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BERETNING OM UDVALG FOR FOLKEMAALS 
VIRKSOMHED 1909-32.

Af Poul Andersen.

Med den Fornyelse af den almindelige Sprogforsknings Prin
cipper og Metoder, der fandt Sted i første Halvdel af det 
19. Aarh., fulgte ogsaa Grundlæggelsen af den moderne, viden

skabelige Dialektforskning, og allerede tidligt faar denne nye, 
og som det skulde vise sig, saa betydningsfulde Gren af Sprog
forskningen en fremragende Repræsentant her i Danmark i Prof. 
Kristen Jensen Lyngby. Denne, der var født i Nibe og af himmer- 
landsk Slægt, har efterladt sig Dialektoptegnelser foretaget efter 
moderne fonetiske Principper (med Brug af en af ham selv til
rettelagt Lydskrift) fra mange Punkter i det danske Sprogom- 
raade (dog især Jylland). Sit mest omfattende Indsamlingsarbejde 
foretog han i den Del af det danske Sprogomraade, der alle Dage 
har haft en ganske særlig sproghistorisk, bebyggelses-, kultur- 
og statshistorisk Interesse: Sønderjylland. Kristen Jensen 
Lyngby døde kun 42 Aar gammel, men hans forbilledlige dialekto
logiske Arbejder havde vakt Interesse for Dialektstudierne, og 
hans personlige Tilskyndelse til Optegnelse og Indsamling af 
Dialektstof affødte Resultater rundt om i Jylland og ligger maa- 
ske endog bagved hos Pastor H. F. Feilberg, der, efter at forskel
lige forberedende Arbejder var gjort rundt omkring i Omraadet 
(af P. Kr. Madsen, P. K. Thor sen og en lang Række lokale Hjæl
pere, deriblandt de meget betydende Lærere J. M. Jensen og 
Grønborg i Vendsyssel), med sin stort anlagte Indsamling af jyske 
Dialekter og paafølgende Udgivelse af sin store »Ordbog over 
jyske Almuesmål« bragte dansk Dialektforskning frem i første 
Række og gjorde Jysk til den med Hensyn til Ordforraadet bedst 
oplyste Dialekt i Norden. En Sammenligning med det store og
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energiske Arbejde med de jyske Dialekter taaler de for Største
delen ødansk fødte Filologers Undersøgelser af danske Ømaal 
slet ikke1), men dette skyldes dog for en stor Del den Omstæn
dighed, at P. K. Thorsens, Valdemar Bennikes og Marius Kristen
sens Arbejde med Dialekterne her var af lydhistorisk, fonetisk 
og formhistorisk, morfologisk mere end af ordhistorisk, semasio- 
logisk Art1), og kun Folmer Dyrlund stræbte efter at skabe større 
Ord-Samlinger af Sjællandsk og Fynsk. Det Arbejde, der ved Si
den af H. F. Feilbergs jyske Ordbog sikrer Danmarks Plads i 
Dialektforskningens Historie, blev da ogsaa Resultatet af Valde
mar Bennikes og Marius Kristensens omfattende fonetiske Ud
spørgning, nedlagt i disse to Forfatteres væsentlig lydhistoriske 
Arbejde »Kort over de danske Folkemål«, Kbh. 1898—12.

Da Udvalg for Folkemaal i Begyndelsen af 1909 blev nedsat 
paa daværende Formand for Foreningen »Danmarks Folkemin
der«, Prof., Dr. Axel Olriks Initiativ og under Medvirken af Prof., 
Dr. Dines Andersen, davær. Docent, nuvær. Prof. Dr. Verner 
Dahlerup og davær. Magister og Højskolelærer, nuvær. Dr. phil. 
Marius Kristensen, var de omtalte Arbejder og Værker saa vidt 
fremskredne, at Retningslinierne for Udvalgets Arbejde dermed 
var givne. Man organiserede et Indsamlingsarbejde, der skulde 
give Stof til Undersøgelsen af de danske Dialekters Lyd- og Form
lære og søgte tillige at fremskaffe Ord-Samlinger til Brug for 
kommende leksikografiske Arbejder over de danske Ømaal.

Allerede ved Udvalgets første Møde 20. Februar 1909 fastlag
des de Former for Optegnelsesarbejdet, som i mange Aar blev de 
gældende, og man godkendte der de to af Marius Kristensen til
rettelagte Hjælpemidler, hvormed Optegnelsesarbejdet i en Aar- 
række blev ført: O r d l i s t e n  med sit lydligt og morfologisk ord
nede Ordstof, ved hvis Hjælp den fonetiske Optegnelse fandt Sted,

For Bornholm gælder særlige Forhold, idet Overlærer Espersen allerede i 
50erne i forrige Aarh. havde sam let Stoffet til den bornholmske Ordbog, der 
først længe efter hans Død blev udgivet ved Wimmer og Vilh. Thomsen i 1907 
med et Tillæg ved Kantor Viggo Holm.

2) P. K. Thorsens Beskrivelse af Sprogarten paa Sejrø har dog Liste over 
Særord, mens en saadan savnes i Peder Jacobsen: Mundarten i Flemløse Sogn.
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og B lo k b o g e n  indeholdende afrivelige Ordsedler, paa hvilke 
Optegneren noterede de dialektale Ord og Vendinger, der forekom 
ham af Interesse. Som en naturlig Følge af det Krav om filolo
gisk-fonetisk Fagkundskab, der maatte stilles ved Arbejdet med 
Ordlisten, blev denne Hovedhjælpemidlet især for den udsendte, 
filologisk skolede Optegner, medens Blokbogen i Forbindelse med 
en kort Vejledning til Brugen af Ordsedlerne blev det Hjælpe
middel, der spredtes blandt den allerede fra første Færd store 
Kreds af interesserede, der ønskede at deltage aktivt i Indsam
lingsarbejdet. I Tilknytning til det allerede forhaandenværende 
Materiale paabegyndte Udvalget da — med Understøttelse af 
Carlsbergfondet — sit fonetiske Indsamlingsarbejde (Ordliste
optegnelsen) ved i Sommeren 1909 at foretage en Undersøgelse 
af Dialekten paa Als. I den første Rejse deltog Marius Kristensen, 
Henrik Ussing og Johs. Brøndufn-Nielsen, medens Nikolaj An
dersen, der skulde med som særlig kyndig i Spørgsmaalet: de 
musikalske Accenter, kun den sidste Dag kom til Stede for at 
deltage. Høsten var 14 Ordlister og 10 udfyldte Blokbøger. Der
til kom en Række Stednavne- og Folkemindeoptegnelser. (Se Kort 
1 og 2 og Marius Kristensens Beretning i Danske Studier 1909: 
149ff. og »Fra dansk Folkemindesamling« II (1909): 68ff.). Den 
anden Side af Udvalgets Arbejde, Indsamling af Ordstof især 
fra de danske Øer, sattes i Gang dels ved Udsendelse af Blok
bøger til en lang Række lokale Medarbejdere, og dels ved at man 
paabegyndte en Udskrivning paa Sedler af Folmer Dyrlunds i 
mange forskellige Hefter foreliggende, store Samlinger af sjæl
landske og fynske Ord. Disse righoldige Dyrlundske Sam
linger er vanskelige at faa fuld Nytte af paa Grund af Dyrlunds 
meget lille Haandskrift og utrolige Sparsommelighed med Papir; 
og Afskrivningsarbejdet, der foretoges af en Student og kontrol
leredes af Folmer Dyrlund selv, gik i Staa efter nogle Aars For
løb paa Grund af, at den gamle Dyrlunds Kræfter svigtede, og er 
først i de sidste Aar genoptaget. I de følgende Somre 1910—11— 
12 fortsattes den fonetiske Indsamling, idet man fra Als gik mod 
Øst og tog Ærø, de sydfynske Øer (Lyø, Avernakø, Drejø, Birk
holm og Strynø) og Langeland op til Behandling, og Arbejdet i
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Marken blev lagt i Hænderne paa Marius Kristensen og Henrik 
Ussing bistaaet af en Kreds af unge dialektinteresserede Stude
rende: daværende stud. mag, Anker Jensen, stud. mag. H. M. 
Jensen, stud. mag. N. C. Nielsen, stud. mag. Chr. Christiansen 
(nu Bøiken), stud. mag. Andreas Pedersen og nu afdøde Magister, 
davær. stud. mag. Holger Sandvad. Ved gentagne Rejser i disse 
Aar udfyldte denne Kreds af Optegnere en Række Ordlister (se 
Kort 1) og indsamlede en Mængde Ordstof, der samlet i en Ord
samling over Ærøsk, Langelandsk og Sydøernes Maal samt Maa- 
let paa Homeland, tæller ialt ca. 5500 Ordsedler.

