
fældigt, om lam er optalt, og det samme kan gælde smågrise. Heller ikke
skifternes fåreantal (i reglen samlet sum) kan anses for fuldstændige,
bl. a. fordi mange får blev bortgivet til slægtninge eller andre før den
egentlige skifteforretning. Det samme var nu og da tilfældet med andre
husdyr, men her var der større sandsynlighed for, at det blev opdaget
og påtalt. Det kan dog også være arvingerne, der gør indsigelse og giver
oplysning om »forglemt« kvæg1). Ikke sjældent er vurderingen af enkelte
husdyr og andre effekter i skiftet tilføjet til allersidst eller i hvert fald
uden for registreringens husdyrfortegnelser. Det kunne tyde på, at de i
første omgang er holdt udenfor, selv om dette ikke udtrykkeligt be
mærkes. Antagelig fik udeladelserne ofte lov at stå ved magt. — Hvad
heste og hornkvæg angår, er det næppe sandsynligt, at »forglemmelser« i
nævneværdig grad vil påvirke gennemsnitsberegninger over et betydeligt
antal skifters kreaturtal. Men det bør klart fremhæves, at det er minimumstal, vi har med at gøre, og at dette navnlig gælder m. h. t. skifternes
fåreantal (jfr. H. T. 11, I, 272 f.).
Da kun et meget lille procenttal af boer årligt kommer til registrering,
er det udelukkende større godsområder (eller flere godser sammenlagt)
der kan opvise et så stort antal gårdmandsboer, at dette udvalg kan an
tages at illustrere gennemsnitstilstanden. Husmands- og især indsidder
boer var ofte så fattige, at de af samme grund ikke blev vurderet, og det
er derfor i mange tilfælde umuligt gennem skifterne at få et pålideligt
indtryk af, i hvilken udstrækning husmandsbefolkningen holdt krea
turer2). For gårdmændenes vedkommende ligger det anderledes. Ganske
vist er der et større eller mindre antal »forsiddergårde«, som beboerne
i reglen forlader, uden at de slette tilstande bliver registreret i nogen
skifteprotokol (i mange fæstebreve kan man derimod finde opgørelser
over kreaturhold m. v.). Men til den anden side er det i de fleste egne
yderst almindeligt, at navnlig de mere velstillede fæstebønder som ældre
»oplader« deres gårde for at sikre sig aftægtsydelser hos efterfølgeren,
oftest en søn eller svigersøn. Det betyder, at et meget stort antal af de
bedste boer falder udenfor husdyrstatistikken. Helt misvisende er de ikke
ganske få tilfælde, hvor et gårdbrug midlertidigt er delt, i reglen mellem
fader og søn, således at skiftet efter den først afdøde kun omfatter den
halve besætning (den ligeledes halverede udsæd afslører undertiden for
holdet, som iøvrigt kendes fra talrige fæstebreve). — Hvis tilstandene
på et gods er meget slette, vil skifteprotokollerne muligvis give for høje
gennemsnitstal for husdyrholdet, men omvendt på godser, hvor gårdJ) Skifteforretningen efter Anders Jensen i Stavreby 1738 15/10 anfører således:
»Arvingerne fremstod og følgende foregav ved sidste registrering at være forglemt,
som de påstod måtte vurderes og til penge blive anslagen, nemlig 1 brun ko 13 år,
1 sortrøget kvie 2% år, 1 sorthjelmet plag i 3. år, 2 får, 2 svin« (desuden en del
klæder, sengetøj m. v.).
2) Husmand og Inderste, 163 jfr. 267 ff.
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mænd i stort tal har trukket sig tilbage endnu i deres velmagt, meget ofte
med en ko og nogle får som en del af aftægten.
Der er grund til at antage, at undersøgelser omfattende et stort antal
skifter indenfor et kortere åremål skulle give et pålideligt billede af
bondens formueforhold, specielt hans kreaturhold. Skifteregistreringens
tal er minimumstal, men gennemsnitsberegningerne vil ikke føre til så
omtrentlige resultater, som man risikerer ved udsæds- eller foldopgivelser.
Hertil kommer, at sammenligningsmaterialet er meget stort, således at
man på udstrakte godsområder kan påvise forskydninger i kreaturholdets
gennemsnitsstørrelse indenfor kortere perioder, undertiden fra år til
år (H.T. 11, I, 281 ff). Ikke blot kan man iagttage kvægpestens vældige
indhug i hornkvægets rækker 1746 eller senere, men man får også en
målestok for besætningernes genopbygning i de følgende år (se tabellen
nedenfor) og visse fingerpeg om kvægsygdommes udbredelse til for
skellige tidspunkter. Skifternes tal er her en langt finere registrerings
skala end indberetningerne om tab, der i reglen ikke kan kontrolleres.
De husdyrtællinger, der forekommer i syns- og beskrivelsesforretninger,
bør sammenholdes med skifternes kreaturtal. En direkte sammenligning
mellem de to kilder er mulig, når der findes skifter fra samme tid som
synsforretningen. En sådan kontrol er dog kun effektiv, når skifteregi
streringen finder sted samtidig med eller kort efter synsforretningen,
idet udlæg i forbindelse med skiftet ofte forringer boet. I reglen vil der
indenfor et så begrænset tidsrum kun være få gårde, hvor en direkte
sammenligning med sikkerhed kan gennemføres. Det gælder således kun
I af mine 4 eksempler fra ryttergodset i Kronborg amt 1717 (H.T. 11,
I, 277) og kun de 3 sidste af Holger Munks 15 eksempler fra Vordingborg
rytterdistrikter 1739 (Rytterbonden, 354—357 jfr. 288 f.). Uoverens
stemmelserne ved den sidstnævnte sammenligning er ganske vist så
store, at de ikke burde kunne bagatelliseres i den hensigt at styrke tilliden
til de tre »landbrugstællinger« på Vordingborg ryttergods 1719, 1739 og
1768. Men den direkte sammenligning, gård for gård, er utilstrækkelig.
Sikrere resultater når man ved at 'lade samtlige skifter gennem et eller
flere år »indkredse« synsforretningen.
Indkredsningsmetoden illustreres i den førnævnte afhandling i Hist.
Tidsskrift ved eksempler fra Vallø o. 1707 og fra Kronborg ryttergods o.
1717 (11, I, 276 og 278). Gennemsnitstallene for heste, hornkvæg og får
ved de 676 gårde, Kronborg-synsforretningen 1717 omfattede, viser her
god overensstemmelse med de tilsvarende gennemsnitsberegninger for
II skifter år 1717 og 63 skifter 1716—19. I hvert fald den sidste, mere
omfattende indkredsning modsiger på overbevisende måde formodningen
om, at skifterne skulle give et for lyst billede af forholdene; differencen
var for alle tre husdyrgruppers vedkommende mindre end 2 pct. En
sammenligning mellem synsforretninger 1718 samt 1751 og skiftefor
retninger henholdsvis 1718—20 og 1751—52 på det falsterske ryttergods

267
viser heller ikke overraskende afvigelser, selv om skifternes husdyrantal
gennemgående er lidt større. Men overensstemmelse mellem synsforret
ning og bondeskifte i flere egne og til forskellige tidspunkter beviser ikke,
at alle synsforretninger giver nogenlunde pålidelige kreaturtællinger.
Tallene fra Vallø tydede ikke på det, og især er Vordingborg ryttergods
et lærerigt og advarende eksempel.
Overfor de kreaturtællinger, der er indført i krigsjordebogen 1719,
beskri velsesforretninger 1739 (og 1741) samt overleveringsforretningen
1768, står husdyrregistreringerne i ryttergodsets skifteprotokoller, men
der er betydelige lakuner (1718—20, 1727—36 og — hvad selve registre
ringerne angår — tiden efter 1760). Kun indkredsningen af 1739-tællingen er fuldstændig; tællingen 1768, hvis beskedne tal for hornkvæg iøvrigt
var påvirket af den 1767—68 grasserende kvægsyge, kan man ikke komme
tæt ind på livet af gennem skifternes kreaturtal. I nedenstående over
sigt sammenholdes tællingernes (kursiverede) gennemsnitstal1) med til
svarende tal for de forskellige husdyrgrupper fra skifter (Sk.) i gård
mandsboer de anførte år. Tallene i parentes er antallet af skifter.
Heste + plagc
og føl

Stude

Køer

Ungnød

Får

Svin

10,7
6,4
10,9
9,3

13,6
—
13,5
13,4

Sk. 1716—17 (40) . . . .

7,8+ 2,4

Tæll. 1719 ................... . .

6,1

Sk. 1721—22 (46) . . ..
Sk. 1725—26 (30) .. . .

6,7 + 1,1
7,4+ 2,5

Sk. 1738 (46) ........... . .

6,7 + 1,8

1,5

3,9

3,6

7,8

7,1

0,3

3,5

3,1

7,9

7,2+ 2,3
7,1 + 1,3
7,3+ 0,8

1,5
1,3
1,2

3,8
3,8
3,1

3,2
2,7
2,7

7,8
7,5
7,3

10,7
7,6
10.5
11,6
9,8

. 6,9 + 1,6
. 7,7 + 2,3
. 8,0 + 1,9
. 7,8 + 1,9

0,1
0,6
1,5
1,5

0,3
2,1
3,7
4,0

0,3
2,1
3,6
4,8

8,5
10,1
9,4
12,2

11,8
15,2
13,1
14,9

—

7,7

2,1

8,5

—

Tæll.

1739

................ . .

Sk. 1739 (32) ........... . .
Sk. 1740 (33) ........... . .
Sk. 1741 (28) ........... . .
Sk.
Sk.
Sk.
Sk.

1746 (17) ...........
1748 (15) ...........
1756 (30) ...........
1759—60 (15) ..

.
.
.
.

Tæll. 1768 ................... . .

7,5

1,5
0,2
1,4
2,8

4,0

3,1

2,6

2,0

4,2
4,5

3,4
3,9

Kun m. h. t. hestehold er der ofte ret god overensstemmelse mellem
de to kilder, når føl og plage indtil 3 år udskilles ved optælling efter
skifteregistreringerne. Gennemsnitstallene for de øvrige husdyr ligger
1716—17 og i 1720erne langt højere i skifterne end ved tællingen 1719,
og indtil 1741, da kvægsyge influerede, er skifternes tal væsentligt større
end 1739-tællingens (fåreholdet delvis undtaget, jfr. ovenfor). Bortset
fra den voldsomme nedgang, som kvægsygen fra efteråret 1745 og iøvrigt
atter i begyndelsen af 1750erne forvolder, viser talmaterialet fra skifterne
ret stabile forhold, mens de tre »landbrugstællinger« antyder en kraftigt
opadgående bevægelse 1719—39 og derefter en endnu stærkere nedadJ) Rytterbonden, 330 og 332. De i anmeldelsen påviste fejl ved beregningen af
sogne-gennemsnitstallene (se nedenfor s. 333 f.) har næppe påvirket totalberegningen
i særlig grad.

268
gående tendens. Hvor skifter forekommer i nogenlunde betydeligt tal,
er deres kreaturtal afgjort den mest pålidelige kilde, navnlig m. h. t.
antallet af større husdyr. Synsforretninger (tællinger) kan ikke stå
alene, men i de tilfælde, hvor de ved sammenligning med skifterne viser
sig at ligge på samme linie, giver de naturligvis et mere detaljeret billede
af de stedlige forhold. Men da der i løbet af et århundrede som regel
kun finder en enkelt eller nogle få tællinger sted indenfor et godsområde,
er skifterne som oftest det eneste acceptable grundlag for iagttagelser
over kreaturholdets udvikling gennem længere perioder.
Det var naturligt, at bønderne følte sig fristet til at opgive for få
kreaturer1), men en del af forklaringen på, at synsforretningernes tal
undertiden er helt ukorrekte, må søges i, at det snarere drejer sig om
et skøn, der traditionelt fører til lave ansættelser, end om egentlige
tællinger. Skifternes husdyrtal er til sammenligning mere uregelmæssige,
f. eks. hesteantal varierende fra 3—4 til 10—12, hvor synsforretningen
gennemgående holder sig til 6—8. Der er imidlertid ikke større sand
synlighed for. at én synsforretning (tælling) skal påvirke en anden 20
eller 30 år senere, der altså meget vel kan være en virkelig optælling. På
lignende måde må man opfatte ændringer i talmateriale fra andre,
permanente kilder. I fæstebreve på Skanderborg ryttergods anføres som
regel antallet af heste, stude, køer, ungnød og får. Ved nærmere under
søgelse viser det sig, at disse tal gennem en længere periode snarest har
været en angivelse af det husdyrhold, en gård af en bestemt størrelse
burde have, men senere må det dreje sig om det antal husdyr, der faktisk
findes på gården ved fæsteoverdragelsen. Kilden har på dette punkt
ændret karakter, og man kan altså ikke uden videre regne med en til
vækst svarende til gennemsnitstallene for 5- eller 10-årsperioder.

Arbejdet med tal kræver tid og kan føre til skuffelser, men også de
er en slags resultater. Viser et stort kildemateriale sig helt eller delvis
uanvendeligt, er det nyttigt, at fejlene bliver påvist, og mangler eller
ejendommeligheder omhyggeligt undersøgt. Man må dog være særlig
agtpågivende, når opgivelserne er så få, at fejlkilderne ikke kommer
tydeligt frem. De bedste kilder er som regel dem, der ikke tager statistisk
sigte og hverken argumenterer for eller imod bestemte synspunkter. Men
vi vil ikke altid kunne afgøre, hvorvidt fortidens mennesker opgiver for
kert eller tilfældigt. Derfor er vi i reglen henvist til at søge et sammen
ligningsgrundlag, og hvor det ikke findes, må vi være opmærksomme på,
om tallene har en vis indre sandsynlighed eller ikke. Alt dette og mere
gør det stilfærdige arkivarbejde med fortidens talmateriale så spændende
og ofte tillige så betydningsfuldt. Vor kritiske indstilling og vor arbejds
vilje på dette felt vil i stigende grad være bestemmende for den historiske
opfattelse.
9 Jfr. Axel Linvald: Bistrup. Byens gods 1661—1931, 82.

Organisasjonen av de norske kunst- og
kulturhistoriske museer
Av Eivind S. Engelstad.
I 1918 trådte en del interesserte kolleger fra de kunst- og kultur
historiske museer sammen og stiftet Norske Museers Landsforbund.
Tanken var i förste rekke ved årlige möter å skape kontakt mellom de
egentlige fagfolk og de mange interesserte som utover landet arbeidet med
mindre museer. Denne organisasjon, som opprinnelig hadde et intimt
og sterkt faglig preg, fikk særlig ut gjennom 1930-årene en stadig
stigende administrativ innflytelse, idet Kirke- og undervisningsdeparte 
mentet, hvem bl. a. bevilgningene til museene ligger under, i stadig större
grad benyttet museumsforbundets styre som rådgivende i museale
spörsmål, og siden 1933 regelmessig hvert år bad om forbundets innstil
ling til utdelingen av den ekstraordinære statsstötte til museene.
Dette förte med seg, at museumsforbundets sekretariat stadig vokste
og etterhånden mer og mer fikk karakteren av å være et offentlig
administrasjonskontor under Kirke- og undervisningsdepartementet.
Det var arkeologen, professor dr. A. W. Brögger, som var forbundets
förste formann; han satt til 1933. Siden det år er det direktörene for
kunstindustrimuseene, som har vært formenn, först dr. Einar Lexoiv
(1933—36), deretter dr. Thor B. Kielland, inntil 1949, og endelig dr.
Robert Kloster, som stadig innehar hvervet.
Inntil 1929 var senere professor dr. Anders Bugge forbundets sekretær.
Fra 1929 og til idag har dr. Eivind S. Engelstad ledet sekretariatets daglige
arbeid. Da han imidlertid foruten å være sekretær i Norske Museers Lands
forbund (NML) (siden 1946 med tittel av generalsekretær), stadig satt i
full annen museumsstilling, måtte arbeidet ved sekretariatet bare bli
bierhverv. Da arbeidsbyrden stadig ble större og effektiviteten ikke kunne
bli stor nok under slike forhold, tok man på årsmötet 1947 opp et for
slag fra den daværende formann og generalsekretæren om å rette en hen
vendelse til statsmyndighetene om å opprette en Rikskonservatorstilling,
der i samarbeid med NML’s styre skulle overta det rådgivende arbeid
for Kirke- og undervisningsdepartementet og tilsynet med museene.
Saken mötte ikke enighet på årsmötet, idet de större museene ikke
anså det önskelig med opprettelse av sådan stilling, mens de mindre
museer rettet en henstilling til departementet om å fremme saken. Fra
forbundets side ble der ikke gjort ytterligere fortgang med den, men
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den hadde vakt den störste interesse i Stortinget, hvor Kirke- og under
visningskomiteen hvert år frem til 1953 i sine innstillinger fremholdt
nödvendigheten av å opprette en Rikskonservatorstilling.
I 1949 inngikk forbundets styre til departementet med forslag om
opprettelse av en statslönnet direktörstilling ved forbundets admini
strasjon, der skulle overta det arbeid som var tiltenkt Rikskonservatoren, men underordnet forbundets styre. Fra forbundets side ble der
senere hvert år sendt in sådan söknad til departementet, men der ble
ikke drevet noen spesiell propaganda for å få saken fremmet för i 1952,
da arbeidssituasjonen ved sekretariatet etterhånden var blitt slik, at
generalsekretæren hadde valget mellom å forlate dette til fordel for sin
förstekonservatorstilling ved Norsk Folkemuseum, eller helt overgå til
sekretariatets arbeid, og da eventuelt i nevnte direktörstilling.
Sommeren 1953 bevilget Stortinget midler til opprettelse av stillingen
Statens museumsdirektör. Forholdet var derved blitt et annet: Den
direktörstilling forbundet hadde bedt om i 1949, hadde man nok fått,
men ikke som en statslönnet stilling ved forbundets kontor, men som
en selvstendig statsstilling direkte underlagt Kirke- og undervisnings
departementet. Av den instruks som ble utarbeitet av departementet
senere på hösten samme år fremgikk det tydelig, at stillingen var helt
selvstendig i forhold til NML’s styre, men direktören skulle være medlem
av styret og nytte det som rådgivende instans.
I stillingen ble etter söknad undertegnede ansatt fra 1. november 1953.
Der hersket i NML tvil om hvorledes den nye stilling ble oppfattet av
departementet. I den tid som hittil er gått, er f. eks. de store bevilgninger
på statsbudsjettet til driften av museumsforbundets sekretariat, til in
speksjonsreiser, etc. overfort til Statens museumsdirektör. Staten har her
ved opprettet et eget kontor, som har overtatt det rådgivende og vei
ledende arbeid, som museumsforbundets sekretariat tidligere utförte
med statsbidrag. Det står imidlertid til Statens museumsdirektör selv å
avgjöre, når han önsker styrets råd. I virkeligheten er derved stillingen
tillagt en selvstendighet og et myndighetsområde som var tenkt, da det
opprinnelige forslag om Rikskonservator kom frem i 1947, men som
ikke var forutsatt i forslaget av 1949 om en statslönnet direktörstilling
ved forbundet.
Det sier seg selv, at den praksis som blir innarbeidet i stillingens
förste år vil være av stor betydning for hele sakens stilling også i frem
tiden. Det må derfor utvilsomt sies å være en fordel, at den förste inne
haver av denne statsstilling er museumsforbundets sekretær gjennom
mere enn 25 år. Direktören har også valgt den linje, at arbeidet så vidt
mulig skal fortsette i samme spor som tidligere, og for forbundets styre
fremlegger han stadig sakene, både når det gjelder bevilgningsspörsmål
o. a. på samme vis som tidligere. Ved et samarbeid med museums
forbundets styre mener han å kunne bevare de positive sider ved det
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museenes selvstyre, som fra 1918 til 1953 har vært etablert ved NML’s
styres og sekretariats arbeid.
Statens museumsdirektörs forhold til de enkelte kunst- og kultur
historiske museer er dette, at han overfor de större museer, der har
egen faglig ledelse, ikke foretar noen inspeksjon eller i det hele noe inn
grep i deres virke, hvis departementet ikke, overensstemmende med hans
instruks, i hvert enkelt tilfelle beordrer ham til det. Men det er allerede
nu blitt praksis, at departementet forelegger ham alle bevilgningsandragender og andre spörsmål av faglig og administrativ art også vedrörende disse museer.
Hva de mindre museer uten faglig ledelse angår, er det Statens
museumsdirektörs oppgave å avgi uttalelse om deres söknader om stats
bidrag, videre å foreta inspeksjoner og gi veiledning, i det hele ved sin
faglige innsikt å söke arbeidet ved disse ca. 200 museer mest mulig
höynet.
For å få disse spörsmål inn i en mere fast og kontrollerbar form, har
et spesielt utvalg, bestående av Riksantikvaren, dr. Arne Nygård-Nilssen,
chefen for Universitetets Oldsaksamling, professor dr. Björn. Hougen,
og Statens museumsdirektör etter henstilling fra museumsforbundets
styre utarbeidet et forslag til et mere detaljert kontrollapparat av nevnte
museer. Dette er i det vesentlige lagt opp etter det danske system, nemlig
opererende med »statsanerkjente« og »statsstöttede« museer, selvsagt
tillempet etter norske forhold. Denne innstilling som vil bli av den störste
betydning for det fremtidige museumsarbeid i Norge er for tiden til
behandling i museumsforbundets styre, som vil forelegge det for Kirke
departementet.
Allerede i 1930-årene begynte man i NML’s styre å arbeide med en
såkalt »Landsplan«, d. v. s. en inndeling av våre museer i størrelsesgrup
per etter virkeområdet. På årsmötet 1947 ble denne plan lagt frem og
vedtatt. Den opererer med folgende inndeling:
1) Bygde- og bymuseer. For disses vedkommende forutsettes det
fortrinnsvis et gårdsanlegg som blir liggende så vidt mulig uforandret på
stedet, og innredet slik en gammel gård har vært i angjeldende bygd
eller by, men uten ytterligere museale tiltak.
2) Distriktsmuseenes oppgave skulle være å gi et konsentrert bilde av
de bygder som distriktet omspenner. Foruten bygningene bör samlingene
omfatte grupper av lokale håndverk, husflid og kunst, og videre typeserier beregnet på undervisningsbruk. Det er ikke forutsetningen at
distriktsmuseene skal drive vitenskapelig arbeid. En har sett det som
önskelig, at disse museers gjenstandssamlinger oppbevares i ildfast byg
ning.
3) Fylkesmuseer (amtsmuseer) forutsettes å være den musealt viten
skapelige sentralinstitusjon for en gruppe av kulturelt samhörige distrik
ter. Dets virkeområde bör av praktiske grunner tilsvare fylkets. Det er

meningen, at der ved fylkesmuseene skal være ansatt en vitenskapelig
utdannet konservator, som skal yde den nödvendige, faglige bistand til
fylkets distriktsmuseer, bygde- og bymuseer. Fylkesmuseet forutsettes
foruten å gi et bilde av fylkets kultur, også å ha en fullstendig viten
skapelig studie- og dublettsamling oppbevart i ildfast bygning.
4) Landsdelsmuseer. Blant de eldre större museer er der utpekt en
rekke som skal representere det vitenskapelige arbeid i större områder av
landet. Historisk Museum ved Universitetet i Bergen skal f. eks. omfatte
hele Vestlandet, Tromsö Museum de nordligste fylker o.l.
5) Over disse igjen kommer endelig Sentralmuseene, som forutsettes
å være samleorganer for hele landet, hver på sitt spesielle felt. Norsk
Folkemuseum skal f. eks. være sentralmuseum for norsk folkekultur,
Universitetets Oldsaksamling for vår forhistorie, Norsk Teknisk Museum
omfatter teknikken, og Postmuseet, Jernbanemuseet, Hærmuseet osv.
representerer hvert sitt område.
6) Spesialmuseer. Utenfor denne vanlige gruppeinndeling av större og
mindre museer, hvis oppgave enten er å gi et distriktsvis eller landsom
fattende bilde, det være seg av materiell, teknisk, kunstnerisk eller ad
ministrativ art, har vi en egen gruppe spesialmuseer, som deles i to
underavdelinger: a) kunst- og kunstindustrimuseene, b) andre spesial
museer.
Samtlige landets museer er overensstemmende med denne landsplan
plasert inn i sin spesielle gruppe. Arbeidet har i de 8 år som er forlöpet
siden planen ble vedtatt, fungert utmerket.
En vil forstå, at det er av stor betydning at hele dette apparat sammensveises på den best mulige måte. Ikke minst viktig er det å få dyktige
fylkeskonservatorer (amts-museumsinspektörer), som har full viten
skapelig utdannelse og dertil de nödvendige faglige og administrative
forutsetninger for en sådan stilling. For å effektuere ordningen og sam
ordne denne med den nye stillingen Statens museumsdirektör, har styret
i NML i 1954 etter forslag fra fylkeskonservatorerne laget et utkast til
en såkalt fylkeskonservatorinstruks, som for tiden ligger i Kirke- og
undervisningsdepartementet til behandling. I denne instruks heter det
bl. a., at konservatoren må ha avsluttet universitetsutdannelse med hoved
fag og minst ett stötte- eller bifag innen områdene: etnologi, folkeminne 
vitenskap, historie, kunsthistorie, nordisk arkeologi, norsk. Han sorterer
i sitt daglige arbeid direkte under fylkesmuseets styre, men statsbidraget
forutsetter at fylkeskonservatoren som sådan utad sorterer administra
tivt og faglig under Statens museumsdirektör. Fylkeskommunenes og
herredenes bidrag forutsetter, at fylkeskonservatoren tilser fylkets di
strikts-, bygde- og bymuseer. Han skal herunder gi råd av praktisk
museal, ikke minst konserveringsmessig art, samt bistå med planlegginger av kommende arbeidsoppgaver, både på lengre sikt og i detaljer.
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Han skal sende årlige rapporter til Statens museumsdirektør og umid
delbart innrapportere til ham faglige mangler, og for museer med ståts
stötte også ökonomiske og administrative mangler.
Ordningen av arbeidet med de norske kunst- og kulturhistoriske museer
er altså kommet et vesentlig skritt fremover ved landsplanen av 1947,
opprettelsen av stillingen Statens museumsdirektør, og endelig de to nu
foreliggende forslag om fylkeskonservatorinstruks og ordningen av mu
seene etter prinsippet »statsanerkjente« og »statsstøttede«.
Sammenligner vi forholdene med våre naboland, kan man si, at i
Sverige er Riksantikvaren den överste myndighet såvel for fortidsvernet
som for museene — et arbeid som i Danmark på samme måte er samlet
i Nationalmuseet ved dettes direktör. I Norge er imidlertid arbeidet delt,
slik at Riksantikvaren har med all fortidsfredning å gjöre, mens Statens
museumsdirektør tar sig av museene.

De danske landstingsarkiver
Af Johan Hvidtfeldt.
I den ældre middelalder var landstingenes betydning meget stor. De
havde ikke blot dømmende, men også lovgivende myndighed, og kongen
blev valgt og kåret her. Men efterhånden ændredes forholdene, og ved
middelalderens udgang var de i virkeligheden udelukkende domstole,
selvom kongerne indtil enevælden blev hyldet på landstingene.
I middelalderen var grænsen mellem herredstingenes og landstingenes
myndighed ikke skarp. Oprindelig var landstingene ikke nogen appel
instans, men dømte i større straffesager og i civilsager, ofte i konkur
rence med herredstingene. Men efterhånden blev de i højere og højere
grad appelinstans for herredstingene. En sådan udvikling var allerede
i gang i middelalderen, men først efter reformationen skete der en afgø
rende ændring. Håndfæstningen af 1536 forbød at skyde sig fra herreds
ting til landsting inden dom, og i recessen af 1537 blev det foreskrevet, at
sager, der skulle forfølges til herredstinget, altså sager, som ikke ifølge
loven var landstingssager, altid skulle indstævnes for herredstinget, hvor
herredsfogden var forpligtet til at dømme i dem. Var parterne ikke for
nøjet med hans dom, kunne den indstævnes for landstinget1). I den koldingske reces af 1558 er instansfølgen således udtrykkelig fastslået:
». . . hvilke sager, som bør at forfølges til herredsting, skulle did stævnes
og tage dom der på beskrevet. Og når nogen ej vil nøjes med herreds
tingsdom, da de må stævne herredsfogden med samme sin dom ind til
landsting og der tage dom for dem beskrevet; og dersom dem tykkes,
at dem ikke vederfares ret, da må de indstævne landstingsdom med dom
meren for kongen og Danmarks råd, dog at de har tilforn for dem både
herredstingsdom og landstingsdom beskrevet«2). Tilsvarende bestem
melser findes i Danske Lov 1—6—9.
Det var dog ikke alle appelsager, der skulle forelægges landstinget,
inden de kom for en højere ret. I alle livs- og æressager skulle adelen
og de med dem priviligerede «søges til kongens højeste ret», ligesom
grever og friherrer »skulle lige for kongens højeste ret indstævnes«3).
Også kommissariedomme og kendelser, afsagt af ridemænd, der var til1) Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie (1940) s. 239 f., 262 ff., 298 f., 505 ff..
513 ff.
2) V. A. Secher: Corpus Constitutionum Daniæ (1887—88) s. 12 f.
Danske lov 1—2—11 og 12.
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forordnet af landsdommerne, skulle indstævnes for højesteret1). Vig
tigere var det, at en række byer havde den såkaldte rådstueret, hvis dom
me appelleredes direkte til herredagsdomstolen, senere til højesteret.
Denne landstingsret kendes i hvert fald fra 1300-årene og blev efterhån
den mere og mere almindelig, så selv små købstæder gjorde krav derpå.
Ved forordning af 6. juni 1586 blev den dog ophævet for alle byers ved
kommende med undtagelse af København, Malmø, Ribe og de byer, »som
haver synderlige privilegier af os eller f remf arne konger«5). Odense fik
landstingsret 1649, og i årene umiddelbart efter enevældens indførelse
erhvervedes den af en lang række byer, Ålborg, Viborg, Århus, Nakskov,
Nyborg, Korsør og Fredericia, hvortil kom Randers i 1718. En del af
disse mistede dog retten igen, Nakskov i 1683, Nyborg i 1772, Korsør i
1775 og Odense 1792°).
Som allerede fastslået i privilegierne for grever og friherrer af 25.
maj 1671 og gentaget i D. L. 1—6—11 skulle domme, afsagt af birke
dommerne i grevskaber og friherskaber indstævnes direkte for høje
steret. Også domme, som var afsagt ved rytterdistrikternes domstole blev
appelleret direkte til højesteret7).
Oprindelig havde det været tingfolket, der afsagde dom, men efter
hånden blev det landsdommeren, der dømte sammen med særligt frem
trædende mænd. Missive af 6. nov. 1597 fastslog dog, at landsdommeren
alene sammen med landstingsskriveren skulle »dømme udi de sager, som
til landstinget skulle ordelis«s). Landsdommeren — efterhånden blev der
to eller flere ved de større landsting — var udnævnt af kongen og havde
som regel een eller flere vicelandsdommere ved sin side. Foruden ham
og landstingsskriveren var der i ældre tid endnu en embedsmand ved
landstingene, landstingshøreren. Efter 1660 var de to bestillinger dog
slået sammen undtagen på Sjælland, hvor de først forenedes 1674, og
i Viborg, hvor embedet bevaredes indtil landstingets ophævelse. Anord
ningen af 23. jan. 1739 bestemte, at han som vidne skulle underskrive
og forsegle dommene. Han skulle endvidere opvarte »justits-protokollen«,
og det var vist også ham, der førte skøde- og panteprotokollen 9).
løvrigt fastslog anordningen, at der ved alle tingene skulle føres en
justitsprotokol, hvori man skulle indføre alle de breve, der offentligt
skulle læses, påskrives og protokolleres. Desuden skulle deri antegnes
og indføres, hvad parterne i sagerne skriftlig fremlagde eller mundtlig
fremførte. I Viborg skulle der føres to justitsprotokoller, en af lands4) Danske lov 1—6—7.
5) M. Mackeprang: Dansk købstadstyrclsc (1900) s. 114 ff.
«) P. Munch: Købstadstyrelsen i Danmark I (1900) s. 44, 76, II (1900) s. 55 f.
7) A. Fabritius og H. Hatt: Haandbog i Slægtsforskning (1943) s. 226 og 235.
8) Corpus Const. Dan. III (1891—94) s. 61 f. Ang. forholdene i 1400-årene se
William Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. Århundrede (1903) s. 168 ff;
s. 693—707 fortegnelse over landstingenes embedsmænd.
») Appelinstansernes Embedsetat 1660—1919 (1928) s. 72 ff.; s. 75—115 fortegnelse
over landstingenes embedsmænd 1660—1805.

tingshøreren, en af landstingsskriveren, og hver af dem skulle have sin
protokol med dertil hørende kopibøger. Alle kgl. forordninger og breve
skulle indføres i landstingsprotokollerne i uddrag og in extenso i kopi
bøgerne. Det samme gjaldt købekontrakter, skøder, mageskifter, gaveog pantebreve, afkald, arvs- og gældsfragåelser, tillysninger m. m. Lands
tingsskriverne skulle desuden holde en særlig stævningsbog, hvori der
skulle henvises til de sider i justitsprotokollen, hvor sagen behandledes.
Stævninger, domme, akter, indlæg, breve og bevisligheder, som blev
fremlagt af parterne, skulle annoteres i justitsprotokollen. Endvidere
skulle det anføres, hvad der forefaldt i hver sag. I de sager, som lands
dommerne ville tage med sig hjem til eftersyn, skulle der udarbejdes
en ekstrakt af protokollen over alt det, der var sket under sagens proce
dure, og denne ekstrakt skulle lægges ved sagens dokumenter. Inden
dommens afsigelse skulle dommerne votere, og deres vota, enten de var
skriftlige eller mundtlige, blev indført i en forseglet protokol. Når dom
men var udfærdiget, skulle den ligeledes indføres i »protokollen«.
I Sønderjylland havde adelen fra gammel tid haft sit eget værne
ting, den adelige landret. De kongerigske landsting blev aldrig på sam
me måde værneting for den danske adel10). Men der har måske nok været
en vis tilbøjelighed til at anse det for et sådant, og det er vel forkla
ringen på, at det efterhånden blev almindeligt, at adelige skøder og
pantebreve blev læst på landstingene. I en betænkning til kongen af 6.
juli 1622 havde rigsrådet anbefalet, at alle skøde-, gave- og pantebreve
»skal offentlig læses og påskrives til landsting næste eller andet ting
udi det land, de udgives«11), og d. 26. august 1622 udstedtes en kongelig
forordning om, at alle sådanne breve, udstedt til adelen, skulle læses
på landstingene12). Ved en forordning af 23. april 1632 blev det des
uden påbudt: »skal en pantebog holdes til hver herreds- eller landsting,
og enhver efterretning der af skriftelig gives, om det gods hannem til
bydes til pant, anden tilforne til brugelig eller deslige . . . vist under
pant sat er«13). Danske Lov 1—8—4 påbød, at der ved hvert ting skulle
føres en bog. »hvorudi alle pante-, mageskifte-, skøde- og gavebreve,
maningsbreve og deslige . . . ord fra ord skulle indføres«. Hvis et sådant
indført pantebrev blev indløst eller forandret, »skal han pligtig være
inden tredie landsting dem til landstinget ... at fremskikke, at det i
bogen af skriveren kan vorde antegnet«. Et betydeligt fremskridt betød
forordningen af 7. febr. 1738, der påbød, at der skulle holdes »akkurate
alfabetiske registre« ikke alene over debitorers og kreditorers navne,
men på landet og ved landstingene også over jordegodser, som blev
pantsat, skødet eller mageskiftet. Heri skulle ikke alene hovedgårde,
10) Sml. P. V. Jacobsen i Hist. Tidsskr. II (1841) s. 515—26.
Kr. Erslev: Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes
Historie I (1883—85) s. 337.
12) Corpus Const. Dan. IV (1897) s. 29 f.
13) Smst. IV, s. 573.
h)
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men også byer, skove, møller, kirke- og kongetiender og al anden fast
ejendom indføres.
Da den største del af Danmarks jord i ældre tid var adelig eller hørte
under hovedgårdene, er landstingenes skøde- og pantebøgcr af meget
stor værdi, idet ændringer i besiddelsesforholdene vil fremgå af disse,
løvrigt blev det efterhånden almindeligt i skøderne at optage en jordebog over godsets tilliggende, og hvis en herregård har været handlet en
del, får man på denne måde også værdifulde oplysninger om bønder
godset og dettes besiddere. løvrigt må det fremhæves, at mange skøder
og pantebreve, som ikke angik hovedgårde og deres tilliggende, blev læst
ved landstingene.
Foruden de tre store landsting for Skåne, Sjælland og Jylland, hen
holdsvis i Lund, Ringsted og Viborg, var der også en del mindre ting
for Nørrehalland, Sønderhalland, Bleking, Bornholm, Møn, Falster, Lol
land, Langeland, Fyn og Samsø, Sønderjylland, Als og Ærø. Det søn
derjyske landsting på Urnehoved havde dog meget tidligt mistet sin be
tydning. Det alsiske ting i Egen nævnes endnu i 1600-årene, men var
da næppe fællesting for hele øen. Landstinget på Ærø ophørte i 1634,
da øen blev delt15). De hallandske ting blev slået sammen i 1589, tin
gene på Lolland og Falster var forenet i nogle år efter 1650, og et åbent
brev af 24. marts 1683 bestemte, at landstinget for de to øer herefter
kun skulle holdes i Maribo. Møns landsting blev 1584 underordnet det
sjællandske landsting, men i 1586 fik undersåtterne frihed for at ind
stævne deres sager herfor mod, at nogle råder og gode mænd fire gange
om året skulle sidde retterting der. 1635 blev det dog påbudt, at lands
dommerens domme skulle indstævnes for »os og Danmarks rigens
råd«16)- Ved åbent brev af 29. marts 1681 blev landstinget lagt under det
sjællandske. Samtidig blev landstinget for Langeland henlagt under det
fynske landsting.
På St. Croix og St. Thomas var der særlige landsting fra 1755, og
også Færøerne havde deres eget landsting fra gammel tid. Landstingene på
de vestindiske øer blev nedlagt ved forordning af 25. maj 1804 og af
løstes af en landsoverret for samtlige dansk-vestindiske øer.
Landstingene for Jylland, Fyn og Sjælland såvelsom de bestående
rådstueretter ophævedes ved forordning af 25. januar 1805 fra udgan
gen af marts måned og erstattedes med to landsoverretter. Det born
holmske landsting bestod til 1813, da det blev ophævet ved en plakat af
29. juni, der fastslog, at alle justitssager fra Bornholm skulle indstævnes
direkte for højesteret fra de første instanser der på landet, mens pri14) Poul Johs. Jørgensen anf. værk s. 238, 505.
is) Sønderjydske Aarbøger 1942, s. 17 ff.
i«) Corp. Const. Dan II, s. 546, 363, 450 f., IV, s. 650, V, s. 619. 22. juli 1582
bestemtes det, at sager fra Samsø ikke som i den sidste tid skulle appelleres til lands
tinget i Viborg, men til lensmanden på Kalundborg og derfra til kongen og riges råd
(smst. II, s. 311).
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vate sager skulle appelleres til lands-over samt hof- og stadsretten. En
lignende bestemmelse kom til at gælde for de færøske sager, da laugtinget på Færøerne blev ophævet ved plakat af 18. maj 181617).
Landstingenes arkiver, hvor ufuldstændige de end er, ikke mindst fra
den ældre tid, er en yderst værdifuld kilde til dansk historie i århun
drederne før 1805. Det er ikke blot retsvæsenets og landbrugets historie,
der belyses gennem deres akter og protokoller, men der er heri et rigt
materiale til forståelse af mange andre forhold og ikke mindst til be
lysning af kulturhistorien i videre forstand. Ingen lokalhistoriker kan
undvære dette værdifulde kildestof, hvorover der i det følgende bringes
en oversigt. Denne omfatter dog ikke de sønderjyske højere domstole,
regeringskancelliet i Glückstadt, fra 1713 overretten på Gottorp, som
begge havde både administrativ og dømmende myndighed, samt landsret
ten, der var værneting for adelen og dennes undersåtter. En mindre
del af regeringskancelliets og overrettens arkiver findes i rigsarkivet
(se Veji. Arkivregistraturer VII (1946) s. 110—42), men det meste er
i Landesarchiv Schleswig-Holstein på Gottorp slot18).
Sjællandsfars landsting.
Justitsprotokoller 1676—1805 — Stævningsprotokol 1770—1805 —
Konceptstævninger 1771—1805 — Charta over de opstående sager til
landstinget 1765—1805 — Konceptakter 1727—1804 (div. år) — Doms
koncepter 1729—30, 1782—95 — Af sagte domme 1769—82 — Pådømte
sager 1804 — Pantebøger 1632—1805 — Skødebøger 1630—1805 —
Ekstrakter af læste breve 1739—53 — Kopier af læste breve 1765—1805
— Landsdommer Mylius’ protokol 1732—38 (koncepter til stævninger,
justitsprotokol m. m.)19) — Sjællandsfars landstingsakter 1732—34 —
Realalfabetisk register til panteprotokollerne, opsat af Peter Benzon
Mylius 1680—1744 — Fortegnelser på de virkelige landsdommeres veri
fikationer, som udgives på landstingshørerens ekstrakter angående pan
ter i Sjælland og Møn (ført af Mylius, med alfabetisk stedregister
1738—44) — Register over panteprotokollerne. Attester og justitskassebøder, indrettet af Peter Benzon Mylius 1684—1744 — Koncepter til
pantebogsregistre 1684—1744 — Koncepter til domme, stævningsproto
koller m. m. 1735—45 — Immissioner 1733—38, 1743.
Lollandsfars og Falsters landsting.
Lollandsfars landstingsprotokol 1665—75 — Falsters landstingsproto
kol 1664—83 — Landstingets justitsprotokol 1697—1805 — Pådømte
sager 1735—1791 — Skøde- og pantebøger 1673—1805 — Brevpengebog
1694—1700.
17) Appelinstansernes Embedsetat 1660—1919, s. 74 f., 82, 85, 90, 105, 107, 113.
18) Se Übersicht über die Bestände des Schlesw. - Holst. Landesarchivs in Schleswig
(1953) s. 20—25; jfr. Troels Fink og Johan Hvidtfeldt: Vejledning i studiet af Sønder
jyllands historie (1944) s. 191 f.
10) Disse og de følgende sager stammer fra landsdommer Mylius’ privatarkiv.
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Mønbo landsting.
Tingbog 1679—81.

Bornholms landsting.
Justitsprotokoller 1671—1813 — Kopiprotokol, anlagt i henh. til kgl.
resolution af 1. okt. 1777, til forordninger, reskripter og kollegiebreve
— Diverse indkomne sager 1739—74.

Fgenbo landsting.
Fortegnelser over landstingets arkiv 1740, 1767 — Kgl. forordninger,
læst 1789—1805 — Stævningsprotokoller 1687—1728, 1739—95 — Origi
nalstævning 1640 — Konceptstævninger 1770—1805 (div. år) — Lands
tingslister 1738, 1756, 1785—95, 1799, 1802—05 — Justitsprotokoller
(domprotokoller) 1661—76, 1687—1805 — Kopidombøger 1610—13, 1669
—74 — Indheftede domsakter 1687—98, delvis med register — Løse
domsakter 1684, 1715, 1738, 1770, 1784, 1789—90, 1792—93, 1802—05 —
Sentensprotokoller 1723—34,1738—1805 — Votumprotokoller 1739—1805
— Sandemandsprotokoller 1646—87 (indeholder klager, efterlysninger,
fremlysninger, arv og gælds fragåelse, proklamaer m. m.) — Kopibøger
over læste forordninger og befalinger 1687—94, 1739—1805 — Originale
domme 1721, 1763—67 — Skøde- og panteprotokoller 1646—1805. Regi
ster til bd. 1—7 af Wad, gamle registre til de øvrige bind. Hovedgårdsre
gister, d. v. s. realregistre for hovedgårde, til protokol nr. 7—26 for årene
1676—ca. 1805 — Trykte landstingsekstrakter 1769—92. — Diverse
dokumenter 1739—51.
Langelands landsting.
Justitsprotokoller 1663—77 — Kongebreve læst på landstinget 1638
—57.

Viborg landsting.
Ordener på »de optagene, opsatte og indstævnte sager« 1724—1804 —
Designationer over stævninger, domme og forelæggelser 1736—70 —
Stævningsprotokoller 1739—1806 — Kopier af stævninger 1665—67,
1722, 1725 — Stævningskoncepter 1666—1805 — Tingbøger 1567—
1675 (div. år) — Justitsprotokoller 1682—1805 — Fragmenter af justits
protokoller m. m. ca. 1629—56 — Justitsprotokoller, ført af landstings
skriveren 1748—1805 — Irettelagte dokumenter 1477—1670, 1675—88,
1714—1805 — Irettelagte dokumenter i delinkventsager 1783—1804 —
Voteringsprotokoller 1698—1700, 1739—1805 — Dombogsfragmenter ca.
1560—70, 1642—43, 1661—64 — Dombøger 1569, 1581, 1591 —
Dombøger A. Omfatter Vendsyssel, Thy, Salling, Fjends og Nørlyng
herreder 1608, 1612, 1616—18, 1620—23, 1625—26, 1630—32, 1634,
1637—40, 1646, 1649, 1653, 1661 — Dombøger B. Omfatter resten af
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Viborg stift og hele Århus stift 1616—19, 1622—27, 1630, 1633—36, 1638,
1640—43, 1664 — Dombøger C. Omfatter Ribe stift 1616—20, 1622,
1624—25, 1631—32, 1634—40, 1642, 1647, 1649, 1651—56 — Dombøger
1665—66 — Uddrag af jyske landstingsdomme 1703—07 — Dombøger
1719—1805 — Domskoncepter 1612—1805 — Kopibog over domme
1748—63 — Skøde- og panteprotokoller 1624—37, 1645—57, 1660—63,
1667—69, 1671—75, 1677—1752, 1758—1805. — Fra 1690 findes der
gamle registre til skøde- og panteprotokollerne, og et register til de
ældre bind er under udarbejdelse. Desuden er der af landsarkivet udar
bejdet et supplerende register over en del af navnestoffet fra tiden efter
1690. — Kopier af protokollerede breve 1665—66, 1669—71, 1674, 1719—
20, 1752—58. Rækken er omtrent fuldstændig fra 1665, men de øvrige fin
des i landsarkivet for Sjælland, kun 1676—77 og 1803 mangler — Bog over
kongelige pantebreve, tinglyst til Viborg landsting 1651 — Kopibøger
1738—86 — Kopibog over erklæringer og breve fra landstinget 1795—
1800 — Kongelige breve ca. 1566—1766 — Indkomne breve 1714—1805
— Forskellige forarbejder til domme, vota, afskrifter af domme, korre
spondance m. m. ca. 1759—62 — De af P. S. Fønss som landsdommer
i Viborg forfattede vota, domme og ekstrakter 1787—92 — Forskellige
afskrifter, beskrevne domsakter m. m. — Viborg landstings akter (slut
ningen af 1700-årene) — Diverse dokumenter — Breve vedr. Engels
holm og dens ejere 1547—1664 — Regnskabsbog 1740—45 — Regnskabs
bog over de penge, som ifølge plakat af 24. august 1742 betales til dom
huset 1740—61 — Domhusregnskaber med bilag 1742—1805 — Regn
skaber over indtægter til landstingets vedligeholdelse 1740—76 — Designationer fra underretterne over domhuspenge 1749 — Dokumenter vedr.
domhuset 1739—45 — Beskikkelsesprotokoller 1791 ff.