Seddeludskrivningen af de Dyrlundske Samlinger fortsattes en 
Tid, og Udvalget understøttede Læge Lund i Øster Jølby paa 
Mors til hans Arbejde med Morsing-Maalet. Et nyt Hjælpemid
del til Indsamlingen fik man i den i disse Aar udarbejdede »Køns
liste«: en alfabetisk ordnet Ordliste (udskrevet efter Retskriv
ningsordbogen) i 3 Bind med Kolonner til Notering af de enkelte 
Ords Køn i vedkommende Dialekt. Denne Liste er i Tidens Løb 
udfyldt i enkelte Sogne i alle de Dele af Ømaalsomraadet, hvor 
de tre Køn endnu holdes adskilt i al Fald hos ældre Indfødte, 
saaledes: afdøde Højskoleforstander H. Larsen, Hindholm (Asnæs 
Sogn, Odsherred), Højskolelærer Ejnar Skovrup, Ryslinge (Midt- 
fyn), afdøde Højskolelærer J. Rasmussen, Kirkebjerg (Hellested 
Sogn, Stevns), Folkeskolelærer N. Nielsen, Hillerød (Tved Sogn, 
Mols), cand. mag. J. Jørgensen (Thoreby Sogn, Lolland), Direk
tør Th. Hvenegaard (Østrup Sogn, Fyn).

Da Udvalgets Pengemidler i de første Aar kun var smaa, var 
de fonetisk uddannede, udsendte Optegneres Arbejde indskrænket 
til Sommerferiemaanederne, og Indsamlingsarbejdet maatte 
Resten af Aaret holdes i Gang udelukkende af lokale Optegnere, 
men netop her lykkedes det i disse Aar til Udvalget at knytte en 
hel Række af Hjælpere, som med stærk Interesse for Sagen og 
med megen Dygtighed og Udholdenhed tilvejebragte en Række 
Ordsamlinger, der endnu — deres forholdsvis ringe Omfang til 
Trods — regnes blandt Udvalg for Folkemaals største Skatte.

Først i Rækken maa nævnes afdøde Dyrlæge P. Jensen i Kværn
drup paa Sydøstfyn. Dennes Ordsamling, der er Frugten af
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mange Aars Samleven med Landbefolkningen paa Sydfyn, er
hvervede Udvalget i 1913, og den bestod da af ca. 3200 Ordsedler 
indeholdende særfynske Ord og Ordbetydninger, Vendinger og 
Talemaader. Ordsedlerne var imidlertid af Dyrlæge Jensen ud
ført med en saadan Fylde af Eksempler paa Ordets Brug og Be
tydningsindhold og Anvendelse i fraseologiske Forbindelser, at 
Samlingen nu efter at være bleven gennemarbejdet og udskrevet 
omfatter omtrent dobbelt saa mange Ordsedler. Endnu to fynske 
Medarbejdere fra denne Periode har ydet det ypperlige, Forfat
terinden, Frøken Christine Reimer og afdøde Lærer A. Jensen, 
Odense. Frøken Reimers Samling af nordvestfynske Dialektord 
omfatter ca. 5000 Ordsedler (hvoraf 400 Sedler af folkloristisk 
Indhold tilhører Dansk Folkemindesamling). Hendes Arbejds
metode ligner meget Dyrlæge Jensens, Ordene gengives i deres 
naturlige, hørte Sammenhæng, hvad der giver Samlingen et Præg 
af solid Ægthed og ofte belyser Ordenes Betydningsnuancer og 
Betydningsomraade skarpere end omstændelige Beskrivelser og 
Definitioner. Frøken Reimer hører hjemme i Haarslev Sogn, men 
Samlingens enkelte Oplysninger stammer (paa samme Maade som 
Tilfældet er med Dyrlæge Jensens Samlinger) fra mange forskel
lige Steder inden for det iøvrigt ret ensartede nordvestfynske 
Dialektomraade. Lærer A. Jensens Samling giver i Modsætning 
til de tidligere nævnte udelukkende Oplysninger om Meddelerens 
eget Sprog; den er stedfæstet til Flemløse Sogn i Sydvestfyn. I 
Fyldighed og Ægthed staar den paa Linie med de foran nævnte, 
men den omfatter kun ca. 3000 Ordsedler, hvoraf en Del er ren
skrevet efter Lærer Jensens Død i 1911 af hans Datter, Frøken 
Sofie Jensen i Snave.

I Væggerløse Sogn paa Falster arbejdede Frøken Karen Tox- 
vcerd, og hendes ypperlige Ordsamling paa 1000 Ordsedler blev 
sammen med Fr. L. Grundtvigs store Falster-Ordbog (over Spro
get i Systofte Sogn) allerede i denne Periode gennemarbejdet 
filologisk og paaført Udtalebetegnelse (ved Efterhøring hos Frø
ken Karen Toxværd) med Lydskrift af nuværende Lektor Anker 
Jensen, en Form for Arbejde, som man ellers ikke naaede frem 
til i denne Periode af Udvalgets Levetid.
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Blandt de sjællandske Meddelere, der i disse Aar samlede Ord
stof ved Udfyldning af Blokbøger, maa nævnes Fru Karoline 
Graves, der lige til sin Død i Aar vedblev at være Udvalget en god 
Støtte i alle Spørgsmaal vedrørende Nordvestsjællandsk. End
videre Frøken Asta Thorlacius (Samlinger fra Tostrup Sogn), 
Lauritz Jensen i Stenstrup (Ods Herred), Frøken Birthe Kirstine 
Pedersen (Havrebjærg) og Lærer Weiss (Tudse Herred), Frøken 
Nicoline Klein (Bregninge Sogn, Ærø) o. fl. Allerede i disse Aar 
dukker enkelte Meddelere frem i Udvalgets Protokol, som senere 
hen skulde blive Medarbejdere af stort Format, f. Eks. Gaardejer 
Jens Jensen, Tostrup, Møn.