Retshistorisk litteraturvejledning
Af Poul Meyer.
Denne oversigt er først og fremmest tænkt som en hjælp til historisk
interesserede, herunder ikke mindst lokalhistorikere, der — uden at
være i besiddelse af speciel retshistorisk sagkundskab — under deres
historiske forskning støder på problemer af retshistorisk karakter, d. v. s.
spørgsmål om de danske retsreglers tilblivelse og udvikling. Ved at yde
en sådan hjælp vil oversigten forhåbentlig også kunne blive til gavn
for retshistorikere, der ofte har grund til bittert at beklage, at alménhistorikere og lokalhistorikere ikke under benyttelsen af kildematerialet
har interesseret sig for retsreglernes historie eller for retsforholdene over
hovedet. Som bekendt er retsforholdene ikke klarlagt blot derved, at
en lov eller andet kongebud har fastslået, hvorledes de skal arte sig,
i ældre tid var der lang vej fra centralstyret til de lokale retskredse, og
først ved selve retsanvendelsen kan det ses, om udstedte love og konge
bud overhovedet er blevet efterlevede eller lokale retssædvanei har
trængt dem til side, se hertil Albert Olsen: Lokalhistorie—Rigshistorie,
»Fortid og Nutid« 1943 pp. 1 ff. Hvis lokalhistorikerne under deres kilde
studier ville \ære opmærksomme på retshistorisk stof, kunne de derved
yde en god hjælp til opnåelse af en bedre viden om, hvordan retsfor
holdene virkelig var i ældre tid.
Af selvstændig lokalhistorisk betydning er iøvrigt spørgsmålet om
eksistensen af lokale retssædvaner, der afviger fra landets øvrige lov
og ret, og adskillige retssager af personalhistorisk betydning vil vinde i
værdi i så henseende, hvis de behandles med fornødent kendskab til
de forekommende juridiske problemer. Principielt er lovgivningen og
andre bindende forskrifter naturligvis den vigtigste kilde til at få op
lyst retsforholdene. De formelle regler er imidlertid ikke altid lige lette
at forstå, og derfor må interesserede ikke-fagmænd i første række ty
til den — desværre meget sparsomme — retshistoriske litteratur. Når
den interesserede på den ene eller anden måde har dannet sig et billede
af, hvad der autoritativt er fastslået eller almindeligt antaget som væ
rende gældende dansk ret på et givet tidspunkt, bliver opgaven i det
specielle kildestof — det være sig af alménhistorisk eller lokalhistorisk
karakter — at få bekræftet eller afkræftet den almindelige antagelses
gyldighed for det saglige eller geografiske område, ens undersøgelser
gælder. I denne vekselvirkning mellem forskningen af det almene, gene-
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raliserede og det specielle, konkretiserede ligger ikke alene den store
videnskabelige værdi af lokalhistorien i forhold til alménhistorien, men
også de almindelige historiske discipliners betydning for det retshistoriske studium.
Der findes retshistorisk stof i de fleste historiske kildegrupper. Det er
derfor umuligt at udskille en særlig gruppe af kilder som værende ude
lukkende af retshistorisk karakter. Her skal opmærksomheden dog hen
ledes på trykte kildeudgaver af særlig betydning for retshistorien.
For middelalderens vedkommende er jo først og fremmest landskabs
lovene af betydning for vort kendskab til retsforholdene. Blandt land
skabslovene har Jydske Lov og Skånske Lov længst været af betyd
ning, især anvendtes Jydske Lov i vidt omfang i hele riget i tiden op
til udstedelsen af Danske Lov 1683. De vigtigste bevarede håndskrifter
af landskabslovene er udgivet af det danske sprog- og litteraturselskab
i samlingen »Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene«, bind
1—8, 1933—46, men for ikke-fagmænd er Erik Kroman og Stig Iuul:
Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk, I—III, 1945—48, det vigtigste
værk, idet det, som titlen angiver, indeholder en gengivelse af lovteksten
i moderne sprog. Udgaven indeholder en løbende linjekommentar og en
retshistorisk oversigt. Endvidere kan nævnes Peter Skautrup: Den jyske
lov. Text med oversættelse, kommentar og ordbog, 1941. For stadsret
ternes vedkommende er standardtekstudgaven nu »Danmarks gamle
Købstadslovgivning«, udgivet af Erik Kroman, 1951 ff. De københavn
ske stadsretter findes i oversættelse i O. Nielsen: Københavns Diploma
tarium I, 1872.
De middelalderlige retsregler efter landskabslovene må iøvrigt især
søges i Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis v. Kr. Erslev
m. fl., 1894 ff., i Diplomatarium Danicum, 1938 ff, eller i den danske
oversættelse af sidstnævnte samling »Danmarks Riges Breve», 1938 ff.
De vigtigste rigslove fra tiden 1521—1643 findes hos Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske Love VI, 1824, og en fuldstændig lovsamling udgør
»Forordninger, recesser og andre kgl. breve, Danmarks lovgivning ved
kommende 1558—1660 ved V. A. Secher, I—VI, 1887 ff. Denne udgave er
forsynet med navne- og sagregistre. Det samme gælder »Kancelliets
Brevbøger ... 1551—1641«, 1885 ff.
I det store videnskabelige værk »Kulturhistorisk leksikon for nordisk
middelalder«, hvis udgivelse formentligt snart vil begynde hæftevis, vil
der blive optaget et stort antal artikler om middelalderlige retsforhold.
En af de vigtigste love inden Danske Lov er Christian IIFs reces 1558,
der sædvanligvis blot omtales som »recessen«. En senere kodifikation er
Christian IV’s reces 1643. Enevældens vigtigste lovarbejde er Christian
V’s Danske Lov 1683, der er udgivet af V. A. Secher med kildehenvisninger
(seneste udgave 1911) og nu foreligger i en udgave ved Stig Iuul, 1949,
ligeledes med kildehenvisninger. Sidstnævnte udgave angiver desuden
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ved hver enkelt bestemmelse, om denne er ophævet og i bekræftende
fald, hvilken bestemmelse der har ophævet den. Danske Lovs tilblivelse
er fremstillet i Stig Iiiul: Kodifikation eller kompilation? Christian V’s
Danske Lov på baggrund af ældre ret. Kbhs. univ.’s festskrift, november
1954 (også i særtryk).
Bortset fra Danske Lov må enevældens lovgivning først og fremmest
søges i »Schous forordninger« (Chronologisk Register over de Kongelige
Forordninger og Aabne Breve... ved J.H. Schou. De senere bind ved Kolderup-Rosenvinge), der i 25 bind omfatter perioden 1670—1849. Samlingen
fortsættes af Algreen-Ussings lovsamling i 14 bind, der omfatter tiden
1850—69. Fra 1870 udkommer »Lovtidende«. Til supplement af det
egentlige lovstof findes Fogtmans reskriptsamling (de senere bind ved
Algreen-Ussing), der indeholder reskripter, resolutioner og kollegialbreve
fra perioden 1660—1865, og som, ikke mindst på grund af de talrige
henvisninger og aftryk af indstillinger og betænkninger, må være en
guldgrube for lokalhistorikere. Til alle de nævnte samlinger findes ud
førlige registerbind, hvor stoffet er ordnet i emnegrupper. I »Kollegial
tidende«, 1798—1848, og »Departementstidende«, 1848—70, findes aftrykt
uddrag af forarbejderne til love m. v., f. eks. adskillige kongelige fore
stillinger. Fra 1871 udkommer »Ministerialtidende«, som indeholder
administrative forskrifter samt vigtigere administrative cnkeltafgørelser.
Yderligere kan henvises til »Dansk Lovleksikon« ved E. Hammerich m. fl.
6 bind samt 4 tillægsbind, der fører registret op til 1925.
Udover lokale retssædvaner af almén karakter, som må søges i ting
bøger og andre lokale kilder, vil den særlige ret, som gælder indenfor
specielle sammenslutninger, kunne have betydning til belysning af rets
tilstanden. Denne særlige ret afviger nemlig ofte fra de almindelige rets
regler. For bylagenes vedkommende må henvises til Danske Vider og
Vedtægter, I—V, udg. af Bjerge, Søegaard og Aug. F, Schmidt, 1906 ff,
for gilder og lavs vedkommende til C. Nyrop: Danmarks gilde- og lavs
skråer i middelalderen I—II, 1895—190b. En række senere lavsskråer
foreligger trykt enkeltvis.
Kan lovstoffet ofte være vanskeligt tilgængeligt for ikke-fagmænd, så
er af sagte domme som regel endnu vanskeligere at arbejde med, når for
målet er at udfinde, hvad der var gældende ret. Ganske vist benyttes
domssamlingerne ofte, men det er som regel til rent personal- eller lokal
historiske formål. Alligevel skal de vigtigste trykte samlinger nævnes her.
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge: Udvalg af Gamle Danske Domme afsagte
paa Kongens Retterting og paa Landsting, I—IV, 18b2 ff, indeholder
domme fra perioden 1450 — ca. 1600. Samlingen er forsynet med sag
register, personnavneregister og stednavneregister. En fuldstændigere
samling af rettertingsdomme fra 1595—1614 er udgivet af V.A. Secher,
I—II, 1881—86. Af senere højesteretspraksis er endnu kun udgivet en
kortfattet samling Thøger Nielsen: Uddrag af Højesterets Voteringsproto-
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koiler. Retspraksis på Formuerettens Omraade i det 18. Aarhundrede,
1951. N.F. Schlegel har i Ugeskrift for Retsvæsen 1870 meddelt nogle
uddrag af Fyenbo Landstings Domprotokoller 1687—1776, og korte refe
rater af en række sager 1676 -1789 ved det sjællandske landsting er givet
af Emil Schjøttz: Fra Sjællandsfars Landsting, 1875. løvrigt findes der
talrige domme og tingsvidner i de lokale diplomatarier, f. eks. Diploma
tarium Vibergense, udg. af A. Heise, 1879, Harsyssels Diplomatarium v.
O. Nielsen, 1893 m. fl.
Talrige oplysninger om herreds- og birkeretternes virksomhed er
spredt ud over den uoverskuelige lokalhistoriske litteratur. Udvalget til
udgivelse af kilder til landbefolkningens historie har påbegyndt udgivel
sen af nogle udvalgte rækker af tingbøger. Foreløbig er udkommet
Herlufsholms birks tingbog 1616—19, 1630—33, 1954 f, Aasum herreds
tingbog 1640—43, 1955, og Skast herreds tingbog 1636 og 1637, 1954 f. En
fortegnelse over samtlige i arkiverne bevarede raadstueprotokoller og
tingbøger er udarbejdet af Hans Knudsen og trykt i »Fortid og Nutid«
1943 pp. 73 ff.
For nyere dommes vedkommende henvises til N. F. Schlegel: Samling
af højesteretsdomme 1818—56, 3 bd. Højesteretstidende begyndte at ud
komme i 1857. A. S. Ørsteds tidsskrifter »Juridisk Arkiv«, 1804—1812,
»Nyt juridisk Arkiv«, 1812—20, og »Juridisk Tidsskrift«, 1820—30, inde
holder referater af københavnske domstoles afgørelser. Ugeskrift for
Retsvæsen, der indeholder de fleste højesteretsdomme og landsretsdomme
af betydning, begynder at udkomme i 1867. Der findes registre til alle de
nævnte samlinger.
Som allerede antydet, er det ikke uden betænkelighed, at de trykte
kildeudgaver er placeret forrest i denne lille vejledning, thi den, der,
uden at være fagmand, søger oplysning om ældre dansk ret, må natur
ligvis i første række søge til de foreliggende håndbøger og systematiske
fremstillinger. Det er imidlertid kun for så vidt angår retskilderne, for
fatningsretten (herunder domstolsvæsenet) samt forvaltningsretten inden
1660, at der foreligger en fuldt tilfredsstillende håndbog, nemlig Poul
Johs Jørgensen: Dansk Retshistorie, 2. udg. 1947, der nyder den største
anseelse for sin pålidelighed. »Dansk Retshistorie« indeholder foruden en
håndbogsmæssig fremstilling af den offentlige ret tillige vægtige bidrag
til forståelse af de enkelte stænders og erhvervs retsforhold samt sam
fundsforholdene i almindelighed. For så vidt angår de materielle rets
forhold (privatretten og strafferetten) samt retsplejen er Henning Matzen:
Forelæsninger over den danske Retshistorie, I—III, 1893 ff, på talrige
punkter forældet, men kan dog anvendes med forsigtighed, ikke mindst
fordi den indeholder mange henvisninger til lovsteder og andre trykte
kilder. Som supplement hertil kan i mange tilfælde anvendes Christen
Ostersen Wegile: Glossarium juridieum danico-norvegicum, 1652, der er
et på dansk skrevet leksikon over juridiske begreber og ord, samt Arent
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Berntsen (Bergen): Danmarckis oc Norgis frugctbar Herlighed, 1656, der
indeholder spredte oplysninger om retsforhold. For landskabslovenes
vedkommende må henvises til Stig Iuuls retshistoriske oversigt i den
nutidsdanske udgave af lovene samt for strafferettens vedkommende til
Poul Johs. Jørgensens afhandlinger »Manddrabsforbrydelsen i den
skaanske Ret fra Valdemarstiden«, Universitetsprogram 1922, »Hær
værksforbrydelsen i Landskabslovene«, Festskrift til Kr. Erslev 1927,
og »Begreberne Tyveri og Ran i de danske Landskabslove«, Festskrift til
Fr. Vinding Kruse, 19^0. Strafferettens historie er beskrevet af Stig Iuul
i samleværket »Kampen mod Forbrydelsen« I—III, 1951—52. Land
skabslovenes procesregler er behandlet af Poul Johs. Jørgensen i »Vidne
beviset i Jyske Lov« i »Med Lov skal man Land bygge« 19^1, og »Biskop
og bedste Bygdemænd« i Tidsskrift for Rettsvidenskap 19M.
løvrigt kan retshistoriske begreber og udtryk ofte med stort udbytte
efterslås i Salinonsens Konversations Leksikon, hvori bl. a. Poul Johs.
Jørgensen har skrevet en lang række artikler.
På samme måde som det er umuligt at udskille særlige kilder som
værende alene af retshistorisk betydning, er det heller ikke muligt at
sondre skarpt imellem retshistorisk og alménhistorisk litteratur. I det
følgende skal nævnes hovedlitteraturen på nogle områder, der skønnes
at være af særlig interesse for lokalhistorikere, og hvor rammerne følgelig
er udvidet til at omfatte anden litteratur end den i streng forstand rets
historiske.
Et sådant område er ikke mindst landbrugshistorien, hvor Poul Meyer:
Danske Bylag, 19h9. er det eneste nyere i egentlig forstand retshistoriske
arbejde. Bogen behandler dels selve landsbystyret (oldermand og by
stævne), dels de vigtigste landboretlige regler fra tiden inden udskift
ningen bl. a. driftsfællesskabet, husdyrbruget, skovbruget, markfreden og
landskiftet (rebningen). Landskifte og rebning er endvidere behandlet af
Ole Widding: Markfællesskab og Landskifte. Studier over lollandske
Markbøger 1681 og 1682, 19^9, samt af C. Rise Hansen og Axel Steensberg: Jordfordeling og udskiftning, 1951. Yderligere bør nævnes Troels
Pink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, 19M.
Et hovedva'rk om fæsteforholdet er Hans H. Fussing: Herremand
og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie omkring 1600, 19&2,
og jordlovenes historie er skrevet af Hans Jensen: Dansk Jordpolitik
1757—1919, I—II, 1936—45. En kort oversigt over fæstevæsenets historie
ca. 1735—1910 findes i Betænkning angaaende Fæstegodsets Overgang
til Selveje... Afgivet af den under 4. Februar 1910 nedsatte Kommission,
1911, afsnittene A—C. Sigurd Jensen: Fra Patriarkalisme til Penge
økonomi. Studier over danske Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten af
det 18. og Midten af det 19. Aarhundrede, 1950, indeholder mange oplys
ninger om retsforholdene. Det samme gælder Fridlev Skrubbeltrang:
Husmand og inderste. Studier over sjællandske landboforhold 1660—1800,
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19M), og Holger Munk: Rytterbonden 1718—1768. En landbrugs- og
kulturhistorisk studie fra Vordingborg rytterdistrikt, 1955, Blandt ældre
håndbøger kan Jacob Mandix: Haandbog i den danske Landvæsensret,
1. Udg. I—II, 1800, (2. udg. 1813 m. tillæg 1829) være til megen nytte.
For den følgende tid kan anvendes L. C. Borup: Den danske Landboret, 1.
Udg. 1873 (2. Udg. 1880).
Hvad særligt skovlovgivningen angår, findes der ikke nyere arbejder
på dette område — bortset fra kortere redegørelser i de forannævnte
landbrugshistoriske værker — men opmærksomheden skal henledes på
A. Oppermann: Den danske Skovlovgivning 1660—1924, Bilag A til Be
tænkning afgivet af den af Landbrugsministeriet nedsatte Skovlovs
kommission, 1929, samt på lovsamlingen L. S. Fallesen: Chronologisk
Samling af de kongelige Forordninger... Forst og Jagtvæsenet ... angaaende, 1836.
Købstædernes forfatningsforhold er behandlet i Poul Johs. Jørgensens
forannævnte håndbog »Dansk Retshistorie«, der indeholder ret udførlige
litteraturhenvisninger. Hovedværkerne vedrørende købstadsforfatnin
gerne er stadig M. Mackeprang: Dansk Købstadsstyrelse fra Valdemar
Sejr til Christian IV, 1900, og P. Munch: Købstadsstyrelsen i Danmark
fra Kristian IV’s Tid til det 18. Aarhundredes Midte, 1619—1745, 1900.
Endvidere må henvises til de talrige købstadshistorier.
Såvel købstadskonununernes som sognekommunernes retsforhold gen
nem tiden er behandlet i samleværket »Danmarks kommunale styre«,
der er under udgivelse. Landkommunernes historie er behandlet i L.F. la
Cour: Sogneråd og Amtsråd, I—II, 19bl—44. For så vidt angår social
lovgivningen henvises yderligere til Harald Jørgensen: Studier over det
offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede, 19&0, samt til Kjeld Philip: Staten og Fattigdommen, 19k7.
Endelig skal nedenfor anføres en fortegnelse over samtlige arbejder
af egentlig retshistorisk karakter, der er udkommet siden 1940, samt
en del andre arbejder, der indeholder retshistorisk stof:

Stats- og forvaltningsret (samt almindeligt).
Troels G. Jørgensen: Træk af Retsudviklingen fra Ørsted til vore
Dage, Juristen 1940, 733 ff. Poul Andersen: Grundtvig som Rigsdags
mand og andre Afhandlinger, 1940 (indeholder historiske og offentlig
retlige afhandlinger, hvoraf flere har retshistorisk interesse.) Poul Johs.
Jørgensen: Nogle Træk af Jyske Lovs Historie i Tiden efter 1241 indtil
Danske Lov, i »Med Lov skal Land bygges«, festskrift udg. af Juristforb.
1941, Stig Iuul: Jyske Lov i Retslitteraturen før 1683, i anf. festskrift,
Poul Meyer: Foreningsfriheden under enevælden, Juristen 1944, 437 ff,
1945, 231 ff og hertil Stig Iuul, Juristen 1945, 154 ff og 236 ff (en debat
om politiske foreningers retsstilling mod enevældens slutning). L.F. la
Cour: Sogneråd og Amtsråd, I—II, 1941—44 (omtalt ovf.), Johs. O Kock:
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Bidrag til Københavns Overformynderis historie, 7044, Poul Andersen:
Dansk Forvaltningsret, 2. udg. 1946 (Kap. V indeholder en særdeles
overskuelig og pålidelig oversigt over de almindelige forvaltningsmyndig
heders organisation og historiske udvikling i korte træk). Poul Johs.
Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Histo
rie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, 2. udg. 7047 (omtalt
ovf.), Stig Iuul: (Retshistorisk) Indledning til Danmarks gamle love på
nutidsdansk bd. III, 1948 (en kortfattet oversigt over landskabslovenes
retssystem), Jens Himmelstrup: Den provisoriske lovgivning i Danmark,
7045 (Jur. disputats, der bl. a. gennemgår de Estrup’skc provisoriers til
blivelse og de domme, som provisorierne gav anledning til), Helge Nielsen
og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tider, 1948,
Ernst Christiansen: Danmarks første valglov, Socialdem. 6/7—48, Cen
traladministrationen 1848—1948, Festskrift udgivet af Ministerialforeningen 1948, heri bl. a. Poul Meyer: Centraladministrationens adgang
til udstedelse af retsanordninger. Hovedtræk af udviklingen efter 1849.
Troels G. Jørgensen: Strejflys over Enevældens Retsliv, 7040 (en række
afhandlinger bl. a. om lovreformer og enkelte retssager, heriblandt til
talen mod Grev Schulin, de Coninck og Falch Rønne efter belejringen
af Kbh. 1807), Den danske Rigsdag 184-9—1949, I—VI, 7040—53 udg. af
statsministeriet og rigsdagens præsidium (et kæmpeværk, der indeholder
talrige afhandlinger om forfatnings- og lovgivningshistorien; af egentlig
retshistorisk karakter er Poul Andersen: Rigsdagen og domstolene, i bind
VI, og Stig Iuul: Rigsretten, ligeledes i bind VI.), Ernst Andersen: Fra
juraens overdrev, 1953, kap. 4, Korrobation i statsrådet, Stig Iuul: Res
ponsum vedr. de problemer, der knytter sig til en ændring af tronfølge
loven af 1853, Bilag 5 til Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen
af 1946, 1953 (indeholder bl. a. en kort fremstilling af den gamle tron
følgelovs tilblivelse og retlige problemer), Poul Andersen: Dansk Stats
forfatningsret, 7054 (Kap. I indeholder en kortfattet oversigt over vort
lands indviklede forfatningshistorie), Stig Iuul: Kodifikation eller kompi
lation?. Christian V’s Danske Lov på baggrund af ældre dansk ret, i Kbh.s
universitets festskrift, Nov. 1954-, findes tillige i særtryk (omtalt ovf.),
Det kommunale styre, udg. under red. af Wm. S. Rasmussen og Tage
Mortensen, bind I 7055 indeholder bl. a. Poul Meyer: Bylag og sogn (en
fremstilling af sognekommunernes tilblivelseshistorie), Erik Kroman:
Købstæderne gennem middelalder og enevælde (om købstadslovgivningen
gennem tiderne) og Svend Aakjær: Fra fiskerleje til hovedstad (Køben
havns styre i middelalderen og under enevælden).
Retspleje og strafferet.
Poul Johs. Jørgensen: Begreberne Tyveri og Ran i Landskabslovene,
festskr. til Vinding Kruse, 1940, samme: Vidnebeviset i Jyske Lov i
»Med Lov skal Land bygges«, 1941, Tage Holmboe-Jensen: Strafferettens
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udvikling i det 18. årh., Juristen 1940, 140 ft. Erik Westerby: Prokurator
forordningen af 1683 og tiden nærmest derefter, Juristen, 1940, 45 ff.,
Troels G. Jørgensen: Holbergske Udtalelser om Rettergangsvæsen, Juri
sten 1941, 1 fl’., Sigvard Skov: Valdemar Sejrs lollandske lov om Mand
drab, Loll.-F. Aarb. 1942, 93 ff., Poul Johs. Jørgensen: Biskop og bedste
Bygdemænd, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1944, 74 ff., (artiklen behand
ler bestemmelserne i Jyske Lov om muligheden for at få ændret en ed,
der var afsagt af sandemænd, ransnævn eller andre nævninge), Troels G.
Jørgensen: 18 Aar af Højesterets Historie, 1947, Samme: De Ørstedske
Straffelove (om tilblivelsen af de store straffelovsreformer 1833, 1840—
41), 1948, Samme: Højesteret fra 1790 til Grundloven, 1950, Samme:
Højesteret fra Grundloven til Retsreformen, 1951 (forf.s bøger om høje
steret indeholder mange biografier samt oplysninger om enkelte højeste
retssager), Samme: En Episode i Edsaflæggelsens Historie, Kirkehist.
Saml., 6 rk., 5. bd., 457 ff., Kjeld Galster: Kriminaliteten efter Besættel
sen af Jylland 1627—29, Jy. Saml. rk. 5, bd. 8, 116 ff., Johan Hvidtfeldt:
Viborg tugthus i 1700-årene. Et bidrag til jysk rets- og kulturhistorie,
1950, Slig Iuul: Den gamle danske strafferet og dens udvikling indtil
slutningen af det 18. årh., i Kampen mod Forbrydelsen I, 1951, 239 ff.,
Samme: Den danske strafferets udvikling i tiden efter ca. 1800, i Kam
pen mod Forbrydelsen II, 1952, 11 ff., C. Klitgaard: Kastelsfangernes
kaar (fangeforhold i gamle dage), Aalborg Stiftstid. 10. maj 1952, Georg
Brøchner Mortensen: Da Horsens Statsfængsel endnu var et Tugthus,
Jyllandsposten 17. maj 1958.
Privatret.
Stig Iuul: Fællig og Hovedlod. Studier over Formueforholdet mellem
Ægtefæller i Tiden før Christian V’s Danske Lov, 1940 (Jur. disputats,
der er hovedværket for så vidt angår ældre dansk familieformueret, kan
anvendes som håndbog), Erik Bonnevie: Ejendomsrettens udvikling på
Færøerne, Juristen 1940, 433 ff., Knud Illum: Servitutter, 1943 (Kap. I
indeholder træk af brugsrettighedernes, servitutternes og hævdens ud
vikling med gennemgang af flere store retssager), Poul Meyer: Til Eks
propriationsinstituttets Historie, Juristen 1943, 65 ff. (oplysninger om an
vendelsen af ekspropriation i tiden fra stadsretterne til beg. af det 19.
årh.), Samme: Danske bylag. En fremstilling af det danske landsby
styre på baggrund af retshistoriske studier over jordfællesskabets hoved
problemer, 1949 (Jur. disputats, omtalt ovf.), E. A. Abitz: Vejenes rets
forhold, 1950 (Jur. disputats, der indeholder mange spredte oplysninger
om vejvæsenets historie), Thøger Nielsen: Studier over ældre dansk
Formueretspraksis. Et Bidrag til dansk Privatrets Historie i Tiden efter
Christian V’s Danske Lov, 1951 (Jur. disputats, hvis hovedmateriale er
højesterets dombøger og voteringsprotokoller), Samme: Klausulen »klin
gende Mynt«, i Festskr. til Henry Ussing, 1951, Stig Iuul: Caveat emptor

289
— reglens oprindelse, i Festskr. til Henry Ussing, 1951. Ernst Andersen:
Fra juraens overdrev, 1953 (kap. 1 om inddæmningsbevillinger indehol
der mange oplysninger om kystejernes retsstilling gennem tiden), Thø
ger Nielsen: Træk af dansk aktieselskabsrets historie, Ugeskrift for Rets
væsen 1954 B, 193 ff.

Enkelte sager.
Troels G. Jørgensen: Sagen mellem Colbjørnsen og Liittichau, Juri
sten 1940, 685 ff., M. Lønneth: En vestjysk kriminalhistorie i Fra Ribe
Amt 1940, 55 ff., Stig Iiml: Nogle retshistoriske Bemærkninger til Dom
men over Torben Oxe, i Smaaskrifter tilegnede Professor, Dr. phil. Aage
Friis . . . 1940, Helene Strange: Mordbrand i Ønslev 1770, Loll.-F. Aarb.
1941, 160 ff., Samme: Særslev-Mordet 1818, Loll.-F. Aarb. 1942, 105 ff.,
Carl v. Kohl: Papirtyven i Krigsarkivet. En Tyverisag i Kbh. 1754—55,
Hist. Medd. fra Kbh. 3. rk. 5. bd., 76 ff., P. Langkilde: En Voldssag i
gamle Dage, Hist. Medd. fra Kbh. 3. rk. 5. bd., 144 ff.. Ernst Andersen:
En højesteretsdom fra provisorietiden (dommen 1886 over Socialdemo
kratens redaktør Sigvald Olsen), Ugeskrift for Retsvæsen 1949, B 17 ff.,
bemærkninger hertil Troels G. Jørgensen anf. v. 107 ff. og Otto Bing
anf. v. 172 L, Ole Due: Pinsemordet i Rudkøbing 1726, Fyns Stiftstid.
13. maj 1951, K. H. Rosenstand: Af Maren Spliids saga (hekseproces
i Ribe), Vestkysten 22. juni 1951, A. P. Larsen: Sagen mod præsten
i Vejlby, 1951, supplerende oplysninger i anm. af Stig Iuul, Hist, tidsskr.
11. rk. IV, 125 ff., Henrik Tamm: Højesteretssagen mod Herman Bang,
Juristen 1952, 181 ff.

Vore videnskabelige institutioners arbejde
Nationalmuseets 1. afdeling i året 195k.
Fredningsarbejdet. Den rutinemæssige besigtigelse af landets oldtids
minder er for Lolland-Falsters og Fyns vedkommende blevet afsluttet
med berejsningen af Musse, Falster Nørre og Falster Sønder herreder i
Maribo amt og Vends, Båg og Skam herreder i Odense amt. I Jylland er
Gislum og Fleskum herreder i Ålborg amt, Brusk, Elbo, Holmans og
Jerlev herreder i Vejle amt og Anst herred i Ribe amt blevet gennemgået.
Ved disse rejser er fredningen af ialt 1420 oldtidsminder blevet stad
fæstet.
Fredningslo vens administration har herudover medført ialt 92 be
sigtigelser over hele landet. Bl. a. er vejanlægget ved Broskov i Sydvestsjælland og to store stenkister fra romersk jernalder ved Møldrup i
Himmerland blevet fredet; sidstnævnte efter undersøgelse af Regnar
Pedersen, Nysum.
Restaureringsarbejder. Dobbelt jættestuen ved Snæbum i Randers amt
og jættestuen ved Hulbæk i Viborg amt er begge restaurerede efter ud
gravning (ved K. Thorvildsen), ligesom restaureringen af de af tyskerne
under krigen beskadigede mindesmærker er fortsat over hele Jylland, hvor
ialt 73 gravhøje er blevet behandlede. Endelig er restaureringsarbejdet
ved oldtidsvejen i Tibirke fortsat.
Undersøgelser i marken. Af større, samlede undersøgelser er følgende
blevet fortsat: De bebyggclseshistoriske undersøgelser i Nordvestsjælland
(Th. Mathiassen), de mosegeologiske undersøgelser i Åinosen (J. Troels
Smith), hvor arbejdet atter har været koncentreret om Muldbjergbopladsen fra yngre stenalders begyndelse, Bornholmsundersøgelserne (O.
Klindt-Jensen), hvor gravpladser ved St. Frigård, Bøgebjerg og Mandhøj
er gjort til genstand for undersøgelse, samt Lindholmhøje-undersøgelsen
(Th. Ramskou), der fremdeles foretages i samarbejde med Ålborgs
historiske museum.
Af mindre undersøgelser er de betydeligste følgende:
Stenalderfund: Gruber med lerkarskår fra tidlig neolitisk tid, Himlingøje, Præstø amt (H. Norling-Christensen); hellekiste, Tuse, Holbæk
amt (H. Norling-Christensen); boplads fra Ertebøllekulturen, Bygholm
enge, Skanderborg amt (C. L. Vebæk); tre enkeltgravshøje, Oved, Ribe
amt (G. Kunwald og M. Ørsnes-Christensen); de ovenfor nævnte jætte
stuer ved Snæbum og Hulbæk i Randers og Viborg amter (K. Thor
vildsen).
Bronzealderfund: Et depotfund omfattende edsringe og barre af guld
m. m.. Ramløse, Frederiksborg amt (G. Kunwald); bronzealderhøj, «Han
høj«, Kyndby, Horns herred (M. Ørsnes-Christensen); bronzealdergrave
i høj, Hundsig, Ribe amt (H. Norling-Christensen).
Jernaiderfund: Grav med bronzekasserolle, Kirke Værløse, Københavns
amt (H. Norling-Christensen i samarbejde med Karl Nielsen, Kirke Vær-
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løse); grave fra yngre romersk jernalder, Pedersborg, Sorø amt (H. Norling-Christensen); boplads fra ældre jernalder, Hedegårde, Århus amt
(C. L. Vebæk).
Udstilling, I to nyindrettede udstillingsværelser vises træk af det øvrige
Europas forhistorie. Her er en del af afdelingens komparative samling,
der tidligere har været en lukket studiesamling, gjort tilgængelig for
offentligheden. Udstillingen er rigt illustreret med fotos, tegninger og
kort.

Nationalmuseets 2. afdeling i finansåret 195b—55.
Museumsinspektør G. G. Schultz har, foruden at fortsætte den store
udgravning af vikingeborgen Fyrkat ved Hobro, foretaget en udgravning
i Viborg domkirke og assisteret ved restaureringen af Vor Frue kloster
i Århus. Museumsinspektør O. Norn har fuldført udgravningen af Østerholm slotstomt på Als, og en lille ruinpark er skabt på stedet. Under
museumsinspektør Tage E. Christiansens ledelse er udgravningerne af
bispegården i Kirkebø på Færøerne fortsat. Museumsinspektør Hans
Stiesdal har foretaget en undersøgelse af Roskilde domkirkes orgel, på
begyndt en større købstadarkæologisk undersøgelse i Grønnegade i Ribe
og sammen med dr. Vilhelm la Cour fortsat opmålingen af Thisted amts
middelalderlige voldsteder. Magister Olaf Olsen har fremdraget rester
af en stavkirke i Hørdum i Thy og foretaget undersøgelser i en række
kirker, hvoriblandt en fuldstændig udgravning i Kærby kirke ved Mari
ager.
Istandsættelse af kalkmalerier ved konservator E. Lind er udført i
adskillige kirker. Konservator N. J. Termansen og de under afdelingen
virkende kirkemalere har fortsat været beskæftiget med istandsættelse
af kirkeinventaret. En gennemgribende konservering af inventaret i
Sønderborg Slotskirke er påbegyndt; døbefonten og hertug Hans’ epita
fium er istandsat af billedhuggerne C. J. Baumbach og Vitus Nielsen.
Fredningsarbejde i forbindelse med fredning af middelalderlige mindes
mærker er udført i Sønderborg, Åbenrå, Svendborg og Maribo amter.
I forbindelse med udgivelsen af »Danmarks Kirker« er der foretaget
kirkeundersøgelser i Haderslev og Tønder amter.
Nationalmuseets 3. afdeling, Dansk Folkemuseum, i kalenderåret 195b.
Arbejdet i museet. 1.—5. juni afholdtes på museet en international
konference til udforskning af pløjeredskaber. Man diskuterede bl. a.
mulighederne for et atlas over sådanne redskaber, men det stod klart
for konferencedeltagerne, at dette mål ikke kunne nås omgående, da
forskningen befinder sig på højst forskellige stader i de forskellige lande.
Det var et almindeligt ønske, at der måtte komme noget permanent ud af
forhandlingerne, og en enstemmig resolution støttede det danske forslag
om oprettelse af et internationalt sekretariat for udforskning af land
brugsredskabernes historie, som skulle have til huse på Nationalmuseets
3. afdeling. På mødet blev endvidere valgt en permanent, international
komité, og til støtte for sekretariatet er senere nedsat en dansk komité.
I tilknytning til ovennævnte konference var der i 3. afdeling arrangeret
en lille særudstilling af middelalderlige, jordfundne plovdele samt middel
alderlige og nyere tids afbildninger af plove. I rækken af skiftende småydstillinger med stof fra afdelingens magasiner har der endvidere i årets
løb været vist ornamenterede arbejdsredskaber fra bonde- og hånd
værkermiljø og ved juletid en udstilling over Jesu undfangelse og fødsel i
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folkekunsten. I anledning af julen blev der også arrangeret en større ud
stilling af juleklip, og tidligere på året havde der været en anden større
udstilling, kaldet »Dansk mode efter gamle forbilleder«.
Afdelingen har med støtte fra Ny Garlsbergfondet kunnet indlemme
meget betydningsfulde nyerhvervelser af sølv og fajance. Endvidere er
der, hovedsagelig som gaver, modtaget genstande, som på værdifuld
måde har suppleret samlingerne, der selv på væsentlige områder stadig
har alvorlige mangler. Nævnes skal blot en omfattende erhvervelse, som
er sket i forbindelse med undersøgelserne i Adelgade-kvarteret i Køben
havn. Det drejer sig om tre hele lejligheder, repræsenterende såvel det
velhavende borgerskabs panelstuer fra forhusene som de skrabede småkårslejligheder fra baghusene.
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser har udsendt spørgelister
om markeder, død og begravelse samt biavl.
Undersøgelser i marken. I samarbejde med Københavns Bymuseum
foretoges bygnings- og bolighistoriske undersøgelser i saneringskvarteret
ved Adelgade i København, hvorved det, umiddelbart før eller medens
husene blev revet ned, lykkedes at indvinde et materiale, der i betydelig
grad øgede vor viden om rumindretning og ikke mindst væg- og lofts
dekoration. Herregårdsundersøgelserne har i 1954 omfattet Glorup og
Brahetrolleborg, og museet har endvidere haft lejlighed til på Christian
9.s Palæ på Amalienborg at supplere de undersøgelser, der foretoges her
i 1948. Bøndergårdsundersøgelserne er fortsat i Nørrejylland i områderne
Djursland, Himmerland og Salling med Fur og tillige på Samsø. Også i
Nordsjælland er der foretaget en del undersøgelser. Af større opgaver
skal endvidere nævnes undersøgelserne af middelalderagrene i Borupris
Skov på Sjælland og forsøget med svedjebrænding og primitiv dyrkning
i Draved Skov i Sønderjylland. Dansk Kulturfilm afsluttede optagelsen
af en film om svedjeforsøgene for midler, som var stillet til rådighed for
3. afdeling af undervisningsministeriet. For lignende midler blev der op
taget en film om »Slottefiskeriet ved Kronborg«. De i tidligere beretninger
omtalte undersøgelser på Lyø er blevet fortsat. Endvidere er der af af
delingens personale foretaget talrige mindre undersøgelser.
Der henvises iøvrigt til den mere udførlige beretning for året 1954 i det
af afdelingen udsendte tidsskrift »Budstikken« 1954—55.

Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 195b.
Der er i året indkommet 41 fund med ialt 348 mønter (og medailler).
Særlig interessante ved findestedet er 32 mønter fra kongerne Knud V.
Magnussen—Erik Klipping, fundne ved de af museumsinspektør, dr. Otto
Norn foretagne undersøgelser på Lilleborg i Almindingen, Bornholm. Ved
tidligere udgravninger er fremkommet over hundrede mønter fra sam
me tidsrum. Over for den almindelige antagelse, at Lilleborg skulle være
den kongelige borg, som blev ødelagt 1259, er det besynderligt at finde
så mange mønter fra Erik Klipping, 14 af de 32 mønter. — Andre inter
essante fund er fremdraget ved undersøgelser i vikingetidsbygden Lind
holm høje ved Nørre Sundby, Næsholm voldsted, Odsherred, fiskerlejet
i Aagab ved Bagenkop, Langeland, i Viborg og Roskilde domkirker, Billuin kirke i Vester Horne herred, Ribe amt., m. fl. st
Af gaver kan fremhæves 6 guldmedailler, modtaget fra kong Christian
X’s bo, og 54 medailler, hvoraf 5 i guld, fra dronning Alexandrines bo.
Ny Carlsbergfondet har ydet bidrag til køb af to elektronstaterer fra
Kyzikos fra tiden ca. 500 og kort efter 480 f. C. Dr. techn. Paul Bergsøe
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har skænket en række portrætmedail Ioner over kendte danske mænd og
kvinder fra forrige århundrede.
løvrigt henvises til Samlingens sædvanlige årsberetning, der udkommer
i Nordisk Numisrnatisk Årsskrift.

Frilandsmuseet, Nationalmuseets 7. afdeling, 1955.
Museets gård fra Læsø er nu fuldført og indviet den 29. juli. Rekon
struktionen af det for Læsø typiske tangtag var et ret omstændeligt ar
bejde, der udførtes efter anvisning fra de ældste folk på øen. Der medgik
til den T-forrnede gård 36 tons bændeltang. Ved nedbrydningen og under
søgelsen af gården på hjemstedet viste det sig, at der mellem de nuvæ
rende bryggers- og køkkenskorstene fandtes et tilstoppet lyrehul, men
på museet bibeholdt man skorstenene. Derimod var det muligt ud fra
sikre rester at genskabe et åbent ildsted med lyre i det lille køkken for
indlejede folk, som findes bag ved storstuen.
Fundamentet til det vinkelformede husmandssted fra Danneinare på
Lolland er støbt, og arbejdet med istandsættelse og konservering af byg
ningsdelene er afsluttet, således at bygningen kan rejses i 1956.
Menighedsrådet i Søften ved Aarhus har skænket det tilbagestående
bindingsværksstuehus fra Søften gamle præstegård til museet, og ned
brydningen og hjemtransporten deraf er påbegyndt. Bygningen inde
holder smukke interiører med paneler i nyklassisk stil. Da de gamle
udlænger i præstegården er forsvundet, må bygningen til sin tid ved
genopførelsen på Frilandsmuseet suppleres med lade og stald fra AarhusRandersegnen.
En række bygningsundersøgelser i Sydslesvig har resulteret i ønsket
om at erhverve en særpræget, frisisk gårdtype, som hovedsagelig er
repræsenteret på Ejdersted, nemlig et såkaldt hauberg, en firelænget
gård, hvis stråtag som en stor pyramide fortsætter op over gårdspladsen,
som derved kan gøre tjeneste som lade. Tilsvarende bygningstype kan
forfølges sydpå til Nederlandene. Museet har særligt fæstnet sig ved
et bestemt 1653 dateret hauberg og har fra Denkmalpflege og regeringen
i Kiel opnået, at fredningen deraf vil være at ophæve, såfremt bygningen
sælges til overflytning til Frilandsmuseet. Men endnu mangler den ende
lige overenskomst med ejeren om købet.
Tøjhusmuseet, september 195b—september 1955.
Almindeligt museumsarbejde: En fuldstændig gennemgang af museets
håndskydevåben og revision af kartotekskortene dertil er ført frem til
ca. 1670. Beskrivelse og bearbejdelse af blanke våben, telefon- og tele
grafmateriel, gasbeskyttelsesmateriel, emblemer og feltudrustning er
fortsat. Beholdningerne af håndskydevåben og blanke våben m. m. er
optalt og journaliseret. Fra 5. maj 1955 til 31. august 1955 er vist en
særudstilling »Besættelse og Frihed« (tiden 1940—1945—1955). For
eningen Chakot'cn har i Våbensalen haft en udstilling af tinsoldater.
Ny revideret og forøget udgave af vejledningen »Kanonhallen« er færdigtrykt i august 1955.
Nyerhvervelser: Omkr. 60 håndskydevåben, deraf over halvdelen militærvåben fra dette århundrede. Ca. 120 blanke våben, deraf flere schwei
ziske, franske, østrigske og hannoveranske. Bemærkelsesværdige er et
par ungarske sabler fra det 16. århundrede, en dansk sabel og kårde fra
Christian IV’s tid og en østrigsk drabanthellebard fra ca. 1520. Stang
hestens seletøj til prinsesse Maries tandemforspand. Forskellige danske
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og fremmede skytstyper fra den 2. verdenskrig. 2 stk. 12 punds støbe
jernskanoner fra 1673 og 1681, bjerget fra et vrag ved Skagen i maj
1955. 18. august 1955 yderligere erhvervet fra vrag ved Skagen 1 støbe
jernskanon, 1 anununitionskasse, en del granater og kugler og forskel
ligt tilbehør, hvilke genstande endnu ikke er blevet nærmere behandlet.
1 galiaunifonn (komplet) for det hollandske ridende artilleri. 1 uniform
for den pavelige schweizergarde. En samling af 31 hannoveranske uni
former med tilbehør, fra tiden 1816—66. Forskellige udenlandske ordener
og hæderstegn, deriblandt atter en stor samling hollandske.
Videnskabeligt arbejde: Museumsinspektør, dr. phil. Arne Hoff har
fortsat sine studier over danske bøssemagere og afsluttet et arbejde om
de ældste luftbøsser. Forskellige våbensamlinger i privat eje er gennem
gået. Museumsinspektør, cand. mag. F. Askgaard har fortsat sine stu
dier over de danske reglementerede håndskydevåbens historie og fore
taget forskellige undersøgelser vedrørende besættelsestiden. Museums
inspektør, dr. phil. fru Ada Bruhn Hoffmeyer har den 2. november 1954
forsvaret sin disputats »Middelalderens tveæggede Sværd« (udgivet af
Tøjhusmuseet), har fortsat sine studier over harniskvirksomhed og over
visse af middelalderens hjelmtyper. Et specielt arbejde om pakkenelli
kens oprindelse og brug er fuldført. Museumsinspektør, cand. mag. Egon
Eriksen har fortsat og afsluttet studier over våbenfabrikation på Frede
riksværk. Museumsinspektør, dr. phil. Martin Ellchauge har fortsat sine
studier over dansk uniformshistorie.
Konservering: Det almindelige konserveringsarbejde er fortsat ved
alle afdelingerne. Endvidere er konserveret indsendte våben fra Chri
stian IX’s og Christian X’s boer og fra provinsmuseer. Der er foretaget
nye konserveringsforsøg med havopfiskede støbejernskanoner og smede
jernsstænger. På fanekonserveringsatelieret er foruden museets egne
faner bl. a. behandlet faner fra Fyns Stiftsmuseum, Horsens Museum og
Københavns Tømmerlaug. Fra Het Nederlandsch Legermuseum, Leiden,
er modtaget 2 meget medtagne gamle uniformer til konservering.
Konsulentvirksomhed: Foruden at bedømme indleverede genstande har
museet givet vejledning i heraldiske spørgsmål angående mærker for
forskellige militære enheder, har givet vejledning af forskellig art ved
optagelser af films og opførelse af teaterstykker, har bistået ved etable
ring af den historiske afdeling på forsvarsudstillingen på Prins Jørgens
Messe i Vordingborg og har til 2 amerikanere givet oplysninger med
originale tegninger om Tordenskjolds fregat »Hvide Ørn«.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1954—55.
Af vigtigere nyerhvervelser skal nævnes følgende gaver: en model af
m/t »Brigit Mærsk« (bygget 1953 på Odense stålskibsværft til A. P.
Møller; 19.000 tdw.); modellen, der er i skala 1:50, viser skibet lossende
sin last i oliehavn, styrbords side er skåret op, så tankene og maskine
riet vises; opskåret model i 1:1000 af m/t »Shetland« (bygget 1951 til
Det Dansk-Franske Dampskibsselskab), en model af s/s »Rigmor«
(Dampskibsselskabet Progress) og to modeller af en bark og et fuld
skib fra forrige århundredes sidste del. Museets konservator har frem
stillet en tværskibssektionsmodel af m/t »Emma Mærsk« (bygget 1928),
i skala 1:24. Museets samling af »skibsportrætter« er ved gaver forøget
med billeder af bark »Kjøge« af København, bark »Bertha« af Køben
havn, skonnert »Siam« af Bangkok og s/s »Alfred Hage« af København.
Endvidere er bl. a. modtaget stævnhoved af jagten »Anna« af Vejle
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(ex »De fire Brødre« af Marstal), bygget 1794 og sunket i Strib havn
vinteren 1942—43.
Af interesse ud over det rent maritime er digteren Poul Martin Møl
lers skibskiste fra den litterært bekendte Kinarejse 1819—21, hvor han
var skibspræst på Asiatisk Kompagnis fregat »Christianshavn«; kisten,
der er en gave fra digterens barnebarn, bankfuldmægtig Sv. Møller, Kø
benhavn, er en ganske enkel fyrretræsbondekiste.
Som et minde om et kritisk tidspunkt i Dansk Vestindiens historie har
museet fra fru Lilian Hagerup, Hellerup, modtaget en smuk æressabel,
skænket af taknemlige beboere på St. Croix til hendes far, daværende
løjtnant H. Ostermann, som med en håndfuld soldater nedkæmpede den
farlige negeropstand oktober 1878.
Museets bibliotek er vokset med 568 bind. Der er katalogiseret 925
museumsgenstande og indført 1165 fotos i museets »Søhistoriske regi
stratur«. Den systematiske udskrivning af arkivmateriale fra forskel
lige arkiver, både i kongeriget og i hertugdømmerne, er fortsat; det
drejer sig væsentligst om udskrivning på kort af skibslister, bilbreve
o. s. v. fra 1700’erne. Kortene samles i det »Søhistoriske kildeindeks«,
som nu omfatter omkring 100.000 kort.
Museets konservator og modelbygger har dels bygget den omtalte
tankskibssektionsmodel, dels foretaget forefaldende restaureringsarbej
der, bl. a. er museets samtidige model af en orlogsfregat fra Store Nor
diske krigs tid blevet gennemgribende restaureret.
Besøgstallet har været 77.972, deraf 19.792 gratis. — En stor bedring
af museets magasinforhold, der var meget dårlige, er sket ved, at mu
seet har fået overladt et par mindre arkivrum i Kronborg slots østfløj
og 3 større lokaler i sydfløjen. På grund af dette er der påtænkt større
omflytningsarbejder af magasinerne, hvad der i høj grad vil lette arbej
det bag kulisserne. Også nyopstillinger af store dele af samlingerne
forestår.
Af publikationer har museet udsendt sin årbog 1955.

Forhistorisk Museum, Århus, 1955.
Museets medarbejdere har foruden en række mindre undersøgelser
over hele Jylland foretaget større udgravninger: 1) Våbenofferfundet
i Illerup ådal i juni—sept. ved museumsinspektør Harald Andersen, 2)
Megalitbygden i Tustrup på Norddjursland i juni—aug. ved museums
inspektør Poul Kjærum, 3) Templer fra 3. årt., oldtidsby og palæolitiske
bopladser på Bahrain i Den persiske Havbugt i januar—marts under
ledelse af professor P. V. Glob og med deltagelse af museumsassistent
T. G. Bibby, dr. R. Dyson, arkitekt, mag. art. Kristian Jeppesen og docent
Mogens Krustrup. For museet har endvidere mag. art. Jørgen Meldgård
besigtiget en lang række interglaciale aflejringer i Jylland.
En nyopstilling af museets oldtidssamling er åbnet, samt udstilling
af de nyere fund fra Illerup ådal, Lejre og Grauballe efter omfattende
konserveringsarbejder ved konservator G. Lange-Kornbak.
Købstadsmuseet »Den gamle By«, Århus, kalenderåret 195b.
I løbet af året blev det gamle gartneri fuldendt ved færdiggørelsen af
gartnerhuset fra Stenalt, der blev åbnet 15. maj. Fra A/S Arbejdernes
Fællesbageri, Viborg, har museet som gave modtaget bygningen Lille
Set. Hansgade 17 til genopførelse i samlingerne.
Ved julen og årsskiftet 1953—54 viste museet i Borgmestergårdens
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stue fra 1848 et juletræ in. m., og det har med et stort materiale del
taget i udstillingen Børns leg og læsning i rådhussalen i januar måned.
Museets posthus har været i drift på udsendelsesdagene for nye fri
mærker samt i tiden 1. juli—25. august. Der var i denne tid ordnet en
særudstilling af arkivalier, belysende postvæsenets virksomhed i Jylland
i første halvdel af forrige århundrede. Friluftsscenen har spillet Ludvig
Holberg: Jacob von Tyboe.
Af nyerhvervelser kan fremhæves 4 malerier af tobaksfabrikør Thomas
Funder og hans to hustruer. Ny Carlsbergfondet har forøget museets sølv
samling med flere værdifulde stykker og med en tallerken fra Fournier’s
fabrik. Mellem gaverne til urmuseet skal nævnes et taffelur fra Bornholm,
hvis første ejer har været naturforskeren P. W. Lund.
En detailleret beretning om årets arbejde og erhvervelser er givet i
museets årbog for 1954, s. 5—13.
Det kongelige Bibliotek, finansåret 1954—55.
De videnskabelige og faglige biblioteker har i mange år savnet en
institution af samme karakter som det i 1939 grundlagte Folkebibliote
kernes bibliografiske Kontor. Fra 1. april 1954 er imidlertid dette under
navnet Dansk bibliografisk Kontor blevet en for det samlede danske
biblioteksvæsen fælles institution, der bl. a. har til opgave at udarbejde
og være forlag for bibliografiske publikationer. Kontoret har til hensigt
bl. a. at udgive en række fagbibliografier, også indenfor det historiske
område, og for at få et overblik over den bibliografiske situation her i
landet er man i færd med at samle stof til en oversigt over, hvad der i
biblioteker og andre institutioner eller hos privatmænd måtte findes af
utrykte bibliografiske arbejder eller forarbejder til sådanne. Kontoret
vil være meget taknemmelig for også at få oplysninger om, hvad der
måtte findes af utrykte lokalhistoriske eller personalhistoriske biblio
grafier.
Kontoret udgiver bl. a. den årlige »Dansk tidsskriftindex«, den måned
lige »Avis-Kronik-Index« og »Biblioteksårbog«, ligesom det udgiver den
af Rigsbibliotekarembedet udarbejdede »Accessionskatalog« over tilvæk
sten af udenlandsk litteratur i over 100 danske videnskabelige og fag
lige biblioteker. »Accessionskatalog« udkommer siden 1953 i kvartårlige
hefter, systematisk ordnet, der suppleres af en alfabetisk årskatalog.
Endvidere er i 1954 udgivet den af Det kgl. Bibliotek udarbejdede »Biblio
grafi over besættelsestidens illegale blade og bøger 1940—45«, der er et
meget vigtigt hjælpemiddel ved studiet af besættelsestiden, ligesom man
i 1955 har udgivet »Dansk biblioteksfører«, der er en fuldstændig liste
over alle danske biblioteker med fyldige oplysninger om bogbestand m. v.
Det kgl. Bibliotek har i foråret 1955 udgivet 2. årgang af sit årsskrift
»Fund og Forskning i Det kgl. Biblioteks samlinger« indeholdende bl. a.
artikler om H. C. Andersen, Tycho Brahe, Mads Lange til Bali, overhof
marskal C. W. Hauch og J. E. C. Walter.
Biblioteket har afholdt ca. 15 udstillinger, hvoraf især følgende har
personalhistorisk interesse:
I anledning af 150-året for N. F. S. Grundtvigs litterære debut arran
geredes i maj 1954 i samarbejde med Grundtvig-selskabet en større ud
stilling af Grundtvigs manuskripter, bøger af og om Grundtvig samt
bøger og genstande, der har været i Grundtvigs eje. Udstillingen åbnedes
med et møde, hvor professor Francis Buli, Oslo, holdt foredrag om
Grundtvig og Bjørnson.
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Den 26. juni 1954 ville Martin Andersen Nexø være fyldt 85 år, og
Nexø-fonden havde i forbindelse med Det kgl. Bibliotek planlagt en ud
stilling på denne dag. På grund af forfatterens død kort tid før fødsels
dagen fik arrangementet karakter af en mindeudstilling. Udstillingen
gav et alsidigt billede af Martin Andersen Nexøs livsværk, idet der var
fremlagt eksemplarer af såvel hans skønlitterære som hans journalistiske
og politiske skrifter samt et stort udvalg af de talrige oversættelser til
de fleste europæiske sprog. Desuden vistes karakteristiske dele af hans
manuskripter, breve til og fra Nexø og et righoldigt billedstof. En del
af det udstillede var stillet til rådighed af fru Johanne Andersen Nexø.
Udstillingen var ikke mindst under søndagsåbningerne en af de mest
besøgte udstillinger, der har været afholdt i de senere år.
I december—januar afholdtes en udstilling af »Den danske billedbog
gennem 100 år«. Udstillingen, som et par måneder i forvejen var vist
på Nationalmuseum i Stockholm, arrangeredes af maleren Egon Mathie
sen, seminarieforstander Jens Sigsgaard og bibliotekar H. P. Rohde. Ma
terialet var for en dels vedkommende stillet til rådighed fra private
samleres side.
Fotografier og andet billedstof fra Krimkrigen vistes i en udstilling
»Billedreportage for 100 år siden« i februar måned.
Det kgl. Bibliotek har ved at afholde eller deltage i en række udstil
linger bidraget til den internationale festligholdelse af H. C. Andersens
150-årsdag den 2. april 1955. Det første af disse arrangementer var biblio
tekets egen udstilling i forhallen, der åbnedes i marts; den omfattede
udelukkende genstande fra den enestående H. G. Andersen-samling, som
grosserer H. Laage-Petersen har testamenteret biblioteket, hvortil den
overførtes 1954. En omtale af samlingen findes i »Fund og Forskning« II,
1955. Over udstillingen findes en trykt katalog.
løvrigt har Det kgl. Bibliotek på væsentlig måde bidraget til H. C.
Andersen-udstillinger på Bibliothéque Royale i Bruxelles og Bibliothéque
St. Geneviéve i Paris samt til en stor udstilling i London og Glasgow,
der med støtte af Udenrigs- og Undervisningsministeriet blev gennemført
i samarbejde med det kgl. Bibliotek, den engelske privatsamling R. Klein
og med National Book League i London.
Håndskriftafdelingen har bl. a. modtaget følgende:
H. R. Baumann: Livserindringer.
H. Friis-Petersen: Dimittenderne fra Borris seminarium.
Ove Chr. Holm: Manuskript til Centralorganisationens 25 Aars Hi
storie 1909—34.
Personalhistoriske optegnelser af og om kommandør J. H. Dumreicher
og hans slægt.
John Laud, London: Dagbog fra en rejse til Danmark 1800.
Oberst J. T. Ræder: Liv og Levned. I—IV.
Fhv. amtsassessor Jonathan Smith: Forarbejder til »Slesvigske Amts
forvaltere«.
Forfatteren Kay Larsens efterladte papirer.
Christian Paulsen: Dagbog på rejse i Danmark 1820 og Dagbog for
årene 1852—54.
Papirer vedrørende slægten Neckelmann.
Gæstebog for kammerjunker Tønnes Christian Bruun Neergaard, Paris
1809—1813.
Kort- og billedafdelingen har bl. a. modtaget flere omfattende sam
linger af familieportrætter. Nævnes kan samlingerne stammende fra
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nationalbankdirektør Carl Ussing og hustru, f. Malling, kontorchef Bille,
dr. Asger Kellermann, notarius publicus O. V. Philipsen Prahm, malerne
Sigfriede Bille og Gerhard Heilmann, konventualinde Marie Neckelrnann,
forfatterinden Eva Drachmann, pastor Vilh. Beck, etatsråd Johan Han
sen, professor Verner Dahlerup, frøken Anna Hammershøi og etatsråd
Tang, Nørre Vosborg.
Til rådighed til affotografering har man bl. a. haft billeder fra familier
ne Bøggild, Biædel og Garde.
En anselig glasnegativsamling, hovedsagelig med københavnsk topo
grafi fra begyndelsen af dette århundrede, optaget af fotografen Julius
Aagaard, er modtaget som gave fra Danmarks tekniske Bibliotek.
Endvidere er modtaget to negativsamlinger med topografiske optagel
ser fra København og omegn, skænket af henholdsvis fhv. overlæge
Frode Helmar og kontorchef Carl Winsløw.
Til kopiering er fra landsarkivet i Godthåb lånt en samling på ca.
3000 fotografiske glasnegativer optaget af fotograf John Møller, der
i årene omkring århundredskiftet virkede i Grønland; billederne er for
trinsvis portrætter af grønlandske og danske personer fra disse år.

Stednavneudvalget, 1. september 1954-—31. august 1955.
Publikationer. Danmarks Stednavne nr. 11 Maribo Amts Stednavne
af Anders Bjerrum og Chr. Lisse er færdigtrykt og udkommet. En
del af manuskriptet til Svendborg Amts Stednavne og Stednavne i Gal
ten og Rougsø Herreder er sat og korrekturlæst. Manuskriptet til Sted
navne i Aarhus og Skanderborg Amter er delvis udarbejdet og til sæt
ning. Desuden er udarbejdelsen af manuskript til Svendborg Amts Natur
navne påbegyndt og arbejdet med Færøernes Stednavne fortsat. Retskrivningslisten for Aalborg Amt er vedtaget af udvalget og sendt til
autorisation i Statsministeriet og arbejdet med retskrivningslisten for
Aarhus—Skanderborg Amter er fortsat.
Optegnelsen af stednavne er fortsat i Odense, Ringkøbing, Randers,
Aarhus og Skanderborg Amter. I Odense Amt har cand. mag.
Gerd Kjellerup optegnet sognene Asperup, Brenderup, Harndrup, Ejby,
Roerslev og Fjelsted i Vends Herred, mag. art. J. Kousgård Sørensen har
optegnet sognene Skovby, Ore, Ejlby, Guldager, Haarslev og Veflinge
i Skovby Herred. I Ringkøbing Amt har cand. mag. Inge Wohlert
optegnet sognene: Dejbjerg, Faster, N.-Vium, Herborg og Borris i Bølling Herred og cand. mag. Inger Ejskjær Sahl Sogn i Ginding Herred.
I Randers Amt har prof. Kr. Hald optegnet købstæderne Hobro
og Mariager, sognene Asferg, Faarup, Gassum, Hald, Spentrup, Glenstrup
og V.-Tørslev i Nørhald Herred, en del af Hvornum Sogn samt Skjellerup og Svenstrup Sogne i Onsild Herred, sognene Gjerlev, Kærby og
Ø.-Tørslev i Gjerlev Herred og Enslev Sogn i Dj urs Nørre-Herred. I
Aarhus Amt har prof. Kr. Hald optegnet sognene Folby, Lading,
Sabro og Faarup i Sabro Herred samt Kasted i Hasle Herred, stud. mag.
Hans Jørn Jeppesen har optegnet sognene Beder, Maarslet, Malling, Kolt,
Tranbjerg og Tulstrup i Ning Herred. Dr. Kr. Møller har optegnet sog
nene Storring, Stjær, Skovby, Harlev, Skivholme og S. Galten i Framlev
Herred. I Skanderborg Amt har dr. Kr. Møller optegnet sognene
Dover, Stilling, Venge og Skanderup i Hjelmslev Herred, samt købsta
den Skanderborg. Stud. mag. Hans Jørn Jeppesen har optegnet Mesing
Sogn i samme herred. På Sjælland har mag. art. Jørgen Larsen op-
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tegnet Faarevejle Sogn i Ods Herred i Holbæk Amt og stud. mag. Erik
Hansen Sandby og Tyvelse Sogne i Tybjerg Herred i Præstø Amt.
Udvalgets samling af indberetning er er forøget med indberetninger af
lærer Valdemar Olesen over Vium og Hemmet Sogne, Nørre-Horne Herred,
Ringkøbing Amt, samt af lærer E. Langkilde Rasmussen over Hvirring
Sogn, Nim Herred, Aarhus Amt.
Marknavnesamling. Der er i det forløbne år påbegyndt en seddel
samling over marknavne. Det er meningen, at den skal indeholde
marknavne fra de dele af landet, hvor marknavnene ikke er udgivet,
og den tænkes anvendt til fremtidige studier over mark- og naturnavne.
Hvert navn får sin seddel, hvor skriftformerne fra ældre kilder, mark
bogen, matrikelkort, indberetninger til Stednavneudvalget samt udtale
anføres. Mange navne kendes dog kun fra en enkelt af disse kilder. Sam
lingen er kun i sin vorden, og da den efter en skønsmæssig beregning
vil komme til at omfatte ca. 1 million sedler, vil det tage adskillige år,
før den er afsluttet, da personalet på grund af andre opgaver ikke kan
ofre ret megen tid på den.

Rigsarkivet, oktober 1954 til ult. august 1955.
I Rigsarkivets museumssal har der i fortsættelse af det året før gjorte
forsøg været arrangeret en ny særudstilling, der var specielt beregnet
for skoleelever. Emnet var denne gang Danmarks forfatningsudvikling,
og udstillingen var begrænset til 15 numre, fra den ældste bevarede
håndfæstning, Kristoffer 2.s af 1320, til grundloven af 1953. I lighed
med den tidligere udstilling om bondestanden var denne fortrinsvis
beregnet for elever fra 4. mellem- og gymnasieklasserne og blev besøgt
af 33 sådanne klasser fra hovedstadsområdet samt en enkelt fra provin
sen, ialt ca. 600 elever. Til deres orientering var en vejledning udarbej
det af arkivar J. Holmgaard. Lektor, dr. phil. H. Fussing, i samarbejde
med hvem arrangementet var tilrettelagt, har senere i en rapport til
undervisningsinspektøren for gymnasieskolen erklæret, at udstillingen
havde vakt stor interesse hos flertallet af eleverne, der fængsledes af
synet af de originale dokumenter og af stedets atmosfære, hvilket også
gjaldt elever, der ellers ikke viste større interesse for historieundervis
ningen.
Den permanente udstilling i arkivets museum har ligeledes været be
søgt af et antal skoleklasser, hvorimod besøget ikke har været impone
rende de almindelige åbningsdage. Der er derfor grund til at henlede
opmærksomheden på, at museet er åbent for publikum hver onsdag og
søndag kl. 14—16, og at grupper, f. eks. foreninger og studiekredse, kan
træffe aftale om adgang på andre tider, evt. i forbindelse med omvisning
ved en af arkivets tjenstemænd.
Afleveringer: Fra ministerierne og andre institutioner under central
administrationen har arkivet i det forløbne år modtaget de regelmæssige
afleveringer, der for tiden andrager ca. 400 m årligt. Disse afleveringer
er normalt ikke papirer, der er så gamle, at de kan benyttes af publi
kum, og man skal derfor kun omtale, at arkivet har modtaget det nu
ophævede dansk—islandske nævns arkiv.
Af andre vigtigere erhvervelser er der grund til at nævne, at Hans
Majestæt Kongens håndbibliotek har deponeret et interessant ældre
arkiv, nemlig P. Chr. Schumachers (1743—1817), hvori er indarbejdet
den i forvejen her beroende mindre del af Schumachers arkiv. Denne
var fra 1771 konsul i Marokko, 1777—84 gesandt i Rusland og i sine
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sidste år amtmand i Nyborg og Tranekær amter, og hans omfattende
breveksling giver et interessant bidrag til belysning af såvel danske som
udenlandske politiske og kulturelle forhold i hans tid. Arkivet er blevet
omordnet og registreret.
Som gave har Rigsarkivet modtaget en række privatarkiver. Heriblandt
skal nævnes det Scharlingske arkiv, der blev skænket af fru pastorinde
Margrethe Scharling, og det meget omfattende Bodenhoffske familie
arkiv, der strækker sig heit tilbage til det 18. århundrede, selv om dets
hovedbestanddele dog skriver sig fra det 19. Det blev skænket af fuld
mægtig Willie Bodenhoff, Snekkersten, gennem Videnskabernes selskabs
arkivkommission, der har ladet en ny registratur udarbejde. — Fra lektor
frk. Emma Willemoés har man modtaget redaktør Carl Williemoés’
(1867—1954) arkiv, der indeholder et meget værdifuldt stof angående
det sønderjyske spørgsmål, som redaktør Willemoés havde et indgående
kendskab til fra den lange tid, han virkede som redaktør af Ribe Stift
tidende og i sønderjyske foreninger.
Rigsarkivet har fra ambassadør, lensgreve Eduard Reventlow modtaget
slægterne Heimbruchs og Cliivers arkiver, som strækker sig fra 1328
til op i det 19. århundrede. De to familier, der nu er uddøde, stammede
fra og levede i Nordtyskland og var i slægt med Reventlow’erne, der
arvede arkiverne, der navnlig er bemærkelsesværdige ved at indeholde
et stort antal pergamenter. En registratur til det er udarbejdet.
Videre skal nævnes nogle af folketingsmand, provst F. A. Hansen (d.
1890) førte dagbøger og nogle af fhv. minister O. Krag (1870—1942)
forfattede optegnelser om den 9. april 1940. — Fra fhv. trafikminister
Th. Larsens (d. 1944) bo har Rigsarkivet modtaget en afskrift af hans
erindringer, og til professor Aage Friis’ samlinger, der tidligere var kom
met til arkivet, er nu føjet professorens store privatarkiv. — Endelig
skal nævnes det »Heibergske familiearkiv«, der stammer fra afdøde pro
fessor i fysik ved universitet La Plata (Argentina) fru Margrete Elisa
beth Bose, f. Heiberg (d. 1952). Til arkiverne fra besættelsestiden er
kommet endnu et par bidrag, nemlig mødeprotokollen 1943—45 for
arbejdsudvalget under Det danske Råd i London, skænket af redaktør
Leif Gundel, og filmsskuespilleren J. Hersholt, Californien, har over
draget Rigsarkivet arkiverne fra National America Denmark Association
og America Denmark Relief Fund, to institutioner, der under krigen
gjorde et betydeligt arbejde for Danmark i USA. I det afleverede findes
dels forhandlingsprotokollerne, dels et stort antal breve, bl. a. fra am
bassadør Henrik Kauffmann og Christmas Møller.
Endelig har Rigsarkivet fra bestyreren for Det Treschowske Fideikommis, godsejer Chr. Treschow, modtaget regnskabs- og korrespon
dancesager til henholdsvis 1943 og —45 for de forskellige af geheimekonferensråd Fr. Wilhelm Treschow i årene 1847—66 oprettede fri
boliger og legater.
Som omtalt i sidste årsberetning har Rigsarkivet i de senere år arbejdet
på at supplere sine samlinger med mikrofilm af registraturer fra lands
arkivet for Slesvig—Holsten på Gottorp slot. Dette arbejde er nu i det
væsentlige afsluttet, og de modtagne film kan stilles til disposition på
læsesalen. Ligeledes har man fra National Archives i Washington mod
taget en film indeholdende en fortegnelse over de arkivalier, der 1938
overførtes dertil fra de tidligere dansk-vestindiske øer. Registraturen er
dog kun midlertidig, idet de pågældende arkivalier endnu ikke er fær
digregistrerede.
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Ordningsarbejder: Af større registraturer af interesse for publikum
må først og tremmest nævnes den af dr. E. Kroman udarbejdede over
de sønderjyske fyrstearkiver. Disse har fra gammel tid været samlet
i det såkaldte Gemeinschaftliches Archiv, som imidlertid ved nærmere
undersøgelse viste sig at bestå af højst forskellige bestanddele. Som sær
lige arkiver er nu blevet udskilt: Grev Gerhard af Oldenburgs, hertug
Frederik l.s, hertug Christian 3.s og hertil kommer så endelig det
egentlige fællesarkiv fra kongens og den gottorpske hertugs samregering.
— Herudover skal kun anføres, at fhv. udenrigsminister, dr. Moltesens
arkiv er blevet registreret, og at forskellige mindre efterafleveringer er
indordnet i tidligere indkomne arkiver.
Publikationer: Arbejdet med udgivelsen af statsrådsprotokollerne
efter 1848 og Kancelliets Brevbøger er fortsat. Af sidstnævnte kan et nyt
bind ventes udsendt i begyndelsen af 1956, og af »Kronens skøder«, der
udgives af fhv. arkivar S. Nygård, udkommer et nyt bind, omfattende
tiden 1731—65, i slutningen af 1955 eller i begyndelsen af 1956.
Det fotografiske ateliers virksomhed: Atelieret har i lighed med de
foregående år været meget stærkt benyttet. En stor del af dets tid er
brugt til udførelse af en større ordre for Kirkeministeriet, en sikrings
fotografering af de københavnske kirkers dåbs- og vielsesprotokoller
fra den nyeste tid, nemlig fra den periode, hvor kontraministerialbøgerne
ikke er afleveret til landsarkivet. Dette arbejde skal strække sig over
tre år. Desuden har der som sædvanlig været mange, større som mindre,
ordrer fra ind- og udland. I de sidste måneder er dets lokaleforhold ble
vet væsentlig forbedret ved indretning af et nyt mørkekammer og ved
tekniske forbe'dringer. Af særlig interesse for publikum er det, at der
er anskaffet et kopieringsapparat til mikrofilm, således at kunder, der
måtte ønske det, for fremtiden kan bestille positivfilm (sort skrift på
hvid bund) i stedet for de negative film (med hvid skrift på sort bund),
der af mange anses for vanskeligere at læse end de positive.
Rigsarkivets »maskinlæsesal«: Rigsarkivet har nu i omtrent halv
andet år haft sin såkaldte maskinlæsesal i brug, og den har i denne tid
været stærkt benyttet. Det drejer sig om et — desværre allerede for
lille — værelse i tilknytning til læsesalen, hvor de besøgende kan benytte
medbragte skrivemaskiner, og hvor arkivets to læseapparater til mikro
film er opstillet. Pladserne til maskinskrivning har været i flittig brug,
men endnu større rift har der været om adgang til læseapparaterne, så
ledes at man har måttet indføre en reservationsordning og i perioder
begrænse hver enkelt besøgendes adgang til at benytte et apparat til to
timer. Nogle besøgende medbringer film, der er erhvervet i andre arkiver
og samlinger, men langt de fleste benytter film fra Rigsarkivets films
samling, især de optagelser af kirkebøger og skrifter, som mormonkirken
har skænket arkivet som vederlag for tilladelsen til at fotografere dem.
Disse film, der er positive, udlånes nu i stort tal, i det sidste halvår har
det drejet sig om gennemsnitlig ca. 130 film om måneden, og medens
de i begyndelsen kun benyttedes af en snævrere kerds, har man nu
kunnet konstatere, at flere og flere af de besøgende bruger filmene som
'et led i deres undersøgelser.
Landsarkivet for Sjælland m. m. i kalenderåret 19db.
Antallet af besøgende på læsesalen var 4737, og der blev til brug for
dem fremtaget 32730 bd., pkr. og læg. For 1953 er de tilsvarende tal
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4450 og 31840, og den for 1952 og 1953 konstaterede tilbagegang er altså
afløst af ny »fremgang«, med øget slid på kirkebøgerne.
De i årets løb modtagne afleveringer omfattede 1865 bd., 3275 pkr. og
18 læg (1953: 669 bd., 6112 pkr., 100 læg). Hovedparten af de modtagne
arkivalier hidrører fra Københavns Overpræsidium, der har afleveret
hele sit arkiv fra tiden 1858—1926, i alt 936 bd., 2507 pkr. der hidtil har
været anbragt i Københavns stadsarkivs magasiner på rådhuset, men
nu er flyttet hen i et lokale i GI. Vartov. Desuden er der modtaget af
leveringer bl. a. fra dommerne i Præstø og Stege, civildommeren i Nordre
Birk, fra en række sognepræsteembeder (kirkebøger efter 1892), fra Rigs
hospitalet og Frederiksberg stadslæge samt fra Navigationsdirektoratet
(elevprotokoller m. m. fra Bogø navigationsskole 1869—1931). I afleve
ringsstatistikken er medtaget en fra Erstatningsrådet i 1951 modtaget
aflevering (Centralkontoret for særlige anliggender, dets arkiv 1945—47),
som først nu er blevet ordnet og inventariseret. Blandt de modtagne
gaver kan nævnes en del papirer vedr. familien Ingerslev (dagbøger og
breve m. m., skænket af pastor T. G. Ingerslev, Odense). Samtlige af
leveringer må anslås til 390 hyldemeter.
En række arkiver har været genstand for ordningsarbejder, deriblandt
Københavns og Holbæk amters arkiver, Sjællands bispearkiv, Sjællands
stiftsøvrigshedsarkiv (kirkeregnskaber m. m.), Holmens kirkes kirkeinspektionsarkiv, Nakskov og Storehedinge byfogedarkiver, diverse gods
arkiver, bygningsinspektoratsarkiver, Centralkontoret for særlige anlig
gender. I Frederiksborg, Roskilde og Præstø amters arkiver er foretaget
pladsbesparende ompakninger. Skolearkiverne blev revideret og forsynet
med nye titler og skilte. Udarbejdelsen af navneregistre (til skifte-, fæsteog borgerskabsprotokoller samt kirkebøger) fortsattes.

Landsarkivet for Fyn, 24. august 1954—30. juli 1955.
A. Benyttelse. Landsarkivet har i kalenderåret 1954 haft et besøg på
2150 (1953: 2199), og der er på læsesalen benyttet 13604 bind og pakker
arkivalier (1953: 14712).
B. Afleveringer. Der er modtaget en række normale afleveringer fra
dommere og andre embedsmænd, specielt anføres, at Sunds—Gudme
herreders dommer har afleveret sit arkiv til ca. 1900 (skøde- og panteprotokoller dog kun til 1876).
C. Deposita. Fra pastor T. Ingerslev, Odense, en pakke med samlin
ger til Odense Fredens sogns historie. — Fra apotheker Strøyberg, Assens,
et læg dokumenter vedrørende Assens apothek 1747—1853.
D. Gaver. Fra politimester Woll, Kerteminde, et bind med bidrag til
Kerteminde købstads personalhistorie og topografi. — Fra fhv. boghand
ler Otto Reymann Petersen, Odense, 23 bind af morfaderen, overlæge
Wilhelm Reymanns manuskripter, deriblandt dagbøger 1842—64. — Fra
Odense smedelaugs ligkasse forhandlings- og regnskabsprotokoller 1801
—1954. — Fra Fyns Stifts Læseforening, stiftet 1838, er modtaget for
eningens store arkiv. — Fra Rigsarkivet er modtaget det fynske distrikts
sessions resolutionsprotokol for kirkeinspektionen 1727—51, tidligere
anbragt under Rentekammerets fynske renteskriverkontor, nu i det fyn
ske rytterdistrikts arkiv.
E. Ordnings- og registreringsarbejder. Arbejdet med omordning og
omregistrering af retsbetjentarkiverne er fortsat. Odense herredsfoged
arkiv og arkiverne fra en del nu ophævede retsbetjentembeder er blevet
færdigregistreret. — Registreringen af Karen Brahes håndskriftsamling
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er fortsat og ventes afsluttet i løbet af efteråret, hvorefter den første
fuldstændige registratur over håndskriftsamlingen vil foreligge. Det ville
være ønskeligt, om den kunne gøres let tilgængelig ved trykning. —
Laugsarkiverne er omregistreret. — Fyns Stifts Læseforenings arkiv er
ordnet og registreret. — Der er udarbejdet et alfabetisk register til Lands
arkivets protokol over retsbetjente før 1919. — I løbet af ganske kort tid
vil udskrivningen af sedler efter kirkebøger over viede og døde i Odense
før 1891 være afsluttet. Ligeledes er der udskrevet sedler over viede og
døde i Nyborg og Svendborg før 1814. Sedlerne er endnu kun delvis
anbragt i alfabetisk orden. Arbejdet med registrering af kirkebøgernes
viede og døde fortsættes. — Der er påbegyndt en gennemgang og delvis
omordning og omregistrering af godsarkiverne, der for en dels vedkom
mende har været ufuldstændigt registrerede. — Arbejdet med at ordne
de sedler, hvorpå de forskellige skifte- og fæsteprotokoller er blevet regi
streret, til et stort personalhistorisk register er fortsat og ventes i efter
året at ville gøre god fremskridt ved hjælp fra fængselsvæsenet.
F. Kassationer. Af Odense byfogedarkiv er kasseret 1 hyldemeter, af
Odense herredsfogedarkiv 24 hyldemeter og af forskellige andre rets
betjentarkiver, især Lunde—Skam herredsfogedarkiv, 6 hyldemeter, ialt
31 hyldemeter.

Landsarkivet for Nørrejylland, september 195 b—august 1955.
Landsarkivet har i 1954 haft et besøg på 3085 (1953: 3276), og der
er på læsesalen benyttet 29544 bind og pakker arkivalier (1953: 32171).
Af afleveringer har landsarkivet bl. a. modtaget alle provstearkiver og
næsten alle præstearkiver i Ålborg stift til ca. 1920 samt en del kirkeinspektions- og menighedsrådsarkivalier. Fra Skanderborg og Vejle er
modtaget kommunale arkivalier indtil 1900, fra Ålborg og Århus kate
dralskoler samt Randers statsskole skolernes arkiver indtil ca. 1900.
Randers by har afleveret en pakke kongebreve 1556—1652, Bigum skole
forskellige arkivalier. Endvidere er modtaget: Dokumenter vedrørende
Randrup gods (fra C. J. Pape, Fannerup), arkivalier vedrørende Nørre
Vosborg (fra fru Marie Z. Barfod, Kgs. Lyngby), folketingsmand Jens
Holdgaards privatarkiv (fra Silkeborg bibliotek), Viborg tømrer- og
murermesterlavs protokol (deponeret af Viborg stiftsmuseum), forskel
lige skolekommissionsprotokoller (gennem kommunearkivar Sønnichsen, Viborg), beretning om modstandsbevægelsen i Viborg distrikt (fra
kaptajn C. O. Pedersen), Torning kommunes fattigvæsensprotokol 1804
—1930 (fra Silkeborg bibliotek), arkivalier vedrørende Dronninglund
(fra Lindenborg godskontor), lærer P. Storgaard Pedersens optegnelser
til Ringkøbing bys historie (fra stadsskoleinspektør J. I. Bøgner, Ring
købing), forarbejder til stamtavle over slægten Lichtenhjelm (fra amts
forvalter Jørgen Swane, Vejle).
1 årets løb er alle nyafleverede arkivalier blevet ordnet og registreret.
Desuden er toldarkiverne, flygtningearkiverne og skovridernes arkiver
blevet færdigregistreret; det samme gælder Horsens tugthus’ arkiv og
udskrivningskredsenes arkiver. Registreringen af bispearkiverne skrider
støt og jævnt frem. Da der foretages en fuldstændig nyordning med en
delvis opløsning af de gamle systemer, er det et arbejde, der er yderst
tidskrævende, og det vil næppe kunne afsluttes før næste år. Når dette
er sket, vil samtlige arkivalier i landsarkivet været ordnet og registreret.
Overgang til fjernvarme er nu gennemført, og der er endelig kommet
varme i magasinet. Der har været ført forhandlinger om enkeltheder
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i forbindelse med kgl. bygningsinspektør Teschls forslag til en ny arkiv
bygning, bl. a. vedrørende compactus-reoler, ligesom Geoteknisk institut
har udført ret omfattende jordbundsundersøgelser. Landsarkivet håber,
at bevillingen nu snart må komme. Arkivforholdene i Nørrejylland er i
øjeblikket fuldstændig uforsvarlige. Der går hvert år store værdier tabt,
fordi arkivet ikke er i stand til at modtage de arkivalier, der hober sig
op her i landsdelen. Pladsmanglen, der nu har varet i over 55 år, er
landsarkivets største problem.
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele, 1. september 1954—31. juli
1955.
Landsarkivet har modtaget testament- og skiftesager fra tiden før
1920 fra Rødding og Nordborg amtsretsarkiver, og fra dommeren i Grå
sten: grundbøger og Henstandsudvalgets arkivalier og fra præsterne de
afleveringspligtige kontraministerialbøger. Et dåbsregister 1712—49 for
Jegerup, der ikke tidligere var blevet afleveret, er nu kommet til arkivet.
Endvidere har landsarkivet modtaget kommunalarkivalier fra tiden
før 1920 fra Østerlindet, Gråsten, Broager og Lysabild sogne, sager fra
likvidationen af Tinglev og Højst sparekasser, Åbenrå og omegns køb
mandsforenings arkiv og landsforeningen Dansk arbejdes Åbenrå af
delings arkiv. Åstrup fattiggårds (siden: Åstrup plejehjems) arkiv,
brandtaksationsprotokol 1858—74 for Møgeltønder, Højer og Abild sogne,
forhandlingsprotokoller for De samvirkende venstreforeninger i Sønder
jylland (utilgængelige), for Burkal sogns danske samfund (utilgænge
lige), for Jyndevad forsamlingshus og for Jyndevad ungdoms- og fore
dragsforening. Haderslev skrædersvendelavs arkiv er deponeret i lands
arkivet. Der er modtaget regnskabsbøger, ejendoms- og familiepapirer
fra Kopsholt i Østerløgum sogn. Møllerne Lydik og Aage Jacobsens papi
rer samt Brøns mølles arkiv er overladt landsarkivet, men er kun til
gængeligt med særlig tilladelse. Afdøde redaktør Bogensees sager har
enkefru Bogensee overgivet til landsarkivet. Th. Kaufmann, Bovrup, har
tilstillet landsarkivet sin dagbog fra årene 1948—54.
Arbejdet med udarbejdelse af registre til kirkebøger og personregistre
fortsættes. Registre til GI. Haderslev kirkebøger og personregistre er ud
arbejdet og renskrevne. Registre til Sønderborg og Tønder byers person
registre er under udarbejdelse. Gram godsarkiv er under omordning. Grd.
i Svejrup Jørgen Iversens privatarkiv er ordnet, og brevskriverliste er
udarbejdet.

Erhvervsarkivet, Århus, 1. september 1954—31. august 1955.
Selv om Erhvervsarkivets pladsforhold ikke har bedret sig i det for
forløbne år, har det dog været muligt at indtage ca. 2000 bind og pak
ker, hvoraf en stor del går i fortsættelse af tidligere afleveringer. Det
gælder A/S Titan, hvis brevarkiv nu dækker årene 1936—48 og om
fatter 1829 pakker, det gælder det danske hedeselskab, der har af
leveret regnskabssager for 1902—48, og det gælder Brdr. Vorbechs klæde
handel, Århus, hvorfra er modtaget sager fra de allersidste år, samt ende
lig Industrirådet. Fra det mosaiske trossamfund i København er mod
taget en mindre samling breve hidrørende fra pakhusforvalter J. Jørgen
sen hos Melchior & co. i Melbourne (jfr. Erhvervshistorisk årbog 1952).
De sidste års bankafleveringer er i år suppleret dels med arkivet fra
Fyens folkebank, ved hvis likvidation i slutningen af 1870’erne Klaus
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Berntsen spillede en betydelig rolle, dels med Hoven andelskasse fra Vest
jylland 1919—34.
Handels- dg industriarkiver er modtaget fra klæde- og konfektions
firmaet G. Falbe-Hansen, Randers, 1872—1945, en betydelig samling, og
den første man har fået fra noget klædefirma over en så lang årrække;
endvidere fra A/S Anilinkompagniet, et dansk datterselskab af den tyske
I. G. Farben koncern og derfor tvangslikvideret efter krigen. Til disse
større fonds kommer enkelte mindre, således fra Viggo Madsens bog
handel i Ålborg med tilhørende filial i Blokhus 1899—1942 og endelig
forskellige fallit- og dødsboer hidrørende fra Grenå dommerembede.
1 Hamborg har Videnskabernes selskabs arkivkommission ladet efter
søge mulige arkivalier fra generalkonsul Hendrik Pontoppidans (1814
—1901) store forretning. Desværre var praktisk talt alt gået tabt under
de store allierede bombardementer i 1944, og det lykkedes kun gennem
familien at få ganske enkelte dokumenter fra 1856 og 1859.
Rækken af organisationsarkiver er øget med Sammenslutningen af den
frie mælkehandel af 1940, der er overført fra Rigsarkivet.
Lidt uden for de sædvanlige grupper står Falcks redningskorps, hvor
fra er modtaget udvalg af hovedkontorets arkivalier fra de seneste år.
Håndbibliotekets bogbestand er i årets løb forøget med 465 bind.
Foruden løbende ordninger og registreringer, der blandt andet også
omfatter et personregister til Grosserer-Societetets journaler, er påbegyndt
arbejdet med en udgave i fem bind af Marcus Rubins breve, artikler og
afhandlinger. Udgaven forestås af arkivar Vagn Dybdahl.
Den i Fortid og Nutid 19. bd., 2. hft., offentliggjorte oversigt over indu
strihistorisk litteratur 1945—54 er udsendt som selvstændigt skrift.
I efteråret 1954 udgav man Rasmus Berg: Minder fra håndværk og
industri. Årsskriftet »Erhvervshistorisk årbog« indeholdt i 1954 fire
afhandlinger, af hvis forfattere to stål’ uden for arkivet, nemlig biblio
tekar ved Statsbiblioteket Poul Enemark, der skrev om »Jens Bang og
det ålborgske saltkompagni«, og arkivar i Rigsarkivet Jens Holmgård,
der skrev om »De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne«.
Med stof hentet fra Grosserer-Societetets arkiv offentliggjorde cand. mag.
Gunner Rasmussen »Fra købstadshandelen i det 18. århundrede. En lol
landsk klage fra 1762«. Arkivassistent, stud. mag. Sigurd Rambusch, be
handlede »Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat«. Den sidste
afhandling bygger blandt andet på materiale i arkivet fra Det kongelige
danske Landhusholdningsselskab.
Med støtte fra Videnskabsfondet udgiver Erhvervsarkivet i efteråret
1955 Aage Rasch: Dansk toldpolitik 1760—97.

Københavns Stadsarkiv.
I kalenderåret 1954 afleveredes til stadsarkivet fra de kommunale insti
tutioner 574 bind og 2591 pakker arkivalier samt 11248 bind og 40 pak
ker tryksager. Som gaver og deposita fra forskellige institutioner og per
soner er modtaget 39 bind og 1 pakke. Ved publikationsudveksling med
arkiver og biblioteker m. v. i ind- og udland samt andre boganskaffelser
er arkivets håndbogssamling forøget med 357 bind og hefter.
Antallet af ekspeditioner til magistraten udgjorde 5209 stk. journal
sager, 670 stk. protokoller, regnskaber m. v., samt 1639 stk. tryksager.
Fra magistraten tilbageleveredes til indsætning 5080 stk. journalsager og
578 stk. protokoller m. v.
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Arkivets fonds benyttedes i 1954 af 1935 besøgende, til brug for hvem
ekspederedes ialt 12307 stk. arkivalier m. v. For offentlige institutioner
og private personer i ind- og udland foretoges 37 mere omfattende histo
riske undersøgelser, hvortil anvendtes ialt 821 stk. arkivalier m. v.
Af tidsskriftet »Historiske Meddelelser om København« udsendtes 4.
række III binds 9.—10. hefte samt IV binds 1.—3. hefte.
For offentlige institutioner og private personer udførtes af stadsarki
vets fotografiske atelier 1054 mikrofotograferinger, 6583 andre foto
grafiske arbejder, samt assisteredes ved 22 lysbilledforevisninger.
Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1954— 1955.
Udvalgets første hovedopgave og den, der indtil nu har givet sig synlige
resultat, er udgaven af ældre danske tingbøger. Heraf er 3 rækker under
udgivelse for midler, der er bevilget af Carlsbergfondet og tipsmidlerne.
Af Herlufsholm birks tingbøger er første bind, omfattende årene 1616—
19, afsluttet og første hefte af andet bind for årene 1630—33 udsendt,
mens andet hefte vil foreligge i september d. å. og tredie hefte inden årets
udgang. Af Skast herreds tingbøger 1636—40 er bindet for år 1636 af
sluttet, mens første hefte af bindet for år 1637 udsendes først i septem
ber 1955, andet og tredie hefte i løbet af efteråret. Af Åsum herreds
tingbøger for årene 1640—48 er 3 hefter af bindet for årene 1640—43
udkommet. Udvalget har yderligere haft den store glæde at få støtte til
udgivelsen af Sokkelund herreds tingbøger hos kommunerne i Sokke
lund herred. Tingbøgerne, der giver meget vigtige bidrag til belysning
af forholdene i det gamle Sokkelund herred og til oplysning om veksel
virkningen mellem hovedstad og hovedstadsområde, vil blive udgivet for
årene 1621/22, 1625/26—1629/30 ved midler, der over 3 år ydes af de
pågældende kommuner.
Udgaven af den sjællandske landebog fra 1567, der giver en oversigt
over kirke- og præstegårdes ejendomme på Sjælland, er for tiden under
opsætning i trykkeriet og vil kunne foreligge i 1956. En oversigt over
stifts- og herredsbøger i tiden før 1850 er under udarbejdelse og vil
blive trykt i »Fortid og Nutid«.
Arbejdet med afskrivning af de to særligt interessante gamle kirke
bøger fra 1600- og 1700årene fra henholdsvis Sørbymagle sogn på Sjæl
land og Vonsild sogn i Jylland er påbegyndt for midler fra Overretssag
fører Zeuthens Mindelegat, Den Carlsen-Langeske Legatstiftelse og Den
Raben-Levetszauske Fond. Disse kirkebøger giver ved deres udførlige
biografier af de afdøde et rigt materiale til belysning af tidens social
historie.
Den omfattende registrering af alle danske adkomstdokumenter, som
findes i inden- og udenlandske arkiver og biblioteker, er foreløbig plan
lagt at skulle omfatte årene 1513—1559. I det forløbne år har lederen
af arbejdet, arkivar, dr. phil. Sigurd Jensen udarbejdet teksten til kar
totekskort, der nu er trykte. For midler, der er stillet til rådighed af Ebbe
Kocks stiftelse i Lund, er registreringsarbejdet påbegyndt i Skåne; man
venter i løbet af efteråret at kunne fortsætte registreringsarbejdet med
støtte fra bl. a. danske sparekasser.
Arkivar P. Kr. Iversen har foretaget forundersøgelser med henblik på
en udgave af det sønderjydske jordebogsmateriale fra 1600- og 1700"årene. Planen er at begynde med udgivelsen af jordebogsmaterialet for
Løgumkloster amt 1607 og 1704 og for Åbenrå amt 1609 og 1704.
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En planlagt udgave af Viborg landstings skøde- og panteprotokoller
før 1660 har ikke kunnet iværksættes, da midlerne til dens gennemførelse
endnu ikke er bevilget.
Udvalget har haft den store glæde at modtage en 5-årig bevilling fra
undervisningsministeriet til afholdelse af udgifterne ved planlæggelse af
nye udgaver, kontorhold m. v.

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, finansåret 1954—55,
Af beretningen fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv for perioden
1. april 195L—31. marts 1955 fremgår det, at man som sædvanlig har
modtaget materiale fra trykkerier landet over, fra fagforbund og fra
kooperative virksomheder. Byttevirksomheden mod de nordiske landes
arkiver er fortsat. Fra Kooperativa Forbundet i Sverige har man mod
taget en betydelig samling bøger. Fra henholdsvis borgmester Peder Chri
stensens, minister Frede Nielsens og sekretær i Typograf forbundet Tho
mas Pedersens arvinger har man modtaget samlinger af bøger og arkiva
lier. Fra executorerne i afdøde undervisningsminister Hartvig Frisch’
bo har man i henhold til testamente modtaget en stor samling manuskrip
ter, forelæsninger, udklip, artikler og taler samt en større brevsamling.
Dette materiale cr nu ved at blive ordnet, og der er af arvingerne op
stillet bestemte regler for tilladelse til benyttelse af materialet. Derudover
har man fra en lang række personer modtaget gaver. Her skal blot næv
nes: Carl A. Andersen (en politisk billedsamling og et Olivia Neble-brev).
Fra Georg Wiinblad har man modtaget et ur, som Emil Wiinblad fik,
da Social-Demokraten nåede 50.000 abonnenter. Antikvarisk har man
været i stand til at købe 3 bøger, der har tilhørt Louis Pio, samt 2 teg
ninger, som han har udført. Fra en irer Paul O’Higgins i Dublin, med
hvem arkivet har korresponderet, har man modtaget interessante op
lysninger om Louis Pio’s rejse til England i 1872 baseret på oplysninger,
samlede af politimyndighederne i Irland. Fra Dansk Pressemuseum har
man ved redaktør Anker Kirkeby modtaget forskelligt materiale, således
en fotokopi af et brev fra Herman Trier og en samling billeder fra 1.
maj-demonstrationer i 90’erne. En betydelig samling billeder har man fået
af A. F. Johansen, der har overdraget den socialdemokratiske presse og
arkivet sin billedsamling, henved 200.000 billeder fra perioden 1910—
1950. Foreløbig er gaven nedpakket, men stikprøver har vist, al den
rummer mange billeder af betydelig illustrationsmæssig værdi for ar
bejderbevægelsen. I et meget stort omfang har man været såvel indensom udenlandske forfattere og studenter behjælpelige med at finde ma
teriale, og en række studerende har i længere perioder benyttet arkivet
som arbejdssted under udarbejdelsen af deres opgaver.
Blandt nyerhvervelserne må også nævnes en samling grammofonpla
der købt af en tysk emigrant med taler af tidligere tyske socialdemokra
tiske ledere samt socialistiske sange og musik. Fra Kriminalmuscet mod
tog bestyrelsen den 15. december 8 gamle faner og bannere, der i årene
under og efter den første verdenskrig blev taget fra arbejderdemonstra
tioner. Ialt er der i årets løb accessioneret 1328 nye bøger. Dette er en
betydelig stigning i forhold til sidste år, hvilket igen har medført, at
reservearkivet, der befinder sig i kælderen i en ejendom ude i byen, nu
også er ved at være fyldt til randen, hvilket medfører arbejdsmæssige
ulemper. Samtlige udenlandske bøger er som årene forud opført i det
af Rigsbibliotekarembedet udgivne accessionskatalog.
Dels med henblik på pladsspørgsmålet men også med henblik på større
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effektivitet ved indsamling af materiale, har Børge Schmidt i »Arbej
deren« nr. 24 1954 skrevet en artikel om oprettelse af lokale arkiver. I
forskellige byer har man med foranledning af denne artikel taget dette
spørgsmål op, og arkivet har tilsagt sin støtte ved oprettelse af sådanne
lokale arkiver.
Ved imødekommenhed fra Freie Universität, Berlin, har man lånt det
tes håndskrevne specialkatalog over socialistisk litteratur, som man har
affotograferet. De ca. 8000 titler, man har fået på denne måde, er et me
get værdifuldt supplement til den hjælp, man kan yde lånere, der søger
oplysning på dette felt.
Også bibliotekets periodica- og tidsskriftsamlinger har været godt be
nyttet. Man modtager regelmæssigt 77 fagblade, 295 tidsskrifter og 19
aviser og blade.
Dansk Pressemuseum og Arkiv indtil 1955.
Planen om at oprette et dansk pressemuseum fremsattes første gang i
sommeren 1928, men der skulle gå et kvart århundrede, før tanken blev
virkelighed. Den 3. juli 1953 stiftedes Dansk Pressemuseumsforening ved
et møde på Hotel d’Angleterre af repræsentanter for alle de erhverv,
som skaber den daglige avis og den periodiske publikation. Mange kræfter
havde i disse år arbejdet på opgavens løsning, snart lå hovedstaden i
•spidsen, snart tog provinsen initiativet. To bortgangne pressemænd for
tjener her at nævnes: redaktør Niels Hansen, Aabenraa, og redaktør
Franz v. Jessen, København.
Foreningen kalder sig Dansk Pressemuseum og Arkiv for gennem
navnet at markere sine to hovedopgaver.
Museet vender sig udad mod offentligheden og vil gennem aviser,
billeder og genstande vise pressens udvikling gennem de sidste 300 år
og dens mangfoldige virksomhed indenfor vore dages kulturliv. Her
anskueliggøres bl. a. meddelelsesmidlernes historie fra bavne og bud
stikke til television og rotationspresse. Arkivet vender indad mod den
pressehistoriske forskning og omfatter bl. a. klip, jubilæumsaviscr, løbe
sedler, billeder, manuskripter, bøger, breve, dokumenter, stemmeplader
og film.
Til at begynde med fandt foreningen husly dels på Det kgl. Bibliotek,
dels rundt i København, men rammerne blev uventet hurtigt sprængt af
de op imod 100.000 enkelte numre, og ved årsmødet den 1. juni 1954,
der blev betragtet som konstituerende generalforsamling, fik bestyrelsen
mandat til at erhverve en større lejlighed bare for at skaffe tag over
hovedet. Man endte med at købe villaen, Asgaardsvej 13, hvor 3 større og
3 mindre rum er taget i fuldt brug, samtidig med at man overfor Frede
riksberg kommune har måttet forpligte sig til at udleje 3 værelser til
medhjælpere i arkivet.
Foreningen benytter også andre midler til at fremme sine formål,
som omvisninger, foredrag, radioudsendelse, fjernsyn og lignende. Hidtil
har der været holdt foredrag om pressemuseet bl. a. i Journalistakademiet
og PEN-klubben i Oslo og i Svensk Pressemuseum og Publicistklubben
i Stockholm. I det forløbne år har planerne været forelagt Aarhus Journa
listforening, hvor der stiftedes en Østjysk kreds med borgmester Unmack
Larsen som udvalgsformand, og i Odense Journalistforening, hvor der
dannedes en afdeling for Fyn med borgmester Werner i spidsen.
Mindst een gang om året udsendes »Meddelelser« om foreningens
virksomhed, foreløbig fire numre.

Anmeldelser
Danmarks oldtid på 200 sider.
Palle Lauring: De byggede riget. Dansk oldtids historie. Det Schønbergske forlag. København 1954. 217 sider.