I de følgende Aar 1913—14 forøges Udvalgets Arkiv med flere 
vigtige Nyerhvervelser; særlig mærkes Holger Sandvad »Stau- 
ningmålet« i Manuscript (i 1931 udg. af Jysk Forening for Hi
storie og Sprog ved Karsten Isager og Peter Skautrup), Peder 
Jacobsens »Mundarten i Flemløse Sogn, Båg Herred« i Manuscript 
(nu under Udgivelse ved Magister Poul Andersen) og en stor 
Molboordsamling fra Tved Sogn ved Lærer N. Nielsen. Sommer
optegnelserne ved de fonetisk uddannede, udsendte Medarbejdere 
aflystes imidlertid, og i Stedet foretog Marius Kristensen og Ma
gister Fr. Ohrt i 1913 paa Udvalgets Vegne en otte Dages Opteg
nelsesrejse til Sydslesvig, for i Fjolde Sogn, hvor Prof. K. J. 
Lyngby i 1857 og 59 havde foretaget sine store Optegnelser, at 
undersøge, om det danske Sprog endnu var levende, og om et 
Optegnelsesarbejde endnu kunde foretages i disse sydlige Egne. 
Om Resultatet af denne Rejse se Beretningen i Danske Studier 
1919: 61. Optegnelsesarbejdet i dette sydligste Dialektomraade i 
Sønderjylland, hvor det danske Sprogs Stilling allerede da var 
meget svag. blev dog ikke ført videre i 1914; Krigen kom og lam
mede her som alle andre Steder Arbejdet. Et stort Tab var det 
naturligvis ogsaa, at Prof. Axel Olrik, der som Leder af Dansk 
Folkemindesamling jo ogsaa havde varetaget Udvalg for Folke- 
maals løbende Forretninger, afgik ved Døden i 1917, og at Marius 
Kristensen, efter Olriks Død den naturlige Leder af Dialektind
samlingsarbejdet, ikke opholdt sig i København. I de værste 
Krigsaar gennemførtes kun Indsamlingen blandt de lokale Med-
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delere ved Blokbøger, og først i Slutningen af 1921, samtidig med 
at Forhandlinger om en Rekonstruktion af Udvalg for Folke- 
maal blev afsluttet, forsøgte man atter at bringe Fart i den fone
tiske Optegnelse. Den gamle Linie (Als — Ærø — Sydøerne — 
Langeland) fortsattes dog ikke, idet man var blevet klar over, 
at Opløsningen i den gammeldags »rene« Dialekt (de gamles 
Sprog) var mest fremskredet paa Sjælland. Det overdroges der
for Mag. art. Knud B. Jensen at udfylde en Række Ordlister paa 
Sjælland, idet man begyndte i det nordøstlige Hjørne.

I Begyndelsen af 1922 afholdt det rekonstruerede Udvalg for 
Folkemaal sit konstituerende Møde. Udvalget udvidedes med 3 
nye Medlemmer, Dr. phil. (nu Prof.) Viggo Brøndal, Docent, Dr. 
phil. (nu Prof.) Johs. Brøndum-Nielsen og Sekretær i Stednavne
udvalget, cand. mag. Gunnar Knudsen, og af de tre oprindelige 
Medlemmer, Prof., Dr. phil. Dines Andersen, Prof., Dr. phil. Ver
ner Dahlerup og Dr. phil. Marius Kristensen, valgtes denne sid
ste til Udvalgets Formand. Hertil er senere som Udvalgets syvende 
Medlem kommet Mag. art. Poul Andersen, der som Udvalgets 
Sekretær leder det daglige Arbejde fra Kontoret i Tøjhusgade 9.

Oprettelsen af Udvalgets faste Kontor var det første Resultat 
af det udvidede Udvalgs Virksomhed i 1922. Samlingerne flyt
tedes i November fra Dansk Folkemindesamling og for en min
dre Dels Vedkommende fra Askov Højskoles Læsestue til Sted
navneudvalgets Lokaler i Tøjhusgade 9, hvor der stilledes Plads 
til Raadighed for Udvalg for Folkemaal, og hvor Folkemaals- 
undersøgelsens Arkiv og Kontorledelse siden har haft til Huse. 
Til at arbejde med Samlingerne og varetage Kontorets Forretnin
ger ansattes stud. mag. Poul Andersen, og til at foretage Udskriv
ning af ældre foreliggende Dialektsamlinger ansattes Udvalgets 
nuværende Assistent, davær. stud. mag. Fru Ellen Raae.

Med en forhøjet Bevilling fra Carlsbergfondet, der lige fra Ud
valget blev nedsat i 1909, havde ydet Tilskud til Undersøgelserne, 
og en tilsvarende ny Bevilling fra Undervisningsministeriet sattes 
Arbejdet i Gang igen med forøget Fart, medens Arbejdsmetoden 
og Hjælpemidlerne var de samme, som i Udvalgets første Aar 
med Held var blevet anvendt. Allerede i Sommeren 1922 var en
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Række Studerende blevet udsendt paa fonetisk Optegnelse med 
Ordlisten som Hjælpemiddel og Blokbog til Notering af særlige 
Ord og Talemaader, nemlig stud. mag. Erik Kroman (Femø, Fejø 
og Askø), stud. mag. I. K. Larsen (Faxe-Egnen), stud. mag. Gun
nar Milthers (Horns Herred), stud. mag. Aage Rohmann (Dragør), 
stud. mag. Ellen Raae (Boeslunde, Vestsjælland) og stud. mag. 
Poul Andersen (Vindinge Herred), og i de følgende Aar 1923—26 
fortsattes den fonetiske Optegnelse ved Hjælp af udsendte Op
tegnere paa samme Vis.

Mag. art. K. B. Jensen fortsatte sin Undersøgelse af Sjællandsk 
ved at foretage en Række Ordliste-Optegnelser (se Kort 1) i Nord
sjælland, Ods Herred, Kalundborgegnen, Stevns og Sydsjælland, 
og tillige indsamlede han ved at eksaminere Meddelerne angaa- 
ende bestemte Spørgsmaal og ved tilfældig Samtale under Ord
listeoptegnelsen flere Tusinde Ord og Sætninger fra de forskel
lige Egne af Sjælland (se Kort 2).

Stud. mag. Aage Rohmann fortsatte sin Optegnelse af Øre
sundsfiskernes Sprog med en Indsamling i Skovshoved og fore
tog senere en Undersøgelse af Sproget i Svallerup Sogn ved 
Kalundborg. Stud. mag. Erik Kroman fortsatte med Undersøgelse 
af Øernes Maal ved Ordliste- og Ord-Optegnelser paa Omø og 
Agersø og foretog desuden Undersøgelser paa Sydfyn (Vejstrup, 
Gudbjerg) og Lolland (Nørre Herred). Stud. mag. Anton Hem- 
mingsen arbejdede videre i Lunde og Skam Herreder i Vestfyn. 
Stud. mag. Helge Ring Hansen optegnede i Kalundborgegnen 
(Røsnæs). Stud. mag. Kr. Hald optegnede i Bregninge Sogn (ved 
Kalundborg). Cand. mag. Helge Nielsen foretog flere Rejser til 
Midt- og Sydsjælland, og stud. mag. Poul Andersen foretog Ind
samlinger af Ord i Sydfyn (Gudbjerg), Øslfyn (Birkende) og Møns 
forskellige Egne og udfyldte Ordlister paa Møn, i Egnen Nord
vest for Odense Fjord og langs Grænsen mellem Syd- og Øst- 
(Vest-) fynsk.

Af Medarbejdere fra Udvalgets første Periode arbejdede Lek
tor, cand. mag. H. M. Jensen videre paa en stor Ordsamling fra 
Brenderup Sogn (Nordvestfyn), hvoraf Udvalg for Folkemaal nu 
har modtaget en meget stor Del. Denne Samlings rige Indhold
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af semasiologiske og fraseologiske Oplysninger har naturligvis 
ikke kunnet finde Plads i den Dialektbeskrivelse, som H. M. Jen
sen under Titlen: Brenderup-Målet har udgivet for Universitets- 
Jubilæets danske Samfund, København 1926, og hvori Ordstoffet 
fra Forfatterens Samlinger i det væsentlige er behandlet.