Det kan måske synes overflødigt her i »Fortid og Nutid« at omtale
en bog, der snart er eet år gammel, og som har været indgående eller i
hvert fald gentagne gange anmeldt i dagspressen. Men forfatteren Palle
Laurings skildring af Danmarks oldtid fortjener også et par ord, der
måske bliver stående lidt længere end den hastigt læste og hurtigere
glemte dagblads-omtale. For bogen er ikke ligegyldig, heller ikke for
dette tidsskrifts læsere.
Noget referat skulle det ikke være nødvendigt at komme med. Det står
klart i bogens undertitel, at formålet er at give en sammenhængende
beretning om de forhistoriske tider i Danmark, dog ikke længere end til
begyndelsen af vikingetiden, som forf. til gengæld bebuder en særlig
behandling af. I den nu foreliggende bog får man en dejlig fri og letskrevet skildring af vor forhistorie, fri i den forstand at forf. ikke presser
stoffet ind i rubrikker og skemaer, sådan som fagfolk er nødt til det i
mere videnskabelige behandlinger. Flere af de tilsvarende populære
bøger fra de senere år (se Fortid og Nutid XVIII, s. 46) er nemlig ikke
blevet til stort mere end et koncentrat af faglitteraturen; det er der nu
engang ikke ret mange læsere, som finder videre spændende.
»De byggede riget« er virkelig en god, populær bog, og som sådan
må den modtages. Det arkæologiske primærstof er nu engang et spinkelt
skelet at forme en sammenhængende økonomisk og social historie om;
skal det hele hænge sammen, må der mange steder føjes ikke så lidt til.
Hvor er grænsen mellem forsvarlig tolkning og fri digtning? Det er ikke
let at svare på, men i flere tilfælde er forf. nok klart på den gale side af
linien — hvad fagfolk forøvrigt også kan komme, efter venlige kollegers
opfattelse. Men gør det egentlig så meget i den populære skildring, når
blot læseren får mulighed for at kunne se, hvor forfatteren har forladt
den sikre vej.
Med den nye bog må det anerkendes, at forf. har sat sig forbløffende
godt ind i sit stof og repræsenterer i flere tilfælde helt moderne syns
punkter inden for arkæologisk forskning, ja nogle gange så nye, at han
ikke har kunnet finde dem i de gængse danske håndbøger. De ofte sær
prægede opfattelser må derfor modtages med opmærksomhed — også
af fagfolk. Det er ganske øjensynligt, at forf. selvstændigt har arbejdet
sig frem til sine resultater, måske helt uden direkte kontakt med viden
skabeligt arbejdende fagfæller. Nogle steder er det klart en svaghed for
bogen, andre steder en styrke. På den ene side kunne man have und
gået de forøvrigt ikke mange reelle fejl (således er der hidtil ukendte
oplysninger om brunkuls alder og andre geologiske fænomener, ligesom
visse hovedtyper inden for palæolitiske redskaber er forvekslet på et
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afgørende sted (s. 32)). På den anden side — og det er selvfølgeligt
mere væsentligt — har vi fået en række selvstændige iagttagelser og
skildringer, mange gode, enkelte ganske udmærkede. Eksempler på sidst
nævnte er afsnit om rensdyrjægerne, maglemose-folkene og stenalderens
religion. Til gengæld er der steder, hvor man trods forf.’s levende og
fængslende sprog føler sig knap så overbevist. I den forbindelse må
man have lov til at komme med en regulær indvending mod bogen: især
på sådanne usikre steder, hvor mulighederne for tolkning er flere, frem
sætter forf. sin opfattelse som noget klart og ganske indlysende, hvor
imod andres tolkninger af samme stof affejes i en ofte overlegen tone.
Uden persons anseelse polemiserer Palle Lauring mod arkæologiske
skribenter, faglige som populære (i reglen dog uden at nævne, hvem
der i de enkelte tilfælde sættes på plads). Det gør ikke så meget med
nulevende, der kan tage til genmæle (f. eks. mod udtryk som »nonsens«,
som er brugt om en virkelig gennemtænkt opfattelse i en af de senere
artikler i Acta Archaeologica) . Værre er letkøbt og uretfærdig kritik mod
de »gamle« i faget, vore forgængere, som gennem deres indsats har
skabt hele det grundlag, vi alle arbejder videre på i dag. Dog går heller
ikke arkæologen Palle Lauring ram forbi; s. 209—10 står kloge ord
om forholdet mellem historieskrivning og nationalbetonet tendens til at
fremhæve sit eget lands storhed. Det er nemlig kloge ord, som man kan
anbefale forf. til eftertanke, f. eks. i skildringen af old-danskernes sejlads
og handel (s. 78—80).
Bogens illustrationer fortjener særlig omtale. De fleste er fotografiske
nyoptagelser, der skyldes Lennart Larsen. De er teknisk fremragende
og lige så veltalende som den tekst, de støtter, selv om enkelte kan fore
komme noget kunstige. Det er en stor fordel, at man har gjort sig den
ulejlighed at fremstille populære billeder til en populær tekst. Man har
villet »bryde afgørende med den ældre form for arkæologisk billedma
teriale«, som forlaget siger i sin præsentation af værket. Lidt mere kor
rekt kunne det måske udtrykkes således, at man har valgt den form,
som i de senere år atter er kommet på mode i mange udenlandske skrif
ter, videnskabelige som populære, men som ved illustrering af faglige
artikler blev forladt af dansk arkæologi ved århundredskiftet.
C. J. Becker.
Jernalderen på Fyn.
Erling Albrectsen: Fynske Jernaldergrave. I. Førromersk
J e r nal d er. 128 s., 20 tavler. Munksgaard. København 1954.

Ser man på de udbredelseskort, som i Johannes Brøndsteds »Danmarks
Oldtid« illustrerer bebyggelsen i førromersk eller keltisk jernalder,
er den fynske øgruppe påfaldende fundtom. Nu bare 15 år efter kommer
museumsinspektør Erling Albrectsens bog og viser så meget stof, at
der — måske med undtagelse af den allerførste jernalderperiode — ikke
længere er noget problem i de manglende fund. For største delen har forf.
selv bragt det for dagen. Både grave og bopladser fra denne del at* old
tiden er nemlig så uanselige, at man i tidligere tid ganske enkelt har
overset fundene. Gravene består for en stor del af simple brandpletter
med sort jord, lidt brændte ben og i bedste fald nogie lerkarskår. Og
mange bopladser viser sig kun gennem affaldsgruber, fyldt med lignende
skår og dyreknogler. Altsammen fund, som der sjældent bliver lagt mærke
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til, og som de fleste landmamd og dræningsgravere ligefrem er bange
for at ulejlige museumsfolk med. Her har lederne af de lokale museer
en særlig mission. De skal kunne interessere deres egnsfæller også for
sådanne fund og skal komme omgående, når der kaldes. Hele det store
stof fra førromersk jernalder, som danner baggrunden for den nu fore
liggende skildring, er blevet til på den måde. Og der er i dette tilfælde
ikke blot skabt nyt materiale til belysning af Fyns ældste historie, men
givet et værdifuldt bidrag til udforskningen af hele Danmarks jernalder.
Det må dog nævnes, at »Fynske jernaldergrave« i første række hen
vender sig til fagfolk. Derfor vil en præsentation i enkeltheder af ind
holdet nok blive ret speciel; både beskrivelsen af fundene, gennemgangen
af oldsager, gravformer, smykkesager, keramik etc. er klar, udtømmen
de og fuldt ud på højde med, hvad man ville vente af en primært arbej
dende forsker. Både herhjemme og i vore nabolande, hvor man i disse
år også er stærkt interesseret i samme periode af jernalderen, vil bogen
derfor blive til stor nytte og kunne bruges i en meget lang årrække til
videre studier.
Det er ikke meningen, at en anmeldelse skal virke afskrækkende. Det
må derfor hurtigst muligt fremhæves, at bogen absolut ikke er så tør
og saglig, som man måske kunne tro efter foranstående omtale. De man
ge udmærkede billeder og den klare tekst gør den tilgængelig for aile, der
blot interesserer sig for Danmarks oldtid og gerne vil læse om den. Vi
venter alle med stor interesse på de følgende dele.
C. J. Becker.

Guldhornene.
En anmeldelse og et bidrag.

Af Erik Moltke.
Johannes Brøndsted: G u l d h o r n e n e. En oversigt.
Nationalmuseets forlag. 88 pp. ill. b 3 pi.

København

1954.

Denne overordentlig smukke og meget velskrevne bog giver, som under
titlen siger, en oversigt over de resultater, videnskabsmænd og lægmænd
er nået til, siden Ole Worm 1641 udgav sin lille, kobberstikillustrerede af
handling om det først fundne guldhorn, og siden Paulli og Krysing publi
cerede deres træsnit af det 1734 fundne horn med den berømte runeskrift.
Det er derfor ikke helt rigtigt, når forf. i en efterskrift siger: »Hypotetisk
kun og ufuldstændigt — det må betones — er med foranstående udred
ning guldhornenes problemer søgt løst«; thi såvidt det ses, har forf. intet
steds tilført diskussionen om de forskellige problemer nyt stof. Som en
dirigent ved en diskussion résumerer og placerer han de forskellige
bidrag og søger at dele sol og vind lige, og det er i alt fald anmelderen en
stor skuffelse, at afsnittet datering og herkomst, det, hvori forfatteren
taler som decideret fagmand, er bogens korteste (knap fire og en halv
side) og holdt i almindelige vendinger.
Det er sjældent, man får en så let læselig bog i hånden; forf.s vel
kendte evne til at skrive formfuldendt og klart manifesterer sig atter
her; teksten tynges ikke af lærde citater, indskudte parenteser, tunge,
kedsommelige anmærkninger, og den klare tekst er ydermere lettet ved
et smukt billedvalg; selv den udvalgte prins’ oppustede ansigt viser sig
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fra sin bedste side i det valgte format. Bogen afsluttes med en udmærket
oversigt over den vigtigste litteratur, hvor selv den norske runolog Carl
J. S. Marstranders bidrag fra 1953 er medtaget.
Det er altså en populærvidenskabelig bog i dette ords allerbedste for
stand, vi har for os, med klar disposition delt i seks kapitler: Fundhisto
rie og findesteder — Tyveriet — Beskrivelse — Runeindskriften — Da
tering og Herkomst — Tolkninger af billederne. Det følgende vil vise, at
anmelderen ikke på alle punkter er enig med forfatteren og på et par
punkter tror sig i stand til at supplere den givne fremstilling. Om een
ting hersker der imidlertid fuld enighed: hornenes form.
Fundhistorien. Om det først fundne horn foreligger Ole Worms nøg
terne beretning, der må hvile dels på den Riberhus lensmands indberet
ning til kongen, dels på de til fundet knyttede omstændigheder, som han
har fået at vide ved den udvalgte prins’ hof, hvortil han blev kaldet et
årstid efter hornets opdagelse, nærmere bestemt i september 16401) ; des
uden to yngre meddelelser, der er behæftet med en del notoriske upå
lideligheder og historier, der tangerer sladder. Endelig kendes finderinden
Kirsten Svendsdatters ansøgning til kongen om en belønning. Dette er,
hvad vi har at holde os til.
De tre ovennævnte beretninger er gengivet i »Danmarks runeindskrif
ter«, hvor kortfattede kommentarer advarer mod at fæste lid til de to
yngre, af hvilke især den yngste (Hilmer von Luttens) er ganske sagnagtigt overbroderet.
Imidlertid har Gunnar Milthers i en afhandling i Aarbøger for nor
disk Oldkyndighed 1945 taget fundberetningerne op til fornyet under
søgelse og kommer her til det resultat, at de senere beretninger befin
des at være lige så gode som Worms på de punkter, hvor de refererer efter
selvsyn. Han kombinerer da en fundhistorie af alle de elementer i de tre
beretninger, som han finder pålidelige. Denne kompilation er så at sige
ord til andet optaget i den bog, vi her beskæftiger os med; og her finder
vi da Worms saglige beretning forøget med adskillige detailler, der i og
for sig ville være ganske morsomme, hvis de var rigtige, såsom: hvor
ledes (ifølge den ene beretning) pigen smed hornet ind under sengen,
da hun kom hjem, hvorledes børnene dér og hos naboerne legede med
det og spredte det, der »aus sieben Gelenken bestanden«, for alle vinde
både ude og inde, hvorledes finderinden bringer en hel ring til en dame
i Tønder, som deraf vil gøre sig en (messing)lysestage — eller (ifølge
den anden beretning): hvorledes hornet blev fundet således, at syv ringe
var stoppet fast ind i hinanden som pølseringe, hvorledes pigen til slut
bringer hornet til en rådmand i Tønder, som har det største besvær med
— endog med anden mands hjælp — at rive de syv ringe ud fra hin
anden —
Det spørgsmål, der naturligt falder på tungen, er: Hvorledes kan hor
net både være splittet i flere (syv)2) dele, som børnene leger med, og sam
tidig de syv ringe sidde så fast indstukket i hinanden, at de — i dra
maets sidste akt — næsten ikke er til at trække løse af to fuldvoksne
mænd? — Worms (eller lensmandens) beretning i den ældste, sam
tidige oversættelse (Winstrups 1644) lyder: »thi der hun med gevalt
drog det vd aff lorden, Reff hun nogle ringe, med huilcke den Inderste
9 Worms Epistolæ I, 189.
2) Tallet syv har beretterne naturligvis fået fra de publicerede billeder af hornet;
de viser nemlig syv — billedringe.
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deel af Hornet er omgiffuen, fra det gandske«. Hvorfor skulle lensman
den egentlig fortie historien med de fast i hinanden indstukne ringe,
hvis den var sand — eller pigen i sin mundtlige beretning til prinsens
hofjunker? — og så i stedet for fordreje sandheden til, at hornet ved
fundet blev revet fra hinanden? Een ting turde dog i alt fald være sik
ker: begge (modstridende) forhold kan ikke tilhøre fundhistorien.
Endnu en lille ting i forbindelse med fundhistorien må nævnes. Forf.
skriver p. 14: »så kørte Kirsten ene til Ribe«. Worms tekst har: />Non
repugnavit puella; unå igitur itineri Ripas versus se accingunt«, d. e.:
[Men han (ni. præfectus i Tønder) tilskyndede hende til at vise hor
net til den kgl. lensmand i Ribe]; pigen var ikke uvillig, og sammen
(unå) begav de sig da på vej til Ribe« — hvorefter følger: »da de (egenti.
man) var kommet derhen, traf de (invenere) ikke lensmanden« etc.
Denne passus er også oversat fejlagtigt i »Danmarks runeindskrifter«,
og tak til Milthers, fordi han venligt gør opmærksom derpå i forbindelse
med en diskussion om, hvorvidt præfectus betyder lensmand eller borg
mester. Det betyder ingen af delene. Det er værd at pege på, at den æld
ste oversættelse (1644) gengiver præfectus ved slotsfogeden i Tønder
(mens præses regius etc., lensmanden i Ribe, oversættes ved slotsherren),
og der kan næppe være tvivl om, at denne oversættelse er rigtig. Som
hertugens fiskale repræsentant har byfogden været interesseret i, om
det fundne »Danefæ« tilkom hertugen, og derfor er det ham, der tilkal
der pigen. Sammenhængen bliver da, at Kirsten, da hun har fundet hor
net, først tager det med sig hjem, hvor hun under rensningen og puds
ningen får mistanke om, at det måske er guld — hvad hendes næste
handling viser. Hun tager nemlig et lille stykke (måske et løst relief,
måske den ecnhåndede mands anden hånd?) af hornet med til »en viss
kvinde« (Worm), der muligvis er identisk med den yngre beretnings
Marina, senere gift Thomsen3), i Tønder og beder hende vise det til en
guldsmed, da hun den fattige, ringe pige, var bange for at blive bedraget,
hvis der virkelig var tale om ædelt metal. Rygtet om det fundne bredte
sig hurtigt, da guldsmeden havde bestemt stykket som guld. Sagen kom
myndighederne for øre og byfogden hidkalder pigen for at forhøre hen
de. Da han kommer til det resultat, at guldet er kongens og ikke her
tugens, fører han hende først til den nærmeste kongelige myndighed på
Møgeltønder slot, men da denne ikke er hjemme, stiller ladefogden (så
ledes pigen i hendes ansøgning til kongen) en vogn til rådighed for de
to. Byfogden følger med; det er klart, at man ikke tør lade pigen rejse
den lange vej alene med den værdifulde skat.
Ikke blot stemmer dette handlingsforløb med Worms og pigens beret
ninger, men det er præget af en indre logik, som ikke kan siges at karak
terisere den af Milthers, på sagnforskningsprincipper opbygte fund
historie4) .
3) Hvorfor går forf. p. 14 (»Marina Thomsen, gift med rådmand Johan Thomsen«)
direkte mod von Luttens fundhistorie på et punkt, hvor manden dog må vide det
bedre? — i von Luttens beretning hedder det: »Diese damalige Jungfer Marina Thom
sen«. Det er dog et ret væsentligt punkt i denne forbindelse. Hermed falder de i
øvrigt i denne sammenhæng ligegyldige gisninger bort om Kirstens og Marinas
forretningsforbindelse på kniplingsgrundlag.
4) Man tør vel sige, at Milthers slår ikke så få af støtterne bort fra sine vidners
troværdighed, da det — i hans efterskrift — viser sig, at de familieforhold, han
i begyndelsen af afhandlingen tillagde så stor vægt, er — ganske anderledes. Muligvis
kan det være ham en trøst, at så at sige alle borgere i Tønder dengang var indgiftede
i hinandens familier.
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I kapitlet runeindskriften oversætter forf. på følgende måde:
Jeg Lægæst

Holtes søn gjorde
eller
eller
fra Holt lod gøre

hornet

Forf. har taget denne oversættelse direkte fra »Danmarks runeind
skrifter« uden at tage hensyn til, at der siden er kommet to bidrag5)
(som dog begge er opført i litteraturlisten), der modificerer den tii:
Jeg Lægæst, Holtes søn (eller ætling) gjorde h o r net.
Beskrivelsen af de to horn er så klar og exakt, som man kunne vente
af en trænet arkæolog. Med rette lægger forf. Worms kobberstik til grund,
supplerende det med nogle af de rettelser (hvorfor ikke alle?) som Sorterup og Paulli meddeler; fra kobberstikket i Museum regiurn kan kun hen
tes en enkelt rettelse, »den dunkle sol« i øverste ornamentring, som for
resten ifølge Sorterup både er forkert gengivet og forkert placeret. Ernst
Hansen har i en senere artikel fremhævet, at et maleri i Nationalmuseet
»har interesse, fordi det må være malt direkte efter hornet af en. der
både kunne se og tegne bedre end alle andre, der har gjort billeder af
det«. Ernst Hansen mener, at det formentlig er malet omkr. 1642—46 af
en af Karel van Manders medhjælpere. Dette sidste er næppe rigtigt, da
hornet i alt fald efter underskriften (Als Konig Christian der Vierte noch
regierte) må være efter Christian IV.S død, og efter stil og skrift ville
man hellere sætte det til tiden ned mod 1700, altså nogenlunde sam
tidigt med kobberstikket i Museum regiurn, der i sin opstilling, men
ikke i detailler er beslægtet med det. En nøjere granskning af dette maleri
viser, at det er ganske summarisk m. h. t. detailler, udelader en masse
enkeltheder og har en så barnlig gengivelse af reliefferne, at man kun
vanskeligt fatter, at Ernst Hansen kan rose malerens tegneevne, så me
get mere som denne barnlige tegnemåde ikke forlener maleriet med no
gen art af stilpræg (som tilfældet er med Paullis tegning af det sidst
fundne horn); da maleriet iøvrigt medtager Worms fejl med dødninge
benene m. m. i syvende ring (hvorved maleriets kilde er betegnet) og ikke
har en eneste af de rettelser, Sorterup meddeler, kan jeg ikke med Ernst
Hansen lægge nogen vægt på profilringene mellem de enkelte reliefbånd,
hvorved maleriet adskiller sig både fra Worms kobberstik og stikket i
Museum regiurn; jeg vil tværtimod regne dem med til det væld af unøj
agtigheder, der iøvrigt karakteriserer dette maleri.
Mig bekendt findes intet stik eller snit af det først fundne guldhorn,
som ikke går tilbage på Worms kobberstik (eller træsnit), og intet, der
gennem tegnerens selvsyn yder noget bidrag til forståelsen af billedernes
udseende eller placering.
Hvad Worms kobberstik angår, da er det ikke ilde, når man tager
hensyn til tidspunktet, på hvilket det er udført, et århundrede der var
ukendt med arkæologisk nøjagtighed. I »Danmarks runeindskrifter« er
det træsnittet i Worms runeværk, der er lagt til grund for beskrivelsen,
og selv om dette på mange måder er en god kopi efter kobberstikket, er
det dog bundforskelligt; for det første holder det ikke nøjagtigt de sam
me mål, for det andet er der to deciderede afvigelser i den øverste reliefs) E. Moltke, i Fornvånnen, 1947, p. 340 f. [tawido kan ikke betyde: lod gøre].
C. J. S. Marstrander: Viking XVI, 1953, p. 4 ff. [holtijaR kan ikke betyde »fra Holt«,
men kan kun være patronymikon].
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ring: bolden i anden gruppe er udeladt, og der er indføjet en firbladsroset til højre, som ingen hjemmel har i kobberstikket0); dette sidste
behøver dog ikke at være en fejl, men kan være en korrektur(?). Det
værste er imidlertid, at træsnittet ved sin mere detaillerede og grovere
udførelse bærer langt mere præg af sin egen tid end kobberstikket, der
synes at have gjort et hæderligt forsøg — så vidt tegneren har ment,
han kunne fornedre sig selv — på at efterligne hornets »barbariske«
figurer; (men vil man fx. se, hvorledes en »rigtig« guldhornshest ser ud,
må man gå til Paullis træsnit af det andet guldhorn).
Forf. taler gentagne gange om Worms tegning. Det er sikkert forkert,
dersom meningen er, at Worms egenhændige tegning har ligget til grund
for stikket. Worm har næppe haft noget at gøre hverken med tegnings
forlægget eller med kobberstikket. Jeg har selv — inspireret af Werlauff7) — troet, at Worm personlig havde leveret fortegningen. Men der
er intet i kilderne, der antyder dette, og desuden var han efter alt at
dømme ganske ude af stand dertil. Hans tegneevner — efter de prøver
han har efterladt — var faktisk lig nul. Kobberstikket såvelsom
dets forlæg er en professionel designateurs og stikkers værk, natur
ligvis, og en vanskelig opgave har det været. Vi ved ikke, hvem stikkeren
er, men der kan næppe være tale om andre end kongens og universitetets
kobberstikker, Simon de Pas’ værksted, mens H. A. Greys, universitetets
træskærer (formsnider) nok er mester for træsnittet. Teknikken i guld
hornsstikket harmonerer godt med maneren i andre stik af Simon de
Pas, derimod mindre godt med Greys’ form.
Ved siden af kobberstikket med dets mangler har vi også Worms nøg
terne og prisværdig klare beskrivelse, der virkelig er en moderne arkæo
log værdig. Den er så klar og indlysende, at den set i forbindelse med
kobberstikket ikke skulle kunne give grund til tvivl om hornets form.
Ikke desto mindre har geologen S. A. Andersen hævdet, at hornet var
snoet; hans beviser forkastes af tegneren Ernst Hansen, der dog tager
ideen op og fremfører et nyt uomstødeligt — mener han selv — bevis
for snoningen. Også dette bevis er dog behæftet med så mange påvise
lige fejl, at det ikke formår at kaste tvivl over Worms beskrivelse og
kobberstik. Vi kommer tilbage til det nedenfor, men Ernst Hansens
bidrag nævnes allerede her, fordi det bl. a. bygger på en fejl, der har
indsneget sig i Brøndsteds beskrivelse. Det hedder her: »Hvad dimen
sionerne angår, opgiver Worm hornets ydre kurve til 2 fod og 5 tommer
(75,83 cm — skal være 71,3 cm), dets indre kurve til 2 fod og 1 tomme
(65,39 cm — skal være 61,5 cm), mundingsomkredsen til 1 fod (31,39
cm — skal være 29,5 cm), mundingsdiameteren til 4 tommer (10,44 cm
— skal være 9,8 cm). Fejlen er opstået ved, at Brøndsted har regnet
med vore nutidstommer, mens Worm udtrykkelig siger, at han opgiver
målene i romerfod. Vægten var ifølge Worm — bundskruen ikke med
regnet — 99 unzer 2 drachmer8) (jeg er overbevist om, at det engang
«) Disse forhold viser samtidig, at stikket i Museum regium har træsnittet, ikke
kobberstikket som forlæg.
7) Annaler for nord. Oldkyndighed, 1853, p. 143 med note 2: »Hornet var aftegnet
af ham [Worm] selv. Han erholdt nemlig tilladelse til structuram poculi delineare,
ornamenta et emblemata depingere (Monumenta p. 349)«. Men deraf fremgår ikke
med nødvendighed, at Worm selv skulde have sat sig til at tegne.
8) I det brev, hvori Worm fortæller sin ven Stephanius i Sorø om hornet, som
han just har set og drukket af, meddeler han at det vejer 99 unzer og rummer
2Mj sextar, »hvad der svarer til vort mål + %«, d. v. s., som den ældste oversættelse
har det, 5 pægle.
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har vejet 100, skriver Worm); dette omskrives i den ældste danske
oversættelse (Winstrup: Den danske Hornblæser) til 198 lod og 2 kvint.
Dette er de primære kilder. De turde have forrangen for de anonyme
»flere samstemmende kilder«, der ifølge forf. opgiver vægten til 205 lod.
Til beskrivelsen skal iøvrigt bemærkes: Ring 1, punkt 3. Det er ikke
en enægget kniv, der er tale om, men et kort spyd, og de to dolke på
ring 2 kan ikke alternativt kaldes lansespidser, da de korte skafter ender
i knopper. Ring 1, punkt 3. Ikke blot den ene, men begge mændene, ioran
og bag menneskedyret, har halsringe. Hvorfor fuglen på fisken skal være
en ørn, er ikke let at se; det kan vel ligeså godt være en måge (på rune
hornet har Paulli nærmest tegnet den som en ravn); i det hele må forf.s
zoologiske betegnelser kaldes mere vildledende end adækvate.
Til beskrivelsen af ring 3 burde Sorterups supplement være vedføjet,
nemlig at der på ringen »findes fire sådanne små rundinger som de,
almanak-trykkerne plejer at afbilde solen med« (d. v. s. to koncentri
ske cirkler med angivet centrum).
Til beskrivelsen af ring 5 burde Sorterups supplement være ved
føjet, nemlig: her på kobberstikket mangler 12 små rundinger lige i
rad, underneden dem seks lige sådanne små rundinger, — hvorefter
han har tegnet seks tregrupper af en figur, der består af to koncen
triske ringe, af hvilke den yderste er tæt besat med små, korte, radiære
»stråler«.
Det havde sikkert heller ikke været af vejen at gøre opmærksom
på, at de »to omløbende tætte zigzagbånd« utvivlsomt er, hvad arkæo
logerne kalder trambulerstik, eller tremolerstik (det første af fransk
trembler; ornamentet opstår ved, at guldsmeden sætter en skarpkantet
punsel på metallet og så skælver eller vrikker den frem under tryk;
moderne guldsmede kalder det: sviselere).
På ring 6 er de sorte trekanter ikke omtalt, skønt de for det første
ligger vel oplyst gennem Worms diskussion med den lærde Bolognaprofessor F. Licetus9), og for det andet skal ses under samme syns
vinkel som de »indmejslede små fyldornamenter«, som af forf. beskri
ves som to firtakkede stjerner og en volutformet blomst.
I sit svar til Licetus, der havde foreslået en anden tydning af teg
nene, skriver Worm, efter at han først har meddelt Licetus, at hornet
ikke har 13, men kun 11 ringe: »Derfor undrer det mig ikke, af der
også i andre henseender er fejlet med henseende til dette horns ud
seende (fabrica), skønt dette mere skyldes kobberstikkerens (glyptæ)
ukyndighed end min beskrivelses pålidelighed. Jeg havde gerne ønsket,
at den udmærkede mand havde drejet dette guldhorn så ofte i sine
hænder som jeg, der grundigt har gennemstuderct dets mindste enkelt
heder, så tvivler jeg ikke om, at han ville have dømt ganske anderledes
om visse ting. Du ville også uden tvivl have bemærket, hvad grunden har
været til, at jeg ikke har omtalt dobbeltkorset (duplicis crucis figuram)
og de 4X3 punkter (5 gange ville du sige, som nedenfor) i den sjette
ring forneden, dem du spørger efter p. 174. Alle disse hører nemlig
så at sige ikke til dette horns symbolske (significativas) figurer. Thi
de er hverken punkteret ned i pladen, ej heller står de reliefagtigt
frem, men de er gennemboringer af den form og går igennem den
yderste plade, hvad kobberstikkeren ikke har kunnet vise på anden
9) Trykt i Thomæ Bartholini: De Armillis Veterum Schedion, 1676, og i Additamenta til Worms runeværk.
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måde end ved sort farve, hvormed malerne plejer at udtrykke lege
mers skyggefulde partier. De kan altså ikke betyde det samme som de
andre; og dog tror jeg, de må have haft een eller anden betydning.
Vor høje prins, Christian V., som nu ejer dette horn, mener, at der
har siddet en ædelsten i disse huller, til pryd, en sandsynlig antagelse«.
Heraf fremgår dels med al tydelighed, at disse sorte figurer har
været huller i den ydre, reliefsmykkede ring, dels at Worm kalder tre
kanterne for punkter, hvorved han indirekte kritiserer kobberstikke
rens gengivelser af dem som 5x3 trekanter.
Med hensyn til forf.s beskrivelse af det sidst fundne horn kan antegnes, at det ikke er umiddelbart indlysende, hvorfor Krysings mise
rable tegning af profilringene mellem reliefbælterne skal foretrækkes
frem for Paullis. For det første stemmer Paullis gengivelse af profil
ringen mellem første og andet bælte med Frosts stik (men ikke med Krysing); pro secundo, mener forf., at Paulli selv har digtet de balusteragtige ornamenter på profilringen til venstre? Og har forf. ikke be
mærket, at Paulli udtrykkelig i sin tekst fremhæver, at der ikke er
nogen »forhoven« ring mellem de to nederste figurbælter, hvisårsag
han ikke tegner nogen. Denne mangel har ikke hindret Krysing i at
tegne en af sine normaliserede prydringe her. Mon ikke man kan slå
fast, at det eneste punkt, hvor Krysing bringer noget positivt i forhold
til Paullis tegning og beskrivelse, er hans gengivelse af den store
munding, der viser, at hornet ikke er sluppet ganske uskadt fra sit
ophold i jorden; det er blevet lidt fladtrykt her og der.
Hvad angår det firføddede dyr »uden tydeligt hoved« i nederste
figurbælte synes forf. ikke at have bemærket, at Paulli i sin tekst sam
vittighedsfuldt meddeler, at »Halsen paa det Dyr. som ... staar ved
Menniske-Hovedet, er i sig self saa ophævet, at man til Nød kunne
trække en Traad der igennem10) .. . Dette Dyr haver kiendeligen Øyen,
Mund og Kløer. Men i den Forkortning, udi hvilken det ved Aftegnin
gen er tagen, synes de, endogsaa (paa Hornet self) u-kiendelige« —
hvorefter Paulli, stadig med den yderste samvittighedsfuldhed, be
mærker, at han fjerner menneskehovedet lidt fra dyresnuden, »paa det
ey nogen maatte ansee det for een Menniske-Krop«.
I kapitlet Datering og herkomst slutter Brøndsted sig til Lars-Ivar
Ringboms og Ernst Hansens tanke, at, da relieffigurerne på det først
fundne horn griber ind over de indpunslede figurer, må dette horn
i modsætning til runehornet oprindelig have været bestemt til kun
at have en fordybet, punkteret udsmykning. Hvorefter — med Ernst
Hansen — sluttes, at det først har fået sine relieffigurer påsat under
påvirkning af det derfor \ngre runehorn. Denne teori forekommer
trods alt for indviklet til, at man kan fæste lid til den11). Naturligvis
er det givet, at de punslede ornamenter på det først fundne horn er
udført, før relieffigurerne er loddet på, al den stund de sidste nogle
steder dækker de første. Men derfra og til at antage, at dette først
skulle være sket, efter at det andet guldhorn var lavet, er dog et langt
spring.
10) Burde forf. ikke have nævnt dette forhold, hvor han taler om bærekæden?
u) Jeg har allerede kort ytret mig om den i min anmeldelse af Hans Brix’s bog
om guldhornene i dette tidsskrifts 18. bind, 1950, p. 198, hvor jeg også har nævnt
det grundlag for en kunsthistorisk vurdering, der efter min mening er bærekraftigt.
Min vurdering bliver da, at det sidst fundne guldhorn, runehornet, stilistisk står på
et mere primitivt trin end det første.
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Fig. 1. Det runeløse horn, øverste figurbælte. Kobberstik (af Simon de Pas?)
i Ole Worm: De aureo cornu 1641.

Hvis man tager Ernst Hansens lille, nydelige tegning (afb. Brøndsted
p. 65), hvor han viser, hvorledes hornet har set ud med de indpunslede figurer alene, altså før reliefferne blev loddet og nittet på, vil man
bemærke, at der i øverste ring kun er to sammenslyngede slanger på
langs ad ringen (eller på tværs af hornet, om man vil). Kunsthistorisk
er dette enlige slangepar i denne store ring en umulighed på en tid,
der mere end nogen anden præges af angsten for det tomme rum. Man
kaste et blik på ringen, der er afbildet her som fig. 1 og 2 og fore
stille sig alle relieffigurerne borte. Ernst Hansen har ikke tegnet kob
berstikkets seks (træsnittets syv) firbladsrosetter med, da han kun
vil vise de indprikkede figurer, ikke ornamenterne. Men det er allige
vel dem, der giver den naturlige løsning på problemet; thi når man
tænker sig dem indsat, vil man se, at disse seks eller syv rosetter sam
men med slangerne tværdeler ringen på midten. Hvorfor? Er det ikke
et besynderligt sammentræf, at denne ring er den eneste, der har to
relief-figurrækker, den ene over, den anden under den indpunslede
»skillelinje«? Mon ikke slangen og rosetterne skulle være indpunslede
med anbringelsen af reliefrækkerne for øje?
En anden ting, som gør hypotesen med punslingsudsmykningen
uden reliefferne mindre sandsynlig er de korslagte mænd. De tjente
jo til hank for den bærekæde, hvis anden ende formentlig har hængt
i en øsken ved »dødningebenene« på syvende ring (som antaget af
M. B. Mackeprang)12). Skulle hornet da tidligere have undværet bære12) Aarbøger for nord. Oldkyndighed, 1936, p. 93.
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Fig. 2. Det runeløse horn, øverste figurbælte. Træsnit (af H. A. Greys?).
Kopi i Ole Worms runeværk 1643 efter fig. 1, men bolden
glemt og firbladsrosetten yderst til højre tilsat.

kæde — eller skulle det have haft andre øskener, som blev fjernede ved
relieffernes postulerede senere påsætning?
Vort kendskab til germansk — og senere — ornamentteknik for
langer heller ikke, at vi skal gå den af Ernst Hansen og Ringbom
foreslåede omvej. Naturligvis er det først fundne guldhorn dekoreret
efter en ligeså fast plan som det andet; det er en ret hasarderet tanke,
at man skulle skride til et sådant værk uden forarbejder. Men udsmyk
ningen, såvel den indpunslede som reliefferne, er anbragt på fri hånd,
som tidens skik og brug var (jfr. også runeindskriften). Altså har
guldsmeden i visse tilfælde forregnet sig med de indpunslede figurer; han
har laet dem anbragt så tæt, at han blev nødt til at lægge relieffigurerne
mere eller mindre ovenpå dem. Denne forklaring er fuldtud tilstrækkelig,
men hvem siger, at det ikke i nogle tilfælde netop var meningen at kon
takte de prikkede og de påloddede figurer? Hvorfor må relieffigurerne ikke
i visse tilfælde gå lidt ind over de andre? Vi aner jo ikke noget om den
indre sammenhæng mellem de indpunslede slanger, dyr og »elementår
ånder« på den ene side og relieffigurerne på den anden. Og hvilken garanti
har vi endelig for, at tegneren, der lavede forlægget til kobberstikket, ikke
har klemt figurerne meget mere sammen end de har været på hornet?
Ret beset turde derfor den Ernst-Hansen—Ringbomske, af forf. godkendte
hypotese, hvile på meget svage fødder.
Endelig til slut et par ord om »den snoede guldhornsteori«. Jeg skulle
ikke være kommet ind på den, hvis ikke Ernst Hansen i Politikens Maga
sin for 23. november 1954 — altså efter at Brøndsteds bog var udkommet
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— havde genoptaget S. A. Andersens gamle idé, som Brøndsted kort af
færdiger (jfr. ndf.).
Det er her på sin plads at gøre opmærksom på, at de forskere, der hæl
der til »den snoede teori«, gør det på grundlag af et subjektivt syn på
en tegning fra 1639 og på trods af den foreliggende tydelige beskrivelse
hos Worm, der siger, at hornet er rotundum et incurvum; dette bekræftes
af hans kobberstik og af kobberstikket i Museum regium, hvis beskrivelse
gentager Worms rotundum et incurvum; disse for enhver forståelige
gloser gengives i den samtidige oversættelse ved: trindt og krumt. Kobber
stikkets troværdighed bekræftes af, at ingen før S. A. Andersen fik den
tanke, at hornet havde været snoet; den bekræftes af, at Worms strenge
kritiker, Sorterup, ikke havde noget at indvende mod Worms kobberstik,
skønt han selv roste sig af at være tegnekyndig, ej heller protesterede
Paulli. Den bekræftes af, at hornets ejermand, den udvalgte prins, roste
den troværdige afbildning af hornet, da han havde modtaget Worms af
handling (commendat non solum genuinam Cornu delineationem, skriver
hans livlæge Custer til Worm13), den bekræftes endelig af, at der andet
steds i Worms runeværk — og samtidige værker — findes tegninger af
horn, som virkelig tydeligt er snoede som lange oksehorn, hvilket beviser,
hvis man ikke vil tro det, at de godt kunne tegne snoede horn dengang,
hvis hornene virkelig var snoede. Sandelig, der hører ikke lidt dristighed
til over for dette materiale at påstå, at guldhornene var snoede.
Hvad er da Ernst Hansens beviser, som han finder så afgørende, at
han ender sin artikel med følgende ord: Da der nu formodentlig ikke er
noget at slaas om i spørgsmaalet om guldhornenes form...?
Ernst Hansen viser først, at kobberstikket er konstrueret over regel
mæssige cirkelslag; dernæst angiver han med meget oplysende pile, at
man ikke (som S. A. Andersen har villet) af skyggerne kan slutte, at hor
net har været snoet. Men så konstaterer han, at de to mundingsdiametre
stemmer med de mål, Worm opgiver i sin tekst. Det er da bevis på, at
tegningen skal gengive hornet i fuld størrelse. Imidlertid skal den indre
korde mellem de to mundinger efter Worms mål være 53,15 cm lang,
men på stikket er den 5,0 cm for kort; heraf fremgår, at eet af punkterne
må ligge fremme (eller tilbage) i planet, og at fremspringet bliver 21,8
cm, hvis den angivne korde skal have det af Worm opgivne mål. En
bekræftelse på, at hornet virkelig har været snoet, finder Ernst Hansen
herefter i det forhold, at hornets ydre krumning på kobberstikket måler
9,4 cm mindre, end den efter Worms opgivelse (75,83 cm) skal, og at den
indre krumning, som Worm måler til 65,39 cm, på kobberstikket er
8,8 cm for kort. Resultat: »Hornets omrids er tegnet som en almindelig
parallelprojektion vinkelret på et lodret plan . . . det har været tvunget
i to planer«.
Som ovenfor anført, er Ernst Hansen kommet for skade at bruge
Brøndsteds forkerte mål. Tager vi de rigtige, af Worm opgivne mål, viser
det sig, at den af Ernst Hansen opgivne korde ikke skal måle 53,15 cm,
men 51,6; desuden har Ernst Hansen ikke målt nøjagtigt på stikket, thi
hans mål, 48,15, må korrigeres til 48,28 (når vi nu endelig skal være
nøjagtige). Differencen bliver da ikke 5 cm, men kun 3,32 cm! Hornets
ydre krumning skal ikke, som opgivet af Ernst Hansen, være 75,83 cm,
men 71,3 cm, og selve kobberstikket måler ikke 66,43, men 68,45 cm;
13) Epist. I, 499 (25/1, 1641).
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differencen er altså ikke 9,4 cm, men kun 2,85! Hornets indre krum
ning skal ikke være 65,39 cm, men 61,5; kobberstikket måler ikke 56,19,
men 58,75 cm. Differencen er altså ikke 8,8 cm, men kun 2,75! Vender
vi os derefter til mundingsdiametrene, viser det sig, at den store mun
dingsdiameter ifølge Worin skal være 9,8 (ikke 10,44) cm, men den er
fra 9,45—10,2 cm, alt eftersom man måler ind- eller udvendig, den lille
mundingsdiameter skal ifølge Worm være »omtrent halvanden tomme«,
altså omtrent 3,69 cm, men er på kobberstikket 3,4 cm14). Det hele drejer
sig således kun om småunøjagtigheder, og hvis vi vil prøve, om Worms
mål på hornet — hvad man aldeles ikke kan vente — er pinligt nøj
agtige (jfr. ovfr.: omtrent halvanden tomme!), har vi et udmærket mid
del til kontrol, idet han opgiver os både diameter og periferi på åbnin
gerne; det er da et simpelt regnestykke ved hjælp af 2jcr, hvor vi, for
at undgå kritik, kan sætte n til 3,14159, at udregne, at med en opgivet
radius på 4,917 burde den store omkreds blive 30,8 cm, den som Worm
opgiver til 29,5 cm; på lignende måde udregnes, at den lille mundings
periferi burde være omtrent 11,59, men opgives af Worm til omtrent
9,8 cm.
Imidlertid viser alt dette måleri og disse nøjagtige udregninger, hvad
man på forhånd kunne vide, at det er omsonst at foretage kontrolopmå
linger på Worms — eller i det hele taget på den tids15) — afbildninger.
Kobberstikket stemmer præcis så godt med de opgivne mål, som man
kan vente.
Med rette affærdiger Brøndsted da også den snoede teori under hen
visning til, at Chr. Jürgensen Thomsen havde bistået ved rekonstruktioner
ne, som nu findes i Nationalmuseet, hvorfor der i alt fald måtte være
garanti for, at formen var rigtig. Herimod indvender Ernst Hansen, at
Thomsen kun var godt 13 år, da guldhornene blev stjålet, hvorfor hans
erindring kunne have spillet ham et puds. Hertil er dog vist kun at sige,
at ligeså lidt som Ernst Hansen — med sin store kærlighed til og inter
esse for vore oldtidsminder — sikkert ville være i stand til at glemme
guldhornets form, hvis han kun een gang havde haft det i hånden, og
selv om han kun havde været en halv snes år, ligeså utvivlsomt har Thom
sen, denne fødte museumsmand, ikke kunnet glemme dem så meget, at
han uden indvending lod modellerne blive krumme, hvis originalerne hav
de været snoede. Men der er et vidne til. Brøndsted kunne også have ført
Werlauff frem; da han var født 1781, kunne han altså have set guld
hornene i en alder af godt en snes år. Hans forskellige afhandlinger om
guldhornene viser hans interesse for disse oldsager og et nøje kendskab
både til dem og de gamle tegninger. Ifølge sine egne udtalelser havde han
set det først fundne horn blive brugt som blæsehorn, »og på det store
kongelige Bibliotheks Læsesal, gjennem flere Værelser ofte hört dets
14) De her opgivne mål er taget af arkitekt Curt von Jessen under kontrol af arkitekt
Elna Møller og anmelderen. Alle de reviderede mål, selv dem der næsten er identiske
med Ernst Hansens, er medtaget; også dette er nemlig en lære.
is) Hertil kan knyttes et citat fra Svend Aakjær: Maal, Vægt og Taxter i Danmark
(Nordisk Kultur XXX, 1936, p. 175) »Fortidens Smede har savnet den matematiske
Akkuratesse, som kræves for at gøre Maaleredskaberne nøjagtige og ensartede. Det
viser sig, at selv Maaleredskaber, som er udarbejdede under Tilsyn af en saa kyndig
Matematiker som Ole Rømer, viser Forskelligheder for samme Maaleenhed paa samme
Maaleredskab, og hvor meget mere da ikke imellem de forskellige Maaleredskaber?«
— Ifølge sagens natur stillede man heller ikke de samme krav til nøjagtigheden
som nu.
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giennemtrængende Lyd, naar der for de Besøgende blev tudet deri«16).
Vigtigere i denne forbindelse er det dog, at Werlauff åbenbart har været
i nærmeste kontakt med de til Atlas for nordisk Oldkyndighed udførte
nye tegninger, hvad der fremgår af flg. citat.: »De nyeste, med störst
Kritik og Omhue udførte Forestillinger ville forefindes i det af Selskabet
paatænkte Atlas; disse ere, under Tilsyn af Archiv-Secretair Strunk teg
nede af Kunstmaler Chr. Zeuthen og staalstukne paa tre Plader«17). Mon
det ikke herefter skulle være muligt at slå en pæl igennem enhver form
for guldhornssnoning?
De gamle, de evigunge guldhorn har atter givet anledning til diskussion.
Og således vil det blive ved. Jo fjernere tingene er fra os, des mere fristes
fantasien til tolkninger og hypoteser. Guldhornene er tabte, men de
bevarede tegninger lokker og drager stadig læg som lærd. Ikke alle bidrag
er skridt fremad, men selv den urimelige diskussion om krum eller snoet
har ikke været værdiløs, thi den har givet anledning til et detailstudium
af tegningerne så minutiøst, som det vel ikke ellers ville være foretaget.
Hvis Ernst Hansen får realiseret sin tanke at udgive alle kendte stik,
snit og tegninger af guldhornene, vil det blive en billed-pendant til Brønd
steds tekst-oversigt. Og een gang — eller engang imellem — bliver stof
fet så stort, så vendt og drejet, at det er nødvendigt at få en oversigt.
Den har nu Brøndsted sidst givet os. Hans bidrag er straks sat under
debat, og hvis disse linjer giver grundlag for ny diskussion, er løbet atter
i fuld gang. Når det fastslås, at man først må lære at anskue det over
leverede stof på rette måde, kan enhver sikkert give forf. ret i hans
slutreplik om fremtidens guldhornsforskning. »Nej«, skriver han, »større
viden kan kun hentes fra flere arkæologiske fund. Og saadanne, føjende
i kæde ny indsigt til gammel, vil komme; langsomt vistnok, meget lang
somt; men de vil komme«. — Hvad bliver det næste efter Stenmagleæsken?

Middelalderens tveæggede sværd.
Ada Bruhn Hoffmeyer: Middelalderens tveæggede sværd I—II.
Udgivet af Tøjhusmuseet 1954. I 207 s., II 96 s. og 52 plancher.

Værket, som har indbragt sin forfatter doktorgraden ved Københavns
universitet, har taget en omfattende og hårdt tiltrængt opgave op. Siden
Jan Petersens grundlæggende værk fra 1919 om de norske vikingesværd
har man savnet en fortsættelse. Det er det, man nu har fået med
dr. Bruhn Hoffmeyers bog.
Forfatterens problemer har været meget lig den norske forgængers.
Et stort, spredt og uoverskueligt genstandsmateriale skulle samles sam
men og ordnes systematisk og kronologisk. Det er imponerende, så man
ge sværd det er lykkedes forfatteren at skaffe sig oplysninger om. I bind
II findes et forbilledligt, systematisk katalog over samtlige omtalte våben,
og det indeholder ikke mindre end 537 numre. Af dette materiale stam
mer dog kun en mindre del fra sikre danske fundsteder; men yderligere
42 sværd kan være fundet her i landet. Vi kan glæde os over at have 122
af disse udmærkede museumsgenstande indenfor vore grænser idag.
Et så stort og mangfoldigt materiale kan naturligvis grupperes på
flere måder, efter forskellige synspunkter. Jan Petersen valgte en typeig) Annaler for nord. Oldkyndighed, 1853, note 1 p. 187.
17) Sammesteds p. 192.
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inddeling, der byggede på fæstets form. Det er en noget tør måde at gøre
det på, omend meget nærliggende, og så overser den jo ganske sværdets
egenskaber som brugsgenstand. Det må vel opfattes som en reaktion mod
den gamle, stilistiske skole, når forfatteren i sin indledning skriver, at
der i tidligere, våbenhistoriske værker har været taget alt for lidt hen
syn til våbnenes brug. Det er en bemærkning, mange moderne forskere
vil give forfatteren ret i. Det skuffer derfor ikke så lidt, når man kon
staterer, at bogens genstandsbehandling er en tro kopi af Jan Petersens,
således at inddelingsgrundlaget fortsat er fæstets form. Forfatteren
skylder sine læsere en forklaring på, hvorfor brugssynspunktet helt er
svigtet, og hvorfor klingerne, der under brug er langt vigtigere end fæ
sterne, ganske er ladt ude af betragtning ved inddelingen af materialet.
Forfatterens resultat er blevet en inddeling af sværdene i to hoved
grupper, en romansk og en gotisk. Selvom det ikke siges klart, er det
en måde at udtrykke en ældre og en yngre gruppe på, da det jo ingen
lunde er selvfølgeligt, at en jordnød-formet fæsteknap er romansk, mens
en pæreformet er gotisk. Grænsen mellem de to grupper synes at ligge i
tiden 1300—1350. Da selve materialet viser, at der i tiden 1300—1350
sker en overgang fra hugklinger til stødklinger, er det temmeligt ubegri
beligt, at chancen for at drage klingerne med ind som inddelingsgrundlag
forpasses. Tilmed ville der være vundet en fastere kronologi. Hver af de
to hovedgrupper opdeles derefter i mindre kategorier, der hver for sig
karakteriseres ved fæsteknappens og parerstangens form. Her har for
fatteren selv måttet skabe sig betegnelser for knappernes form, hvad
ikke altid har været lige let. I de fleste tilfælde er udtrykkene gode og
dækkende, men et enkelt sted er det gået galt. Gruppe II siges at have
en jordnødformet knap, skønt der givetvis er tale om en paranød. Det
har oversætteren af det engelske resume også indset og skrevet: brazilnut,
så skaden er ikke så stor.
Derefter gennemgås de enkelte grupper, hvis individer søges bestemt
i tid og sted. Her kommer forfatterens store viden rigtig til udfoldelse.
De vigtigste daterbare stykker fra alverdens lande fremdrages, og de andre
stykker grupperes omkring dem. I de udmærkede bestræbelser for at
bestemme genstandene er også billedfremstillinger draget ind, bl. a.
danske ligsten, ligesom der er gjort et stort arbejde for at få noget ud
af de meget vanskelige klingeindskrifter og stempler.
Alt ialt er denne del af bogen en meget fyldig, let overskuelig og sær
deles nyttig håndbog for alle, der har berøring med middelalderens sværd.
Et stort set udmærket billedmateriale og det omtalte katalog over eksiste
rende sværdmateriale forøger yderligere værdien af dette afsnit.
Men foruden at behandle sværdets udviklingshistorie og kronologi, har
forfatteren også sat sig som opgave at redegøre for dets stilling i den
våbenhistoriske udvikling og dets krigsmæssige brug. Hele denne side af
sagen har imidlertid kun fået tildelt et enkelt kapitel; dertil kommer
dog flere krigshistoriske betragtninger rundt om i bogen. Den stedmoder
lige behandling, forfatteren har givet krigshistorien rent kvantitativt,
stemmer desværre godt overens med kvaliteten. Det sidste kapitel har
langt ringere værdi end den øvrige del af bogen.
Det er forfatterens hensigt at vise, at sværdet ingen betydning har haft
for krigskunstens udvikling, og at det som krigsvåben kun har været
af sekundær betydning. Under forsøget på at vise dette fremlægges en
række spredte, ofte løsrevne og tilfældige bevisligheder, der endda kan
være indbyrdes modstridende, således at læseren, i stedet for at blive
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overbevist om tesens rigtighed, bliver mere og mere utryg ved forfatterens
førerskab. Hvorledes der vendes op og ned på reale begreber ses måske
bedst bd. I, s. 59, hvor den pansrede rytterhær i perioden omkring 1350
gøres til en tungt bevægelig, defensiv våben art i modsætning til de let
bevægelige fodfolksmasser. Virkeligheden er så noget nær det modsatte.
Ridderen var selvfølgelig til hest for at kunne bevæge sig hurtigt, og han
var pansret bl. a. for at kunne nå levende frem til fodfolksmodstandercn,
der var forsynet med bue og armbrøst. Noget af det mest ubevægelige,
som tænkes kan, er derimod en middelalderlig fodfolksmasse, som er
noget ganske andet end den nyere tids leddeltc, veldisciplinerede infan
teri. Det er utvivlsomt rigtigt, når forfatteren skriver, at sværdet ingen
indflydelse får på middelalderens krigskunst, forstået på den måde, at
sværdet ikke fremkalder nye modvåben eller nye kampmåder. Gamle for
domme med hensyn til sværdets betydning for harniskets udvikling ryd
des her af vejen. Men det kan ikke berettige til at degradere sværdet til
et sekundært våben, idet det i den omhandlede periode forholder sig på
samme måde med lansen. Og forfatteren vil netop trække lansen frem
som det betydningsfuldeste våben. Størst bliver ens forbavselse dog,
når man senere opdager, at armbrøsten i modsætning til de to førnævnte
våben har haft indflydelse på både taktik og bevæbning. Denne bliver
bare ikke bærer af den fornemme titel: middelalderens hovedvåben. Som
det vil forstås, mangler der fasthed og logik i fremstilling og tankegang.
Der var to karakteristiske kampformer i den yngre middelalders Europa:
kampen mellem rytterhærene og kampen om borgen. At rytterne i old
tidens slutning viste sig det sværd-bevæbnede fodfolk overlegent, er ble
vet forklaret med fremkomsten af rytterlansen. Det er en gammel op
fattelse, som dog ikke står uantastet. Men det betyder i hvert fald ikke,
at forfatteren ud fra denne opfattelse kan drage den slutning, at sværdet
dermed har mistet sin betydning i middelalderens kamp rytter mod ryt
ter. Det er en kampform helt forskellig fra kampen rytteri mod fod
folk. Tværtimod indgik sværdet som et absolut nødvendigt led i denne
kamp. Når de panserklædte ryttere tørnede mod hverandre, søgte de
naturligvis først at fælde modstanderne med dc lange lanser. I hvor
mange tilfælde kampen afgjordes hermed får stå hen, men der er intet,
der tyder på, at det var det typiske. I langt de fleste tilfælde gik lansen
tabt eller knækkede, og kampen måtte følgelig fortsættes med sværdet.
At sværdet stadigt tilpasser sig harniskets udvikling, og det pointeres
netop i bogen, bekræfter rigtigheden af den her fremførte opfattelse.
Lanse- og sværd-kamp var begge organiske led i rytterkampen, og der
er ingen målestok for, hvilket af de to våben der var vigtigst.
Kampen om borgen formede sig anderledes. Det var stiger, blider og
tilsidst kanoner, der her var afgørende i den forstand, at de gjorde det
muligt at forcere det passive forsvar. Men afslutningen af kampen, der
fandt sted på de bestegne mure eller omkring gennembrudsstederne, fore
gik under sværdskifte. Naturligvis, da sværdet var det eneste våben, der
kunne medføres under slige forhold.
Sværdet var, kort sagt, med under alle kampforhold, det var med til
at fremkalde afgørelsen i stort og småt. Derfor er sværdet også i mid
delalderen blevet dyrket som magtens og manddommens symbol. Påstan
den om sværdets sekundære betydning i middelalderen står stadig ube
vist. Spørgsmålet er, om det opstillede problem ikke er et rent skin
problem, idet man vil måle, hvor ingen målestok findes.
Der kan i dr. Bruhn Hoffmeyers bog hentes en stor og gedigen viden
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om middelalderens tveæggede sværd, en viden om dets typologi og kro
nologi, som museumsmænd og samlere vil være hende taknemmelige
for. En fyldig håndbog om denne interessante genstandsgruppe er os
hermed givet. Derimod er bogens konklusion med hensyn til sværdets
brug og krigsmæssige betydning på det fremlagte grundlag ikke holdbar.
Finn Askgaard.