De af Udvalget udsendte Optegnere arbejdede nu som tidligere 
kun i Sommermaanederne, men Arbejdet paa Kontoret holdtes i 
Gang Aaret rundt, og her foretoges da i Aarene efter 1922 (til 
1928) et stort Ordnings-, Katalogiserings- og Udskrivningsarbejde. 
Alt hvad Udvalget ejede af ældre Samlinger blev gennemgaaet, 
Seddelsamlingerne (Blokbøgerne) blev paastemplet Hjemsted 
(med topografisk Nummer) og Optegnernavn, og Indholdet af 
Optegnelser, der henlaa i Arkivet i anden Form, blev udskrevet 
paa Sedler og disse stemplet. Hele Seddelmaterialet blev katalo
giseret, idet der paabegyndtes en Accessionskatalog over Indholdet 
af Udvalgets »alfabetiske Samling« o: de tre store alfabetisk ord
nede Seddelsamlinger over Ordsedler fra Sjælland (med Møn), 
Lolland-Falster og Fyn (med Ærø og Langeland), hvori alt saa- 
vel ældre som nyt indkommet Seddelmateriale, originalt saavel- 
som afskrevet, blev indordnet. Ligeledes blev Udvalgets Ordlister 
topografisk ordnede i en Ordlistesamling, hvorover der blev op7 
taget en Katalog. De ældre store Seddelsamlinger blev gennem
arbejdet, alle Oplysninger af Værdi blev skrevet ud paa nye Sed
ler, eller Samlinger, som f. Eks. Dyrlæge Jensens, der forelaa i 
en fra Udvalg for Folkemaals forskellig Seddelstørrelse, blev helt 
afskrevet og Stoffet udnyttet til Bunds. Man tog endvidere fat 
paa Udskrivning af en Række ældre Dialektoptegnelser, der ikke 
tilhørte Udvalg for Folkemaal, f. Eks. Skræddermester N. K. Pe
dersens østmønske Samling og Frede Bojsens Samling af mønske 
Ord. Det største Arbejde blev lagt i Udarbejdelsen af fuldstæn
dige Seddelsamlinger over alle Bidrag indeholdende Ømaalsord 
i Samlingerne til Molbechs Dialect-Lexikon (Ny kgl. Saml. 812e 
4to) indsamlet og tilsendt Chr. Molbech fornemmelig af Præsterne 
i Tiden 1815 til 1845, endvidere cand. theol. Trydes lolland-fal- 
sterske Ordbog paa Universitetsbiblioteket og Fr. L. Grundtvigs
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store falsterske Ordbog fra Systofte, tilhørende Dansk Folke
mindesamling. En Del af Ordstoffet i disse gamle Dialektsamlin
ger blev endelig opført i en Række Spørgehefter (med Ordene ord
nede alfabetisk i Grupper efter Landsdel), der derefter traadte 
ind i Rækken af Hjælpemidler ved Udspørgningen, staaende til 
Raadighed saavel for de udsendte Filologer som for de lokale 
Medhjælpere, og det har vist sig, at langt den største Del af disse 
til forskellige Tider i Løbet af det 19. Aarh. optegnede Dialekt
ord ved energisk Efterspørgen endnu har kunnet optegnes hos 
de ældste Generationer; og de fleste af disse ofte kun gennem et 
Par enkelte Kilder kendte og paa Grund af »lærde« Stavemaader 
ret ukendelige Ord er saaledes reddet over i Gruppen af velop
lyste, lydskrevne Dialektord tilhørende det Lag, der forsvinder 
sammen med de ældste nulevende.

Kontorets vigtigste Opgave var det dog i disse Aar at samle 
og beskæftige en tilstrækkelig stor Kreds af interesserede og dyg
tige lokale Hjælpere, hvis Betydning for Indsamlingsarbejdet 
efter Udvalgets Erfaringer ikke kan vurderes højt nok. Det blev 
næsten helt igennem nye Navne, der kom til at præge denne 
Periode i Udvalgets Historie, og man kan se et Bevis for vore 
Medarbejderes dybe og uegennyttige Interesse for Sagen og, man 
tør vel sige, ogsaa et Bevis for Arbejdets Værdi i sig selv for den 
enkelte Medarbejder i den glædelige Kendsgerning, at saa at sige 
alle de interesserede, der i Aarene efter 1922 meldte sig som 
Hjælpere, den Dag i Dag hører til Udvalgets faste Stab af lokale 
Medarbejdere. Blandt andet grundet paa dette Forhold er det 
nødvendigt forud for en nærmere Omtale af de vigtigste lokale 
Medarbejderes Arbejde at følge Udviklingen af Udvalgets Ind
samlings- og Optegnelsesteknik frem til den seneste Periode i Ud
valgets Historie, Tiden 1929—32.

Ved Arbejdets Genoptagelse efter Krigsaarene besluttedes det 
straks fra første Færd at samle alle Kræfter om Løsningen af 
Udvalgets første store Opgave: Ordbog over de danske Ømål, men 
som ovenfor omtalt medførte det dog ikke straks nogen Foran
dring i Optegnelsesmetoderne; Hjælpemidlerne var stadig O rd-



171

l i s t e n 1) med sit paa Forhaand givne Ordstof (en ca. 1750 Ord), 
der til fonetisk Optegnelse som Grundlag for dialektal Lyd- og 
Formhistorie var velegnet, men som intet gav udover det isolerede 
Ord i Udtaleformen, og B lo k b o g e n , hvori Optegneren ned
skrev de Ord og Vendinger, som ved Form, Betydning eller Ud
tale forekom ham at være af Interesse. Saalænge større Dele af 
det danske Omraade for Dialektforskeren var ganske ukendt, var 
Ordlisten til Bestemmelse af Dialektomraadernes Størrelse og 
Grænserne imellem dem af stor Værdi, men efterhaanden som 
Nettet af Ordlisteoptegnelser blev tættere og tættere, mistede de 
stadig gentagne Udtaleformer af de samme Ord deres Betydning, 
især set fra et leksikografisk Synspunkt. Paa denne Maade be
tragtet var det i Blokbøgerne samlede Stof udmærket, i al Fald 
■naar det var omhyggeligt udført Arbejde, der præsteredes, men 
det var altfor ringe Mængder Ordstof, der paa denne Maade kom 
ind, fordi der ikke ydedes Optegneren nogen Ledetraad til 
hans Eksamination af Meddelerne, idet der ud over Hovedreglen 
»optegn hvad du finder af Interesse« ikke gaves Optegneren no
get Fingerpeg om, hvad man fra Udvalgets Side ansaa for værd 
at optegne. Dette uheldige Forhold var naturligvis Udvalget be
kendt, og man søgte paa forskellige Maader at bøde derpaa, dels 
ved Tilrettelæggelsen af de ovenfor omtalte Spørgehefter over 
gamle Ord, og dels, hvad der viste mere i den rigtige Retning, 
ved Fremskaffelsen af et Billedhefte indeholdende 26 Billeder af 
Redskaber og Arbejder fra Almuelivet. Til Optegnelse af Ord
bogsstof er nemlig en Eksamination af Meddeleren efter saglige 
Linier at foretrække fremfor en Udspørgen efter en Ordbog eller 
-liste, hvor Ordene følger efter hverandre i en Orden, der er de 
hos Meddeleren ved Ordlistens enkelte Ord fremkaldte Realiteter 
uvedkommende og fremmed. Billedheftet forelagt Meddeleren 
muliggjorde en paa sagligt Grundlag foretaget Udspørgen og gav 
ofte meget mere Stof, end det enkelte Billede gav direkte Anled
ning til. Samtidig med, at den gamle fonetisk, lyd- og formhisto-

l) Hertil kom i 1924 ny Udgave af Otto Jespersens Lydskrift i »Vejledning 
til Danias Lydskrift udgivet til Brug for Udvalg for Folkemaal ved Marius 
Kristensen«.
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risk opbyggede Ordliste saaledes mistede sin Værdi som Hjælpe
middel ved Optegnelsen, føltes Savnet af en Række detaillerede, 
sagligt ordnede og rigeligt illustrerede Spørgelister1), omfattende 
alle Sider af den gamle Almuekultur, dens aandelige saavel som 
dens materielle, stærkere og stærkere, idet den stadig større Kreds 
af hurtigt arbejdende Meddelere nødvendigvis maatte have be
stemte Instrukser, om ikke deres Arbejde skulde blive værdiløst. 
Erfaringer hentede fra lignende Arbejder i vore germanske Nabo
lande viste imidlertid, at Udarbejdelsen af et saadant omfattende, 
saavel sagligt som sprogligt Spørgelisteværk vilde kræve megen 
Tid og forudsætte hos Udarbejderne en detailleret saglig og sprog
lig-dialektal Viden, som disse ikke kunde øse af Udvalgets da
værende Samlinger, men som forudsatte omfattende Undersøgel
ser i Marken, hvortil der ikke var Midler.