Danske adelige gravsten.
Chr. Axel Jensen: Danske adelige Gravsten. Udgivet af Selskabet
for Udgivelse af Danske Mindesmærker. Med tilskud af Ny Carlsbergfondet. I—II. København 1951—53. 287 + 378 sider + 114 plancher i
lystryk med sten fra 1470—1600.

Når man sidder med Chr. Axel Jensens store værk i hænderne, bliver
man spontant betaget af dette arbejdes uhyre omfang og den grundig
hed, hvormed forfatteren har gennemarbejdet problemerne. Desværre
nåede C. A. Jensen ikke helt at give det sidste bind den samme afpuds
ning som første del. Efter hans død blev det meget store arbejde at
gøre sidste bind færdigt udført af M. Mackeprang og E. Moltke.
I værkets undertitel »Studier over værksteder og kunstnere« viser
forf. sin store beskedenhed, for der gives meget mere i bøgerne. Også
personalhistorie, heraldik, sprog, bogstavformer, dragter og meget andet
kan man her søge oplysning om. 1. bind har 265 rene tryksider mod
2. binds 133. Med 1. bind fulgte 114 lystryktavler af Danmarks bety
deligste gravsten og enkelte tavler fra bygninger særlig fra ældre tid.
Ialt er ca. 1000 sten omtalt, hvoraf de ca. 900 er rene gravsten. Sidst i
2. del er stenene gennemgået, aflæst og beskrevet i en såkaldt »sten
katalog«. Indsamlingen af oplysningerne hertil må have været et uhyre
arbejde. Endelig er værket forsynet med 64 sider sted- og navneregister.
Mellem 1470 og 1570 brydes den gamle gotiske tradition med den
friske, spirende renaissance. Forf. oplyser os om, at ved 1470 træffer
man de første hjemlige gravstenskunstnere i Danmark, som dog måske
havde lært deres kunsthåndværk i udlandet. Ved ca. 1500 kom en stor
bygmester og billedhugger til Norden, Adam van Düren. En anden meget
betydelig kunstner, der virkede her i landet ca. 20 år fra 1508, var
Claus Berg. Endnu kæmpede gotikken en drabelig kamp for at holde
stillingen. Ved 1536 brød dog ifølge C. A. Jensen renaissancen helt igen
nem. De store nye kunstnere, der nu kom til at virke i Danmark, var
den alsidige bygmester — og antagelig billedhugger — Morten Bussert
og altmuligkunstneren Jakob Binck. Den sidste drog frem og tilbage
mellem landene og havde bevislig en gang efter højeste ordre sam
arbejde med Bussert om forslag til Krempes forsvarsværker.
C. A. Jensens bog støttes fra det 16. århundredes midte af mange
arkivalske oplysninger. Hovedværket fra denne tid er Absalonstenen
i Sorø fra 1536. Udforskningen af de problemer, der rejser sig ved
dette velbevarede kunstværk, er meget omfattende, og alt tyder på,
mener C. A. Jensen, at stenen må være hugget på Busscrts værksted i
København. Busserts formsprog trivedes godt i mange år hos elever
og medløbere. Et af elevværkstederne, det i Odense, nåede dog at få
udført en gravsten i 1543 af allerstørste kunstneriske værdi, nemlig
stenen over Axel Gøje (tavle 40). I Roskilde havde man ved 1550 et
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stort stenhuggerværksted, der blev ledet af Hans Maler. Af hans virk
somhed har G. A. Jensen påvist o. 80—90 arbejder. I de ca. 30 år Hans
Maler virkede, løb tiden fra ham, og nye strømninger i kunsten kom
hertil. Det mærkelige gravmæle i Øster-Broby for Peder Oxe (tavle 68)
er meget fremmedartet og tankevækkende. I bogen om Kronborg har
jeg stillet det sammen med forporten på Frederiksborg, der antagelig er
fra 1562, men dette forslag har C. A. Jensen vistnok ikke akeepteret.
At personerne på gravsten kan virke helt spøgefulde, har man et eksem
pel på fra tavle 72, med den girafhøje Iver Lunge og hans tilsyneladende
barnekone Maren Bjørnsdatter. Ialt opererer forf. med mere end 34
forskellige værksteder eller kunstnere, så der er mange navnløse folk.
Højrenaissancen sætter ind ved 1570—75, navnlig fra den blomstrende
by Antwerpen. Fra Nederlandene udgik den omarbejdede fransk-italienske kunstretning renaissancen til et modtageligt Norden. Det var dog
ikke alene de store gravmæler, der viste tidens nye stil. De fremmede
stenmestre arbejdede med nye former ved slotte og herregårde. Alle
kender den kæde af skønne bygninger, som blev rejst i 16. århundredes
sidste del, med Kronborg og Uraniborg som de strålende midtpunkter.
Fra Kronborgs opførelsestid er en del regnskaber bevaret, og man får et
antal navne på håndværkere og kunstnere, der arbejdede i sten. Ud fra
navne og former ved slottet vil man prøve at finde arbejder af de navn
givne mænd ude i landet, hvor kunstnerne i de fleste tilfælde ikke er
navngivne. Derfor er studiet af Kronborg af den allerstørste betydning
for kunsthistorien.
Men fortolkningerne af regnskaberne fra Kronborg og sandstensarbej
derne i forhold til andre arbejder i landet kan naturligvis være for
skellige. I min bog om Kronborg har jeg prøvet at omdøbe C. A. Jensens
favorit »Alabastmesteren«, der skal have haft værksted i København,
til en af Kronborgs ledende stenhuggere, Harmenn Griis, der havde store
arbejder på slottet såsom den store østgavl på kirken fra 1577—78 og
den dobbelte forport fra 1576. C. A. Jensen knæsætter i værket om de
adelige gravsten (II, s. 29) et helt nyt synspunkt i kunsthistorien, der
må kaldes ret opløsende for gamle traditioner. C. A. Jensen skriver,
at en entreprenørkontrakt om f. eks. et sandstensarbejde ved Kronborg
ikke absolut behøver at sige noget om stenmesterens egne former, idet
han kan have ladet andre stenhuggere udarbejde tingene eller have lånt
folk fra andre mestre, som arbejdede med selvstændige former. Det sidste
forhold bruger C. A. Jensen for at bortforklare det faktum, at det løve
hoved fra 1577, der endnu findes ved Kronborgs kirkegavl, som Harmenn
Griis udførte, også findes i flere udgaver på de arbejder, som efter
G. A. Jensens undersøgelser antoges at være Alabastmesterens værk. I
1936 præsenterede jeg C. A. Jensen for denne løvemaske på Kronborg,
og han udpegede selv i slottets stensamling flere andre små masker
fra gavlen, desværre noget beskadigede, der så afgjort havde samme
karakter som masker, der findes på de værker, C. A. Jensen bestemmer
som arbejder af Københavns Alabastmester. G. A. Jensen mener (II,
s. 23), at alabasterværkstedets folk har hugget de to løver ved buen
til nordfløjens store sydportal på Kronborg fra 1575—76, som Gert
v. Groningen oprindelig havde kontrakt på og fik leveret farver til for
at staffere sandstenen med. Disse to figurer er de eneste på Kronborg,
som efter G. A. Jensens mening er udhugget af alabasterfolkene, der
ellers strøede store arbejder ud over landet til kong Frederiks aller
nærmeste venner. Mon ikke det er mere nærliggende at sætte løverne,.
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dersom de skal fratages Gert v. Groningen, til arbejder af Harmenn Griis,
der virkede ved den tid med store ting på Kronborg, og som C. A. Jensen
også oplyser benyttede meget af det samme formsprog som Alabastmesteren. At Alabastmesterens og Harmenn Grus’ arbejder på flere
punkter dækker hinanden, giver så afgjort den formodning, at de må
være, som der står i den gamle komedie: for Floridor er Celestin, og
Gelestin er Floridor. På et andet punkt om Kronborgs gådefulde sten
mester Harmenn er jeg nu også af en anden mening end C. A. Jensen,
der oplyser, at denne mand er den samme som den i Kronborgs regn
skaber omtalte Herman Gertsen, der nævnes efter 1583 og altid med
dette navn. Efter Herman Gertsens hele formsprog på Kronborg at døm
me må det være en meget yngre mand, ellers skulle den ældre Harmenn
være gået i lære igen, og det er vel tvivlsomt.
Nogle år inden Harmenn Griis kan påvises her i landet, havde man
i Århus en meget habil stenmester Giert van Groningen. C. A. Jensen har
også her udført et stort indsamlingsarbejde af de gravsten, der efter
al sandsynlighed er Giert van Groningens værk. De sidste i hans pro
duktion er ikke de smukkeste og står ikke mål med hans tidlige værker
som Knud Gyldenstjernes sten i Århus dom eller Niels Krabbes i Ålsø
med de overlegent formede overbuer. Mon den ejendommelige sten fra
1575 i Kolding kirke med kongens og dronningens navnetræk og den
fantasifulde overbue til minde om et byggearbejde ved kirken også
skulle være et værk fra Giert van Groningens hånd? Denne kunstner
gav mange af sine gravsten de mærkeligste buer øverst på stenene. På
Koldingstenen er et morsomt sammenspil mellem den øvre bue og de
to småbuer, der markerer kronerne over de kongelige navne.
Den afdøde ledende kunstner Giert van Groningens værkstedstraditio
ner virkede med forskellige folk som ledere til op mod 1600. Man
havde på disse Århus værksteder en mærkelig skik at sætte IHS, Kristi
monogram, både ved adelsmanden og hans frues figurfremstillinger.
Det var ellers god latin i det 16. århundrede, at man overlod det til
damerne; f. eks. er det anvendt ved bygninger, adelens praktiske damer
lod rejse — der er flere eksempler herpå. I C. A. Jensen’s værk oplyses,
at monogrammet først kom frem ved ca. 1574, men på jomfruernes
sten fra 1570 i Øster Egede er det benyttet. C. A. Jensen skelner efter
Groningens død imellem hans efterfølgere således, Groningens værksteds
arbejder, elevarbejder eller kopistarbejder, et i sandhed kompliceret
system, som må have krævet mange overvejelser at fastlægge. Her op
mod 17. århundrede fremstilles en rigdom af sandstensarbejder ved de
store herregårde såsom Voergård, Visborggård, Nørlund, Lindenborg,
Rosenholm for at omtale de større. Måske C. A. Jensen havde tænkt sig
at sætte nogle af gravstensværkstederne i forbindelse med herregårdene.
Har skaberne af Kronborgs senere sandstensarbejder fra 1578—86, da
så meget nyt og mærkeligt så dagens lys og mange navngivne billed
huggere virkede, også fremstillet gravsten? Måske havde Ghr. Axel Jensen
tænkt sig noget i denne retning for gravstederne i Helsingørs kirker,
men der var ingen efterladte optegnelser herom. Noget bredere er de
skånske værksteder omtalt.
Vi må være glade for det store arbejde, C. A. Jensen har lagt frem.
Noget kunne man vel ønske, var yderligere uddybet. Dog som kilde
skrift vil man i mange år vende tilbage til værket.
Charles Christensen.
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Traps Danmark.
J. P. Trap: Dan m a r k. Femte udgave. Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft. Frederiksborg, Holbæk og Sorø amter (bind III,
1953—54, ialt 960 sider. Præstø amt (bind IV, 1), 1955, 376 sider. Gad.

Den udgave af Traps »Danmark«, som nu ser dagens lys, er den femte
i den række, som begyndte med kabinetssekretær J. P. Traps fem bind
»Statistisk-topografisk Beskrivelse af Danmark«, der udkom i 1858 og
de nærmest følgende år. Anden udgave besørgede Trap selv i 1870’crne,
tredie blev redigeret af H. Weitemeyer og kom i årene omkring århundred
skiftet. Det var også Weitemeyer, der i 1919 påbegyndte udsendelsen af
fjerde udgave, som efter hans død blev videreført af Gunnar Knudsen og
afsluttet 1930. Man konstaterer forbavset, at tiden er fløjet sådan af
sted, at en femte udgave nu er i fuld gang, redigeret af Niels Nielsen,
Peter Skautrup og Povl Engelstoft. Det er ikke nogen ringe sag at frem
stille en håndbog, som på de topografiske videnskabers vidtspændende
område kan sammenfatte et uhyre stof på en sådan måde, at den lige
som forgængerne kan blive det naturlige udgangspunkt for al syslen med
topografiske og lokalhistoriske spørgsmål. Opgaven stiller store krav til
en kyndig og stærk redaktion, som forstår at udnytte en talrig medarbej
derstab og et gennem mange år indsamlet materiale i adskillige institu
tioner. De redaktionelle forhold ved de forskellige udgaver af Traps
»Danmark« genspejler en udvikling også inden for de i værket repræ
senterede videnskaber, efter de dage for snart hundrede år siden, da
J. P. Traps enkeltmandsforetagende realiserede de drømme, flere af det
18. århundredes lærdeste mænd havde haft om en topografisk håndbog
for hele landet.
Hver generation sin Trap! Er udviklingen inden for de topografiske
videnskaber virkelig så overvældende? Der er kommet meget nyt stof
med i femte udgave. Klarest ses det af indledningerne til amterne, som
fra i fjerde udgave at være nogle få sider ulæselig opremsen især af sta
tistiske angivelser nu er svulmet op til at være en instruktiv og særdeles
læseværdig oversigt over amtets forhold, moderne geografi på bedste
måde. De geomorfologiske afsnit forklarer terrænet, så man fornemmer
dets udvikling og ser det plastisk for sig. Bestandig peges her og i de
kulturgeografiske afsnit, som giver rids af befolkningsfordelingen og
dens erhvervsgeografiske baggrund, på samspillet mellem natur og kul
tur, som det er geografiens fornemste opgave at belyse. De traditionelle
oplysninger om amtets statistik gives stadig, men delvis i forbedret form.
Amtsindledningerne slutter med to afsnit »Oldtidsbebyggelse« og »Bebyg
gelse i historisk tid«, som har afløst fjerde udgaves »De vigtigste Fortids
minder«. Afsnittenes nye navne antyder, at man har tænkt at bringe
noget mere end de yderst kortfattede og derfor næsten intetsigende
bemærkninger, der tidligere blev afset plads til. For oldtidsafsnittets
vedkommende har stoffet været lettest at gå til, vel afgrænset og ordnet
som det er. Det har været ulige vanskeligere at skrive det tilsvarende
afsnit for historisk tid, og vanskelighederne synes ikke at være blevet
tilstrækkelig gennemtænkt og gennemdrøftet. Noget af det medtagne
stof kunne ønskes grundigere behandlet og også andre sider af tilværel
sen inddraget. I det hele taget er man i dette afsnit ikke nået meget
ud over den traditionelle »topografisk-antikvariske« emneafgrænsning.
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Det havde været i afsnittets ånd kort at omtale købstadsarkitekturen fra
renæssancen og de følgende århundreder, men i indledningen til Præstø
amt nævnes mærkeligt nok ikke et ord herom, kun den rige gotiske
arkitektur og M. G. Bindesbølls virke i 1800-årene. En meget væsentlig
mangel er det, at der ikke i amtsindledningerne gives nogen oversigt over
bøndernes byggeskik. Det er ganske utilstrækkeligt, at der i sognebeskri
velserne lejlighedsvis trækkes en enkelt gård frem, som den ofte omtalte
i Pebringe ved Karise, Fogedgården i Tisvilde og en gård i Sonnerup i
Ods herred, selv om der i denne forbindelse søges meddelt nogle oplys
ninger af mere almen gyldighed. Man må med forbavselse konstatere, i
hvor høj grad det i de fire bind, der hidtil er udkommet, er lykkedes at
undgå at bringe billeder, der tjener til lidt mere indgående belysning af
de sjællandske bondegårdes udseende, ligesom man skal lede længe for
at stifte bekendtskab med et af de små borgerhuse, som der dog er
adskilligt flere af i købstæderne end de monumentale eller særlig gamle
bygninger, billedredaktørerne selvfølgelig med en vis ret nærer forkær
lighed for. Der ses her bort fra nogle forresten udmærkede fotografier
af købstadpartier og ganske få af landbypartier (Reersø og Nyord), der
dog er utilstrækkelige til belysning af de enkelte bygninger.
Om illustrationerne skal ellers først og fremmest siges godt. Det er
indlysende, at de nu anvendte fotografier har betydelig større dokumen
tarisk værdi end de tegninger, som tidligere udgjorde hovedmassen af
illustrationerne. Sognekortene i den nye udgave er efter min mening også
bedre, end det var tilfældet i fjerde udgave. Der er flere navne med,
og det er ikke gået ud over overskueligheden, hvilket er opnået ved, at
bogstaverne er mindsket. Derimod er amtskortet i den nye udformning
ikke ubetinget nogen forbedring. Det er godt, at skovene, som der i det
hele taget er gjort mere ud af end før, er blevet tydeligere, men det er
blevet vanskeligere at orientere sig hurtigt i herredsinddelingen.
Kernen i Trap er nu som før beskrivelsen af den enkelte købstad og
det enkelte sogn. Det er disse beskrivelser, der gør værket til den flittigt
benyttede håndbog, som nødvendigvis må stå på den lettest tilgængelige
plads i reolerne alle de steder, hvor det daglige arbejde kræver, at man
har fuldkomment hold på landets topografi. Det vil blive påskønnet, at
nye synspunkter er anlagt og meget nyt stof er blevet inddraget, og at
meget af det gamle nu behandles langt grundigere end før. Alene side
tallene sammenlignet amtsvis for fjerde og femte udgave viser, hvor meget
mere man kan vente at finde i den nye udgave.
Det anføres i forordet, at det ikke drejer sig om en simpel revision af
fjerde udgave, men at der i hvert fald delvis er foretaget en bearbejdelse
fra grunden. Det ses også klart, at det gælder en stor del af stoffet, og
det er i høj grad kommet beskrivelserne til gode. På den anden side har
man selvfølgelig ikke kunnet tage alle spørgsmål op helt forfra. Beskri
velserne har måttet bygges på det materiale, som ligger i de forskellige
institutioner, der arbejder med dette stof. Som eksempel kan fremdra
ges omtalen af kirkerne. Inden for de amter, hvor værket »Danmarks
Kirker« er udkommet, er man godt stillet. I de øvrige amter må man
bygge på det utrykte materiale, som ligger i Nationalmuseet. I en del til
fælde er dette materiale overhovedet ikke forøget eller kontrolleret i
tiden efter fjerde udgave af Trap. I sådanne tilfælde kan man ganske
vist udvide og på anden måde forbedre beskrivelsen, men man kan ikke
undgå forskellige småfejl, som når Hans Kemmer, der støbte den ene
af Tikøb kirkes klokker, nævnes som Hans Remmer. Denne læsning går
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tilbage til den ene af to ældre indberetninger til Nationalmuseet, og det
burde måske have vakt mistanke, at den anden indberetning har en af
vigende, men ganske vist også fejlagtig læsning Kemner. Fejlen er så
meget mærkeligere, som Erland Gribsø i 1934 bragte den rigtige læsning
i sin afhandling om Frederiksborg amts kirkeklokker. I samme kirke
har anmelderen forgæves ledt efter en stolestadegavl fra 1597, som nu
registreres af Trap, men som må være forsvundet i løbet af de mange
år, efter den blev nævnt i en indberetning. Når Lene Barnekows store
kapel anbringes på nordsiden af Tølløse kirke, er det formentlig en
trykfejl for sydsiden. Kirken er iøvrigt rødkalket, hvilket ikke fremgår
af beskrivelsen. Det er underligt, at man har udeladt en udmærket ro
mansk gravsten, der er indmuret udvendig på Tranebjerg kirke på Samsø,
og som dog omtales i fjerde udgave. Og det burde vel have været nævnt,
at der ved samme kirke findes en kirkerist ved den gamle indgang til
kirkegården. Der er ikke ret mange af dem bevaret, så de er nok værd at
nævne.
Selvfølgelig kan der i et værk af Traps format altid trækkes småfejl
frem, pedanterier, som ikke gør skår i den ærbødighed, hvormed man
bøjer sig for en betydelig indsats. Man kan altid spørge om mere. En
og anden inkonsekvens kan måske også påvises. Det er en glædelig for
øgelse, at man i femte udgave får oplysninger om befolkningens fordeling
på erhverv, men hvorfor kun i nogle sogne og ikke i dem alle? Alderen
på en del havneanlæg angives, og det er en vigtig oplysning, fordi anlæg
gelsen af en havn kan forårsage store ændringer i forholdene i oplan
det, f. eks. med hensyn til fiskeriet. Hvorfor får man da ikke noget at
vide derom i alle tilfældene, men kun i nogle? Det hænder vel i det hele
taget, at man savner nogle aldersangivelser. Den ret anselige alder på
teatret i Groskenstræde i Helsingør burde nok have været nævnt. I samme
by kvarteret Lappens betydelige alder, og at det oprindelig var en selv
stændig bebyggelse uden for byen, liggende neden for det gamle Lunde
have. Den endnu delvis bevarede skanse Lappesten, der var et fjernt
udenværk til Kronborg, er overhovedet ikke nævnt. Litteraturhenvisnin
gerne er nok heller ikke altid ganske konsekvente. Ved omtalen af ud
gravningen under Pebringegården nævnes bogen om denne og et par
andre udgravninger ikke, og man har ikke udnyttet denne bogs oplys
ninger om og opmåling af en forekomst af oldtidsagre i Tokkeskov ved
Pebringe. Ved omtalen af udgravningen i St. Valby nævnes ikke en
artikel i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, som dog ellers citeres. For
øvrigt burde det vel have været bemærkot, at en enkelt ret gammel ud
længe i bindingsværk er bevaret på den nærliggende hovedgård Valbygård, hvis avlsbygninger kort angives at være opført 1900. Endelig skal
det måske siges, at ordet oldtidsvej noget vildledende er blevet til oldtids
by i en litteraturhenvisning under Tibirke sogn. Og mens vi er ved vejene:
Hvorfor siges i Tikøb sognebeskrivelse intet om alderen på den gamle
kongevej i Nyrup hegn? De færreste tænker på at slå op i amtsindled
ningen for at finde en sådan konkret oplysning om et enkelt fortids
minde.
Den omtalte bearbejdelse fra grunden har ikke hindret, at visse par
tier er overtaget aldeles ordret fra forrige udgave og derefter, sådan
som det nu er brug, signeret af en medarbejder, som først er kommet
til i den nye udgave. Signaturen må da forstås sådan, at den borger
for en kontrol af beskrivelsen. Det gælder bl. a. flere voldsteder, f. eks.
Vollerupgårds, Gimlinge sogn, men det ødelægger ikke glæden ved den
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iøvrigt grundige behandling af dette emne. Ordret overført er også om
talen af de mærkelige, lange og smalle husmandsmarker i den stejleste
del af Nordby bakker på Samsø. Man citerer stadig det gamle ord: >Der
er ikke en bakke så stejl, at en Nordbybonde ikke kan pløje den«. Men
der savnes rigtignok en tilføjelse om, at bønderne netop ikke havde pløjet
de stejleste og mest sandede bakker, der var blevet overladt til husmændene som en fælleslod i stedet for den ved udskiftningen i 1797 miste
de græsningsret. Denne lod blev siden brugt af dem, sådan at hver ud
nyttede en eenoghalvtredsindstyvendedel, hvilket blev grundlaget for
udstykningen i 51 lodder af den omtalte form i 1870. Det bør i denne
forbindelse tilføjes, at det er en af de virkelig nyttige forbedringer af
Trap, at der nu ved de enkelte landsbyer nævnes året for udskiftningen,
men det kunne ønskes, at det også havde været muligt at anføre noget
om udskiftningsmåden i de forskellige landsbyer.
De i det foregående fremsatte bemærkninger ændrer intet i den kends
gerning, at fremkomsten af Traps femte udgave er en vigtig begiven
hed, som har den allerstørste betydning for de videnskaber, der berøres
heraf, og for de mange, som vil benytte værket til forskellige praktiske
formål, eller fordi de er interesseret i hjemstavnens historie og topo
grafi. Det er overflødigt at sige, at man varmt vil anbefale dette værk.
Trap er stadig Trap. Uundværlig.
Peter Michelsen.

Millit ærbeskrivelse over øen Bornholm.
U. Salchow: Militær beskrivelse over Øen Bornholm. Udgivet
for Bornholms Historiske Samfund af Aage Rohmann og Th. Lind. Rønne
1954. XII -I- 151 s.

Den beskrivelse af Bornholm, som hermed foreligger i særdeles til
talende bogform, er forfattet i vinteren 1813—14 af en officer, der under
sin uddannelse i Kiel var blevet oplært i terrænrekognoscering og topo
grafi. Sin ungdoms kunnen på dette område fik han lejlighed til at ud
nytte, efter han i 1808 som generalkvartermester var blevet knyttet til
den særlige bornholmske militærledelse, som blev oprettet ved udbruddet
af krigen med England. Snart efter sin ankomst til øen begyndte Salchow
at sætte sig ind i bornholmske forhold, og hans beskrivelse bygger både
på forskellige delvis af ham selv foranledigede indberetninger fra de
lokale myndigheder og på egne iagttagelser fra rejser rundt om på øen.
Hele beskrivelsen igennem holder forfatteren sig det militære for
mål med arbejdet for øje. Kysterne og terrænet i det hele taget skildres
således med faren for en fjendtlig landgang som den stadige baggrund,
erhvervslivet betragtes som grundlaget for øens selvtilstrækkelighed i en
vanskelig forsyningssituation, og bygningerne såvel på landet som i de
små byer, hvis forhold i mange henseender kun afveg lidet fra land
sognenes, bliver først og fremmest bedømt som større eller mindre
indkvarteringsmuligheder. Men dette grundsynspunkt udelukker ingen
lunde, at beskrivelsen indeholder en mængde oplysninger af betydelig
interesse for lokalhistorisk og kulturhistorisk forskning.
Man kunne ønske, at de to udgivere ikke så beskedent havde holdt
igen på deres egen betydelige viden om bornholmsk topografi og historie.
Indledningen (af Aage Rohmann) er ganske kort og indeholder væsent-
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ligst Salchows levnedsskildring og nogle bemærkninger om manuskrip
tet og dets udgivelse. Noterne (af Th. Lind) er yderst lakoniske, ialt kun
2 sider, og indskrænker sig hovedsagelig til ordforklaringer, hvor man
kunne have håbet på supplerende oplysninger. Et navneregister (ved
Th. Lind) gør det muligt at få det fulde udbytte af beskrivelsens talrige
bidrag til øens topografi. Derimod er der ikke noget sagregister til bo
gen, hvilket måske havde været til nogen nytte, selv om det straks skal
indrømmes, at det havde været et vanskeligt arbejde at lave registeret,
og at det delvis, men også kun delvis, bliver erstattet ved beskrivelsens
klare og overskuelige inddeling.
Peter Michelsen.

Folkekunst.
H. Th. Bossert: F o l k e k u n s t i E u r o p a. Ejnar Andersens Forlag. Kø
benhavn 1954. 38 sider + 88 plancher.

I 1926 udsendte den tyske kulturhistoriker H. Th. Bossert sin bog om
folkekunst i Europa. En stor foliant med 132 plancer, hvoraf de 100 i
farver. Illustrationsmaterialet var beregnet på at tale for sig selv, og
følgeligt var teksten indskrænket til at give nødtørftige oplysninger om
de enkelte afbildede genstande. Hertil sluttede sig dog en nyttig litte
raturoversigt over emnet. Bogen var det første forsøg på en samlet præ
sentation af den europæiske folkekunst, og selv om de enkelte dele af
Europa var meget uensartet repræsenteret, var den dog en meget værdi
fuld hjælp først og fremmest for museumsfolk. 1938 udsendtes den i
dansk udgave med bibeholdelse af 120 af de oprindelige tavler.
Det, der blev udskudt, var især tekstilplancher, hvoraf der fandtes
overvældende mange i værket. Litteraturfortegnelsen udgik ligeledes, men
j stedet kom en indledning, der forsøgte at trække hovedlinierne i den
europæiske folkekunst op. Den nu foreliggende udgave har yderligere ud
skudt nogle plancher, sådan at denne del omfatter 88 tavler, hvad del
er 2/?> af den tyske udgaves. De plancher, der er forsvundet, omfatter
dels tekstiler, som enten er let tilgængelige andetsteds — det gælder
således danske — eller som for Syd- og Østeuropas vedkommende var
meget rigeligt repræsenteret i værket. Enkelte plancher med skæringer
er dog også fjernet, og på den måde har man helt fået elimineret Balticum
og Irland, der i forvejen var meget ringe repræsenteret.
Indledningen fra 1938-udgaven er bibeholdt, men ført å jour på et
par væsentlige punkter af Axel Steensberg, der også har skrevet for
ordet. løvrigt er der sket en omordning af plancherne, idet de er delt i
to grupper: en, der omfatter tekstiler, og en anden, der omfatter pottemagerarbejder og genstande af træ, metal m. v., mens de tidligere ud
gaver gav illustrationerne i regional rækkefølge. Den nye ordning ude
lukker ikke ganske, at f. eks. tekstiler må søges i gruppe 2.
Hovedparten af plancherne er i farver eller med nøjagtigt tal 72 af
88. Det er lykkeligt, at så mange af farveplancherne er blevet bibeholdt,
for det giver en øget værdi til billederne. Man får derved et indtryk af
de forskellige områders farvevalg og farvesammensætning.
Ethvert værk om folkekunst forsøger at definere, hvad folkekunst
egentlig er. Det kan gøres mere eller mindre vellykket, men det bedste
er dog en rigelig og velvalgt samling billeder, der langt bedre end mange
ord kan være til gavn for den, der interesserer sig for emnet.
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Bossert påpegede selv i sin indledning, at hans bog trods al sin rig
holdighed kun kunne give et første fingerpeg, en almindelig oversigt, over
emnet. Disse ord gælder naturligvis stadig, men nogen egentlig afløser
af Bosserts værk er endnu ikke kommet, selv om der i mellemtiden lyk
keligvis er blevet arbejdet med de enkelte områders folkekunst. Bogen
er derfor stadig af stor værdi for dem, der forsøger at udrede den dan
ske folkekunst og dens forbindelser. Netop de senere år har vist en
stigende interesse for dette emne både på Nationalmuseet og ved mange
af provinsmuseerne. For dem kommer den nye udgave da meget belej
ligt, eftersom den tidligere udgave i mange år har været udsolgt. Men
også vore kunsthåndværkere og håndarbejdsdyrkere vil med fordel kunne
benytte bogen som læremester og idegiver.
Holger Rasmussen.
Rytterbonden.
Holger Munk: Rytlerbo n d e n. En landbrugs- og kulturhistorisk studie
fra Vordingborg rytterdistrikt 1718—1768. I. Gaard, jord og besætning.
Det danske Forlag, København, 1955. 377 sider, HL, kortbilag, registre
og engelsk resumé.

Når denne afhandling har opnået det filosofiske fakultets dispensa
tion fra reglerne om indlevering af disputatser, må dette vel opfattes
som en anerkendelse af lokalhistoriske fortjenester. Forudsætningen
burde dog være, at arbejder af denne art opfylder de krav, der i vor
tid må stilles til historisk forskning, først og fremmest kravet om en
samvittighedsfuld, fordomsfri sandhedssøgen, der — som en selvfølge —
går kildekritisk til værks overfor et materiale, der ikke er vilkårligt valgt.
I forordet oplyser forfatteren, at forarbejderne til »Rytterbonden« blev
påbegyndt for mere end 30 år siden, og at han har »tilstræbt at se det
skildrede med samtidens syn, indefra eller nedenfra om man vil, og her
igen så vidt muligt at se det med rytterbondens øjne og fortælle det med
hans ord« (s. 5 nederst). Det tyder afgjort ikke på noget videnskabeligt
formål, men Munk har øjensynlig ment, at med 3 store »landbrugstæl
linger« som statistisk underbygning ville det indsamlede materiale få
virkelig beviskraft. Derved er tyngdepunktet i »Rytterbonden« forskudt
fra den interessante genfortælling af mange spredte kulturhistoriske
træk, der belyser bøndernes stilling som fæstere og landbrugere, til en
statistisk-økonomisk undersøgelse, som stiller ulige større krav til sin
mand.
Holger Munk har en levende hjemstavnsinteresse, og den lokale af
grænsning er naturligvis tilladelig. Man kunne dog have ønsket et vist
udsyn til andre ryttergodser (hvor bøndernes forhold adskilte sig væ
sentligt fra de vordingborgske rytterbønders) og til andre proprietær
godser end Vemmetofte og Gisselfeld. Skildringen af bondens forhold
til godsadministrationen bygger overvejende på rytterdistriktets jordebøger og da især regimentsskriverens sessionsmemorial med påtegninger.
Men hvorfor gå udenom fæsteprotokollerne, der dog dækker det meste
af perioden? Selv hvor de kun gengiver fæstebrevene i hovedtræk, er de
uundværlige af hensyn til helhedsbilledet. Afsnittet »Bonden som rytter
bonde« bliver ensidigt og misvisende uden denne kilde. S. 39 omtales
således 176 »frasatte bønder« (gårdforsiddere) i perioden 1722—38, og
adskillige sider omhandler forsidderforhold, straffe m. v. Men fæste-
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protokollerne viser, at i samme periode blev o. 300 ryttergårde bort
fæstet efter den foregående fæsters død (ved ca. halvdelen giftede enken
sig med den nye fæster), og langt over 200 skiftede beboer ved fri
villig eller i hvert fald godartet afståelse. Disse sociale forhold knnne
og burde belyses tiår for tiår. En kortfattet oversigt efter gennemgang
af ca. 1600 vordingborgske gårdfæstebreve 1723—69 findes i den trykte
litteratur (»Husmand og Inderste«, s. 103, jfr. s. 391 f. — Munk hen
viser til min afhandling, men vistnok kun, hvor det gælder bøndernes
kreaturhold).
Rytterbondens afgiftsforhold er desværre udskudt til et påtænkt 2.
bind, kun indfæstningen får en særlig omtale som »konjunkturkurve«
(s. 61 ff.). Noget er der om det, men ca. 90 pct. af indfæstningerne lå
så lavt som mellem 1 og 10 rigsdaler (på det skanderborgske ryttergods
gennemgående endnu lavere, skønt bøndernes kår her var bedre), på
sjadlandske proprietærgodser i reglen langt højere. Man tør ikke heraf
drage slutninger om velstand og fattigdom. Skifterne giver et mere sik
kert billede. Undersøgelsen burde bl. a. have oplyst, hvad der svaredes
ved familieoverdragelse (når fæstegården gik til søn, svigersøn, enkens
nye mand etc.) og — om muligt — i hvilken udstrækning restance
betaling, istandsættelse af bygninger, aftægtsydelse m. v. gik i stedet for
indfæstning.
Mere end % af værket skildrer rytterbøndernes erhvervsforhold og
omhandler bygninger, besætning, avlsredskaber, rebning og jorddeling,
udsæd og høst, græsning og høslæt, samt bondens forhold til skovene og
vildtet. Det vrimler med små kulturhistorisk interessante bidrag, det
meste hentet fra jordebøger, tingbøger og ældre litteratur (den nyere er
i højere grad forsømt). Skifteprotokollerne er derimod praktisk talt forbi
gået, hvad der viser sig katastrofalt. Men det vigtigste materiale er i
Munks øjne de 3 »landbrugstællinger«, i virkeligheden uddrag af så
forskellige kilder som krigsjordebogen fra foråret 1719, en »beskrivnings
forretning« efter et syn foretaget 28. januar—22. april 1739 og endelig
en overleveringsforretning og hartkornsspecifikation 8. marts—1. maj
1768, da det antvorskovske og vordingborgske ryttergods blev overdra
get til overskattedirektionen. Af dette materiale har Munk »udtaget 11 af
Sjællands sydligste sogne med 50 landsbyer og 5 enlig-gårde« (supple
ret med materiale fra en del flere gårde i Mern og Allerslev sogne 1719
og 39, fra Allerslev og Beldringe tillige 1741), og i tabel-bilaget s. 294—
333 anfører han landsby- og sognevis såvel de rene sammentællinger (a)
som de beregnede gennemsnitstal (b) for bygninger (fag, 1719 og 39
tillige fæld) og besætning, nemlig heste, køer, stude, ungnød, får og i
1739 tillige svin, endvidere for »hoveders græsning«, høavl (i læs), udsæd
af rug, byg og havre (1719 og 68 tillige ærter og vikker) — ti! sidst en
slags karakterskala for bøndernes tilstand 1719 og 1739.
Stillet overfor de mange talkolonner må man spørge: Er materialet
tilrettelagt på fuldt forsvarlig måde, og er de 3 »tællinger« hver især
så pålidelige, at sammenligningsgrundlaget også reelt er i orden?
Om tællingerne hedder det i forordet: »For at disse direkte kan sam
menlignes og herigennem afspejle udviklingen, har det været nødven
digt ved et nøje udvalg kun at benytte de gårde, der hele tidsperioden
igennem omfatter det samme areal (agerjord, eng, skov, overdrevspart
m. m.)«. Det er desværre ikke tilfældet. Det faktiske er, at ikke blot
antallet af rytterbønder varierer — efter Munks optælling er der i 1719
508, 1739 527 og i 1768 522 — men også harikornsarealet amdres for
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adskillige gårdes og landsbyers vedkommende. Det er i sin orden, at
ikke-bønder (især militærpersoner) holdes udenfor beregningen, som det
i reglen sker (s. 310 kan noteres en forglemmelse i Sageby 1739), men
da må også det formindskede hartkornsareal tages i betragtning. Skjult
for læserne forekommer det f. eks. i Røstofte (s. 302), at selvejeres og
militærpersoners andel i hartkornet stiger fra godt
i 1739 til næsten
V3 i 1768, og ved en fejltælling forhøjes samtidig rytterbøndernes antal
fra 8 til 9, mens de virkelige tal var henholdsvis 12 og 10! I Øster Egesborg er der endvidere fejltællinger i Sdr. Skovhuse og Storby, sognet har
ikke — som anført — 55 men 63 rytterbønder i 1739, i 1768 60, ikke 56.
Så betydelige fejl er heldigvis en undtagelse; Udby sogn skulle dog i 1739
have 4 rytterbønder mere end anført, en fæster i Teglstrup er såvel d. å.
som 1768 udeladt, vel fordi han tillige ejede en del jord.
Et enkelt tilfælde viser, at det overhovedet ikke er muligt at foretage
en sikker rubricering uden hensyn til gårdhartkornet. Landsbyen Græs
bjerg er 1719 og 1739 delt mellem Vordingborg og Ørslev sogne (s. 294
og 306), men opføres i 1768 samlet — i det ene eksemplar af overleve
ringsforretningen under Vordingborg, i det andet under Ørslev — med kun
8 bønder mod tidligere henholdsvis 5 og 4 i de to sogne. Materialet viser
aldeles klart, at gård nr. 3 (Ørslev) i 1768 er delt mellem nr. 6 og 7
(Vordingborg), hartkornet stemmer. Men Munk lader, som om fordelin
gen 5 og 4 er bevaret, og kommer derved bl. a. ind på besynderlige dob
belttællinger af nr. 5 og til dels nr. 6—9. — Uregelmæssigheder af denne
art ville være undgået, hvis hartkornet i overensstemmelse med forordets
udsagn var anvendt til kontrol med tabelopstillingen. Også for problem
behandlingen ville dette have haft betydning. Når Munk s. 128 tror at be
vise, at rytterbønderne i de skovløse, men kornproducerende egne havde
større svinehold end rytterbønderne i skovbyerne, er han helt på vildspor.
I forhold til hartkorn og udsædsmængde — og det er i denne forbindelse
det afgørende — havde byerne »i skoven« en svinebesætning betydeligt
over gennemsnittet, mens det modsatte var tilfældet med de fleste byer
»på heden«. For at erkende, at husmænd i vore dage har en særlig bety
delig svineproduktion, kræver man dog ikke, at småbrug holder mindst
lige så mange svin som det større hartkorn!
Munk fører et energisk, skønt ikke meget videnskabeligt forsvar for
de tre »landbrugstællinger«s pålidelighed. Han mener ikke, at bønderne
ustraffet har kunnet opgive for lave tal, og regner ikke med den rent
traditionelle indstiiling på dette punkt eller med, at også regiments
skriveren på denne måde kunne få en motivering for restancer, for
strækninger m. v. på ryttergodset. Det sikre er, at skifterne giver langt
højere gennemsnitstal, men M., der ikke har nærmere kendskab til dette
vældige materiale, vil hævde, at i hvert fald skifterne fra 1717 er for
»velstillede« til at kunne illustrere gennemsnitsforholdene på Vordingborg-distriktet (s. 80 f.). Han synes ikke at have forstået, at spørgsmålet
for Kronborg amts vedkommende er besvaret i en afhandling, han iøvrigt
har henvisninger til (Hist. Tidsskrift, 11. rk. I, s. 245—86), og som han
i anden forbindelse tager til indtægt netop på dette punkt (s. 289). Hvad
Sydsjælland angår, anvender han selv skifterne til »en ret effektiv kon
trol«, idet han sammenstiller kreaturantallene fra 15 Vordingborg-skifter marts—juli 1739 med 1739-tællingens tal fra de samme gårde (s.
354 ff.).
Med et Å.’OZjfroZmateriale må historikeren være særlig omhyggelig. Her
hvor det kun drejer sig om ca. 80 par tal (tællingens enkle angivelse over-
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for skifternes mere komplicerede, idet de større husdyr i reglen er anført
og vurderet eet for eet), burde Munk ved en fornyet gennemgang af ma
terialet have rettet 11—12 fejltællinger (især »glemte« dyr) og sam
tidig fjernet nogle uheldige omposteringer, der ikke har medhold i kil
den (skifterne). Unøjagtighederne bidrager, med kun een undtagelse,
til at skabe bedre overensstemmelse mellem skifternes og landbrugs
tællingernes tal. Men man kan ikke sætte lighedstegn mellem de førstes
67 og de sidstes kun 49 køer, og der er ingen grund til at antage, at alle
»sommerkalve«, »fjorkalve« end sige en hel del »styllinge« (ungstude)
blev holdt udenfor ved tællingerne (hvorimod dette sikkert gælder spædkalve, lam, føl og til dels plage). Når Munk tilsidst erklærer, at sam
menstillingen af de to optællinger kun kan styrke tilliden til »landbrugstællingerne«s pålidelighed, er dette ønsketænkning, i strid med
det foreliggende kildemateriale.
Meget ville være vundet, hvis Holger Munk havde lyttet til kontrol
materialets advarende tale, havde taget forbehold overfor »landbrugs
tællinger« og konsekvent udnyttet de mange hundrede skifter, der iøvrigt på en række felter kunne have forøget værkets kulturhistoriske værdi.
Ganske vist tog heller ikke skifterne »alt« med. Der er på Vordingborg
ryttergods flere eksempler på, at en del bohave og kreaturer i første om
gang »forsøgsvis« blev holdt udenfor registreringen, og i adskillige til
fælde lykkedes det formodentlig. På den anden side kan der naturligvis
indenfor en kort periode forefalde så få skifter, at et eller flere særlig
velhavende boer kommer til at præge gennemsnitsberegningen. Men
indenfor et større godsområde vil optælling af samtlige skifter, år for år,
i reglen give et klart og navnlig for de større husdyrs vedkommende
nogenlunde nøjagtigt billede af forholdene såvel i normale år som under
kvægpestens hærgen. Da undersøgelsen over Vordingborg-skifterne ind
går som led i en særlig afhandling om historisk talmateriale (se oven
for s. 249 f.), skal her kun fremhæves, at skifternes kreaturtal gennem 30
år (1721—26 og 1737—60) bortset fra kvægsygeperioderne viser større
stabilitet og navnlig for hornkvægets vedkommende langt højere gen
nemsnitstal: 1721—22 således 9,0 (spædkalve fraregnet) mod 1719-tællingens 4,7 og 1738—40 8,4 mod 6,9 ved 1739-tællingen. Skifterne fører
kun frem til 1760, da gennemsnitstallet var ca. 10, og 1768-tællingen
(3,8) finder sted under kvægpest (i amtmandsindberetninger 1767—68
kunne Munk iøvrigt have fundet tabsopgørelser til støtte for en mini
mumsberegning).
Skifterne indeholder gennem det meste af perioden også tal for ud
sæden (hvad Munk næppe har bemærket), gennemgående kun 5—10 pct.
højere end i »landbrugstællingerne«, men i begge kilder er udsæds
mængden snarere anslået end opmålt. Der er 1756—60 tegn til en stig
ning langt ud over, hvad 1768-tællingen registrerer, men på dette om
råde er skifternes materiale desværre spinkelt i periodens sidste halvdel.
— Om høstudbyttet på ryttergodserne oplyser M. meget lidt. Oversigten
over gode og slette høstår, s. 210 f., er ret værdiløs, da »misvæksten«s
virkninger og dens lokale udstrækning i reglen ikke kan fastslås.
— Den landbohistoriske forskning har ingen berettigelse, hvis den
ikke ser som sin første opgave at give et stadig mere fuldstændigt og
mere rigtigt billede af landbefolkningens (og landbrugets) kår gennem
tiderne. Man kan ikke forbigå meget væsentlige kilder og forsømme den
elementære kildekritik overfor det valgte hovedmateriale, uden at bil
ledet bliver ensidigt, ja, fortegnet. Holger Munk er kulturhistorisk sam-
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ler og skildrer, men han kommer til kort overfor et materiale, der kræ
ver videnskabelige anlæg og metodisk skoling. Med sorg må den, der har
arbejdet indgående med dansk landbohistorie, se en betydningsfuld
lokalhistorisk opgave misrøgtet på så vigtige områder som fæstevæsenet
og erhvervsforholdene, specielt husdyrbruget (m. h. t. »Besætning« er
tabellerne helt uanvendelige). Lokalhistorikere vil dog kunne læse den
mere underholdende rytterbondehistorie med udbytte; afsnit om gen
nemgangshøveder, om rebning, »fang og græsgang« m. fl. kan her frem
hæves.
»Rytterbonden« fremtræder i smukt udstyr, bl. a. med gengivelser af
gamle kort og en række sjællandske landskabs- og dyrebilleder (de
sidste skyldes især J. Th. Lundbye, hvis 19. århundredes-kunst Holger
Munk i sin tekst har søgt at knytte nærmere til emnet, jfr. s. 365 f.).
Foruden fortegnelser over kilder og billedmateriale indeholder bogen et
engelsk resumé. Værkets navne- og sagregister er lidt for magert.
F. Skrubbeltrang.

Færøsk tingbog.
T i n g b 6 ki n 1 6 1 5 — 5 4. SkrivaQ av og givid ut hevur Einar Joensen.
Hefterne 1—7 (s. 1—224). Forlag Einars, Torshavn 1953—55.