Samtidig med at disse Overvejelser fandt Sted i Udvalg for 
Folkemaal, afsluttede imidlertid Docent Peter Skautrup 1. Del af 
sin store Beskrivelse af Ordforraadet i et Hardsysselmaal, et 
Arbejde, der i saglig Fremstilling gav en jysk Dialekts Ordfor- 
raad vedrørende alle Sider af Almuelivet, og ved Velvilje fra For
fatteren stilledes Manuscriptet til Raadighed for Udvalg for Folke
maal, hvorfor Udvalget takker Docent Skautrup hjerteligt.

Udvalg for Folkemaal valgte da i 1926 — for i en Fart at 
skabe et brugeligt Hjælpemiddel — med Ordforraadet i denne 
jyske Dialekt som Grundlag at udarbejde en stor sagligt ordnet 
Spørgeliste ( d e n  s to r e  S p ø rg e lis te « ) , indeholdende inden
for hver saglig Gruppe det forekommende Ordstof opstillet i den 
for Gangen i det behandlede Spørgsmaal naturlige Orden, men 
uden direkte Spørgsmaal af saglig og sproglig Art og uden Bil
ledstof. Det herved tilvejebragte Hjælpemiddel blev altsaa ikke 
en detailleret Spørgeliste i Lighed med f. Eks. den svenske Dia
lektforsknings »frågelistor« eller det tyske Volkskunde Atlas’ 
»Fragebogen«; den danske »store Spørgeliste« fordrer i meget 
højere Grad selvstændigt Arbejde af Optegneren, der med Brug 
af andre Hjælpemidler (først og fremmest det Værk, som Listen

I Lighed med de svenske »Landsmålsarkivets frågelistor«.-
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er udarbejdet efter, Skautrups »Et Hardsysselmål«) maa for
berede sig sagligt til Eksaminationerne, men den støtter Opteg
neren i meget væsentlig Grad under Eksaminationen og giver 
ham Midler i Hænde til at styre Meddeleren ved at lede denne 
gennem Emnet Ord for Ord og sikrer Optegneren imod, at vig
tigere Dele af Emnet glemmes1).

Det forstaas, at den store Spørgeliste ganske vist ikke var det 
ideelle Hjælpemiddel til Arbejdet med at skabe de som Grundlag 
for den kommende Ømaalsordbog nødvendige Samlinger af Dia
lektstof, og at den bl. a. stillede store Krav til de lokale Medar
bejderes Skønsomhed, Kyndighed og Forstaaelse af Arbejdets 
sproglig-saglige Karakter og rette Begrænsning, men den gav Ud
valget et Hjælpemiddel, der, brugt paa rette Maade, kunde føre 
Arbejdet paa Udvalgets første store Opgave, Ordbogen over de 
danske Ømaal, et meget stort Skridt frem mod sin Løsning, nem
lig: Optegnelsen af det almindelige Ordforraad i Dialekterne. 
Indholdet af Udvalgets hidtidige Ordseddelsamlinger var — som 
Følge af Optegnelsesprincippet — næsten udelukkende »Idiot
ismer«2) o: alle de ejendommenlige Ord (og Vendinger) i Dialek
terne, hvortil Rigstalesprog og Skriftsprog ikke har noget sva
rende, et vigtigt Stof, men et yderst utilstrækkeligt Stof, naar Ta
len er om leksikografiske Arbejder. Forud for Udarbejdelsen af 
en Dialektordbog maatte komme en dybtgaaende Optegnelse af 
hele det almindelige Ordforraad, som Dialekten har fælles med 
Skriftsproget, uden at de enkelte Ords Betydningsindhold og 
-afgrænsning eller deres fraseologiske Brug derfor behøver at 
stemme overens med Skriftsprogets Forhold.

Dette kunde nu gøres med den store Spørgeliste som Grund-
!) I den seneste Tid er der i »Danske Folkemaal« fremkomm et de første 

Numre af en Hække Supplem enter til Spørgelisten omhandlende særlige Em 
ner, der slet ikke eller ikke tilstrækkeligt er behandlet i første Omgang. Ud
valgets Medarbejdere (Mag. art. Kr. Møller og stud. mag. Svend Jespersen) har 
her i Formen for disse supplerende Spørgelister nærm et sig de svenske de« 
taillerede »frågelistor«, og det samme vil i endnu højere Grad blive Tilfældet 
i den Række Fagordspørgelister, som Udvalget har under Udarbejdelse (se herom 
Side 204).

2) Kun Ordlisterne indeholdt almindelige Ord, men til Gengæld kun Ordenes 
Udtaleform og Bøjning, sjældent Oplysninger om deres Betydning og Brug.
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lag; og efter at denne i 1926 var udarbejdet med i alt 144 saglige 
Ordgrupper (se nærmere Vejledningen i Danske Folkemaal I: 143) 
og ved Duplikering fremstillet i 50 Eksemplarer, paabegyndtes 
de to første saakaldte »Punktundersøgelser«1) o: Optegnelser af 
hele det almindelige Ordforraad i en bestemt Dialekt, almindelig
vis afgrænset geografisk til nogle faa Sogne. Mag. art. Knud B. Jen
sen lagde sit Punkt i Ørslev Sogn, Vester Flakkebjærg Herred, 
og Mag. art. Poul Andersen optog Undersøgelsen af den nordlige 
Del af det østfynske Omraade med Hovedpunktet i Revninge 
Sogn ved Kerteminde. Besvarelsen af Listens enkelte Numre bli
ver afgivet til Udvalget i dobbelt Affattelse, dels paa Sedler med 
et Ord med Betydningsforklaring, Eksempler osv. paa hver Sed
del, og dels paa Kvartblade, hvor en sammenhængende Fremstil
ling af Emnet med Brug af alle de i den Forbindelse anvendte 
særlige Gloser og Vendinger gives. Ved denne dobbelte Affat
telse opnaas, at Stoffet fra et enkelt »Punkt« (o: Sogn eller snæv
rere Egn) stadig haves samlet paa Kvartbladene, selv om Ord
seddelsamlingen indordnes i mere omfattende Seddelsamlinger, 
hvor baade den geografiske og den saglige Helhed forstyrres. 
Ligeledes giver ofte den sammenhængende Fremstilling Oplys
ninger om Ordets Brug og Betydning, som maaske ikke altid fin
des paa Ordsedlen, og som kan være af Betydning ved Redaktio
nen af Ordet. Endelig er der mange Forhold, f. Eks. de syntak
tiske Ejendommeligheder, som næsten kun kan fremlægges i 
sammenhængende Fremstilling. Fordelene ved denne dobbelte 
Affattelse er saaledes saa mange, at Udvalget har anset den for 
ønskelig i al Fald ved en hel Række af Spørgelistens Numre, selv 
om der naturligvis derved medgaar en Del mere Tid til Renskriv
ning af Stoffet. Den største Lettelse betød den nye store Spørge
liste for Kontoret, der nu med langt mindre Arbejde end forhen 
kunde tilrettelægge Optegnelsesopgaver passende for hver enkelt 
lokal Medarbejder i den stedse større Kreds, der deltog aktivt i 
Indsamlingsarbejdet.