Det er mærkeligt at se, hvorledes udgivelsen af tingbøgerne næsten
samtidig er sat ind i de nordiske lande, åbenbart uafhængigt af hinanden.
Sverige begyndte først, så fulgte Finland og Danmark; nu sidst er det
mindste af de nordiske folk, det færøske, blevet repræsenteret med ud
gaven af den på dansk førte tingbokin 1615—1654, der vil komme til at
omfatte 12—13 hefter, hvoraf de 7 (å 2 ark) foreligger. Udgivelsen sker
privat ved en færøsk typograf, der selv har været såvel afskriver, udgiver,
forlægger som financier.
Udgaven har ikke hidtil været ledsaget af nogen indledning med navr
mere redegørelse for arbejdets anlæg; men på hefteomslagene er der dog
givet visse nødtørftige oplysninger om udgivelsesprincipperne. Værd at
bemærke er det (se s. 97), at udgiveren fra og med 4. hefte har ændret
principperne, således at gengivelsen derefter ikke er bogstavret, men er
tillempet for at lette læsningen; i »særnavne« er dog originalens bog
stavering bibeholdt. Fra et videnskabeligt (især vel sprogligt) synspunkt
må dette utvivlsomt beklages; men man forstår på den anden side, at
hensynet til afsætningen kan nødvendiggøre en sådan popularisering.
Tingbokin er ført på lagtinget i Torshavn ved de sommerting, der af
holdtes der sidst i juli eller i begyndelsen af august. Foruden at inde
holde referater af lagtingets afgørelser rummer protokollen et ikke ube
tydeligt antal kopier af breve fra og til kongen, til kansleren, fra køb
mænd o. 1.; de fleste af disse breve — det gælder også breve til konge og
kansler — synes ikke overleveret på anden måde, hvilket naturligvis
giver publikationen en ganske særlig værdi.
Bindet 1615—54 er vel det ældste nu eksisterende, men at der forud
for 1615 har været ført protokol ved tinget fremgår af udgavens s. 52,
hvor den gamle tingbog fra 1557 omtales, og s. 82, hvor en gammel ting
bog fra 1591 nævnes. De mange småsager om hor, tyveri, slagsmål o. s. v.,
der fylder så godt i de danske tingbøger og ofte i situationsbeskrivelserne
giver gode kulturhistoriske oplysninger, afgjordes åbenbart til dels ved
vårtingene ude omkring på øerne og opsummeres oftest kun ganske
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kort i tingbokin her, der derimod i ganske særlig grad er præget af ud
talelser om de tilførte købmandsvarers kvalitet og kvantitet og i det
hele om den priviligerede handels forhold. Der forekommer adskillige
klager over dårligt mel og øl, over urigtige vægtlodder o. 1., ikke alle
uberettigede. løvrigt giver protokollen en del oplysninger om udenlandske
skibes besøg på øerne, ikke altid af behagelig art (tyrkerne i Kvalbo 1629,
s. 218), men først og fremmest naturligvis en mængde oplysninger af
interesse for øernes særlige kultur og topografi. Man må håbe, at det
lykkes udgiveren at få hele protokollen ud, evt. komme i lag med de
følgende protokoller.
~
C. Rise Hansen.

To ostsjællandske beskrivelser.
Bodil

Høyer: Dagligt Liv p aa en nordsjællandsk Bondegaard i Midten af forrige Aar hundrede. Fra Frederiks
borg Amt. Årbog 1954. Udg. af Frederiksborg Amts historiske Samfund.
175 sider.

P. S. Krøigaard: Aversi-Boge n. Et bidrag til Aversi Sogns Historie. Til
rettelagt og udgivet af C. Nørrelykke-Christensen. Haslev Folketidende.
Aktieselskabet Folketidendes Bogtrykkeri 1954. 127 sider.

Ingen af de to bøger er blevet udarbejdet med direkte henblik på ud
givelse. Bodil Høyers barndoms- og ungdomserindringer fra Strø sogn
i Nordsjælland er blevet skrevet til børn og børnebørn, men er blevet
fundet frem af det amtshistoriske samfund, der har fundet dem værdige
til udgivelse, og heri har det set ret. Det er en værdifuld bog for kultur
historikere at stifte bekendtskab med, fuld af gode beskrivelser af livet
på landet i anden halvdel af forrige århundrede. Bogen har sin store
styrke ved at holde sig til de ting, B. H. selv har levet med i og været
optaget af, både barndomsårene på farfaderens gård i Strølille, hvor
patriarkalske tilstande rådede, og ungdomsårene, hvor den ny tid viser
sig i form af politiske møder i Strølille med Christen Berg som hoved
taler og med den unge Holger Drachmann i rollen som referent for »Mor
genbladet«. Forfatterinden er selv med at bringe nye skikke frem, idet
hun lærer mejeribrug og vender hjem og chokerer den gamle farmor
med sine krav om hygiejne i mælkens behandling. I tilgift til beskri
velsen af det gamle bondesamfund, der fremstår levende under læsnin
gen, får man et interessant øjebliksbillede af Bernhard Olsen i færd
med at samle genstande ind til det, der blev Dansk Folkemuseum. Forfat
terinden karakteriserer B. O. som en mand, »der selv aldeles manglede
Evnen til at tale med Landboerne«. Er dette rigtigt, må han unægteligt
have haft andre egenskaber, siden det lykkedes ham at skabe sit museum.
En del af forklaringen på hans evner får man i denne bog, men efter
læsningen af det lille rids føles savnet af bogen om Bernhard Olsen og
hans virke dobbelt stærkt.
Er Bodil Høyers bog blevet til udfra en dyb samhørighedsfølelse med
Strø sogn og dets beboere, så er den lille bog om Aversi sogn ved Susåen
skrevet af en tilflyttet jyde med fødestavn nær Alheden. Forf. virkede
i mere end 40 år som lærer i Aversi fra 1889. I sin gerning var han over
.gennemsnittet, indførte bl. a. en række naturfag i sin undervisning. Til
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sin aftenskoleundervisning begyndte han at fortælle byens og sognets
historie — med det resultat, at byens befolkning samledes i skolestuen
for at lytte til. Her ligger da spiren til bogen, hvortil materialet er hen
tet ved indsamling af dokumenter fra egnens gårde, ved optegnelse af
tradition og ved studier på biblioteker og arkiver. Dybtborende under
søgelser er der ikke tale om, men forf. ræsonnerer fornuftigt og kender
meget til den almindelige historie, så begivenhederne i sognets lilleverden
får deres rette placering i det større handlingsforløb, der hedder Dan
marks historie. Til og med undgår man de trivialiteter og gentagelser,
som ofte skæmmer sognehistorier. Også her findes vel præste- og degne
lister, men de ledsages af oplysninger, der får personerne til at leve.
Aversi sogn har fået en historie, som dets beboere kan have glæde af.
Holger Rasmussen.

Købstadhistorie.
F l e n s borg by s li i s t o r ie. I. Tiden indtil 1720. 387 sider. II. Tiden
efter 1720. 492 sider. Hagerups forlag. 1953 1955.

Det er en forbavsende grøde, der er i studiet og fremstillingen af Søn
derjyllands historie. I årene 1930—42 udkom det mægtige 5 binds værk
»Sønderjyllands Historie«. I 1943—44 så bogen om Tønder lyset. I år
foreligger »Flensborg bys historie« afsluttet. Mange andre værker med
emne fra sønderjydsk historie er fremkommet siden genforeningen. »Søn
der jydske Aarbøger« udsender støt 2 hefter om året med mange værdi
fulde afhandlinger, og nye bøger om Aabenraa og Sønderborg er på trap
perne. Ingen anden del af vort land kan opvise magen til en sådan frugt
barhed på det historiske område.
Det nyudkomne værk om Flensborg virker umiddelbart tiltalende,
smukt udstyr, fint papir, godt tryk, mange og gode billeder.
Redaktionen har været betroet overarkivar, dr. phil. Holger Hjelholt,
landsarkivar Johan Hvidtfeldt og lektor Knud Kretzschmer, og de har
knyttet til sig 18 andre forfattere, specialister hver på sit område. Sjæl
dent eller aldrig har man set så mange fremragende forfattere forenet
om at skrive en bys historie: arkivar Johanne Skovgaard, professor
Stig Iuul, museumsdirektør Helge Søgaard, arkivar P. Kr. Iversen, rek
tor Feilberg Jørgensen, bibliotekar Aage Bonde, rektor Karl N. Bock,
arkivar Vagn Dybdahl, dr. Georg Nørregaard, lektor Johs. LomholtThomsen, biskop Noack, Rolf Lehfeldt og flere andre foruden de tre
redaktører.
Redaktionen udtaler i et forord, at det med de mange forfattere og
forsøget på at forene en rent kronologisk og saglig fremstilling ikke
har været muligt at give værket det helhedspræg, man måtte ønske. Læ
seren undrer sig noget over denne udtalelse, da bogen netop er et sær
deles vel sammentømret værk. De enkelte bidrag til byens historie føjer
sig smukt efter hverandre, det hele går op i en enhed, og havde forfat
terne ikke været angivet i indholdsfortegnelsen, skulle der have været
særdeles skarpe øjne til for at opdage, at fremstillingen ikke skyldes
nogle få, men ikke mindre end 21 forskellige forfattere.
Naturligvis har dispositionen voldt besvær. Redaktionen finder, at det
er vanskeligt »at læse en historisk bog, når de enkelte emner som f. eks.
skole og kirke, befolkning og sprog behandles under eet i eet enkelt
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kapitel. Gang på gang må man på ny begynde med de ældste forhold og
lade tanken bevæge sig ned gennem tiden, og det, der naturligt hører
sammen, bliver på denne måde spredt på forskellige steder i bogen«.
Redaktionen har derfor principielt valgt en kronologisk fremstilling, dog
med en vis saglig opdeling. Ved en sådan disposition kommer de store
linier i byens udvikling til at træde klart frem. Men den har også sin
minusside. En bys store gamle monumenter, her tænkes først og frem
mest på byens kirker, vil ved en sådan behandlingsmåde ikke komme til
deres ret. Der er f. eks. næppe nogen, der læser bogen om Flensborg,
der vil få ret meget begreb om, hvordan Flensborgs kirkebygninger har
udviklet sig, og hvordan de så og ser ud (her svigter også billedmaterialet,
hvad bygningernes ydre angår), for at bruge redaktionens egne ord: »Det,
der naturligt hører sammen, bliver på denne måde spredt på forskellige
steder i bogen«. Det er en afgjort fejl, at der ikke er en samlet behand
ling af kirkerne. Duborg slot burde også have haft sit særlige afsnit.
Den bedste danske købstadhistorie, der til dato er skrevet, Kinchs bog
om Ribe, hedder med rette »Ribe Bys Historie og Beskrivelse«. Byens
beskrivelse må ikke mangle.
En del mindre unøjagtigheder og fejl af forskellig art kan konstateres
rundt om i bogen. Her er nogle, alle fra 1. bind:
Side 40 hedder det, at »da reformationen kom med sin lære om Kristi
forsoningsdød alene som frelsens grund, forsvandt alle sidealtrene med
deres sjælemesser«. Udtalelsen er ikke korrekt. At Kristi forsoningsdød
alene er frelsens grund, er netop både katolikker og protestanter enige
om. Hele messen er een stor bekendelse af Kristi død som frelsens grund.
Nej, forfatterens mening må være, at da reformationen kom med be
nægtelsen af, at messen er den stadige fornyelse af Kristi død på kor
set, forsvandt sidealtrene og sjælemesserne.
I den forbindelse kan også gøres opmærksom på, at middelalderen
ikke kendte aftenmesser, som der tales om side 173. De blev først til
ladt under den nuværende pave. I den skrå fra 1492, som forfatteren
anfører, står der da også vesper, hvilket er noget helt andet. Det er en
del af de gejstliges tidebønner og har intet med alterets sakramente at
gøre sådan som messen.
Hans den Yngre og Hans den Ældre forveksles side 147, Johannes
Ocksen var ikke først biskop i Aarhus, siden i Ribe, men omvendt (side
256), Frederik IV blev ikke viet til venstre hånd til Anna Sophie Reventlow i København, men i Skanderborg (side 256).
Hertil må som kritisk bemærkning føjes, at man i høj grad savner gode
kort over Flensborg. I den henseende kan bogen ikke måle sig med
»Tønder gennem Tiderne«.
Men selv om der således kan rettes visse indvendinger mod enkelt
heder (hvilken bog er for øvrigt fri for fejl?), er det dog for størstedelens
vedkommende kun småtterier. Hovedsagen er, at det er et ganske dej
ligt værk, der foreligger, en af vore allerbetydeligste købstadhistorier.
Bogens forfattere mestrer historieforskningens håndværk. Men de kan
mer end det. Også historieskrivningens kunst har de inde. Fremstillingen
er klar, levende og fængslende. Uden at forklejne andre kunne man frem
hæve Lomholt-Thomsens afsnit i 2. bind »I fredens år« som god historie
skrivning. Også Karl N. Bocks redegørelse for de sproglige forhold for
tjener at nævnes. Emnet er utaknemmeligt; men det er lykkedes forfat
teren at skrive således, at også ikkc-filologer kan læse hans afsnit, ikke
blot med forståelse, men endog med interesse.
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I det hele taget gælder det, at bogens forfattere har været vel oplagt
til arbejdet. Emnet er da også i høj grad interessant, historien om en
by på grænsen mellem to kulturer, hvor dansk og tysk gennem tiderne
blandedes og brødes.
Dansk var byen oprindelig. Men allerede i middelalderen, særligt om
kring år 1400, satte en betydelig tysk indvandring ind. Også i det 16.
århundrede fandt en stor indvandring sted, særligt fra Westfalen. Kultur
sproget blev plattysk; men dansk og tysk trivedes dog side om side.
Hen mod år 1600 blev højtysk skriftsprog. Men byen blev ved at være
tvesproget. Omkring 1700 var højtysk skrift- og kultursproget, plattysk
almindeligt tale- og omgangssprog og dansk almuens sprog.
Men eet er sproget, noget andet er sindelaget, der i høj grad hænger
sammen med afstamningen. Meget klart og godt vises det i Hvidtfeldts
og Bondes grundige og overordentlig interessante afsnit »Råd og bor
gerskab«, hvor byens befolkning kom fra. Efter at den store westf alske
indvandring var ebbet ud, var det byens og hjemstavnens egne sønner,
der befolkede staden, kun i ringere grad rekrutteredes borgerskabet fra
Holsten og det egentlige Tyskland, og endnu færre nye borgere kom fra
kongeriget. I det 19. århundrede var dansk i vigen. Indvandringen fra
kongeriget tog af, indvandringen fra det tysktalende Holsten og Syd
slesvig tog til. Alligevel var Flensborg stadig en overvejende loyal og
kongetro by, om end tysktalende. Karakteristisk hedder det i et digt fra
1847: »Wir sind ja Dänen, wollen Dänen sein«.
Flensborgs historie efter 1864, vel nok det vanskeligste afsnit at
skrive, er udarbejdet af Knud Kretzschmer. Meget forsigtigt udtrykker
han sig, dækker måske vel ofte sin egen mening bag citater af, hvad andre
har sagt og ment. Forfatterens standpunkt er umiskendeligt dansk, og
hans fremstilling kan ikke forventes at ville finde godkendelse i tyske
kredse. Men opgaven at give en upartisk fremstilling af Flensborgs nye
ste historie er da også uløselig for øjeblikket. Om et par hundrede år
kan det måske lade sig gøre at finde den rette middelvej. Kretzschmers
afsnit er et forsøg på at nå frem til sandhedens erkendelse.
Ikke blot forholdet mellem dansk og tysk, spændingen, om man så
vil, gør Flensborg og dens historie tiltrækkende. Også på et andet punkt
er byens historie af største interesse, nemlig hvad bystyret angår. Efter
at Stig Iuul klart og klogt har gjort rede for Flensborg gamle stadsret
og forholdet mellem de forskellige udgaver, hvori denne foreligger, føl
ger man bystyret gennem tiderne. Dette bestod af magistraten (borg
mestre og råd) og en borgerrepræsentation, de 24 borgere kaldet. Disse
institutioner kendes også fra kongeriget; men fra de kongerigske byer
er vort kendskab til det ældre bystyre ikke nært så indgående som det,
der vides om Flensborgs. Hertil kommer, at Flensborgs bystyre beholdt
sit middelalderlige præg helt ned mod nutiden. Af stor interesse er det
således, at de 24 oprindelig deltog i borgmestervalget sammen med rådet,
og at de 24 indtil så sent som 1833 supplerede sig selv.
Alt i alt er bogen et smukt resultat af lærdom og fremstillingskunst.
Den fastholder læseren fra første til sidste blad, og kun ugerne lægger
man den fra sig. Den tjener i høj grad redaktionen og de øvrige for
fattere til ære.
T r • 77
x - ,
Carl Lindberg Nielsen.
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Tli. Lind: Svaneke bys historie. 1955. (I kommission hos T. PJatoiu
Svaneke. 208 sider).

Danmarks mindste købstad, Svaneke, den store latiner J. N. Madvigs,
fødestavn, har i lektor Th. Lind, en af byens egne sønner, fundet sin
historiker, der om sin fødeby har skrevet en let læst bog, der er ud
givet af foreningen »Svanekes venner«.
Meget vides ikke om Svaneke. Første gang, byen nævnes, er i 1410.
Den stod da ligesom det øvrige Bornholm under erkebiskoppen af Lund.
1 slutningen af det 15. århundrede har erkebiskoppen skilt byen ud fra
det omliggende herred og givet den købstadrettigheder. Da erkebisperne
måtte slippe deres tag i øen, fik Lubeckerne den i pant, og først i
1576 kom Bornholm tilbage til kronen. I 1658 var øen en kort tid afstået
til Sverige; men beboerne befriede sig selv og overdrog deres ø til Fre
derik III som evig arv og eje.
Hele denne historie har Svaneke gjort med. Men i hvert fald for mid
delalderens vedkommende handler bogen dog mere om Bornholm i al
mindelighed end om Svaneke i særdeleshed. Det kan ikke bebrejdes,
forfatteren, da kilderne til byens historie svigter. Først i den nyere tid
kastes der mere lys over Svanekes forhold. Men man kan ikke påstå,
at de arkivalske kilder er fuldt udnyttet. For en stor del bygger bogen
på allerede trykt materiale, Hiibertz’ »Aktstykker til Bornholms Historie«,.
Thuras »Beskrivelse over Bornholm«, Madvigs »Livserindringer« rn. m.
Man kunne nok have ønsket, at forfatteren havde gravet dybere og i
højere grad benyttet arkivernes skatte og skaffet grundigere oplysnin
ger om byens handel, skibsfart og fiskeri i nyere tid.
Heller ikke dispositionen er helt heldig. Man forstår således ikke, hvor
for kirken skal behandles i 2 forskellige afsnit. Det første er for øvrigt
det bedste. Men her har forfatteren også kunnet benytte et korrektur
aftryk af Nationalmuseets store værk »Danmarks kirker«.
Som bogen foreligger, har den sine meget store svagheder. Dens styrke
er forfatterens nøje kendskab til de lokale forhold, og som et forsøg på
at skrive en ikke hidtil behandlet købstads historie hilses den velkommen.
Carl Lindberg Nielsen.
Et nordisk gårdproblem.

Af Svend Jespersen.
Nordisk kultur XVII. Bygningskultur. Udg. af Sigurd Erixon. J. H..
Schultz Forlag. 1953. 416 s.

I 1953 udkom bind XVII af værket Nordisk Kultur under titlen:
Bygningskultur. Men trods denne rummelige titel og bindets digre om
fang (416 s.) er det dog alene grundplansformerne og deres udvikling,
der her er behandlet1), og åbenbart på grund af stofmængden har man
tilmed i det store og hele indskrænket sig til at give oversigter over for
holdene i oldtid og middelalder. I et vist omfang er nyere tids materiale
dog også medtaget, for så vidt det kan antages at afspejle ældre forhold;
men konsekvent er det langt fra gjort for alle lande, og det må meget
beklages, eftersom det ikke har været uden følger for hele problemstil
lingen i flere væsentlige spørgsmål. Vi skal imidlertid ikke forfølge dette:
J) Om konstruktioner se Nord. Kult XIV; anm. Fort o. Nut. XIX,s. 209 f.
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videre, så lidt som det her er hensigten at give en kritisk anmeldelse af
bindet i dets helhed, hvor fristende det end kunne være. For dog at
orientere herværende tidsskrifts læsere lidt nøjere om bindets indhold
skal dette ganske kort opregnes.
Professor Mårten Stenberger behandler de forhistoriske tomtfund i
Sverige, Norge og Finland, museumsinspektør Ole Klindt-Jensen de
danske, overinspektør Åge Roussell de middelalderlige tomtfund og
nyere tids forhold på de nordatlantiske øer, arkitekt Gerhard Fischer de
middelalderlige norske borganlæg, dr. Vilhelm Lorenzen samme tidsrums
danske boligforhold på borg og storgård samt i købstæder og dr. Bengt
Soderberg, i samarbejde med professor Sigurd Erixon, de tilsvarende
svenske forhold, idet dog Gotland er særbehandlet af landsanlikvarie
Gunnar Svahnstrom. Endvidere er middelalderens boligforhold i Norge
— specielt bøndernes — beskrevet af arkitekt Halvor Vreim, og for samme
tidsrums danske landbygninger er der givet en kort redegørelse af over
inspektør Axel Steensberg, mens endelig professor Sigurd Erixon har af
fattet en oversigt over de svenske bønders gård- og husformer og herun
der tillige givet en kort og koncentreret, sammenfattende fremstilling af
nogle af de væsentlige linier i nordiske planproblemer, som de stiller sig
for ham i europæisk belysning.
Denne sidste oversigt, der er skrevet med forfatterens velkendte
kyndighed og lærdomsfylde, er derfor frem for nogen bindets centrale
del, og det er derfor også naturligt for nærværende anmelder først og
fremmest at se nærmere på den og de synspunkter, der her er fremsat.
En drøftelse af hele oversigten kan vi dog slet ikke indlade os på på dette
sted: vi må nøjes med at fremdrage et enkelt centralt problem — de
nordiske gårdformer og deres historie — der lokker til indsigelse mod
den herskende opfattelse.
Sagt i al korthed er Sigurd Erixon af den mening, at vi i nyere tids
sydskandinaviske, længe-byggede gårde har en gammel tradition, der
ubrudt rækker tilbage til jernalderens langhus med beboelse og stald,
medens dette ikke er tilfældet med de nordligere, knuttimrede (blok
husbyggede) gårde; de repræsenterer nemlig et udpræget mange-hussystem — som antages fremstået med knuttimringskunstens indkomst
østfra i tidlig middelalder — og står herved, i det mindste rent umiddel
bart set, i klar modsætning til de længe-byggede.
I dette syn på forholdene står Sigurd Erixon dog langtfra alene; man
møder det også hos andre svenske forskere og ligeså hos norske, og
herhjemme har det som bekendt gennem de sidste 60 år været ganske
fast tradition at betragte den énlængede gård som prototype for vore
andre, flerlængede former.
De argumenter, som vore hjemlige forskere bygger deres opfattelse
på, har i øvrigt så ganske åbenlyst været meget tungtvejende, om ikke
endda de absolut afgørende for såvel Sigurd Erixon som andre svenske og.
norske forskere i deres standpunkttagen. I al fald kan det med sikker
hed siges, at det alment herskende syn på de nordiske gårdformers
historie i virkeligheden står og falder med den danske argumentation,
og det er derfor nok værd at underkaste den en nærmere prøve; for hvor
mærkeligt det end kan lyde, er dette nemlig ingensinde før sket. P. Lauridsens afhandling om de danske gårde (Hist. Tidsskr. 6.R.VI, 1895—97)
blev umiddelbart godtaget af efterfølgeren, Jørgen Olrik, hans arbejder
igen godtaget af H. Zangenberg og så fremdeles.
Kort resumeret er de kriterier, vore hjemlige forfattere har bygget.
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deres anskuelse på, følgende: Den firlængede gård når først i 1800-årene
frem til at være den dominerende form i alle landets egne; tidligere var
den kun fremherskende på de store øer og i Østjylland, medens det i
landet i øvrigt var former med et færre antal længer, der var de præg
sættende, og ikke mindst fremhæver man i denne forbindelse den hyppige
forekomst af den tolængede, såkaldte parallelgård i Nordvestjylland,
men frem for alt dog forekomsten af énlængede gårde i Sønderjylland
og på de tre sydfynske småøer: Lyø, Strynø og Ærø. Sagen er nemlig, at
man mener i vore ældre skrevne kilder at finde holdepunkter for, at
disse to former er reliktformer. For parallelgårdens vedkommende for
moder man således, at det er den, der sigtes til med Jyske lovs omtale
af salshus og lade og ligeså i en noget lignende passus i et par middel
alderlige gildeskråer fra Sjælland, og formens tidligere mere almene
forekomst skulle hermed være bevidnet, i al fald for middelalderens ved
kommende; men ældre mener man i øvrigt ikke, at formen er, og man
antager desuden, at den i middelalderen kun har tilhørt de større gårde,
medens de mindre stadig var énlængede. Til vidnesbyrd om denne sidste
forms større udbredelse i ældre tid henviser man i øvrigt til 1) en
kommissionsindberetning fra Møn fra 1684, hvori det anføres, at de
fleste gårde på øen er énlængede, 2) et senmiddelalderligt islandsk even
tyr, ifølge hvilket de små gårde på Fyn var énlængede, og 3) det forhold,
at vi i hele det sydlige Danmark — Sønderjylland, det sydlige Nørre
jylland, alle sydøerne og delvis det sydligste Sjælland — altid eller dog
meget hyppigt også i de flerlængede gårde har hele eller en del af stalden
placeret i længe med beboelsen, hvad man ser som et levn fra den én
længede gårds tid.
Yderligere beviser for en ældre, mere generel forekomst af dels én
længede gårde, dels (flerlængede) gårde med beboelse og stald i samme
længe mener endelig Axel Steensberg at have fået i en del tomter fra
middelalder og nyere tid, som han har fremdraget på Sjælland og i
Jylland.
Og hertil kommer til syvende og sidst, at det fra svensk side er frem
holdt, at man i Skåne ret hyppigt finder stalden placeret i stuelængen,
og af Sigurd Erixon er det påpeget, at der i et stort sydvestsvensk område,
som også i det sydlige Norge, er en tydelig dominans af tolængede gårde;
disse har nok en noget varierende længeplacering, og det er fortrinsvis
mindre gårde; men alligevel mener Erixon, at deres forekomst her lige
som parallelgårdens i Nordvestjylland må betragtes som en reliktfore
teelse. Også han regner nemlig den tolængede form for at være en i mid
delalderen fremstået sideform til den énlængede.
Har man jernalderens langhus, der rummer beboelse og stald, in mente,
må det indrømmes, at den gængse opfattelse af den sydskandinaviske
gårds historie synes særdeles vel underbygget; i det mindste forekommer
det rent umiddelbart således; men gennemtænker man engang sagen
nøjere, vil man snart indse, at man står overfor en hel række af væsent
lige spørgsmål, som ganske er ladet ude af betragtning, og efterprøver
man endelig de kriterier, opfattelsen bygger på, vil man se, at de ikke
er holdbare.
Allerførst skal det dog betones, at vi kan være ganske enige med P.
Lauridsen og hans efterfølgere i, at den firlængede gård i tiden o. 1800
ikke var den mest fremherskende form overalt i landet; men når det
i øvrigt med så megen flid er blevet understreget, hvor ringe en rolle
den har spillet uden for de store øer og Østjylland, må der gøres en
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kraftig indsigelse; et nøjere studium af landsbyplanerne på udskift
ningskortene og ligeså af vore andre kilder fra o. 1800 viser nemlig
klart og utvetydigt, at forholdene var adskilligt mere nuancerede, end
man hidtil har tegnet dem. Vi skal dog ikke her forfølge dette nærmere,
da det vil føre alt for vidt at gå i enkeltheder, som tilmed ikke er af
væsentlig betydning, når vi blot skal trække hovedlinierne op. I stedet
rykker vi straks tilbage til tiden o. 1700 og ser på, hvorledes formtil
standen da artede sig, og der er så meget mere grund hertil, som vi er så
heldigt stillet, at vi her kan belyse den statistisk. Vi har nemlig fra
1690’erne en hel række ensartede synsforretninger over ryttergodserne
rundt om i landet, og på grundlag af dem finder vi da følgende:
Af et samlet udvalg på ialt 2318 gårde, fordelt med 879 på Sjælland,
29 på Bogø, 399 på Falster, 334 på Fyn og 677 i Nørrejylland — og selv
sagt valgt fra forskellige herreder i områderne — var:
1002
871
418
27

el. 43.2
» 37.6
» 18.0
»
1.2

%
%
%
%

firlængede med et gennemsnitl. saml, fagantal på 47.2
»
»
»
» 32.6
trelængede »
»
»
»
»
tolængede
»
»
» 21.3
»
»
»
énlængede »
»
» 13.0

Det er i sig selv særdeles talende tal, som vi straks skal vende tilbage
til; forinden skal vi blot se på, hvorledes tilstanden var på Møn. Af
jordebogen fra 1697 henter vi vort materiale, og vi finder da, at der af
et samlet ekserptudvalg på 523 gårde — d. v. s. hovedparten af øens
gårde —
44 el.
123 »
194 »
162 >

var:
8.4
23.5
37.1
31.0

%
%
%
%

firlængede med et gennemsn ii ti. saml, fagantal på 39.0
»
»
»
»
» 27.6
trelængede »
»
»
»
»
»
» 20.8
tolængede
»
»
» 13.9
»
»
énlængede »

Det kan jo ikke nægtes, at v i her får et noget andet billede af for

holdene på øen end det, ovennævnte kommissionsindberetning fra 1684
tegner. At den er ganske vildledende med hensyn til gårdenes længetal,
får man også bestyrket ved sammenligning med synsforretninger fra
1660’erne. Men sammenstiller man de anførte mønske tal med de oven
nævnte fra det øvrige land, må man alligevel forbavses over, hvor
relativt mange én- og tolængede gårde øen har. Dog. eftergår vi nu, hvor
mange fag bygning dens forskellige gårdformer gennemsnitligt har pr.
td. hartkorn, vil man se, at mens de firlængede har 7 fag, har de tre
længede kun 5.8, de tolængede 5.0 og de énlængede blot 3.5, og dette
betyder ganske enkelt, at adskillige af både de tre- og de tolængede og
mange flere af de énlængede gårde er underforsynet med bygning, således
at antallet af tre- og ikke mindst firlængede gårde ville have været
betydelig større, end tilfældet er, hvis bygningsbehovet havde været mere
ligelig inddækket. At det nu ikke er det, skyldes imidlertid uden al tvivl
først og fremmest, at man endnu langt fra har fået genopbygget, hvad
der blev lagt øde under svenskekrigen i 1658—60, eller hvad der forfaldt
i de økonomisk tunge år, der fulgte efter. Hvor voldsomt der under denne
krig blev hærget på Møn, fremgår tydeligt af et gårdsyn fra 1661. Ifølge
dette var der nemlig efter P. Bojsens angivelser (Af Møns Historie VI,
s. 122) kun 229 gårde ved magt efter krigen af et antal på 540, 67 var
mere eller mindre brøstfældige og ikke mindre end 244, stærkt op mod
halvparten, var helt øde og afbrudte. Men selv om krigen givet har for
rykket gårdformforholdet meget kraftigt på Møn, fandtes der dog også
før den både to- og énlængede gårde på øen. Hvor stort deres antal var,
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kan vi imidlertid ikke med nogen sikkerhed dømme om, da $e gårdsyn,
der blev foretaget efter krigen, ikke er tilstrækkelig indgående affattet;
men som det skal vises nedenfor, er dette spørgsmål,, når alt kommer
til alt, også mindre væsentligt.
Svenskekrigen bragte også store ødelæggelser i det øvrige land, selv
om de langtfra var lige voldsomme i alle egne; men her gælder det
som for Møn, at gårdsynene fra årene efter krigen ikke er udførlige nok
til, at vi statistisk kan belyse, hvad den førte med sig af forskydninger
i formtilstanden. Gransker man imidlertid de mange enkelttilfælde, de
gamle akter oplyser mere indgående om, får man absolut det hovedind
tryk af forholdene, at tiden fra 1660—1700 er et lavpunkt i opfyldelsen
af bøndergårdenes bygningsbehov. I øvrigt fremgår dette også af de
forskellige gårdformers gennemsnitlige fagantal pr. td. hartkorn, selv
om disse tal for de ovennævnte 2318 gårdes vedkommende ikke viser
så store udsving som de mønske; de firlængede har således 6.4 fag, de
trelængede 5.8, de tolængede 4.5 og de énlængede også 4.5; men at der
skulle være større lighed i disse tal, for at de sidste formers bygnings
behov kunne være inddækket, er indlysende.
Alt i alt kan det da fastslås, at fir- og trelængede gårde, som i 1690’erne
tilsammen udgjorde 80 pct. (Møn medregnet 72 pct.) af samtlige gårde
på øerne og i Nørrejylland, før 1660 snarest har udgjort en endnu større
procent, og det vil da sige, at én- og tolængede gårde dengang har spillet
en uendelig lille rolle i helheden; i al fald gælder det frem for alt den
énlængede. På den anden side udelukker dette selvsagt ikke, at de to
former har været mere fremtrædende i visse egne. Det er således sand
synligt, at f. eks. den énlængede gård har optrådt i et relativt stort
antal på Møn, og det kan heller ikke benægtes, at den tolængede gård
har gjort sig stærkt gældende i Nordvestjylland; i flere sogne, navnlig i
Thy, har disse gårde endog været i tydeligt flertal. Men hvad indebærer
egentlig dette?
Svaret ligger for så vidt lige for hånden. Formtilstanden i en egn står
i al almindelighed hos os i den nøjeste forbindelse med de forekommende
ejendomsstørrelser. Tilliggendets størrelse i brugsjord, hvor man henter
afgrøder, er regulator for bygningsbehovet. Således var det i forrige
århundrede, og således også før. Af de ovennævnte 2318 gårde havde
de firlængede et gennemsnitligt hartkorn på 7 tdr. 3 skpr., de trelængedes
var 5 tdr. 5 skpr., de tolængedes 4 tdr. 6 skpr. og de énlængedes 2 tdr.
7 skpr., og på Møn havde de firlængede gårde gennemsnitligt 5 tdr. 5
skpr., de trelængede 4 tdr. 6 skpr., de tolængede 4 tdr. 1 skp. og de én
længede 4 tdr. Men med det endnu i 1690’erne rådende uopfyldte byg
ningsbehov in mente betyder disse tal, at man er berettiget til at slutte,
at de énlængede gårde i almindelighed var rene smågårde, og som det er
tilfældet i Sydvestsverige, var også vore tolængede gårde små eller dog
afgjort mindre ejendomme. Skulle de allerede anførte tal ikke være
tilstrækkelig overbevisende herom, taler f. eks. detail-tallene fra Vand
fuld og Skodborg herreder nordligst i Ringkøbing amt et endnu tydeligere
sprog, idet de firlængede gårde her har et gennemsnitligt hartkorn på
6 tdr. 5 skpr., medens de trelængede har 3 tdr. 7 skpr., de tolængede 2
tdr. 6 skpr. og de énlængede 1 td. 5 skpr.
Det er dog ikke overalt i landet, vi således finder gårdformerne reguleret
af jordtilliggendet. Den lille ø Lyø ved Fåborg indtager en særstilling.
Trods hartkorn på 4.5 — 5.8 tdr. er nemlig de 19 af dens 23 gårde
énlængede, 3 er tolængede, vinkelbyggede og 1 T-formet; men sagen er,
at man på Lyø ikke har samme bygningsbehov som i landet i øvrigt, idet
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man her anbringer hovedparten af stråafgrøderne i stakke (hæs) ved
gårdene. Hæssætningen er også i høj grad kendetegnende for Strynø
og Ærø; men de énlængede gårde, der findes på disse øer, er dog i hel
heden for smågårde at regne. Noget større er utvivlsomt i flere tilfælde
de énlængede gårde i Sønderjylland; men deres antal er ikke i alminde
lighed i overvægt, og formforholdene i landsdelen er i øvrigt reguleret
på vanlig vis. Dog skal det siges, at vi her finder formvarianter, der ellers
er os fremmede; men disse som andet Sønderjylland vedrørende skal
vi nedenfor vende tilbage til.
Når undtages Lyø, er det da her i landet således, at det er ejendoms
størrelsen, der er bestemmende for gårdformen; men da vi også ved, at
man ved tre- og tolængede gårde, som i øvrigt også ved firlængede uden
sammenbygning af længerne, gerne lukkede de stykker af gårdspladsens
sider, der ikke afgrænsedes af bygning, med gærde, plankeværk el. lign.,
vil det sige, at disse gårde, ligesom de senere århundreders fuldt sammen
byggede firlængede, også dannede sluttede firkanter, og konklusionen
heraf kan da kun blive den, at man ikke typologisk kan skelne mellem
to-, tre- og firlængede gårde; disse former er i almindelighed jordtilliggende-bestemte varianter af samme type. Men følgelig kan man
heller ikke på forhånd dømme om, hvorvidt den ene eller anden af dem er
ældre end de andre. Det bliver et spørgsmål, som helt og holdent afgøres
af, dels hvad vore kilder fra før 1600 meddeler, dels hvad der ad kom
parativ vej kan udledes af forholdene såvel i nyere tid som tidligere.
Vore middelalderlige kilder er ikke rigt oplysende om datidens gårde;
men ikke desto mindre meddeler de dog adskilligt, når man sammen
holder de enkelte angivelser. Bl. a. noterer man sig, at der i samtlige
pålidelige kilder kun afgives vidnesbyrd om gårde med flere huse eller
rettere sagt længer.
Det hedder i Skånske lov (DgL I, 773), at når en bryde vil drage bort,
da skal han forinden bl. a. tække sine huse, han skal have et lidel hus
(WC) i sin gård, og han skal have et lukket gærde omkring gården, og
i dette skal ledet være i orden.
I Jyske lov (DgL II, 317 f.) hedder det om husundersøgelse efter fra
stjålet gods: »Hvis den mand, der ransager, finder sine ejendele enten
i bondens lade eller salshus eller andre huse, der ikke er lås for, da...».
I gildeskråerne for St. Knuds gilde i Malmø, fra 1256, St. Knuds gilde
i Storehedinge, fra c. 1256, og St. Eriks gilde i Kallchave, fra 1266, læser
man i deres enslydende § 25 (Nyrop, Gilde- og Lavsskr. I, 40, 51, 64):
»Den gildebroder, for hvem den forreste del af huset, det er køkken eller
stue, brænder, eller også laden med kornet i den gård, som han bor i,
ham skal alle brødre give understøttelse«.
Ribe Oldemor nævner i tiden o. 1300 flere gårde med 3 og 4 huse; men
interessantest er dog omtalen af en gård i Tange i Ulfborg sogn i Vest
jylland i 1319; denne gård har også 4 huse, nemlig: salshus, 2 lader og
et lille loft.
Til disse ældste kildesteder føjer sig endelig en del yngre. I et skøde
fra 1474 (Repert. 2.R.II, 3546) berettes det, at en borger i Ny Falkenberg
i Halland, som boede på Åge Axelsens gods i Lindholt i Stafsinge sogn,
har flyttet følgende huse bort herfra: Stue, forstue, bagherberge, lade og
fæhus.
Om Hover mølle i Vestjylland hedder det i et sognevidne fra 1489
(Repert. 2.R.IV. 6466), at »Hover mølle ligger i gård, og er der ovnsted
og arnested, og mindes dem (vidnerne), at der har været salshus og
ladehus, og er der fæhus, kålgård og hestegård«.
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Og endelig har vi fra 1505 det første sikre eksempel på firkantformen.
Ifølge et skøde, der dette år er læst på Flakkebjerg herredsting i Vest
sjælland (Repert. 2.R.VI. 10370), overdrager bonden Henning Clemmensen en gård i Fuglebjerg (til N. N.) på de vilkår, at han og hans kone
bl. a. »skal nyde ro og mag i deres livstid i gården i stuen«, og desuden
skal han beholde »den vestre længe og den jordmon, der tilligger, vesten
for det skel udaf hjørnestolpen af den søndre lade og til den hjørnestolpe
i stegersgavlen«.
Som nævnt ovenfor er det de her citerede steder fra Jyske lov og
gildeskråerne, man har ment sigtede på tolængede gårde; men enhver
vil indse — som også Axel Steensberg gør opmærksom på det i Nord. Kult.
— at en sådan tolkning i virkeligheden savner ethvert grundlag; i al fald
er dette så åbenlyst tilfældet for Jyske lovs vedkommende. Hvorledes
ordlyden i gildeskråerne skal forstås, kan derimod nok være diskutabelt;
men så meget kan dog med sikkerhed siges, at der ikke er nogen som
helst garanti for, at man i opregningen af gårdens bygninger har med
taget dem alle, og § 25 afgiver derfor heller ikke noget pålideligt vidnes
byrd om forekomsten af tolængede gårde.
Endelig skal det her tilføjes, at Sigurd Erixon, der også er blevet
opmærksom på det hallandske skøde fra 1474, i Nord. Kult, fremsætter
den formodning, at husopregningen i dette sigter til en énlænget gård.
Alene det, at der i skødet udtrykkelig siges huse, turde imidlertid ude
lukke en sådan tolkning.
Ser vi bort fra § 25 i gildeskråerne som mere tvetydig, kan der efter
min mening overhovedet ikke herske tvivl om, at vi i samtlige øvrige
citerede steder har en omtale af gårde med flere længer. Tager vi f. eks.
de gårde, Ribe Oldemor anfører, og for hvilke også besætningerne er
angivet, tør man alene af deres størrelse slutte sig til, at ordet hus her
dækker begrebet længe, som vi også kender det fra senere kilder og de til
nutiden brugte dialektale betegnelser. Og det må i denne forbindelse være
tilladt at erindre om, at vi allerede i 1268 finder betegnelsen råling, skre
vet rathelang (Erslev, Testamenter s. 15), for stuelænge. At denne beteg
nelse virkelig dækker begrebet længe, støttes i øvrigt af gildeskråernes
citerede § 25. Det siges nemlig udtrykkelig her, at køkken eller stue
kun udgør den forreste del af huset, d. v. s. stuehuset, og dette har da
også haft en bageste del eller med andre ord været en veritabel stuelænge. Yderligere viser f. eks. de af Axel Steensberg fremdragne stuehus
tomter fra Hejninge, at disse lamger langtfra var korte, og generelt kan
det i øvrigt siges, at man også naturligt måtte vente at finde længer i
middelalderen, da man med al ret har lov til at gå ud fra, at de gamle
sydskandinaviske konstruktionsformer, der kendes fra nyere tid, og som
i sig selv er længe-dannende, repræsenterer en gammel tradition, der
ubrudt rækker tilbage til oldtiden.
Men overfor disse middelalderlige vidnesbyrd om forekomsten af flerlængede gårde står for det første det nævnte, ofte citerede sted i det sen
middelalderlige islandske eventyr, ifølge hvilket de små gårde på Fyn
var énlængede, og for det andet de af Axel Steensberg fremdragne tomter,
der er tolket dels som tomter af (flerlængedc) gårde med beboelse og
stald i samme længe, dels som énlængede gårde.
Hvad det islandske eventyr angår, vil enhver kritisk indstillet utvivl
somt tilslutte sig, at man ganske ser bort fra dette som en absolut mindre
pålidelig kilde; men vil man endelig ikke gå så vidt, må det i hvert
fald understreges, at teksten det pågældende sted kun meddeler, at det
er de små fynske gårde, der er énlængede, og det betyder, at man her
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har med en størrelseskategori at gøre, der ikke på nogen måde berettiger
til at drage videre slutninger hverken om en mere generel forekomst af
énlængede gårde eller en mere generel forekomst af staldens placering
i længe med beboelsen, som man ellers tidligere stedse har gjort det, og
som det også gøres af Axel Steensberg.
I øvrigt må man stille Axel Steensberg det spørgsmål, på hvilke fund
omstændigheder han bygger den antagelse, at man i tomterne fra Pebringe, Hejninge m. fl. st. har stald i længe med beboelsen, og på hvilke
der bygges, når en tomt siges at være tomten af en énlænget gård. Som
undersøgelserne i såvel Pebringe som Hejninge viser, er det ikke altid,
forsvundne længer har efterladt sig spor, og man finder heller ikke
altid samme konstruktionsform i alle en gårds længer; sådan er det i
nutiden, og sådan var det afgjort også før. For mig at se kan en tomt
udgraver faktisk så godt som aldrig være fuldt sikker på, at det, han
finder, er alt, hvad der har været. Men som oftest glemmer udgraveren
dette, i al fald når de fundne tomter publiceres. Der synes også blandt
arkæologer, i al fald herhjemme, at være en stærk tilbøjelighed til,
når man står overfor en boligtomt, hvis ene rum ikke viser ildsted eller
andre tegn på beboelsesrum, da at tolke dette som stald, og åbenbart
er Axel Steensberg også faldet for denne letkøbte løsning på et tolknings
dilemma. 1 hvert fald søger man forgæves efter blot et eneste holdbart
kriterium for den formodede tilstedeværelse af cn stald i de pågældende
stuehustomter ikke blot i hans bidrag til Nord. Kult., men også i hoved
beretningen om tomtfundene: Bondehuse og vandmøller.
At alt dette ikke er løse postulater, skal nøjere dokumenteres ved en
kort gennemgang af Pebringe-undersøgelserne, idet vi herved går ud fra
den fremstilling, der er givet i Bondehuse og vandmøller (s. 199 ff).
Samtidig kan der da også blive lejlighed til at se nærmere på de særdeles
enkle og usammensatte beboelser, som her formodes fremdraget. Det
kan nemlig ikke nægtes, at de ganske modsiger, hvad vore andre kilder
har at meddele.
Inden Pebringe-gården blev nedbrudt for at overflyttes til Frilands
museet i Lyngby, blev dens længer nøje undersøgt af arkitekt Arne Ludvigsen og Axel Steensberg, og herunder konstateredes hl. a., at de 4 fag
vest for skorstenen i stuelængen var ældre end dens øvrige. Da man
desuden af forskellige spor mente at kunne fastslå, at såvel vest- som øst
enden af disse 4 fag tidligere var afsluttet med gavle, og man tilmed
under bryggersets senere gulvbelægninger fandt et ældre lergulv samt i
det nordøstre hjørne, ind mod væggen til skorstensfaget, et rundagtigt
ildsted med ildgrube foran, formodede man her at stå overfor gårdens
stuehus fra før 1779, da det nuværendes øvrige del — bortset fra øverstestuen --- blev bygget til. Dette ældre stuehus menes i øvrigt at være fra
ca. 1700, og det fundne ildsted er af Axel Steensberg tolket som rest af
en røgovn, eller måske en esse.
Hvor plausibel denne hele udredning end kan forekomme, er den dog
ganske uholdbar. For det første må det fastslås, at sporene i skorstens
fagets vestvæg ikke giver noget utvetydigt bevis for, at det er en gammel
gavlvæg, og under disse omstændigheder har man absolut ingen garanti
for, at de 4 fag er en gammel helhed. At de, når alt kommer til alt,
heller ikke er det, men tværtimod en rest af et ældre hele, kunne de to
undersøgere i øvrigt også have fået bekræftet ved at søge støtte i vort rige
arkivmateriale fra de senere århundreder. Her søger man nemlig tit og
ofte ikke forgæves, og heller ikke i dette tilfælde. Gården findes opført i
Hovedkrigs- og portionsjordebog over det tryggevældeske regiments
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distrikt for år 1719, og det anføres her, at den da var på ialt 48 fag hus.
Vist er dens længetal ikke oplyst, ej heller hvor mange fag de enkelte
længer havde; men sammenholder man det angivne, samlede fagantal
med de tilsvarende, der findes anført i ryttergodsarkivalier fra samme år
eller noget tidligere for hundreder af andre sjællandske gårde, hvis
længetal og fagtal for de enkelte hunger også er oplyst, kan man med al
sikkerhed slutte, at der er den allerstørste sandsynlighed for, at Pebringegården også da var firlænget, og at dens stuelænge mindst var på 10 fag
og nok snarest på 12. Det er normen, og da der ikke i den anførte jordebog
er gjort nogen bemærkninger til gårdens tilstand, er der ikke grund til
at antage, at den skulle afvige herfra. Til dette stuehus hører da de om
talte 4 fag; de blev stående i 1779, da det i øvrigt blev ombygget (fornyet),
og her var efter al sandsynlighed også bryggers før 1779, ligesom der
også før må formodes køkkenfag på det seneres plads. Det ildsted, der
blev fundet i bryggersets nordøstre hjørne, får da også en langt rime
ligere forklaring end den givne; det er enten en gammel kedelovn (grue
for indmuret bryggerkedel) eller en gammel kølleovn, og vel nok snarest
dette sidste, selv om kedelovne langt fra var sjældne o. 1700; de anføres
i et ikke helt lille antal i ildsteds-skattelisterne fra 1677. Formodningen
om forekomst af en røgovn på Sjælland så sent som i 1700-årene er i
øvrigt så ganske blottet for real baggrund, som tænkes kan. I de sær
deles rige kilder, vore arkiver rummer fra både 17- og 1600-årene, findes
der end ikke i de mest detail-beskrivende den mindste antydning herom.
Som det er sagt vedrørende tomtundersøgelser, må man ved under
søgelser al stående bygningslænger i høj grad vogte sig for at gøre en
ældre del til et ældre hele. Et er en gårds stående længers bygningshistorie
og noget ganske andet selve gårdens og dens hovedbestanddeles (stuehus
m. v.) historie. Dette sidste er spørgsmål, der kun i undtagelsestilfælde
løses i marken; i reglen kommer man kun til holdbare resultater, når
også arkivstof og andre skrevne kilder m. m. tages med i betragtning.
Alligevel er den Ludvigsen-Steensbergske tolkning af Pebringe-stuehuset
ikke noget enestående tilfælde herhjemme. Vi møder en ganske lignende
analyse og umiddelbar konklusion hos arkitekt H. H. Engqvist i hans
redegørelse for undersøgelser på Læsø (se: Fra Nationalmuseets Arbejds
mark 1944). Engqvist konstaterer, at der i mange af Læsø-gårdenes
konger er gamle »kerner« på 4—6 fag, og han slutter heraf, at gårdene
tidligere havde ganske korte længer, og da han i flere tilfælde finder
lyrehuller i taget over sådanne gamle kerner, der nu indgår som dele af
udhuslænger, slutter han, at man har flyttet rundt med beboelsen. Når
en stuelænge trængte til fornyelse, brækkede man den ikke ned og byggede
en ny på dens plads, nej, man degraderede den gamle stuelænge til ud
hus og byggede en ny ved en af gårdspladsens andre sider, og dette
kunne gentages, således at der nu skulle være eksempler på, at en stue
længe, der oprindelig var t. eks. nordre længe, siden blev østre eller vestre
og sluttelig søndre. — Det skal ikke benægtes, at man på Læsø har
kunnet finde ganske korte længer i ældre tid — det var ofte også til
fældet i det øvrige land — men derfra og til en generel forekomst er der
et ikke uvæsentligt skridt, og det gælder ikke mindre Læsø end landet i
øvrigt, hvilket også klart fremgår af de arkivalier, vi har bevaret øen
vedrørende. I disse finder man i øvrigt også forklaringen på, hvorfor
man så ofte i dag kan finde gamle lyrehuller i nuværende udlænger; det
beror i al almindelighed derpå, at overordentlig mange af Læsø’s gårde
tidligere havde flere brugere, hver med sin beboelse og sin part i de
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pågældende gårdes øvrige bygninger. Men selvsagt skal det ikke hermed
være benægtet, at der virkelig kan findes visse tilfælde, hvor det kan kon
stateres, at stuelængen har skiftet plads.
Vi vender herefter tilbage til Peblinge-gården. Under ovennævnte æld
ste del af stuelængen fandtes en endnu ældre tomt, som strakte sig fra
ca. midten af skorstensfaget og næsten til vestgavlen, ialt ca. 8 fag. Denne
tomt, der fremviser huller efter jordgravede stolper i ydervæggene og
langs midten, dateres til ca. 1600 og tolkes som tomten af et sulebygget
hus, der har rummet beboelse i den østre halvdel — her fandtes bl.a.
et ildsted — og stald i den vestre; her fandtes nemlig lidt nord for midt
linien en øst-vestgående rende, sat af brændte mursten, og den formodes
at have været grebning. Det volder ganske vist Axel Steensberg en del
hovedbrud at få gårdens besætning anbragt i denne stald, hvis den var
lige så stor som i 1780, da den var på 7—8 heste og 3 køer og kalve; men
— tilføjes det — det er måske også et spørgsmål, om dette store antal
heste i 1780 ikke betegner et højdepunkt i hesteholdet på en tid, da hove
riet havde nået sit største omfang! Det gør det imidlertid ikke. Heste
holdet var lige så stort i 1719; da var gårdens besætning nemlig også
på 8 heste og 2 køer samt 1 ungnød, og efter hvad vi kan slutte af andre
kilder, har den heller ikke været mindre i slutningen af 1600-årene. Men
denne besætning skulle nok heller ikke rummes i tomtens vestlige del;
for sagen er jo dog den, at man i gamle sjællandske gårde i almindelig
hed kun i undtagelsestilfælde har stald i stuelængen (jfr. nedenfor), og
i reglen har man i øvrigt ikke heste- og kostald sammen; de danner
hver sit rum; man har som bekendt heller ikke staldene liggende på
langs i længerne, så dyrene står med hovederne mod ydervæggene, men
derimod på tværs, så de står med hovederne mod skillevæg (eller gavl
væg), og endelig vil man aldrig på Sjælland finde en gødningsrende, end
sige en, der er sat af mursten. I en hestestald var der en antydning af
gødningsrende ved en ganske let sænkning af brolægningen bag båsene;
men nogen egentlig rende er denne lette sænkning dog langt fra, og i
de gamle kostalde gik staldgang og grebning faktisk i et; det fremgår
også deraf, at betegnelsen grebning hos gamle bønder snart kan høres
brugt om gødningsrenden i nyere stalde, snart om staldgangen og snart
om begge dele under et. Tidligere havde man heller ikke brug for en
gødningsrende i kostalden; på grund af den ensidige stråfodring vinte
ren igennem afgav kreaturerne kun meget lidt urin, og først efter at
man o. 1900 var kommet igang med også at fodre med roer, øgedes dens
mængde så meget, at det blev betimeligt at sørge for afiøb fra stalden
og hermed også for en gødningsrende. — Men alt dette betyder, at der
ikke er nogen som helst holdepunkter for, at der har været stald i den
vestlige halvdel af denne tomt. Havde Axel Steensberg i øvrigt også med
hensyn til den søgt viden i vore sjællandske arkivalier fra 1600-årene
— de er i hvert fald talrige fra delte århundredes sidste halvdel — da
ville han for det første have fundet, at stuelængerne dengang ikke var
mindre eller gennemgående havde færre rum end i 1700-årenes første
halvdel, og for det andet ville han forgæves have søgt oplysninger om
forekomsten af suler. Alt i alt kommer man da til det resultat, at del
er overvejende sandsynlighed for, at den formodede 1600-års-tomt ikke
er et hele, men en del af det stuehus, der stod her, før det i 1700-årcne
eksisterende blev bygget, og hvis dette stuehus virkelig har været sule
bygget, må det antages at være opført en rum tid før 1600 (jfr. i øvrigt
ndf.). Hvilke rum den del, der er fremdraget, så har indeholdt, og af