J) En saadan Punktundersøgelse omfatter norm alt 2 Maaneders Optegnelse 
i Marken og lige saa lang Tid til Bearbejdelse og Renskrivning af Sedler og 
Kvartblade.
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Medarbejderkredsens stærke Vækst i 1927—28 skyldtes først 
og fremmest Fremkomsten af »Danske Folkemaal« (fra Jan. 
1927), Udvalgets populært skrevne Dialekttidsskrift, der med sine 
hyppigt udkommende Hefter muliggjorde en nøjere Forbindelse 
mellem Kontoret og de lokale Medarbejdere, ved Spørgsmaal og 
Meddelelser fra Kontoret til Medarbejderne og disses Svar og Del
tagelse i Diskussionen om de rejste Spørgsmaal. Til denne Hen
sigt virkede især den bag i hvert Hefte af »Danske Folkemaal« 
staaende »Spørgeside«, der hurtigt skabte en Række faste Besva- 
rere, af hvilke mange efterhaanden er gaaet over til Deltagelse 
i det mere systematiske Indsamlingsarbejde med Spørgeliste og 
Billedhefte som Hjælpemidler (se nedenfor under Gennemgangen 
af de enkelte Meddelere og Kort 2 og 3).

Det er da forstaaeligt, at Aarene 1927 og 1928 gav meget bety
delige Mængder af nyt Dialektstof, og at de lokale Medarbejdere 
efterhaanden fordelte sig baade jævnt og ret tæt over Ømaals- 
indsamlingens Omraade. I 1928 kunde Udvalget da meddele, at 
Arbejdet med Indsamling af Dialektstof til en Ordbog over de 
danske Ømaal var skredet saa langt frem, og at de til Raadig- 
hed for Optegnelsesarbejdet staaende Hjælpemidler, i første Række 
den store Spørgeliste, var saa vel afprøvede, at man turde opstille 
en fast 4-aarig Plan for dets fuldstændige Gennemførelse og Af
slutning.

Gennemførelsen af dette afsluttende Indsamlingsarbejde sikre
des ved, at Garlsbergfondet, der Aar efter Aar havde ydet efter
haanden voksende Tilskud til Udvalgets Virksomhed, nu bevil
gede Udvalget de efter Planen nødvendige 80,000 Kr. at fordele 
paa 4 Aar med 20,000 Kr. aarlig, og med Begyndelsen af 1929 
naar vi ind i den seneste Periode af Udvalg for Folkemaals Hi
storie, 1929—32, den store afsluttende filologiske Indsamling til 
Ømaalsbogen begynder. Men forinden skal omtales en Række 
af de vigtigste, nye lokale Medarbejdere i Perioden 1922—28, der 
som ovenfor nævnt, for de flestes Vedkommende er fulgt med 
i Udvalg for Folkemaals Arbejde ogsaa ind i den seneste Periode 
1929—32, hvorfor deres Arbejde her omtales under ét helt op til 
September 1932.
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Udvalgets største lokale Meddeler, forhv. Lærer M. Kristiansen, 
Glamsbjerg, kom i Forbindelse med Udvalg for Folkemaal i 1923 
og har indtil nu udført en hel Række store Arbejder om Dialekten 
i Sognene Orte og Ørsted paa Vestfyn. Hr. M. Kristiansen ar
bejder med Udtalebetegnelse af Dialekten ved Hjælp af en af 
ham selv tilrettelagt Lydskrift. Det er Medarbejderens eget Sprog, 
der er Genstanden for alle de foretagne Undersøgelser, og dette 
er paa Grund af Hr. Kristiansens høje Alder af en sjælden Ren
hed og Sikkerhed i Formen, som ikke findes hos de blot lidt 
yngre dialekttalende i Omraadet. Lydskriften er tilstrækkelig 
fintmærkende til at faa alt væsentligt med i Udtalebetegnelserne, 
og Sammenligningstabeller mellem Hr. Kristiansens Lydskrift og 
Danias Lydskrift er udarbejdede.

Hr. Kristiansens første Arbejder var en Ordbog over Vestfyn- 
sken i Orte og Ørsted, »Vestfynske Ord alfabetisk ordnede efter 
Skriftsproget« 1923 i 1 Hefte og en Grammatik, Lydlære og Form
lære opstillet efter Princippet: Sammenligning med nuværende 
Rigssprog, »Vestfynske Ord ordnede efter Udtale« 1923 og »Vest
fynsk Landmaal. Redegørelse« 1923 i 2 Hefter. Men opfordret 
dertil af Udvalg for Folkemaal og med Brug af forskellige Hjæl
pemidler f. Eks. Molbechs gamle Dialektleksikon, udvidede Lærer 
Kristiansen i de følgende Aar sin Ordbog saaledes, at den i 
sin nye (og nuværende) Form kom til at bestaa af en alfabetisk 
Ordbog over det almindelige Ordforraad i Dialekten. »Vestfynsk 
Ordbog alfabetisk ordnet efter Skriftsproget« 1924 i 3 Hefter samt 
3 Hefter Tillæg 1930, og en lignende alfabetisk Ordbog over Sær
ordene i Dialekten, »Vestfynske Dialektord, delvis efter C. Mol- 
bech: Dansk Dialect-Lexikon, som de forhen lød i Ørsted og Orte 
Sogne« 1926, ogsaa i 3 Hefter samt et Hefte Tillæg dertil 1931. 
Samtidig hermed samlede Medarbejderen vestfynske Tekster, og 
med Mellemrum modtog Udvalget et Hefte af disse, saaledes at 
Udvalg for Folkemaal nu ejer 4 Hefter »Prøver paa Vestfynsk 
Landsmaal« 1923—26, alle lydskrevne.

Efter nogle Småaarbejder »Fremmedord i vestfynsk Dragt« 
1927, 1 Hefte, og »Vestfynske Navne fra Naturen« 1927, 1 Hefte, 
kom i 1930 Hr. Kristiansens næste store Arbejde, Talemaader,
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Ordsprog og almindelige Sætninger i vestfynsk Dialekt, ordnet 
efter Skriftsproget, 3 Hefter, en dialektal Fraseologi, der fra et 
leksikografisk Synspunkt var et yderst værdifuldt Tillæg til de 
to store Ordbøger, og som for Udvalget desuden var et kærkom
ment Hjælpemiddel ved Udarbejdelsen af et stort fraseologisk 
Spørgehefte, hvormed man paa den Tid udvidede Udvalgets Ræk
ke af Hjælpemidler til Optegnelsen (se ndf. Side 186). Men endnu 
et fremragende Arbejde til yderligere Belysning af Vestfynskens 
Semasiologi har Hr. Kristiansen efter Opfordring udført for Ud
valget i den allerseneste Tid, idet han i 1932 har bragt til en 
foreløbig Afslutning en »Vestfynsk Synonymik. Et Forsøg« i 4 
Hefter. Dette Arbejde er det første af sin Art indenfor dansk 
Dialektologi, og det er Udvalgets Haab, naar den endelige Bear
bejdelse og Renskrivning er foretaget af Hr. Kristiansen, at se 
Udvej til at faa denne for nordisk Sprogforskning i Almindelig
hed værdifulde Materialesamling trykt.

Hr. Kristiansens Undersøgelser af Maalet i Orte og Ørsted har, 
sammenholdt med Frøken Christine Reimers Ordsamling fra 
Nordvestfyn (Haarslev Sogn), Lektor H. M. Jensens store lyd- 
skrevne Ordsamling fra Brenderup Sogn ved Siden af sammes 
Dialektmonografi Brenderup-Målet, Peder Jacobsens fyldige Dia
lektmonografi »Mundarten i Flemløse Sogn, Båg Herred« og en 
Række andre supplerende Arbejder (især ved Lærer Hans Jør
gensen, Brenderup, og Udvalgets udsendte Medarbejder, stud. 
mag. Svend Jespersen) gjort Vestfynsk til den bedst oplyste af 
de danske Øers Dialekter og har gjort det overflødigt i denne Del 
af Omraadet at foretage egentlige Punktundersøgelser ved Udval
gets egne udsendte Optegnere (se Kort 4).

Udvalget staar i dyb Taknemmelighedsgæld til Lærer M. Kri
stiansen for hans store og dygtige Arbejde, som er udført med 
paa en Gang streng videnskabelig Respekt for Emnet og dyb og 
ægte Kærlighed til hans vestfynske Modersmaal.

Privatlærerinde Frøken Anna Pedersen i Strøby staar som Med
arbejder i samme Klasse som Lærer Kristiansen, men hendes Ar
bejdsmetode staar den udsendte Optegners nærmere. Frøken 
Anna Pedersen har fra første Færd modtaget Instruktion og Un-

Fortid og Nutid. IX. 12
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dervisning i den fonetiske Lydbetegnelse af Udvalg for Folke- 
maals Sekretær og er nu Udvalg for Folkemaals fineste lokale 
Optegner, hvis Arbejde, naar hun arbejder i Stevns Herred, hvis 
Dialekt hun er opfødt med, staar paa Højde med den uddannede 
Filologs. Udrustet med sin gode Optegnerteknik har Frøken 
Pedersen indenfor det stevnske Maalomraade den genius loci, 
som er vanskelig at opnaa for den udsendte Medarbejder. Anna 
Pedersen har hidtil med Lethed løst alle de Opgaver, som Udval
get har tildelt hende i Stevns Herred. Hendes Optegnelser be- 
staar af en Ordsamling paa ca. 16,000 Sedler og ca. 1650 Kvart
blade med sammenhængende Fremstilling fra Strøby Sogn (Nord- 
stevns), indsamlet med Brug af alle Udvalgets Hjælpemidler i 
Form af Spørgelister, hvortil kommer Gennemgang af baade 
Molbechs og Feilbergs Dialektordbøger. Desuden Besvarelse af 
begge Udvalgets fraseologiske Spørgehefter (se nærmere Side 186), 
hvoraf Anna Pedersen selv har udarbejdet den ene. Desuden 
har Frøken Pedersen gennemarbejdet og lydskrevet flere store 
Ordsamlinger udført af andre lokale Medarbejdere, saaledes Fru 
Anna Svendstorps store Samlinger fra Lyderslev i Sydstevns, Ing- 
vor lngvorsens Ordsamling (uddraget af hans Bog »Gammelt 
sjællandsk Bondeliv«) fra Terslev Sogn, Jens Jørgensens Sam
ling fra Lille Linde i Haarlev Sogn og har endelig optegnet lyd- 
skrevne Tekster hos flere stevnske Meddelere, bl. a. Gaardejer 
Jørgen Isak Pedersen og Boelsmand Jens Jørgensen. Anna Peder
sens værdifulde Egenskaber som Optegner er Nøgternhed og en 
ukuelig Energi, naar det gælder Oplysning af gamle, næsten 
glemte Enkeltheder. Udvalget takker hende hjerteligt for mange 
Aars værdifuldt Arbejde.

I Forbindelse med disse Hovedmedarbejdere skal nævnes to 
filologisk uddannede Meddelere, der henregnes under denne 
Gruppe Medarbejdere, fordi de, skønt Filologer, ikke direkte hø
rer til Udvalgets Stab af faste, udsendte Optegnere. Adjunkt J. 
Jørgensen, Charlottenlund, der er født i Toreby Sogn, Lolland, 
har gennem mange Aar i nøje Tilknytning til Udvalg for Folke
maals Arbejde (bl. a. ved Deltagelse i Udvalgets faste Optegne
res Drøftelser om Optegnelsen paa Lolland og Lydskrivningen af
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Lollandsk) arbejdet paa en lollandsk Ordbog, der vil staa til Raa- 
dighed for Udvalg for Folkemaal, naar Redaktionen af Ømaals- 
ordbogen skal paabegyndes. En Offentliggørelse af Adjunkt Jør
gensens Samlinger er paabegyndt i Lolland-Falsters historiske 
Samfunds Aarbog 1930 ff.

Forfatteren, cand. phil. K. L. Kristensen, Kerteminde, har i flere 
Aar arbejdet med en Punktundersøgelse paa Hindsholm (Hoved
punkt Dalby Sogn). K. L. Kristensens Samlinger, der er lyd- 
skrevne med Danias Lydskrift, omfatter ca. 7000 Sedler og 509 
Kvartblade.

Lærer Balthasar Christensen, Storehedinge, indsendte i 1923 
—24 en Række Anmærkninger vedrørende Østlollandsk til Ben- 
nike og Kristensens »Kort over de danske Folkemaal«. Dette 
Arbejde er efterhaanden ved Udvidelse og Omarbejdelse blevet 
til en Dialektbeskrivelse over Radsted Sogns Maal, omfattende 
Lydlære, Formlære og en Del syntaktiske Bemærkninger. Baltha
sar Christensen arbejder ogsaa paa Besvarelse af de fraseologiske 
Spørgehefter.

Af Pladshensyn nævnes i det følgende blot Optegnerens Navn, 
hans Arbejdsomraade, samt Optegnelsens Art og Omfang.

Lærer Hans Jørgensen, Aahøjrup pr. Brenderup, arbejder i 
Brenderup Sogn med fraseologisk Spørgehefte (foreløbig afleveret 
160 Kvartblade).

Afdøde Lærer Gunnar Sørensen, Grevinge, arbejdede i Grevinge 
Sogn, Odsherred, med Optegnelse efter leksikografiske Hjælpe
midler og P. K. Thorsen: Sprogarten paa Sejerø; ved Optegne
rens Død i 1929 omfattede Samlingen ca. 1200 lydskrevne Sedler.

Skræddermester N. K. Pedersen, Nørreby pr. Borre, Møen, har 
arbejdet i Borre Sogn med den store Spørgeliste; Samlingen om
fatter 267 Kvartblade (beskrevne paa begge Sider) og ca. 14,000 
Sedler, endvidere har Udskrivningen af N. K. Pedersens Besva
relser i Udvalgets topografiske Samlihg givet ca. 1300 Sedler.

Gaardejer Jens Jensen, Tostrup, Møen, hører til Udvalgets tid
ligste Meddelere; Jens Jensen har arbejdet og arbejder endnu i 
Kjeldby Sogn med Udvalgets fraseologiske Spørgehefter og har 
foreløbig indsendt 116 Kvartblade (beskrevne paa begge Sider);
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desuden har denne Meddeler ydet meget store Bidrag til den topo
grafiske Samling; heraf er udskrevet ca. 3100 Sedler.

Pastor Johs. M. Jensen, Nr. Næraa, har indsendt forskellige Be
svarelser fra Fiskop, i Egense Sogn, omfattende ialt 1350 Sedler.

Gaardejer Hans Larsen, Melløse pr. Skævinge, har arbejdet i 
Lille Lyngby Sogn med den store Spørgeliste (4500 Sedler), des
uden sendt Besvarelser, der findes i den topografiske Samling (ca. 
100 Sedler) ; arbejder nu med fraseologiske Spørgehefter og har 
foreløbig indsendt 420 Kvartblade.

Provst Vilhelm Hansen, Hjallese, har ydet meget store Bidrag, 
dels paa Sedler, dels paa større Ark, der findes i den topografi
ske Samling, ialt ca. 3400 Sedler. Provst Hansens Bidrag er alle 
fra Aasum Sogn, Fyn.

Fru Laura Mortensen, Sakskøbing, har arbejdet med den store 
Spørgeliste, men sender kun Besvarelsen paa Kvartblade (ialt 
379), der paa Kontoret bliver udskrevet paa Sedler; Udskrivnin
gen er ikke tilendebragt, men vil give et meget stort Antal Ord
sedler; desuden findes store Bidrag fra Fru Mortensen i TopS 
(146 Blade, der endnu ikke er udskrevet paa Sedler); Meddele
ren arbejder nu med de fraseologiske Spørgehefter og bar hidtil 
indsendt 508 Kvartblade.

Hr. Jens Nielsen, Ørslev Stensved, bar arbejdet med den store 
Spørgeliste; Samlingen omfatter 373 Kvartblade, hvortil Hr. Niel
sen selv har skrevet 7850 Sedler, men Udnyttelsen af Kvartbla
dene ved Magister Kr. Møller og stud. mag. Sv. Jespersen bar for
øget Samlingen med en Del Sedler; Meddelerens Bidrag i TopS, 
der omfatter 73 Kvartblade, er endnu ikke udskrevet paa Sedler.