352
hvad art det fundne ildsted har været, kan der kun gisnes om; noget
som helst sikkert kan der nemlig ikke sluttes. At den famøse, murstens
satte rende i øvrigt har været en gemen afløbsrende, kan der nok ikke
være tvivl om; noget helt andet er, om det virkelig med fuld sikkerhed
kan siges, at den hører til denne ældste tomt.
Ved de videre undersøgelser i Pebringe fandtes endelig under vest
længen og den vestlige del af sydlængen en T-formet tomt, og i begge
dennes fløje viste der sig som i den ovennævnte tomt stolpehuller både
langs ydersider og midte. Endvidere fandtes i midtpartiet af sydfløjen
øverst et lergulv — med ildsted — der også strakte sig noget ind i den
nordgående fløj, og som muligvis også har strakt sig længere vestpå,
men derimod næppe længere østpå i sydfløjen, og under dette lergulv,
der efter det fundne skårmateriale er dateret til ca. 1500, fandtes et jord
gulv, som det nævnte ildsted også menes at høre til, og som efter skår
fundene er dateret til ca. 1300. Og ud fra disse fundomstændigheder
slutter Axel Steensberg, at T-tomten er tomten af en sulebygget gård,
der har rummet beboelse (stue og herberg) og stald i sydfløjen samt
stegers, forrådsrum og kornlade i den nordgående fløj. — Hertil er imid
lertid at bemærke: 1) Det eneste sikre, der kan siges om T-tomtens
planløsning, er, at her må antages at have været i al fald et beboelsesrum,
da det fundne ildsted ellers står uden rimelig forklaring; muligvis har
også fløjens vestligste del hørt med til denne beboelse; men noget sikkert
kan der ikke vides herom, og noget sikkert kan der heller ikke vides om
ildstedets art eller om den øvrige planløsning. Hvad der i Bondehuse og
vandmøller er ytret desangående, bygger helt og holdent på løse for
modninger. — 2) På grund af placeringen i sydfløjen, der jo ligger til
gaden, rejser det spørgsmål sig, om beboelsen her er gårdens egentlige.
Forholdet er jo nemlig dette, at det i 17—1800-årene er undtagelser, der
skyldes særlige omstændigheder, som f. eks. terrænforholdene, når man
finder stuelamger anbragt med en langside til gaden; i reglen ligger de
tilbage i gården eller dog med gavl til gaden, og dette var også tilfældet
tidligere, ligesom vi kender det fra middelalderens købstæder og i visse
provinskøbstæder endnu senere. At stuelængerne virkelig traditionelt
ligger, som de gør, synes i øvrigt klart bekræftet af Axel Steensbergs
Hejninge-tomter. Her har vi den ene beboelse lejret oven på den anden
i indtil flere lag. Men som vi nedenfor skal se, kan der også gives en
bedre tolkning af den nævnte beboelse i Pebringe-tomten. — 3) Der sy
nes ikke at være utvetydige kriterier for, at T-tomtens stolpehuller og
ildsted hører til begge gulvniveauer, og man er derfor kun berettiget til
at henføre dem til det yngste fra ca. 1500. Dette forekommer specielt
for stolpehullernes vedkommende også langt rimeligere end med Axel
Steensberg at antage, at man fortsat gennem 300 år har udskiftet disse
jordgravede stolper, efterhånden som de rådnede, og stedse har placeret
de nye nøjagtigt i de tidligere huller, således at denne udskiften ikke
har efterladt sig noget spor .
Uden at vi på dette sted nærmere skal komme ind på spørgsmålet,
hvorvidt stolpehullerne i T-tomten og den ovennænte ældste stuelænge
tomt nu også utvetydigt viser os, at de længer, der har stået her, virkelig
har været sulebyggede — dette spørgsmål kan nemlig debatteres — kan
det dog fastslås, at begge stolpehul-systemer i al væsentlighed er ens
artede, og der kan for mig at se heller ikke være tvivl om, at de to tom
ter er samhørige og samtidige. Vel er deres skårmateriale foreløbig anset
for at være af noget forskellig alder; men det tør vist antages, at det
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er noget af et spørgsmål, om denne datering også vil blive stående;
endnu har vi jo dog ikke nogen virkelig fast opbygget skår-kronologi
for historisk tid, og rent bortset herfra må det i al almindelighed være
mere eller mindre tilfældigt, hvad man i en tomt finder af skårmateriale,
idet man næppe med føje generelt kan slutte, at man mere i ældre tid
end senere med forsæt har ladet skår af søndrede husholdningsgenstande
m. m. forblive liggende, hvor de først faldt i et eller andet beboelsesrum.
Endelig kan skår jo også være ført ind udefra, f. eks. ved børns leg; men
selv om man nok ikke skal lægge for megen vægt på dette sidste, må dog
skårfundene i helheden være så tilfælde-betingede, at man ikke på grund
lag af dem alene kan nå til absolut sikre tomtdateringer; der må gene
relt set nødvendigvis blive en ret bred margin.
For samhørighed mellem de to tomter taler i øvrigt også det forhold,
at de er sammenbygget. Som det fremgår af den hovedplan, Axel Steensberg bringer (Bondehuse og vandmøller s. 235), fungerede stolperne i
T-bygningens nordgående fløjs nordgavl tillige som stolper i den vest
lige del af den ældste stuelænges sydside.
Endelig giver en sådan samhørighed og samtidighed mellem de to
længer os også en mere rimelig forklaring på beboelsen i sydlængen, der
som sagt ligger til gaden. Det er ikke og har næppe nogensinde været
den egentlig gårdbeboelse, men en inderstebolig; en sådan fandtes netop
hyppigt i en gårds gadelænge, og med denne tolkning gives der tillige
en naturlig grund til, at der ikke i forbindelse med denne beboelse er
fundet noget spor efter en bagerovn, hvad man ellers måtte undre sig
over, hvis tomten stammede fra en gårdbeboelse. Indsidderen havde nem
lig ikke i almindelighed egen bagerovn, idet man gerne fik bagt brød
i gårdens.
Men selv om vi i stedet for to forskellige tomter af Pebringe-gården
har fået én, tør vi dog ikke slutte, at vi i det trefløjede anlæg, den viser,
har hele gården for os, som den stod fra ca. 1500 og frem til opførel
sen af den i 1700-årene eksisterende. Udover at der har været stuelænge
i nordlængen og indsidderbolig i sydlængen, kan vi heller ikke vide noget
sikkert om gårdens øvrige planløsning. Men dette til trods danner tom
ten en fortrinlig pendant til den i ovennævnte skøde fra 1505 omtalte
gård i Fuglebjerg. Pebringe-tomten illustrerer tilmed overbevisende den
retvinklede længeplacering, og dertil dokumenterer den en tidligere fore
kommende længe-sammenbygning, end man hidtil har turdet regne med.
Så lidt som Peb ringe giver som nævnt de øvrige af Axel Steen sbergs
tomter noget grundlag for at slutte, at vi i dem har stald i lamge med
beboelsen, og det vil sige, at vi heller ikke i nogen af dem har noget
bevis for forekomsten af énlængede gårde.
Vi når da til den slutning, at uden for Lyø m.v. (jfr. ovenfor) har énlamgede gårde her i landet i al fald siden ca. 1200 — og rimeligvis helt
fra middelalderens begyndelse — stedse udelukkende tilhørt de rene
småbrug, medens de egentlige gårdbrug lige så generelt stedse har været
flerlængcdc, og uden for de tidligere anførte syddanske områder har
disse flerlængede gårde heller ikke, generelt haft stald placeret i længe
med beboelsen. Det er ganske vist fra svensk side hævdet, at det ret
hyppigt var tilfældet i Skåne; men hertil er dog at bemærke, at dette
udsagn foreløbig synes mere at hvile på et skøn end på eksakte tal,
og før det — vel at mærke under behørig hensyntagen til gårdbrugenes
størrelse — er påvist, hvor stor en procent disse gårde med stald i be
boelsen egentlig har udgjort i helheden, vil man vægre sig ved at tro,.
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at hyppigheden øst for sundet skulle have været større end vest for.
Og hvor ringe en rolle denne staldplaccring her spiller, kan anskuelig
gøres i tal, hentet fra brandtaksationer m. m. fra o. 1800. Af 316 fir
længede gårde på Sjælland — bortset fra den sydligste del — har så
ledes kun 12 en eller anden stalddel placeret i beboelseslængen, og ge
nerelt er eksemplerne herpå endnu færre på Fyn og i Nørrejylland —
den sydlige del fraset. End ikke i det sydligste Sjælland er tilfældene sær
lig hyppige. Af 138 firlængede gårde i Hammer herred har kun 12 hele
eller en del af stalden i stuelængen, og blandt 130 firlængede gårde i
Bårse herred har kun 21 en lignende staldplacering. Blot for sammen
ligningens skyld skal de betydelig større antal af sådanne firlængede
gårde, der træffes på Møn og Lolland-Falster, anføres. På Møn er det
således 32 blandt 50, på Lolland 49 af 79 og på Falster ikke mindre end
49 af 52.
Ser vi bort fra disse øer og det sydligste Sjælland med det øvrige syd
lige Danmark, er det imidlertid, når alt kommer til alt, et meget stort
spørgsmål, om man overhovedet kan tale om, at denne staldplacering
er traditionel her i landet. Af enkelttilfælde, vi nærmere kan studere,
synes det nemlig at fremgå, at den mere er dikteret af rent praktiske
hensyn som gårdens placering i omgivelserne, terrænforhold m. m., og
det vil da sige, at førend det er godtgjort, at det ikke også generelt for
holder sig således uden for det sydlige Danmark, kan man ikke med
nogen ret fortsat hævde, at den her sporadisk optrædende staldplacering
også er en reliktforeteelse. I så henseende er det i øvrigt nok værd at
bemærke, at de særlige kendetegn i planløsningerne, der meget ofte led
sager hcromtalte staldplacering i det sydlige Danmark, ikke optræder
andre steder.
I det hele taget må det siges at bero på en misforståelse, når man
antager, at vi i Sydskandinavien — uden for syddansk område — i høje
re grad har en fortsat tradition fra jernalderen end i det øvrige Skandi
navien. Analyserer vi planløsningerne i de sydskandinaviske gårde, vil
man nemlig se, at vi i det store og hele møder nøjagtig de samme kon
stituerende elementer eller enheder som i Nordskandinavien, og det gæl
der både med hensyn til stue- og udhuslænger. At disse enheder så i
Sydskandinavien fortrinsvis er realiseret som rum i længer, medens de
nordpå i højere grad fremtræder som særskilte småhuse (enkelt-rums
huse), turde dog i denne forbindelse være ganske underordnet, da denne
forskel i virkeligheden kun er en forskel i ydre apparition, der ene og
alene er fremkaldt af de forskellige konstruktionsformer, som er de
rådende i de to områder. Vi ser da også både, at disse nordskandinaviske
småhuse indgår i forskellige sammenstillinger med mere komplicerede
planløsninger, og at disse kortere og længere bygninger særdeles ofte
er radet op i veritable længer — alt sammen principielt ganske som i
Sydskandinavien. Bortset fra det sydlige Danmark er det derfor i Skan
dinavien i øvrigt ene og alene for konstruktionsforniernes vedkommende,
man her kan tale om tradition og novation i henholdsvis syd og nord;
det er nemlig som sagt de pågældende områders væsensforskellige byg
ningskonstruktioner, der har formet deres fælles mange-enhedede grund
lag i planløsningerne forskelligt.
Anderledes stiller forholdene sig som sagt i Syddanmark, hvor vi som
også nævnt meget hyppigt har stald i længe med beboelse; her må man
nemlig efter alt at dømme regne med, at dette er gammel tradition. Gan
ske vist er denne staldplacering langt fra lige dominerende overalt i om-
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rådet — jfr. t. eks. de ovenanførte tal fra Sydsjælland m. v. — men de
afvigelser fra almindelig dansk plandisposition i stuelængerne, der sær
deles ofte kan iagttages i forbindelse med den, er af en sådan art, at
det ikke kan betvivles, at vi her står overfor en meget gammel foreteelse,
og tager man desuden de særlige forhold på Lyø med i betragtning (jfr.
ndf.), kommer man uvilkårligt til den faste overbevisning, at den syd
danske staldplacering er at se som en fortsættelse af oldtidens tradition,
som den kendes fra vore jernalders-langhuse med beboelse og stald. End
videre er man heller ikke i tvivl om, at denne tradition er blevet fast
holdt i Syddanmark under direkte påvirkning fra det nordvestlige fast
land eller nøjere udtrykt fra den frisiske og den nedersaksiske gårds om
råder. Men det må dog absolut betones, at det alene er staldens belig
genhed i længe med beboelsen, der er traditionsbunden i det sydlige Dan
mark; for sagen er, at vi i modsætning hertil i staldens orientering i
længen har et lige så åbenlyst brud på traditionen som i det øvrige land,
hvor beboelse og stald er helt adskilte og ligger i længer for sig. Medens
stalden nemlig i jernalderhuset, som også i den frisiske og den neder
saksiske gård, er en lang-stald, der ligger på langs i længerne, er den
overalt i det sydlige Danmark, hvor en sekundær påvirkning sydfra ikke
har ændret forholdene, lige så ufravigeligt en tvær-stald, der ligger på
tværs i længerne, som det også i øvrigt er tilfældet herhjemme i de al
mindelige bøndergårde.
Ligesom staldplaceringen i Syddanmark ikke i sig selv afgiver noget
holdbart kriterium for, at vi her har en ubrudt tradition fra oldtiden,
gør de énlængede gårde og boel steder, der forekommer i dette område,
det heller ikke generelt. Det eneste sted, hvor vi inden for landets nu
værende gramser får et klart fingerpeg om eksistensen af en sådan tradi
tion, er på Lyø. Trods deres størrelse i jordtilliggende er som nævnt de
fleste af gårdene på denne ø énlængede, idet man her sætter langt den
største del af hø og korn i hæs ved gårdene og derfor kun behøver mi
nimal ladeplads — i reglen er her blot en lo og et enkelt korngulv, hvori
kornet i hæssene kan indflyttes, når det, der først indsattes, er tærsket.
En så udpræget hæssætnings-kultur er i nyeste tid enestående herhjem
me; men et ganske tilsvarende forhold kendes fra Halligerne i Vade
havet ved den nordfrisiske kyst, og der kan ikke være tvivl om, at de
to lokaliteter er rester af et sammenhængende sydvestdansk hæssætningsområde, der i øvrigt over det øvrige Frisland — og også den neder
saksiske gårds område — har stået i direkte forbindelse med det store
vesteuropæiske (jfr. ndf.). Om et tidligere sammenhængende sydvest
dansk hæssætningsområde vidner i øvrigt flere af de gamle ladeformer
i Slesvig, som vi kender fra nutiden, mest udtalt således de nordfrisiske
lader og ikke mindre de bræddeklædte hjelme, der navnlig har været
at finde østpå — i Angel og Sundeved samt frem for alt på Als. Disse
to ladeformer, der for øvrigt må betragtes som en og samme i forskellig
iklædning, er nemlig ganske nøje paralleller til former, vi så hyppigt
træffer — eller i hvert fald har kunnet træffe — i såvel det øvrige Fris
land som i tilstødende egne med nedersaksiske gårde, og der kan næppe
være tvivl om, at deres forekomst i Slesvig, hvor den tidligere må for
modes almen, er inspireret herfra, og tidspunktet for indkomsten må
formentlig sættes til o. 1600 eller noget før.
En tidligere almen hæssætning i Sydvestdanmark — og hermed også
en tidligere almen forekomst af énlængede gårde i dette område — lader
os også bedre forstå, hvorfor vi endnu o. 1800 navnlig i Angel og Sunde-

356
ved samt på Als og Ærø finder mange gårdanlæg med en absolut domi
nerende hovedlænge.
Hvorvidt hæssætningen også i det øvrige Syddanmark, hvor stalden
ligger i længe med beboelsen, har holdt sig så langt ned i tiden som i
sydvest, vides der intet sikkert om; men det må sagtens betvivles. Sna
rest må man antage, at forholdene her er blevet ændret på et tidligere
tidspunkt under indflydelse fra det øvrige land, hvor en udpræget lade
kultur er den herskende og længe har været det. Hermed skal ikke være
sagt, at hæssætning her har været et sjældent fænomen; det er nemlig
såre langtfra tilfældet. Men som det kendes fra nyeste tid, før mekani
seringen omformede forholdene, lader også enkelte ældre oplysninger
os forstå, at bønderne stedse direkte bestræbte sig for at få så megen
ladeplads, at al stråafgrøde kunne huses under tag også i middelgode
år. En så vidt dreven ladekultur, som vi har herhjemme, er dog ikke
noget specifikt dansk fænomen. Kaster vi et blik ud over Europa, vil vi
se, at hvor den firlængede gård eller, om man vil, firkantformen er den
rådende, findes også en udpræget ladekultur, og vel at mærke en lade
kultur, der fortrinsvis bygger på hjemme- eller gårdlader (modsat udmarksladcr), medens vi uden for denne gårdforms områder overalt har
en udpræget hæssætningskultur; det gælder således i Østeuropa, på
Balkan, i Syd- og Vesteuropa med de britiske øer, Irland og de nord
atlantiske øer. Den firlængede gård eller firkantformen er med andre
ord en ladekulturens gård, d. v. s. det er en gård, der først og fremmest
må formodes at tilhøre et mere fremskredet agerbrug, og det bliver i
virkeligheden et spørgsmål, om grundlaget for den til syvende og sidst
ikke, i al fald delvis, skal ses i tilknytning til trevangsbruget. Hos os
kan der i hvert fald ikke herske tvivl om, at det ikke alene er nye bolig
vaner, men også nyheder i landbruget, der ligger bag sprængningen af
jernalders-langhuset og dets forvandling fra en to-enhedet enkeltlænge
til en mange-enhedet gård med flere længer.
Hvornår denne mange-enhedede gård så har fået firkantformen, er
et spørgsmål, som endnu ikke er endelig klarlagt; men som man også
hidtil i almindelighed har antaget, kan det nok ikke betvivles, at det er
den romerske landgård, villa’en, der er forbilledet.
Vi har her kun berørt et enkelt hovedproblem i den nordiske gårds
historie, og som man vil have set, har det ført os ind på adskillige andre;
den nordiske gårds historie er et særdeles kompliceret spørgsmål, og
inden vi kan gøre os håb om at nå til en dybere og rigtigere forståelse
heraf, må der endnu gøres et overordentlig stort forskningsarbejde, og
det ikke blot på bøndergårdenes område, men også for storgårdenes og
købstædernes vedkommende. Hvor lidt vi i virkeligheden foreløbig ved
om disse to sidste grupper, fremgår klart af dr. Lorenzens ovenanførte
bidrag til Nord. Kult., og man må meget håbe, at der snarest mere syste
matisk end hidtil vil blive taget fat på de store opgaver, der her ligger.
Endvidere må naturligvis også de arkæologiske tomtundersøgelser ønskes
betydeligt fremmet, ikke mindst for den historiske tid. Selv om de hid
til publicerede resultater ikke passer ind i det billede, vi får af bonde
gårdens historie ad anden vej, vil ingen betvivle, at netop i yderligere
gårdtomt-fremdragelser fra den periode ligger der meget store mulig
heder for at tilvejebringe ny viden om den »dunkle« middelalder. Vore
tomt-arkæologer må blot klargøre sig, at også den nøjeste orientering
i hele den etnologiske problemstilling gården vedrørende er en nødven
dig forudsætning for en vurdering og tolkning af fundene, hvis man da
vil undgå at give det subjektive skøn et skæbnesvangert spillerum.

Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde
i Herning den 25.-26. august 1955.
Ved årsmødet, der holdtes på Højskolehjemmet, var følgende museer re
præsenteret: Nationalmuseets 2., 3. og 7. afd., Københavns Bymuseum, Jernbanemuscct, Kunstindustrimuseet, Rosenborg, Tøjhusmuseet, Dansk Landbrugs
museum, Handels- og Søfartsmuseet, Helsingør Bymuseum, Frederiksborg,
Frederiksværk, Hørsholm, Tikøb, Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg, Næst
ved, Vordingborg, Møns, Bornholms, Maribo, Odense, Bogense, Fåborg, Nyborg,
Langelands, Skagen, Try, Thisted, Nykøbing M., Ålborg, Års, Viborg, Randers,
Hobro, Grenå, Ebeltoft, GI. Estrup, Århus, Den gamle By, Horsens, Silkeborg,
Odder, Vejle, Kolding, Ringkøbing, Herning, Holstebro, Varde, Esbjerg og
Dansk Pressemuseum.
Museumsdirektør, dr. phil. Helge Søgaard holdt torsdag aften et foredrag
med farvelysbilleder: Lidt om Østjyllands pottemageri. En række glimt af det
rødbrændte lertøjs udvikling gennem 1000 år.
Repræsentantskabsmødet begyndte næste dag kl. 9 og indledtes med, at
formanden, museumsdirektør Svend Larsen, Odense, bød gæster og repræsen
tanter velkommen, hvorefter han udtalte følgende mindeord:
»Den 27. marts 1955 døde Jens Winther i Rudkøbing i en alder af 92 år. Han
var en af dansk museumsvæsens mest særprægede skikkelser. Allerede som
ganske ung interesserede han sig for indsamling af oldsager, og denne inter
esse blev en lidenskab. Han grundlagde Langelands Museum og bekostede selv
den bygning, hvor det har til huse. Han blev en fremragende udgraver og
publicerede adskillige af sine undersøgelser i smukt udstyrede værker, som
han udgav. Han kendte i høj grad begrænsningens kunst. Der måtte i hans
samlinger ikke findes andet end det, der hørte til på Langeland, og han opdrog
befolkningen til at betragte Langelands Museum som det naturlige opbevarings
sted for øens minder.
I mange år holdt han sit museum borte fra denne forening. Han fandt det
vistnok under sin værdighed at deltage i organisationsarbejde og ønskede ikke
at sælge sin selvstændighed ved at modtage statstilskud. Først i de senere år
indså han, at den tid var forbi, hvor et museums fremtid kunne bygge på
private mæceners støtte, og kort før hans død havde jeg den glæde at modtage
en hilsen og tak for en redegørelse, jeg havde givet for de danske museers
stilling og for de retningslinier, som i fremtiden bør følges.
I dansk arkæologisk forskning var han en central skikkelse, der virkede
inspirerende til det sidste, og som lokalmuseumsrnand var han et skoleeksempel
på, hvad en enkeltmand kan udrette, når museumsarbejdet fylder hans sind.
Vi vil ære og bevare mindet om Jens Winther!«
Efter at Rektor C. L. Christensen, Herning, var valgt til dirigent, aflagde
formanden beretning om foreningens arbejde i 1954—55 og udtalte bl. a.:
»Foreningen omfatter nu 93 museer. I årets løb har vi optaget Samsø Museum
og Dansk Pressemuseum og Arkiv. Vi byder de to nye museer velkommen i vor
kreds.
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For øjeblikket lever vi i en ventetid; som bekendt har undervisningsmini
steriet anmodet sit provinsmuseumsnævn om at fremkomme med en redegørelse
for de kulturhistoriske museers forhold og afgive indstilling herom til ministe
riet. Nævnet har afholdt en meget lang række møder og har nøje overvejet de
faglige og økonomiske problemer, der er forbunden med hele dette spørgsmål.
Den betænkning, der vil blive resultatet, vil i meget nær fremtid kunne til
stilles undervisningsministeren. Det ligger i sagens natur, at nævnets over
vejelser er af fortrolig karakter, men jeg kan forsikre, at der i nævnet er den
bedste vilje til at søge dannet en ramme for vore museers virksomhed, der
giver mulighed for et frugtbart arbejde i folkeoplysningens og videnskabens
tjeneste.
Ventetiden må vi benytte til at gøre opmærksom på vor eksistens og vore
vanskeligheder. Et led i dette arbejde var udstillingen »Fra danske Museer«,
som omfattede ca. 500 numre fra de fleste statsanerkendte museer. Udstillingen
blev arrangeret som Nationalmuseets eftcrårsudstilling og havde godt 30.000
gæster. Vi kunne ikke kræve entré til udstillingen, men undervisningsministe
riet bevilgede os et tilskud på 2000 kr. til fremstilling af det smukke katalog.
Vi takker ministeriet for dette tilskud, og vi rotter ganske særligt en tak til
Nationalmuseet for husly og til museumskonsulent Halkjær Kristensen og
magister Hans Lassen, der trak det tungeste læs ved dette arrangement. Ud
stillingen gav lejlighed til omtale i radioen ved åbningen, og på et senere
tidspunkt holdt jeg et radioforedrag om vore museers stilling og ønsker, lige
som jeg i »Fortid og Nutid« har givet en redegørelse for vor forenings virk
somhed i de forløbne 25 år.
Udstillingens krav til arbejdskraften medførte, at vi ikke kunne afholde det
sædvanlige studiekredsmøde i København. Derimod holdt vi 1. maj et meget
velbesøgt møde i Viborg, hvor vi yderligere fik lejlighed til at se Viborg Stifts
museums smukke nyopstilling! Tilslutningen i Viborg var så stor, at noget
af den intime karakter var ved at gå tabt, og det er derfor et spørgsmål, om
det ikke vil være mere hensigtsmæssigt med flere møder for mindre kredse.
Studiekredsmøderne skulle jo nødigt blive formindskede udgaver af årsmødet,
men de skal foruden at give os viden medvirke til at styrke sammenholdet og
fremme samarbejdet mellem museerne.
Af »Museumsmeddelelser« udsendte vi et nyt nummer i juli. Forbilledet for
disse meddelelser er jo bl. a. det norske »Museumsnytt«. Det skal behandle
spørgsmål af faglig art, der har fælles interesse for os, og det skal være en
hjælp for den enkelte til at få oplysning om emner, der interesserer ham.
Meddelelserne udsendes gratis, og såfremt et museum ønsker mere end et
eksemplar, beder jeg Dem meddele det til sekretæren.
»Danske Museer« er vort smertensbarn. I efteråret 1954 udkom bind IV.
Hassings forlag påtog sig i sin tid udgivelsen af årbogen, således at den ikke
skulle belaste foreningen i økonomisk henseende. Vi har fra undervisnings
ministeriet fået et tilskud på 1000 kr. pr. årgang, men valg og aflønning af
redaktør har ligget i forlagets hænder.
Efter udsendelsen af bind IV krævede forlaget vor medvirken til, at årbogen
fik mindst 200 abonnenter mere, ellers måtte man standse udgivelsen. Da salget
af bogen ikke kom til at svare til forlagets ønsker, meddelte det, at det ikke
kunne fortsætte, og denne meddelelse har bestyrelsen taget til efterretning.
Årbogen har godt 400 abonnenter. Det svarer til, hvad »Fortid og Nutid« har,
men årbogens store billedmateriale medfører en forholdsvis højere fremstillings
pris. Efter at have indhentet forskellige tilbud skønner vi, at udgiften for hvert
bind, iberegnet forfatter- og redaktionshonorar, vil blive 8000 kr. for et oplag
på ca. 1000 eksemplarer.
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I de udkomne årbøger har der været en række værdifulde bidrag, og det er
bestyrelsens opfattelse, at den er for god til at lade gå ind. Det er muligt, at
indholdet skal vælges efter en mere saglig linie, at hovedvægten skal lægges
på en beskrivelse af genstande. Jeg tror, at bidrag som overinspektør Uldalls
om fajance og direktør Mackeprangs om fjerfugle ikke blot har interesse for
museumsfolk, men også for samlere, og at vi ved at understrege denne linie
kan få videre kredse i tale.
Spørgsmålet om årbogens fremtid har vi drøftet med bestyrelsen for Dansk
historisk Fællesforening, der ganske tilslutter sig vor opfattelse af bogens be
tydning. Ud fra fællesforeningens erfaringer som udgiver af »Fortid og Nutid«
tilråder den, at vi selv overtager udgivelsen af »Danske Museer«, og bestyrelsen
for vor forening er rede til at påtage sig det dermed forbundne arbejde, men vi
må have foreningens godkendelse og støtte.
Med det nævnte abonnementstal som udgangspunkt kan vi påregne en
indtægt på 5000 kr. Udgivelsen vil, som nævnt, koste ca. 8000 kr., og der skal
således skaffes 3000 kr. Efter bestyrelsens opfattelse er der flere muligheder
for at få dette beløb:
Den enkleste løsning vil være en forhøjelse af abonnenltallet. I det øjeblik
museumsforeningen selv står s(?m udgiver, vil de enkelte museer have en mere
direkte interesse i, at bogen fortsætter, og de kan støtte udgivelsen ved på
forhånd at forpligte sig til at subskribere på et antal eksemplarer, der evt. kan
anvendes som gaver til velyndere eller afhændes til museernes bestyrelses
medlemmer, ligesom der også må kunne tegnes subskribenter i oplandet. For
eningen tæller næsten 100 museer, og det skulle ikke være urimeligt at vente,
at hvert museum gennemsnitlig kan tegne sig for 7 eksemplarer.
Den anden mulighed er, at man fastsætter kontingentet så højt, at det kan
dække det manglende beløb, men dette hjælper næppe i særlig grad til at
bringe bogen ud til så vide kredse som ønskeligt.
Endelig kan det tænkes, at man gennem enkelte annoncer fra store firmaer,
der har særlig interesse i museernes arbejde, kan indvinde et beløb.
Om hele dette spørgsmål vil bestyrelsens gerne høre medlemmernes mening.
Vi har også overvejet, om årbogens titel er tilfredsstillende; måske kan vi
finde en titel, der bedre fanger opmærksomheden.
Det vil af et senere punkt på dagsordenen fremgå, at konsulenterne har været
meget stærkt optaget i det forløbne år, og ikke mindst har der været stillet
store krav til konsulenten for de historiske samlinger. Oprindelig var konsu
lentvirksomheden tænkt som en nødhjælp, og man havde egentlig ikke gjort
sig klart, hvor omfattende arbejdet ville blive, men forholdene har udviklet
sig sådan, at de krav, der stilles i dag, faktisk er så store, at arbejdet er ved at
blive uoverkommeligt.
Til slut skal jeg kun tilføje, at selv om det er ventetider, og selv om der er
mange vanskeligheder, er der dog også lyspunkter at notere. Enkelte museer
er i det forløbne år nået betydelige skridt fremad. Viborg og Esbjerg har kunnet
foretage nyopstillinger. I Sønderborg har man opslået stillingen som inspektør
ledig og givet den en sådan lønmæssig placering, at det skulle være muligt at
få ansat en yngre, kvalificeret mand i den. I den allerseneste tid har der også
vist sig tegn, der tyder på, at Langelands Museum vil få et meget bæredygtigt
grundlag for sin fremtidige virksomhed, og man har vel også grund til at for
vente, at museerne i Ringkøbing amt inden længe finder frem til en løsning af
deres problemer.
Det er vist ikke for stærkt sagt, at lokalmuseerne har været forsømte, og at
mange af dem er i en kritisk stilling. De har opgaver, der meget vel kan
sammenstilles med folkebibliotekernes. På samme måde som skoler og biblio-

360
teker er det, skal museerne være et redskab i folkeoplysningens tjeneste og
samtidig være til gavn for den videnskabelige forskning. Det gælder, hvad
enten museet er stort eller lille. Men for at løse disse opgaver, må museerne
have både pengemidler og ledere, ellers bliver de blot døde magasiner.
Det er denne tvedelte opgave: den folkeoplysende og den videnskabelige,
der gør det rimeligt, at man yder museerne økonomisk støtte: men man kan
ikke mere bygge et museums arbejde på private mæceners støtte. De har bragt
deres ofre. Hvis et museum i dag skal virke efter sin hensigt, må det have
et solidt økonomisk grundlag, der er tilvejebragt ved lokale midler suppleret
med statens bidrag.
Vi ønsker ikke uniformerede museer, men vi ønsker museer, der har mulig
hed for at arbejde forstandigt, hver i sit område og hver med sit særpræg,
til gavn for samfundet som helhed. Det er det mål, vi skal sigte imod, og den
opgave, som denne forening skal medvirke til at løse«.
Derefter forelagde kassereren, museumsdirektør Knud Klem, Helsingør, regn
skabel, der balancerede med 13.865,69 kr. Af kassebeholdningen på 4.383,36
kr. henstår 1.856 kr. til tekstilkonservering og 1.000 kr. til årbogen, hvorefter
foreningens egentlige kassebeholdning er 1.527,36 kr. Udstillingen »Fra danske
Museer« gav et underskud på 1,724,85 kr.
Den følgende diskussion vedrørende årsberetning og regnskab drejede sig
hovedsagelig om »Danske Museer«. Fra alle sider gik man ind for, at for
eningen ved selv at overtage udgivelsen skulle videreføre årbogen.
l'ldall foreslog som ny titel »Fra museer og samlinger«. Han mente, at det
ville være bedst at lade et forlag få årbogen i kommission. Økonomien kunne
sikkert hjælpes ved, at der blev tegnet nogle annoncer til årbogen.
Jørgen Paulsen og Hvidtfeldt ville ud fra deres erfaring med »Fortid og
Nutid« anbefale at bygge årbogens økonomi på faste abonnenter. Foreningens
medlemmer må skaffe det nødvendige antal abonnenter. At lade bogen komme
i kommission hos et forlag ville næppe være nogen fordel; tegningen af annon
cer ville sikkert være vanskelig, og den økonomiske støtte heraf kun ringe.
Kiismøller frygtede konkurrencen fra de andre museumsårbøger, men ville
iøvrigt tilslutte sig Hvidtfeldts forslag om, at medlemmerne tegnede sig for
et bestemt antal eksemplarer, og det kunne man lige så godt gøre med det
samme.
Steensberg mente, at de forskellige museers årbøger støttede hinanden ved
hver på sit felt at skabe øget interesse for museernes arbejde. Foreslog, at
man lod en liste gå rundt, så repræsentanterne straks kunne tegne sig for et
antal eksemplarer af årbogen.
Valerius ville tro, at kustoderne kunne sælge en del eksemplarer, og han
opfordrede museumslcderne til at gøre en indsats for at få de lokale bog
handlere til at aftage nogle eksemplarer af årbogen. Han ville helst beholde
den nuværende form og advarede mod at give årbogen et for stærkt fagligt
præg.
Fru Ooergaard anbefalede at lade bestyrelsen overtage redaktionen og arbej
det med årbogens udgivelse.
Klem foreslog en konkurrence om et nyt navn til årbogen, og at bestyrelsen i
nær fremtid fremsender en bestillingsseddel til medlemmerne. Kunne ikke
anbefale at entrere med et forlag, det giver ingen garanti for et øget salg af
bogen hos boghandlerne, det er bedre at gå den af Valerius foreslåede vej.
Medens adskillige andre havde ordet for at anbefale, gik en tegningsliste
rundt, og dirigenten kunne herefter konstatere, at der var enighed om at
fortsætte årbogen.
Formanden takkede for den velvillige behandling af sagen, og bestyrelsen
fik derefter bemyndigelse til at fortsætte arbejdet med årbogens udgivelse.
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Uldall henstillede til bestyrelsen, at der ved hvert årsmøde kunne holdes
et foredrag om et eller andet museumsteknisk emne. Han ville gerne yde sin
støtte til udarbejdelsen af bogen om museumsteknik.
Riismøller foreslog at holde et møde til næste forår i Ålborg angående mu
seumsteknik.
Zachariassen kunne tænke sig, at man planlagde f. cks. fire studiemøder
om det samme emne, hvorefter de interesserede kunne vælge, hvilket af disse
de bedst kunne deltage i.
Formanden takkede for de forskellige indlæg i forhandlingen, specielt
Uldall. Når vort nuværende store arbejde er afsluttet, tager vi fat på det mu
seumstekniske emne.
Kassereren foreslog at bibeholde de nuværende kontingenter for det kom
mende år, hvilket vedtoges.
Derefter godkendtes beretning og regnskab.
Dispositionsbevillingerne. Sekretæren redegjorde derefter for de to bevil
lingers fordeling. Bevillingen på 10.300 kr. var efter ansøgning blevet forhøjet
med 7.700 kr. fra tipstjenestens overskud for 1954—55. Der var indkommet 18
ansøgninger om ialt ca. 60.000 kr. Den samlede bevilling på 18.000 kr. blev
fordelt således: Falsters Minder 1920 kr. til montre, Bornholms Museum 2000
kr. til montre, Næstved Museum 3000 kr. til montre, Marstal og Omegns Mu
seum 700 kr. til montre, Vesthimmerlands Museum 1800 kr. til varmeanlæg,
Sønderborg Museum 1000 kr. til støvsuger, Nordfyns Museum 380 kr. til mon
tre m. v., Vendsyssel hist. Museum 2000 kr. til instal. af el. lys, Morslands
hist. Museum 2000 kr. til montre, Holbæk Museum 1900 kr. til indretning af
magasin, Roskilde Museum 600 kr. til montre og Ringkøbing Museum 700 kr.
til montre.
Yderligere indkom der 17 andragender om tilskud fra tipstjenestens over
skud for 1953—54. Det drejede sig i hvert enkelt tilfælde om ret betydelige
beløb, og kun et fåtal af ansøgningerne har derfor kunnet efterkommes, for
et par museers vedkommende endda kun med stærkt reducerede beløb. For
delingen blev følgende: Viborg Stiftsmuseum 5600 kr. til bygningsistandsæt
telse, Forhistorisk Museum, Århus, 12.000 kr. til udgravning og undersøgelse
i Illerup, Langelands Museum 1200 kr. til nivelleringsinstrumenter, Odense Bys
Museer 2000 kr. til forsk, tekniske apparater, Morsland hist. Museum 10.000
kr. til ombygning af museets sidefløj og Købstadmuseet »Den gamle By« 5000
kr. til centralvarmeanlæg.
Bevillingen på 20.000 kr. har modtaget 21 ansøgninger om ialt ca. 34.000
kr., og fordelingen er blevet: Hobro 800 kr. til sølvstrøbøsse, Køge 350 kr.
til sølvske, Den gamle By 600 kr. til tinvelkomst, Holstebro 850 kr. til sølv
strøbøsse, Odense 1350 kr. til konservering af faner, Ringkøbing 300 kr. til
sølvskeer, Hjørring 3000 kr. til indkøb og konservering, Esbjerg 800 kr. til
sølvlågkrus, Viborg 1000 kr. til konservering af tekstiler, Tønder 1500 kr.
til et skab, Kalundborg 1000 kr. til konservering, Helsingør 350 kr. til sølv
lågkrus m. m., Hillerød 800 kr. til konservering og nyordning, Hørsholm 250
kr. til akvarel og bog, Rudkøbing 800 kr. til sølvbæger, Horsens 1250 kr. til
sølvkaffekandc, Næstved 2500 kr. til sølvlågkrus, Svendborg 2500 kr. til sølv
sukkerskål.
HalkjcCr Kristensen gjorde derefter rede for det af ham udførte konsulent
arbejde i det sidste år, hvor en del museer helt eller delvis har omordnet deres
samlinger, de fleste i forbindelse med bygningsændringer. Desuden har en
lang række museer fået deres samlinger fra historisk tid gennemgået og påmalet numre, andre er i gang med dette arbejde.
Bestyrelsesvalg. Formanden meddelte, at arkitekt V. Norn ønskede at ud
træde af bestyrelsen på grund af alder. Arkitekt Norn har været medlem af
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bestyrelsen siden foreningens stiftelse i 1929, og vi beklager, at han mener
ikke mere at kunne fortsætte, men vi må bøje os for hans ønske. Forsam
lingen genvalgte derefter Boesen og Davidsen og nyvalgte tandlæge Holger
Friis, Hjørring, til bestyrelsen. Svend Larsen genvalgtes til formand.
Formanden takkede for valget. Og idet han udtalte en varm tak til arkitekt
Norn for de mange års trofaste og betydningsfulde arbejde for museumsfor
eningen, foreslog han på bestyrelsens vegne at udnævne arkitekt Norn til
æresmedlem af Dansk kulturhistorisk Museumsforening. Forsamlingen gav sin
enstemmige tilslutning til forslaget.
Arkitekt Norn takkede formanden og repræsentanterne for denne æres
bevisning, mindedes det gode samarbejde, der altid havde været i museums
foreningen, og udtalte håbet om, at det nye lovforslag, man ventede måtte
komme, ville give mulighed for, at museerne kan løse deres store opgaver.
Under eventuelt rejste Christophersen, Fåborg, spørgsmålet om museernes
opvarmning for at hindre fugtens ødelæggende virkning på genstandene. Efter
at have talt med Fåborg elektricitetsværk herom og fået tilsagn om billig strøm,
kunne han tænke sig at opvarme museet visse dage i vintertiden, og han ville
foreslå, at »Den gamle Gaard« fik en bevilling til at lave dette forsøg. Han
henstillede til museumsforeningens bestyrelse at foranledige et sådant for
søg afholdt, da det kunne have betydning for mange museer.
Uldall advarede mod at få en højere temperatur end 10° celcius i museerne.
En god ventilation er mindst lige så vigtig som opvarmningen. I de gamle
bygninger er der skorstene, og de kan udnyttes som ventilatorer. På yder
vægge, der altid er fugtige, må man ikke ophænge billeder uden at sikre dem
mod fugtighed fra væggen.
Riismøller havde prøvet elektrisk opvarmning i sit kontor. Det er for dyrt.
Ilalkjær Kristensen frarådede periodisk opvarmning af museumsrummene,
idet en vekslen mellem varme og kulde altid vil give fugtig luft, og man opnår
således nærmest det modsatte af det ønskede.
Formanden lovede, at bestyrelsen skulle overveje Christophersens henven
delse og muligt finde udveje til problemets løsning. Han takkede de forskel
lige deltagere i forhandlingen.
Om eftermiddagen holdt undervisningsminister Julius Bomholt foredrag om
»Museer, myndigheder og publikum«. I sit fængslende og inspirerende fore
drag fremhævede ministeren, at museerne har en betydelig plads i det folke
lige oplysningsarbejde. De har mulighed for at blive kulturcentre i meget af
vort ungdomsarbejde, og deres samlinger kan give turisterne et indtryk af
egnens folkelige kultur. Et museumsbesøg kan blive en oplevelse for livet,
derfor må vi give museerne sådanne kår og arbejdsforhold, at de er i stand
til at løse disse opgaver. En vis statsstøtte er påkrævet, men museerne må
først og fremmest bygge på den lokale interesse og økonomiske offervilje, og
ministeren lod i denne forbindelse falde et par alvorsord til kommunerne,
hvis tilskud til kulturelle formål mange steder må siges at ligge langt under
det, der i dag må kaldes tidssvarende.
Om aftenen ved et fællesmøde med Dansk historisk Fællesforening talte
museumsforstander H. P. Hansen om »de gamle hedebønder«.

Dansk historisk Fællesforenings årsmøde
i Herning den 26.-28. august 1955.
Årsmødet indlededes fredag d. 26. august om aftenen ved et fællesmøde med
Dansk kulturhistorisk Museumsforening i aulaen på Herning gymnasium, hvor
nuseumsforstander H. P. Hansen holdt foredrag »Om de gamle hedebønder«.
Deltagerne blev derefter budt velkommen til Herning af borgmesteren, skole
inspektør P. Munk-Poulsen, og byrådet bød på et glas vin i gymnasiets fro
koststue.
Ved repræsentantskabsmødet lørdag d. 27. august på Højskolehjemmet var
tolgende foreninger og institutioner repræsenteret: De historiske samfund
tor Ålborg, Århus, Bornholms og Frederiksborg amter, Fyns stift, Hjørring,
Holbæk og Københavns amter, Lolland-Falster, Præstø, Randers, Ribe, Ring
købing og Sorø amter, Sønderjylland, Thy og Hanherred, Vejle og Viborg
amter; endvidere Jysk Selskab for Historie, Sprog og Kultur, Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Rigsarkivet, Landsarkiverne for Sjælland, Nørreylland og de sønderjydske landsdele, Københavns Stadsarkiv, Direktoratet
tor Matrikelvæsenet, de byhistoriske arkiver i Esbjerg, Fåborg, Haderslev,
Hillerød og Frederiksborg slotssogn, Odder og Viborg samt 49 museer blandt
iem, der dagen i forvejen havde været repræsenteret ved Museumsforeningens
årsmøde (se s. 357).
Formanden, landsarkivar Johan Hvidtfeldt, Viborg, indledede med en vel
komsthilsen til repræsentanter og gæster og hyldede dernæst foreningens tidigere formand og eneste æresmedlem, professor Knud Fabricius, i anled
ning af dennes 80 års fødselsdag d. 13. august. Professor Fabricius kunne des
værre ikke komme med til mødet.
Der blev derefter givet meddelelse om, at præmien for en udmærket årbogs
afhandling i 1953 var blevet tildelt cand. mag. Ole Karup Pedersen for hans
artikel »Helsingørs Handel på Christian IV’s tid« i Frederiksborg Amts histo
riske Samfunds årbog. På grundlag af såvel trykt som utrykt kildemateriale
nar forfatteren her givet en skildring af et fast afgræset område af tidens
landelshistorie med hensyntagen til kulturhistorien og med blik for emnets
limene betydning. Det er en eksemplarisk og grundig undersøgelse, som både
ved sit emnevalg og sin form egner sig til at stå som forbillede.

Formanden gik derefter over til:
Beretning for året 1954—55,

Styrelsen har i år besluttet at forsøge en ny praksis m. h. t. den årsberetling, som formanden plejer at aflægge på repræsentantskabsmødet, nemlig
it lade denne duplikere og udsende til medlemmer og repræsentanter forud
tor årsmødet. Der vil derved kunne spares en del tid, idet formanden herefter
tun behøver at fremdrage, hvad der måtte være særlig grund til at under
strege. En anden fordel vil være, at der bliver bedre mulighed for repræsen-
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tanterne til at forberede eventuelle indlæg, hvilket forhåbentlig kan tjene til
en højnelse af den debat, der følger efter beretningen.
Hvad der spares af tid kan så bruges til en dyberegående drøftelse af et
mere alment og for vort arbejde væsentligt emne. Denne gang har vi valgt
at samle os omkring spørgsmålet »De historiske foreningers ansvar overfor
lokalhistorisk arbejde«, en sag som må ligge fællesforeningen meget på hjerte,
og som det sikkert vil være værdifuldt for os alle at få belyst fra forskellige
sider.
Vi håber, at årsmødet gennem denne form kan blive ikke blot en general
forsamling, men tillige et stævne, som kan virke inciterende og befrugtende
for vore bestræbelser i det daglige.
Fællesforeningens medlemstal har som sædvanlig været stabilt. Det udgjorde
pr. 15. august 1955 ialt 176, nemlig 26 historiske amtssamfund og foreninger,
92 museer, 25 arkiver (deraf 10 byarkiver) 7 biblioteker og 26 by- og amtsråd.
De nye medlemmer, som vi byder velkommen, er: Historisk-topografisk Sel
skab for Lyngby—Taarbæk Kommune, Samsø Museum, Frederiksberg Stads
arkiv samt Byhistorisk Arkiv for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn. Styrel
sen har i det forløbne år måttet tage stilling til en henvendelse fra den meget
store historiske forening »Østjydsk Hjemstavn«, som nok kunne tænke sig
at gå ind i DHF, hvis der kunne fastsættes ot maksimumskontingent på 100
eller 150 kr. Vi har imidlertid ment, at vi af principielle grunde ikke kan gå
med på en sådan ordning, hvor gerne vi end ser »Østjydsk Hjemstavn« med
dens ca. 2500 medlemmer tilsluttet vor forening. Et maksimumskontingent som
det foreslåede i stedet for de 2 pct. af foreningernes samlede kontingentind
tægt vil let gennemhulle hele vor kontingentordning, idet flere af de store amts
samfund så måtte ind under den samme ordning. Hvor kunne grænsen så
sættes, uden at det ville virke uretfærdigt overfor de mindre foreninger, som
vel iøvrigt ofte er de økonomisk dårligst stillede. Vi synes heller ikke, det
nuværende kontingent (f. eks. 100 kr. af 5000) kan kaldes tyngende. Jeg vil
derfor gerne benytte denne lejlighed til at rette en indtrængende opfordring
til »Østjydsk Hjemstavn« om at melde sig ind i DHF på de nu gældende vilkår.
Der er i de senere år dannet en række historisk-topografiske selskaber i
hovedstadens store nabokommuner (Frederiksberg, Gentofte, Lyngby—Taar
bæk, Glostrup, Værløse), som det må være naturligt at få med i fællesfor
eningen. Vi har for nylig til disse udsendt en opfordring, som foreløbig har
medført een indmeldelse.
Foreningens styrelse har i det forløbne år foruden af formanden, lands
arkivar Johan Hvidtfeldt, bestået af følgende: Museumsdirektør Svend Larsen
(næstformand), museumsdirektør Jørgen Paulsen (sekretær og kasserer), pro
fessor, dr. phil. Kr. Hald, forfatteren Rasmus Mortensen, højskolelærer, dr.
phil. Roar Skovmand og overinspektør ved Nationalmuseet, dr. phil. Axel
Steensbcrg. Jørgen Paulsen, der har været sekretær siden 1950 og tillige kas
serer siden 1952 samt redaktør af »Fortid og Nutid« 1950—54, har nu meddelt,
at han ikke længere kan påtage sig hvervet som sekretær. Vi skal derfor i
dag vælge et nyt medlem til bestyrelsen. Men da vi indenfor styrelsen gerne
vil beholde J. P.'s medarbejderskab navnlig som kasserer og leder af for
eningens og tidsskriftets ret omfattende ekspedition, der nu ligger i hans hånd
på Frederiksborg, har vi vedtaget at foreslå repræsentantskabet en lovændring
om udvidelse af antallet af styrelsesmedlemmer, hvilket også af andre grunde
vil være ønskeligt. Jeg tænker her bl. a. på, at opgaver som præstegårdsværket
og kulturhistorien i de kommende år vil fordre en stor indsats; det vil være
nyttigt at inddrage nye kræfter til disse arbejder, der navnlig vil blive lagt
i hænderne på særlige udvalg.
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Økonomien har ligget i et roligt og fast leje, som det vil fremgå af regn
skabsaflæggelsen.
Ved flere tidligere lejligheder har vi drøftet muligheden af, at fællesforenin
gen påtog sig en rådgivende konsulentvirksomhed overfor lokalhistorikere eller
lokalhistoriske udvalg, som måtte ønske vejledning, f. eks. ved udarbejdelsen
og trykningen af sognehistorier. Vi har på dette punkt haft den skuffelse, at
Den Hielmstierne-Roscncroncske Stiftelse har afslået en ansøgning om tilskud.
Da det imidlertid stadig er styrelsens opfattelse, at en sådan konsulentvirk
somhed kan blive af stor betydning, har vi nu anmodet undervisningsministe
riet om støtte. Der er samtidig nedsat et særligt udvalg til at tage sig af denne
sag; det består af professor Aksel E. Christensen, arkivar Rise Hansen og for
eningens sekretær.
På DHF’s foranledning lykkedes det i foråret at få virkeliggjort en radio
udsendelse om lokalhistorisk arbejde. Den formede sig som en samtale mel
lem lærer H. K. Kristensen, museumskonsulent Halkjær Kristensen, lærer
Strange Nielsen, formanden og højskolelærer, dr. Roar Skovmand.
Tidsskriftet »Forlid og Nutid«, der nu redigeres af cand. mag. Peter Michelsen, blev udsendt med 7^ ark som sædvanligt. Antallet af abonnenter er gået
lidt ned som følge af, at et naturligt frafald ikke er blevet opvejet af tilgang;
det udgør nu godt 400 ialt, hvoraf ca. 60 biblioteker. Tidsskriftet, der natur
ligvis desuden udsendes til DHF-mcdlemsinstitutionernc, trykkes ialt i 975
ekspl. Ekspeditionen sker nu fra Frederiksborg. Prisen har hidtil været 6 kr.
for abonnenter og 10 kr. i boghandelen. Da dette imidlertid er meget billigt,
har vi ment det rimeligt at foreslå en forhøjelse med 1 kr. for abonnenter og
2 kr. i boghandelen, hvilket også vil styrke tidsskriftets økonomi. Vi vil også
gerne opfordre repræsentanterne til at hverve nye abonnenter; en aktion er
nødvendig engang imellem, og vi mener, at tiden til at øge antallet af dem,
der holder dette udmærkede tidsskrift, er inde nu.
Endnu engang må jeg beklage, at det endnu manglende hefte af Håndbog
for lokalhistorikere ikke er udkommet. En stor del af teksten foreligger i manu
skript, og om 14 dage vil jeg være i stand til at koncentrere en stor del af
min arbejdskraft om færdiggørelsen. Nogle måneder endnu — og arbejdet vil
være afsluttet. Vi har haft den glæde i år at få et yderligere tilskud hertil
fra tipsmidlerne på 1000 kr., hvorfor vi bringer undervisningsministeriet vor
bedste tak.
Vedrørende præslegårdsværket er der i det forløbne år sket en hel del.
Arbejdsplanen for dette værk er nu lagt fast, og en yngre historiker, cand.
mag. Rregengaard, er i gang med indsamlingen af arkivalsk materiale. I for
ståelse med magister Harald Langberg, som igennem en længere årrække har
foretaget opmålinger, har man besluttet at koncentrere DHF’s arbejde omkring
et mindre, repræsentativt udvalg af præstegårde ældre end 1850, navnlig de
fredede, og således at den bygningshistoriske skildring bliver det væsentlige.
Kun på denne måde kan vi magte opgaven, som nu hurtigt må føres frem til
et resultat: en bog på 15—16 ark, der kan vække interesse omkring emnet,
samtidig med at den kan danne et godt hjælpemiddel for interesserede lokal
historikere, der vil arbejde med de problemer, som vore gamle præstegårde
frembydcr. Vi har udarbejdet en topografisk ordnet liste over de fredede præ
stegårde (se s. 374), og hvis nogen kan oplyse om andre værdifulde præste
gårde, vil vi gerne have meddelelse herom.
Takket være et nyt tilskud fra Nationalbanken har også de forberedende
arbejder til udgivelsen af en dansk kulturhistorie kunnet fortsættes. Det sær
lige udvalg, der for tiden består af professor Skautrup, dr. Stcensberg, for
manden og sekretæren har holdt flere møder. Her er en anden ung historiker,

366
cand. mag. Bennike Madsen, i færd med at skrive emnekort ud fra trykt
kildemateriale, for at man derigennem kan få et grundlag for udarbejdelsen
af en disposition og nå til klarhed over, hvorledes man i praksis kan lægge
arbejdet tilrette. For at kunne indsende en vel motiveret ansøgning om til
skud fra fonds m. v. må man også se at nå frem til et skøn over den tid, der
vil medgå, og de midler, som er nødvendige for formålet.
Museumsforeningen, som DHF altid har arbejdet i nær forståelse med, har
besluttet selv at overtage udgivelsen af tidsskriftet »Danske Museer«, der hid
til er udsendt af et forlag med tilskud fra foreningen. Vi har tilsagt vor støtte
til nyordningen og vil her navnlig opfordre vore medlemsforeninger og repræ
sentanter til dels selv at subskribere på tidsskriftet, dels at medvirke til, at
en hvervetryksag kan lægges ind i årbøger o. 1.
Ved det sidste årsmøde drøftede man muligheden af snart igen at lade
DHF afholde et landsomfattende lokalhistorisk kursus. Vi vil gerne høre repræ
sentanternes ønsker om tid og sted for et sådant kursus. Hvad om fællesfor
eningen i januar eller februar 1956 foranstaltede kursus i Odense, der med sin
centrale beliggenhed og sine institutioner (landsarkiv, museer, bibliotek) vil
være et velegnet sted?
Efter at formanden havde uddybet enkelte punkter af den udsendte beret
ning og repræsentanterne havde givet deres tilslutning til en forhøjelse af
abonnementet for tidsskriftet »Fortid og Nutid« fra 6 til 7 kr. pr. hft. (i bog
handelen fra 10 til 12 kr.), aflagde kassereren, museumsdirektør Jørgen Paulsen, regnskabet (se s. 376), der godkendtes uden bemærkninger. Budgettet for
indeværende regnskabsår blev ligeledes fremlagt og tiltrådt.
Der udspandt sig herefter en kort drøftelse om cle historiske samfunds øko
nomiske stilling, som de senere års prisstigninger (i nogle tilfælde også krav
om større forfatterhonorarer) havde gjort mere og mere anspændt. I denne
diskussion deltog M. E. Gulddal, Ole Warthoe Hansen, J. Høirup, baron Bud.
Bertouch-Lehn, Jørgen Paulsen, P. Kr. Iversen, Tidemand-Dal, Albert Fabritius og Karberg.
Forud for valget af styrelsesmedlemmer vedtoges det at ændre en passus
i lovenes § 4 til følgende ordlyd: »Desuden foretages valg af formand, indtil
otte (mod hidtil: seks) styrelsesmedlemmer og to revisorer«. Ved valgene gen
valgtes derefter Kristian Hald, Basmus Mortensen og Jørgen Paulsen og ny
valgtes cand. mag. Ole Karup Pedersen. Også de to revisorer, G. Galster og
Knud Klem, genvalgtes.
Formanden henledte til slut repræsentanternes opmærksomhed på de af
Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie udsendte publi
kationer, hidtil navnlig tingbøger, som medlemmerne af de historiske samfund
og andre institutioner under Dansk historisk fællesforening kunne få med
33 pct. rabat.
Som mødested for året 1956 foresloges Skagen, Nyborg, Svendborg, Rud
købing og Hillerød. Det overlodes til styrelsen at træffe det endelige valg.

Man gik herefter over til forhandling om emnet:
De historiske foreningers ansvar overfor lokalhistorisk arbejde.

Formanden indledede med følgende ord:

Det spørgsmål, som vi idag har sat på programmet, og som vi håber, der
vil blive god tid til at diskutere, er efter vor mening et centralt problem. Vi,
der sidder i ledelsen af de forskellige historiske samfund og museer, har et
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stort ansvar. Vi har en forpligtelse udover bare at udgive en årbog, afholde
en udflugt og et par foredrag, vi skal være med til at ruske op, vække, inspi
rere. DHF’s årsmøder har sin store værdi derved, at vi kommer sammen,
møder folk fra hele landet, men vi vil også gerne, at møderne skal give noget
mere, ja egentlig helst, at de skal virke opildnende, forurolige den enkeltes
samvittighed, så han spørger sig selv: Gør du nu nok? Kan jeg ikke gøre mere
eller måske endda, er der ikke nogle af de unge, vi skal have med i arbejdet,
unge med initiativ og virketrang? Jeg håber, at dette møde kan være med til,
at vi alle stiller os sådanne spørgsmål, at vi alle gør vort rcgnebrædt op, om
vi nu også opfylder de krav, der kan stilles til os, om vi nu også gør den ind
sats i dansk kulturarbejde, som vi er forpligtet til, når vi sidder i ledelsen
af disse kulturelle foreninger og institutioner. Det er ikke ligegyldigt, om vi
sover eller er vågne. Vi skal være dem, der viser vej. For der er en vej, og der
er mange, — det er i hvert fald min tro —, der gerne vil vandre ad den,
men nogen må gå foran med faklerne og vise, hvor vejen er.
Det første indlæg fremsattes af overinspektør, dr. phil. Axel Steensberg:
Gennem snart mange år har indholdet af vore amtshistoriske årbøger været
kritiseret af snart den ene, snart den anden faghistoriker. En nu afdød histo
riker forsøgte også at sætte en positiv hjælpeaktion igang ved oprettelsen af
et institut for lokalhistorie. Men i almindelighed har faghistorikerne været for
optagne af egne opgaver til, at de også kunne få tid til at støtte og vejlede
de lokalhisloriske forskere og forfattere.
Jeg sagde vist allerede ved sidste årsmøde, at jeg ikke følte mig kaldet til
at spille skolemester overfor dem, der ofrer en stor part af deres tid og tillige
bringer økonomiske ofre for at udforske og skildre hjemstavnens liv i for
tiden. For mange af dem nærer jeg en dyb beundring og for enkelte tillige
stor faglig respekt.
Jeg er udset til, sammen med en af de lokalhistorikere, der selv har skoen
på og ved, hvor den trykker, at åbne en diskussion om »De historiske for
eningers ansvar overfor lokalhistorisk arbejde«. Og jeg vil da straks bestem
me mit emne nærmere ved at sige, at der herved tænkes på alle dem udenfor
universitetsbyerne, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med
historie, det være sig som medlem af en historisk forenings bestyrelse, som
arkivmand eller som museumsmand.
Jeg har gennem en årrække her ved vore årsmøder sporet en del mismod
og ængstelse for, hvordan man i fremtiden skal kunne vække den nye genera
tions interesse for dens egns fortid og få den aktiviseret som medlemmer af
foreningerne, hvilket jo er nødvendigt for at skaffe penge til trykning af tids
skrifterne. Jeg har også hos en og anden sporet en vis misundelse overfor
nordmændene, for hvem det er en selvfølge at lade kommunerne ofre tusin
der af kr. på lokalhistorisk forskning. Og jeg har ved selvsyn overbevist mig
om, at den lokalhist. interesse er om muligt endnu mere levende i Finland.
Om Sverige vil jeg ikke tale i denne forbindelse, fordi dette land til alle kul
turelle formål kan ofre større midler end nabolandene.
Men jeg mener rigtignok, at mange af veklagerne ikke rigtig kommer fra
hjertet. Man er naturligvis nok som ansvarligt medlem af en bestyrelse, leder
af et museum eller ansat ved et arkiv, ked af, at det kniber med at holde med
lemstallet, for ikke at tale om at opnå forhøjelse af tilskud og kontingenter.
Hvis nu bekymringen virkelig blev omsat til handling, hvilke veje skulle
da være farbare for at få interessen vakt hos egnens befolkning, eller hvis
den var død, hvilket mirakelmiddel kunne da få den tilbage til livet?
Jeg tror, der skal begyndes på et populært plan. Når vi forhåbentlig inden
altfor længe får faguddannede ledere ved nogle af de store museer, kan mu-
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seumsfolkene lage fat på at lave særudstillinger, filmsforedrag, demonstratio
ner, byvandringer o. 1., som det i hvert fald er vor erfaring på Nationalmuseet
kan trække alle befolkningskredsc til huse. Tænk på vore filmsaftener med
tilhørende dragtopvisninger, der på et år blev vist for over 100.000 menne
sker landet over, eller tænk på de onsdagsaftener, som Odense Bys Museer
og N. M. arrangerede, og på busudflugterne til historiske mindesmærker: borge,
kirker, herregårde, oldtidsminder, broer, veje, agre o. s. v.
Her vil de mindre museer måske sige: Det magter vi ikke. Men jeg vil
dertil svare med undervisningsministerens ord fra igår: Lav det i fællesskab!
Og pas på at indbyrdes konkurrence enten mellem byer eller mellem for
eninger ikke ødelægger gode idéers udførelse. For os er det altid af værdi,
at vor nabo har sukces; thi det lærer vi af, og vi kan bruge det som løfte
stang i vor egen kreds!
En anden ting, som måske ligger nærmere for amtssamfundene, er indsam
ling af historisk materiale helt op til nutiden. Enhver velbegavet bonde og
arbejder kan fortælle om det, han har oplevet. Yde Andersens arbejde med
»Livet i Danmark« viser, at der i befolkningen ligger en meget stor, latent
trang til at fortælle. Denne fortællelyst må lokalhistorikeren udnytte ikke blot
som middel til at vække folks interesse for deres egns og deres milieus histo
riske forudsætninger; men i lige så høj grad, fordi sådanne beretninger vil få
den allerstørste værdi som studiemateriale engang ud i fremtiden.
Vi kan blot tænke på præsternes indberetninger til Ole Worm, på de beskri
velser af topografisk og funktionel art, som Linné og hans elever foretog i
Sverige i 1700-årene og på de amtsbcskrivelser, som blev publiceret i første
del af 1800-årene her i Danmark — for slet ikke at tale om Aagaards beskri
velse af Thy, Schades af Mors o. s. fr. Alle den slags beskrivelser bliver med
tiden kilder af største betydning, fordi de skildrer alle de ting, som for sam
tiden måske er selvfølgelige, fordi de er almindelige, og som just derfor også
er for væsentlige træk i kulturbilledet til, at de bør gå tabt. De vil måske
svare: Ja, man har da aviser, ugeblade, fagtidsskriflcr m. m.
Ja, men hvilken avis eller tidsskrift har taget sig for at skildre f. eks.
arbejdet indenfor en så forholdsvis sluttet enhed som en bondegård? Vi er
nogle stykker her i dag, som husker, hvordan det gik for sig til daglig. Men
når vi er døde, kan ingen forestille sig eller levendegøre, hvordan dagens
arbejde var organiseret, hvad tiden gik med for bonden og hans karle, for
husmoderen og hendes piger, — allerede nu i dag er folkehold jo ved at blive
historie. Få nogle folk til at skildre, hvordan hjulene griber ind i hverandre
dagen lang og fra arbejdsperiode til arbejdsperiode. Det er aldrig gjort til
trods for, at sociologer og anthropologer i dag bruger slagordet »pattern of
culture«, kulturmønster. Eller lad læreren beskrive arbejdet i skolen. Det er
dog vigtigt for eftertidens forståelse. Hvad beskæftiger præsten sig med i vor
tid? Det er historie om få år, og det er dog et vigtigt led i forståelsen af vort
åndsliv at vide, at den undertiden populært fremsatte opfattelse, at »præsten
tjener til sine fornødenheder ved at arbejde om søndagen og iøvrigt kan gå
rundt og ryge tobak om hverdagene«, at den er forkert.
Vi er så vant til, at bondekulturen skal beskrives og værnes om. Men jeg tror,
at byfolkenes hverdagsliv i al almindelighed bliver forsømt af lokalhistori
kerne. Afdøde museumsforstander Albert Thomsen i Holbæk tog sig for at
gennemfotografere sin bys dagligliv. Hvem af lokalhistorikerne har gjort det?
Arbejderen i fabrikken har jo også krav på historikerens interesse og ikke
blot i betydningen politisk stemmekvæg! Og husmødrene ved vaskebaljer og på
indkøb. Hvem kan om 100 år give et billede af en husmoders dagligliv i Her
ning i 1955? Som De ser, vrimler det med opgaver, og De kan få hundreder af
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medarbejdere, blot De forstår at vække interesse og sætte indsamlingen i
system.
Rasmus Mortensen har gjort mig opmærksom på, at Vejle amts historiske
samfund fra sin stiftelse blandt andet havde til formål: »at indsamle materiale
til senere granskning«.
Jeg mener ikke, at d’herrer redaktører skal fylde årbøgerne med traditions
optegnelser og levnedsbeskrivelser. Men det er ikke usandsynligt, at der ville
komme stof frem ad den vej, som, blandet mellem andre afhandlinger, ville
trække nye abonnenter til de amtshistoriske årbøger.
Stoffet kunne indsamles på to måder, dels ved at opfordre folk i almindelig
hed til at skrive om, hvad de husker om dagliglivet, dels ved at opstille visse
spørgsmål som vejledning for beskrivelserne, ligesom det blev gjort ved
amtsbeskrivelserne. Jeg tror, at man med held kunne anvende begge metoder
jævnsides.
Det stof, der kom ind på den måde, kunne opbevares i arkivmapper, evt. i
forbindelse med biblioteket eller museet.
Jeg har ofte stødt på mennesker, der sagde: »Ja, far (eller mor) kunne vel
nok fortælle meget af kulturhistorisk interesse; vi har også tit opfordret ham til
at skrive ned; men han får ikke gjort det, når det bare er til brug for os børn
og vore børn igen, for hvem skal opbevare det?«
Hvis de lokalhistoriske samfund sætter sig i spidsen for en indsamling af
stof og lover at gøre det tilgængeligt på et offentligt sted, tror jeg, der vil
vågne en interesse, som vil forplante sig til de skrivendes omgangskreds som
ringe i vandet.
Lærer H.K. Kristensen, Lunde, fremkom med det næste indlæg:
Det må siges, at rent juridisk er det ikke sådan, at de historiske foreninger
kan drages til ansvar for alt lokalhistorisk arbejde eller for dettes udførelse.
Hvis dette havde været tilfældet, måtte de historiske foreninger have været
udstyret med ganske andre magtmidler, end det nu er tilfældet. Skal man
tale om en persons eller en forenings ansvar overfor et eller andet arbejde,
må vedkommende have en vis magt og myndighed i dette forhold, ellers vil
man ikke med billighed kunne pålægge ham et ansvar.
Det vil da sige, at den, der arbejder med et lokalhistorisk emne, må afgive
noget af sin frihed, må stille sig i et vist afhængighedsforhold til foreningen.
Selv om det kunne ordnes således, at man derved kunne opnå visse fordele, er
det ikke alle, der vil ofre friheden.
Sålænge vi har trykkefrihed her i landet, har vi også en Marstrand, hvis
lokalhistoriske arbejder ingen forening kan pålægges noget ansvar for. Og de
fleste sognebøger udkommer, uden at de historiske foreninger har øvet nogen
indflydelse på dem.
Jeg forstår dog godt, hvorfor bestyrelsen har ønsket denne drøftelse. Det
er fordi megen lokalhistorie bliver udført temmelig ansvarsløst. Og fordi
der står i vore love: »Samfundets formål er at virke til oplivelse af den histo
riske sans ved at fremdrage den stedlige historie og vække forståelse for de
minder fra ældre og nyere tid, som denne landsdel rummer«. Sådan står der
i formålsparagraffen for vort amtssamfund i Ribe, og der står vel noget lignende
i alle de øvriges, og det må vel også gælde en side af museernes virksomhed.
Herved er det i alt fald klart, at samfundets bestyrelse har et ansvar for, at
samfundet fremdrager den stedlige historie og dermed også for, hvordan den
fremdrages, at det virkelig er historie og ikke historier, digtning eller selv
følgeligheder, eller bidrag så fulde af fejl og ubehjælpsomhcdcr, at det ikke
er sværten værd. Vi kan ikke løbe fra ansvaret for, hvad der kommer i vore
årbøger og foredrages på vore møder.
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Hvad der fremkommer udenfor foreningen, kan vi ikke have det samme an
svar for. Mangen lokalhistoriker lever som en ensom skattesøger, der helst går
sin dunkle vej alene — og måske ikke engang vil tage mod en fremrakt hånd.
Adskillige vil let få autodidaktens selvsikkerhed, andre lider af de egenskaber,
imod hvilke selv guderne kæmper forgæves. Menneskets levealder er sat i
vejret, mange lår i deres otium god tid til at skrive deres erindringer og tumler
med lokalhistoriske emner. Og det er såre godt; værdifulde ting har de reddet
over i efterverdenen.
Og dog er her jo slemme mangler. Vi må huske, at både disse og vi andre
stedshistorikere er uden den grundige opøvelse i at skelne væsentligt fra
uvæsentligt, uden opøvelse i kritisk behandling af kildestoffet og uden træning
i selvstændigt overblik og i at danne nye slutninger — alt det som alma mater
giver sine børn, men som vi andre sukkende savner, og som skæmmer vore
arbejder. Vi står tilmed i et andet og krævende erhverv, der tager vor tid og
de fleste af vore kræfter. Derfor har vi heller ikke den vidt spændende læsning
eller store kundskabsfylde. Vi har egentlig kun den ene fordel, at vi er lokale,
er på stedet, og hvis vi forstår at bruge vore øjne og almindelig menneskelig
fornuft, kan der komme noget godt ud af det.
Dog sker det ofte, når et sådant bidrag indsendes, at redaktøren kan se, at
det kun er en enkelt lokal forekomst af noget mere almindeligt, noget som
også forefindes andetsteds, og at afhandlingen først er færdig, når dette uddybes
og forklares.
Det er muligt, forfatteren har troet, det var enestående. Der er vel nok
noget om det, Gunnar Olsen engang skrev i »Fortid og Nutid«, at »ved læsnin
gen af lokalhistoriske værker får man ofte det indtryk, at stedet er et Verona,
udenfor hvilket Verden ikke gives«. Redaktionen må da, så vidt den formår
det, give forfatteren anvisning på at jævnføre sin afhandling med stof om til
svarende emner.
Det sker også, at den lokale mand er så bombesikker på sin tydnings rigtig
hed, at der skal skrappe midler til for at få ham fra den. At være redaktør
af en årbog er at udføre et lugearbejde.
Altfor ofte kommer den lokale skribent for let til del. Uden videre studium,
læsning og kundskab grifler han løs, uden at undersøge kildernes pålidelighed,
eller hvad der er skrevet om emnet i forvejen. Og aviser, julehæfter, sogne
historier og undertiden amtsårbøger optager og trykker produkterne — altfor
kritikløst.
Redaktionerne må kende deres ansvar, må stadig være på vagt, kassere,
beskære eller omredigere, uden hensyn til eventuel fornærmelse. Forøvrigt
har jeg det indtryk, at redaktionerne kender deres ansvar og gør et stort
arbejde for at sigte klinten fra hveden.
Det er visnok sådan, at man fra faghistorisk side ser med en vis kølighed
på lokalhistorisk arbejde. Og det skyldes naturligvis det, at der er skrevet alt
for meget upålideligt og uigennemarbejdet, men pyntet med lidt journalistisk
sving og prædikatet »hjemstavnshistorie« går det i visse folk som sødmælk i
spædkalve! Den ærlige forsker lader sig ikke bluffe, og derfor er den slags
»letbenede« historikere med til at nedsætte lokalhistorien så stærkt, at det godt
kan volde bekymring. For mange år siden sad jeg engang på et københavnsk
bibliotek, da en mand bad om litteratur om en sjællandsk å. Bibliotekaren
vidste i øjeblikket ikke, hvad han skulle give ham. »Er der ikke noget i amts
årbøgerne? spurgte manden. »Åh,« lød bibliotekarens svar, »de er skrevet af
lokalhistorikerc, og de giver ikke noget, der er noget værd«.
At denne dom er uretfærdig, er beviseligt. Men det afhænger af forsamlingen
her, at bedømmelsen bliver en anden!
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Det er ikke nok med at øve kritik, man må også hjælpe og vejlede. Derfor
afholder fællesforeningen kursus, udgiver »Fortid og Nutid«, »Skriftprøver«,
»Håndbogen« o. s. v. Og derfor afholder flere samfund kursus med øvelser i
skriftlæsning, arkivbenyttelse og gennemgår den vigtigste litteratur om amtet,
og det er glædeligt at se, hvordan der — i alt fald i vort amt — er stor
interesse for disse kursus.
Gennem dem er der også en mulighed for at få knyttet forbindelse med
lokalhistoriske udvalg, som måske ellers arbejder uden berøring med samfundet,
— for selv om vi ikke har et juridisk ansvar overfor al stedlig historieskriv
ning, føler vi alligevel, at vi bør hjælpe, hvis vi kan. Vor hjælp er selvfølgelig
begrænset, bl. a. sætter tiden jo en bom for adskilligt. Vi får også en mængde
henvendelser, navnlig fra slægtshistorikerne. Ofte kan vi da også hjælpe dem.
J[ reglen får vi tak for det. Det er jo det foder, hvoraf smedens kat døde.
Hvis vi skulle få en rådgivende konsulent, vil han vel kunne overtage også
denne virksomhed og lette bestyrelserne for ansvaret. Men jeg vil rigtignok
ikke ønske, han tager alt ansvar på sig, for så går det nok sådan, at til sidst
rider den herre alene.
Man skal ikke kvæle hverken nye synsmåder eller arbejdsmåder. Og begyn
deren skal vejledes og hjælpes, men ikke så hårdhændet, at modet bliver ham
berøvet. Lokalhistorikerne er ikke erhvervsfiskere; de er lystfiskere, og betages
lysten dem, tror jeg ikke, de fanger flere fisk!
De skal oplyses om, at det er et næsten utroligt slid at skrive historie, men
tillige om, at der findes en opdagelsens glæde og en egen medmenneskelighed,
som historien forlener sine trofaste dyrkere med.

Diskussionen efter de to hovedinlæg blev åbnet af P. Christensen, Try, som
anførte, at det var svært at drage skel mellem den fjerne fortid og den nærmere
nutid. Det nye stof er overvældende, og man kan let støde an ved at bringe
for meget frem, som berører nulevende.
Dr. Roussell fremhævede, at årbøgerne bringer meget værdifuldt materiale,
også for faghistorikere. Men indsamlingen af kildemateriale må gå forud for
publiceringen. Denne indsamling skulle også gerne hæfte sig ved det åndelige
stof. Her har netop lokalhistorikeren, præsten og læreren, den store fordel.
Hvad tænker og føler jævne mennesker, hvad læser de, hvad tror de på?
Arne Meyling, Espergærde: Årbøgernes stof skal bruges. Kommer det f. eks.
ud til lærerne? Han opfordrede lokalhistorikerne til at tage de nye tekniske
hjælpemidler, lysbilleder, film, båndoptagere i brug i det folkeoplysende ar
bejde og slog til lyd for at bringe det lokalhistoriske stof ind under en almen
historisk synsvinkel.
v. Spreckelsen, Randers, ønskede et nært samarbejde mellem de historiske
samfund og de lokalhistoriske museer, f. eks. gennem fælles lillidsmænd, fælles
møder o. 1. De byhistoriske arkiver burde ikke forsømme oplandet, kunne godt
sammenkædes med amtshistoriske arkiver, som man nu forsøger det i Randers.
Esbern Jespersen, Sørvad, omtalte Ringkøbing amts historiske samfunds
økonomiske støtte til sognehistorier. Man måtte også være sig det økonomiske
ansvar bevidst. — Der skulle ikke ses for meget på faghistorikernes aner
kendelse. Trods trykfejl og evt. årstalsmisforståelser, er det værdifuldt, at
husmanden skriver om Idum sogn. Hovedsagen må ikke blive, om årbøgerne er
fejlfri; meget vigtigere er det, at de indeholder læseligt stof for et bredt
publikum. Hvad om DHF hvert år præmierede den bedste årbog fremfor den
bedste årbogsafhandling?
Steffen Linvald gav oplysninger om sit arbejde med byvandringer i Køben-
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havn og anførte, hvor ofte deltagerne kunne fortælle med og derigennem få
fornemmelsen af at være aktive. Små udstillinger af forskellig art var også et
godt middel til at vække historisk interesse.
H. K. Kristensen, Lunde, ville gerne slå et slag for optagelsen af film om livet
i sognene, såvel til daglig som ved festlige lejligheder. Disse film skulle lægges
hen i sognearkiverne, og deres betydning for fremtiden ville blive som Stampes
præsteindberetninger og biskop Testrups optegnelser var for nutiden.
Til slut opsummeredc formanden drøftelsens indhold og indprentedc repræ
sentanterne forpligtelsen til at tage arbejdet op i byer og sogne.
Efter en frokostpause samledes mødets deltagere i Herning Museum, hvor
museumsforstander H. P. Hansen bød velkommen, opridsede træk af museets
udvikling og var en inciterende omviser. Senere på eftermiddagen var Ring
købing Amts historiske Samfund med fhv. amtmand, kammerherre A. V. Karberg
i spidsen vært ved et fælles kaffebord i »Pavillonen«. Herunder gav skovrider
A. Mørch-Sørensen en orientering til den påfølgende rutebiludflugt, der først
gik til Hjortsballehøjene og derefter gennem Høgildgård plantage til de im
ponerende brunkulslejer ved Søby.
Dagen afsluttedes med en festlig middag på Højskolehjemmet i Herning,,
hvorunder der blev talt af formanden, borgmester Munk-Poulsen, lektor Johs.
Helms m. fl.
Om søndagen d. 28. august foretoges en heldagsudflugt i rutebiler over
Karup til Kongenshus minde park, hvor direktør N. Basse fra Det danske Hede
selskab holdt et orienterende foredrag om hedcopdyrkningen og baggrunden
for mindeparkens tilblivelse. Der kørtes derefter over Sjørup, Hagebro og
Sevel til Sal kirke, hvor overinspektør, dr. phil. Aage Roussell foran det
gyldne alter skildrede dette prægtige kunstværks tilblivelse og historie. Fra
Sal kirke fortsattes udflugten til Hjerl hede, hvor Hjerl-Fondens formand,
direktør Finn Hjerl-Hansen i spidsen for fondens bestyrelse tog imod del
tagerne. I et lille foredrag skildrede han senere frilandsmuseets oprindelse og
udbygning gennem de forløbne 25 år og gav derefter signalet til »den gamle
landsby’s opvågnen«, den imponerende iscenesættelse og demonstration til be
lysning af landsbylivet gennem tiderne, som i jubilæumssommeren skaffede
Hjerl hede ikke mindre end ca. 150.000 besøgende, og som denne dag var sat
i scene til ære for Dansk historisk fællesforenings og Dansk kulturhistorisk
museumsforenings besøg.
Efter en rundvandring gennem alle frilandsmuseets seværdigheder var
Hjerl-Fondcn vært ved en stor teltfrokost, som kom til at danne en festlig
afslutning på årsmødet 1955.

Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver
afholdt i tilslutning til Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Herning
et møde lørdag den 27. august 1955. I mødet deltog 31 repræsentanter.
Formanden, cand. pharm. Hans Brandt, Fåborg, bød velkommen og oplyste
i sin beretning, at styrelsen i det forløbne år havde fortsat arbejdet med at
udbrede kendskabet til de lokalhistoriske arkivers opgaver. Som meddelt på
sidste årsmøde havde ansøgningen om støtte fra undervisningsministeriet
givet negativt resultat, men ved en fornyet henvendelse opnåedes et tilskud
på 1000 kr., et resultat sammenslutningen skylder folketingsmand Svend
Jørgensen en varm tak for.
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Vi kunne derefter få særtrykkene af den fremkomne artikel: »Vejledning
ved oprettelse af byhistoriske arkiver« udsendt til samtlige købstadsbiblioteker
og museer og til kommunekontorerne i samtlige købstæder og større stations
byer. At denne udsendelse har båret frugt, foreligger der flere beviser på, idet
sammenslutningen har modtaget flere henvendelser fra byer, hvor interessen
for et sådant arkivarbejde er blevet vakt gennem denne vejledning.
Der er oprettet arkiver i Middelfart, Kerteminde og Hillerød, men foreløbigt
har kun sidstnævnte arkiv: »Det byhistoriske arkiv for Hillerød og Frederiks
borg slolssogn« meldt sig til optagelse i sammenslutningen, der derefter tæller
16 medlemmer.
Der har i det forløbne år været ført forhandlinger med Arbejderbevægelsens
Arkiv i København, idet man derfra på grund af pladsmangel har slået til lyd
for, at der rundt i byerne burde oprettes særlige arkiver for arbejderbevægelsen.
Man har fra sammenslutningens side fremhævet ønskeligheden af, at også så
danne arkivalier blev afgivet til de byhistoriske arkiver, idet en udstykning
af arbejdet måtte anses for uhensigtsmæssigt. Man følger fra styrelsens side
sagen, der vil blive drøftet nøjere med Arbejderbevægelsens Arkiv.
Spørgsmålet om standardisering af arkivmaterialet havde man stadig under
overvejelse, idet forskellige forhold havde medført, at styrelsen ikke havde
kunnet få materialet færdigbehandlet til mødet i år.
Man var fra biblioteksvæsenets side ved at udarbejde en oversigt over
bibliotekernes lokalhistoriske samlinger, en oversigt man måtte hilse med
interesse, idet den ville være af stor værdi for det lokalhistoriske arbejde.
Kassereren, fuldmægtig Olav Christensen, Haderslev, fremlagde det reviderede
regnskab, der balancerede med 1450,13 kr. og udviste en kassebeholdning på
922, 98 kr.
Til styrelsen genvalgtes Olav Christensen.
I den efterfølgende drøftelse oplyste revisor Otto von Spreckelsen, Viborg,
at man i Viborg var i færd med at indsamle materiale til besættelsestidens
historie, og at man hertil fra byrådet havde modtaget en bevilling på 3000 kr.,
samt at arbejdet med registreringen af de lokale aviser var blevet anerkendt
som en beskæftigelsesforanstaltning, således at den anviste arbejdskraft der
efter kunne betales af arbejdsministeriet. Landsarkivar Johan Hvidtfeldt
understregede betydningen af den mulighed, der her var for at knytte lønnet
arbejdskraft til arkiverne, ligesom han fremhævede betydningen af, at fag
bevægelsens arkiver, hvis indhold var af afgørende værdi for udarbejdelsen
af arbejderbevægelsens historie, blev indlemmet i de lokalhistoriske arkiver.
Lektor Christiansen, Roskilde, meddelte, at man i Roskilde i stedet for en
rund fødselsdag at hylde en lokalhistoriker med blomster eller lignende havde
ladet udarbejde en bibliografi over pågældendes arbejder, en idé han anbe
falede til efterfølgelse.
Kontorchef Poul von Spreckelsen, Randers, oplyste, at der i Randers var
oprettet et nyt byhistorisk arkiv, som han samtidigt indmeldte i sammenslut
ningen, og at der til dette arkiv var tilsluttet et amtshistorisk arkiv.
Olav Christensen kunne meddele, at man i Haderslev allerede havde modtaget
enkelte protokoller fra lokale fagorganisationer, og at man havde søgt kontakt
med den lokale fællesorganisation, der havde formidlet en henvendelse til de
enkelte organisationer.
Efter at endnu flere havde haft ordet, sluttede formanden mødet.
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Præstegårdsværket
Nedenstående liste er en topografisk ordnet fortegnelse over præstegårdene
1 »Fredede Bygninger« 1954. De med 4- mærkede er tænkt behandlede i den
af DHF planlagte bog om danske præstegårde; de med ? betegnede er mere
tvivlsomme. Vi anmoder Dem om, hvis De har kendskab til præstegårde af
bygningshistorisk værdi — fredede eller ikke fredede — som bør medtages i
bogen, da at indsende en notits herom til landsarkivar Johan Hvidtfeldt, Viborg.

Københavns amt:
1. Greve, 1790’erne
2. Sæby, 1826
4-

4-

4444-

Holbæk amt:
1. Besser, stuehus 1753 og den hermed i forlængelse liggende portfløj
før 1753
2. Hjembæk, ca. 1700
3. Store Tåstrup, den trefløjede hovedbygning 1701 og senere

Sorø amt:
1. Bringstrup, den ældste del 1691 og ældre
2. Lynge, 1742
Præstø amt:
1. Glumsø, præstegårdens 4 længer 1834
2. Magleby, stuehuset og dermed forbundne to længer 1849
3. Udby, 18. årh. og ca. 1840
4. Valløby, 18.—19. årh.
5. Vallø gi. præstegård, Vallø hovedgade, ca. 1800

Maribo amt:
2
44-

1.
2.
3.
4.
5.

Gloslunde, 17.—18. årh.
Karleby, stuehuset antagelig 1766—70, udhus ca. 1740
Moscby, muligvis 1596, stærkt ombygget i 1770’erne
Torkildstrup, 1761
Vester Kippinge, 1840

Odense amt:
-I44-

?

4-

?
4-

?
4-

1.
2.
3.
4.
5.

Dalby, 1843
Kølstrup, 17.—18. årh. og 1785
Særslev, 1805—6
Sønder-Næraa, 1775
Tarup, (Paarup), 18. årh. 1832

Svendborg amt:
1. Egense, 1786
2. Horne, kampestenshus ca. 1500
3. Jordløse, 1734 ff.
4. Nørre-Broby, 1818
5. Tved, ca. 1700
6. Vester Skerninge, ca. 1700 og 1793

Ålborg amt:

1. Als, højremsladen og det gamle stuehus ca. 1888
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4-

Viborg amt:
1. Grønbæk, 1757

-f- -f-

Randers amt:
1. Feldballe, 1500—1550, 1688, 1760 og senere
2. Nimtofte, bindingsværkslade med årstallet 1599 på storhammeren
3. Rimsø, formentlig 1593 og senere
4. Spentrup, 1794—95

c^*

o*

Århus amt:
1. Gylling 1720 og 1859
2. Harlev, det trelængede anlæg syd for kirken, stuehus delvis 1737, vestre
sidelænge 1757
3. Randlev, 1749

**"*

Ringkøbing amt:
1. Rorbjerg-Holmegaard, ca. 1750
2. Borris, stuehuset, 18. årh.
3. Stavning, det gamle stuehus 1789

Vejle amt:
1. Hatting, 1790
4~ 4~

?

+
+

+
?

?

+
?
?
?
?
4-

4-

Ribe amt:
1. Hjarup, hovedbygningen ca. 1660—70
2. Sønderho, 1749
3. Vejen, 1852

Haderslev amt:
1. Bevtolt, den grundmurede beboelseslænge 1733
2. Tyrstrup, bulladen ca. 1600
3. Øsby, hovedbygningen 1765, og den øst derfor liggende længe med
konfirmandsal

Åbenrå amt:
1. Felsted, (iflg. »K.H.« 1787)
2. Kliplev, hovedbygningen 1747
3. Varnæs, (iflg. »K.H.« 1779)
Sønderborg amt:
1. Asserballe, stuehus 1834, staldlængc slutningen af 18. årh., vestlænge
17. årh. og senere
2. Egen, ca. 1805, udhuse ca. 1750 og 1847
3. Guderup, gi. kapellani, 1815
4. Hørup, hovedbygningen 1764—9 af C. A. Bohlmann, udlængerne 1800
5. Ketting 1802—3, udhuse 1772
6. Lysabild, de fire bygninger om gårdspladsen 1627, 1826, 1852—3
7. Notmark, 1688 og tidligere
8. Svenstrup, hovedbygningen 18. årh. og østre længe
9. Ulkebøl, slutningen af 18. årh., dørhammer fra 1699

Tønder amt:
1. Ubjerg, stuehus og hermed sammenbyggede udlænger 1675
2. Visby, (iflg. »K.H.« 1690).

NB.

»K. II.« = Kirkelig håndbog.

DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS REGNSKAB 1954-55
DRIFTSR
INDTÆGTER
Kontingenter og bidrag:

Foreninger .......................................................... 1.786,83
Museer ................................................................. 1.410,00
Arkiver, biblioteker m. fl................................
545,00
By- og amtsråd.................................................
525,70

4.267,53

Tilskud:

Staten .................................................................. 1.500,00
Dansk historiskFællesfond ...........................
770,00

2.270,00

Renter ........................................................................................
Tidsskriftet»Fortid og Nutid« ...........................................
Salg af skrifter .......................................................................
Forskelligt
...........................................................................

184,02
2.996,22
512,60
0,00

GNSKAB
UDGIFTER
Styrelsesudgiftcr .....................................................................
Tryksager, porto, telefon .....................................................
Årsmødet 1954 .........................................................................
Forfatterpræmier .....................................................................
Tidsskriftet »Fortid og Nutid«:
Trykning ............................................................ 4.467,11
Forfatterhonorarer ......................................... 1.317,00
Redaktørhonorar .............................................
600,00
Ekspeditions- og redaktionsudgifter...........
505,62

Forskelligt ..................................................................................

784,22
535,27
860,40
500,00

6.889,73
223,50
9.793,12

10.230,37
Særlige konti:

Særlige konti:

0,00
334,35
2.000,00

Indtægt ialt ....
Merudgift ...........

12.564,72
5.794,61
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Præstegårdsværket ............................................................
Håndbog for lokalhistorikere .....................................
Kulturhistorien .................................................................

Præstegårdsværket ..........................................................
Håndbog for lokalhistorikere ....................................
Kulturhistorien ..................................................................

295,00
6.900,00
1.371,21

Udgift ialt ....

18.359,33

Hos kassereren:
Indestående på sparekassebog .................. 9.628,42
Postkonti ............................................................
730,72
Kontant ..............................................................
35,10

10.394,24

Hos formanden:
Indestående på bankbøger .............................................

5.152,97

18.359,33

STATUS PR. 31. MARTS 1955
Beholdning:

Foreningens egne midler:

Beholdning pr. 1/6 1954 ................. ..........
Merindtægt i 1954/55 ..................... ...........

2.333,65
437,25

2.770,90

Præstegårdsværket:

Beholdning pr. 1/6 1954 ................. ...........
Forbrugt i 1954/55 ......................... ...........

5.289,55
295,00

4.994,55

Håndbog for lokalhistorikere:

Beholdning pr. 1/6 1954 ................. ...........
Merforbrug i 1954/55 ..................... ...........

11.718,62
6.565,65

5.152,97

Kulturhistorien:

Beholdning pr. 1/6 1954 ................. ...........
Merindtægt i 1954/55 ..................... ...........

2.000,00
628,79

2.628,79

15.547,21

15.547,21
Viborg og Frederiksborg, d. 20. april 1955.

JOHAN H V I D T F E L D T,
formand.
Ovenstående regnskab er revideret og
sign. Georg Galster,

J 0 R G E N P A U L S E N,
kasserer.
ndet i overensstemmelse med bilagene.
sign. Knud Klem.
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FORTID OG NUTID

udgives af Dansk historisk Fællesforening under redaktion af museums
inspektør, cand. mag. Peter Michelsen, Nationalmuseets 3. afd., København
K., og under medvirken af Johan Hvidtfeldt, Svend Larsen og Roar Skovmand.
Tidsskriftet udkommer een å to gange årligt. Ved henvendelse til for
eningens ekspedition, adr. museumsdirektør Jørgen Paulsen, Frederiksborg
slot, Hillerød, kan alle medlemmer af foreninger under Dansk historisk
Fællesforening få Fortid og Nutid til en favørpris af 7,00 kr. plus porto
(bogladepris 12,00 kr.). Bidrag til tidsskriftet samt bøger, der ønskes an
meldt deri, bedes sendt til redaktøren.

Tilbud til vore medlemmer
Ved henvendelse til ekspeditionen (se ovf.) kan medlemmer af foreninger
under Dansk historisk Fællesforening til favørpris erhverve:

Håndbog for danske lokalhistorikere. Redigeret
af Johan Hvidtfeldt.............................................. 28,50 (bogladepr. 40,00)
E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra
Reformationen til Nutiden................................. 4,50 (bogladepr. 6,00)
Holger Hjelholt: Skriftprøver................................. 6,80 (bogladepr. 8,50)
Helge Søgaard: Litteraturvejledning for kultur
historiske Provinsmuseer...................................
3,00 (bogladepr. 4,50)
S. Nygård: Anvisning til at drive historisk-topografiske Studier..................................................... 0,75
Holger Hansen: Om Opbevaring og Ordning af
Købstadsarkiver................................................... 0,75
Nationalmuseet og den lokalhistoriske forskning 0,75
Register til Fortid og Nutid, Bind I—XVII......... 1,00
Desuden kan De få Fortid og Nutid til følgende reducerede pris (en
kelte af de ældre hefter mangler dog):

Fortid og Nutid 1914—1930,
»
»
1931—1942,
»
»
1943—1949,
»
»
1950—1953,

bd. I—VIII......................... 4,80
bd. IX—XIV.................... 6,80
bd. XV—XVII.................. 8,00
bd. XVIII.......................... 15,00

kr. pr. bd.
kr. pr. bd.
kr. pr. bd.
kr.

Danske Museer
Årbog udgivet af Dansk kulturhistorisk Museumsforening. Bd. I-III å
4,00 kr., bd. IV 8,75 kr. — Bd. V vil foreligge i løbet af 1956. Abonne
ment kan tegnes hos foreningens sekretær, museumskonsulent P. Halkjær
Kristensen, Nationalmuseet.

H. HAGERUPS FORLAG KØBENHAVN
TRYK: NIELSEN & LYDICHE (M. SIMMELKIÆR) KØBENHAVN