Ane og Meta Nielsen, Tune. Meddelerne er Moder og Datter; 
de kom i Forbindelse med Udvalget ved at indsende en Del i Ti
dens Løb samlet Ordstof, mest sjældne Ord og Talemaader, gik 
derefter over til at optegne efter den store Spørgeliste og bar be
svaret en Del af Numrene (67 Kvartblade, 5400 Sedler). Efter 
Fru Nielsens Død i 1930 faldt det Frøken Meta Nielsen noget 
vanskeligt at besvare Spørgelistens Numre omhandlende ældre Ti
ders Kulturforhold, og bun gik derfor efter Aftale med Udvalget 
over til at arbejde med de fraseologiske Spørgehefter; hidtil er
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indsendt 571 Kvartblade; af Ane og Meta Nielsens Bidrag i TopS. 
er udskrevet ca. 800 Sedler. Meddelernes Besvarelser af Spørge
listen er nu indgaaet i Punktundersøgelsen fra »Heden« (se ne
denfor Side 188).

Lærer Carl Jørgensen, Brudager, har arbejdet med enkelte af 
Spørgelistens Numre paa Birkholm, Drejø Sogn (ca. 1600 Sedler).

Forfatteren Hans P. Lunde (fra Lunde Sogn, Nordvestfyn) 
begyndte at arbejde for Udvalget med Optegnelser af forskellig 
Art — nu i TopS. Senere gik Meddeleren over til at arbejde med 
den store Spørgeliste, men paa Grund af det særlige Forhold, at 
Meddeleren opholder sig her i Byen den største Del af Aaret, for
andrede man Arbejdsmetoden derhen, at Optegnelsen udarbejde
des ved direkte Samarbejde mellem Hr. Lunde og Udvalgets Op
tegner stud. mag. Svend Jespersen (se nærmere Side 189).

Gaardejer Hans Skafte, Ullerslev pr. Avnede, har leveret store 
Bidrag til TopS. med Besvarelse af særlige Spørgsmaal (ialt 56 
Blade); arbejder nu med de fraseologiske Spørgehefter og har 
hidtil indsendt 23 Kvartblade; endelig har Meddeleren selv af
fattet en Del Sedler, ialt 800 og indsendt en samlet Fremstilling 
af Hørrens Behandling.

Hr. Lars P. Olsen, Snodstrup, har indsendt en Del Besvarelser 
af bestemte saglige Spørgsmaal, der findes i TopS. (45 Blade, 
hvoraf udskrevet 425 Sedler); arbejder nu med Fraseologien og 
har indsendt foreløbig 14 Kvartblade.

Forfatterinden Frøken Helene Strange, Nr. Alslev, har gennem
arbejdet hele den store Spørgeliste i Nr. Alslev Sogn; Samlingen 
omfatter ca. 15,500 Sedler.

Kantor G. Lindstrøm, Slagelse, har, foruden i Aarenes Løb at 
have indsendt en Del Seddelmateriale (ialt ca. 700 Sedler), arbej
det med enkelte fraseologiske Spørgehefter og har indsendt 29 
Kvartblade. Besvarelserne er fra Hemmeshøj Sogn.

Lærer F. C. P. Jacobsen, Slagelse, (fra Fyrendal Sogn), arbejder 
med de fraseologiske Spørgehefter og har indsendt 30 Kvartblade.

Forfatteren Hr. Martin Skovbo har optegnet i Baaring Sogn 
med enkelte Numre af Spørgelisten som Grundlag og har desuden
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leveret forskellige Bidrag, der findes i TopS., Samlingen omfat
ter ialt ca. 1160 Sedler.

Malermester Carl Olsen, Simmerbølle, Langeland, har sendt 
store Bidrag der findes i TopS. og ved Udskrivning har givet 725 
Sedler.

Hr. Jens Jørgensen, Lille Linde pr. Haarlev, har indleveret en 
Del Besvarelser paa Sedler (ialt 400) og en Del paa større Ark, 
der er indgaaet i TopS., og hvoraf der er udskrevet ca. 100 Sedler; 
desuden har Hr. Jørgensen arbejdet som Hjælper for Frøken 
Anna Pedersen.

Forfatterinden Frøken Marie Christophersen, Højelse, har med 
sin Bog »Fra Hedeboegnen« ydet et meget værdifuldt Bidrag til 
Kendskabet til denne Egns Dialekt; af Bogen har Udvalget ud
skrevet 1150 Sedler; Frøken Christophersen har desuden ofte ind
sendt Bidrag, der findes i TopS.; heraf er udskrevet 265 Sedler.

J y s k e  M e d a r b e jd e r e  (ang. Sønderjylland se Side 202f.).
Lærerinde Frøken Helga Madsen optegner i Skallerup Sogn 

efter den store Spørgeliste; har hidtil indsendt 162 Kvartblade, 
2300 Sedler.

Afdøde Dyrlæge P. Dolmer, Haslev, har indsendt en Del sag
lige Besvarelser fra Voldby Sogn, Djurslands Nørre Herred; de 
henligger i TopS. og er ikke udskrevne; desuden har Hr. Dolmer 
været Magister Kr. Halds Meddeler ved Udarbejdelsen af Ord
samling fra Voldby Sogn, foretaget ved Udspørgen efter Feilbergs 
Ordbog.

Frøken Valborg Kristensen optegner i Ormslev Sogn efter den 
store Spørgeliste; har foreløbig indsendt 74 Kvartblade og 1100 
Sedler.

Lærer Klinting traadte i Forbindelse med Udvalget gennem 
Danske Folkemaal, og Udvalget erhvervede hans Samling af 
gamle jyske Ord fra Nørre Nebel (172 Blade), der er indgaaet i 
Manuscriptsamlingen som Accessionsnummer 52.

Afdøde Lærer Peter Lanritzen har optegnet i Havnbjerg Sogn, 
Als, efter Spørgelisten; Samlingen bestaar af 42 Kvartblade og 
1300 Sedler.

Lærer Spandet, Store Jyndevad, har paataget sig Optegnelse
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paa Alrø i Horsens Fjord. Optegnelsesarbejdet er instrueret af 
Udvalget paa sagligt Grundlag. Optegnelsen er endnu ikke ind- 
gaaet.

Hr. Andreas Olsen, Fanø, har indsendt Optegnelser fra Fanø 
i 4 Hefter, saavel alfabetisk ordnet Ordsamling som saglige Frem
stillinger af enkelte Afsnit af Almuekulturen; Hefterne er ind- 
gaaet i Manuscriptsamlingen som Accessionsnummer 42.

S æ r l ig e  F a g m e d a r b e jd e r e .
Udvalget har i mange Aar staaet i Samarbejde med forskellige 

Fagfolk, der har ydet Udvalget store Tjenester ved Oplysning om 
saavel enkelte Ord indenfor Faget som Oplysninger om Realia. 
Af disse maa især nævnes:

Gymnastiklærer, cand. phil. Frederik Knudsen (Samling af 
Ord knyttede til Lege og Boldspil).

Magister C. V. Otterstrøm (Udvalgets Konsulent i Fiskerispørgs- 
maal).

Botanisk Gartner Axel Lange (Botaniske Spørgsmaal).
Museumsinspektør, Arkitekt H. Zangenberg (Bygningsteknik 

og -historie).
Dyrlæge Boers, Sorø, (Husdyrsygdomme og Lægemidler).
Med Aaret 1929 træder man ind i Udvalg for Folkemaals sene

ste Periode, den store afsluttende Indsamling af Stof til Ordbogen 
over de danske Ømaal. Fremskaffelsen af de nye Hjælpemidler 
og den gradvise Ændring af Optegnelsesteknikken i den sidste 
Del af Perioden 1922—28 sigtede direkte paa den Situation, der 
nu blev skabt med Carlsbergfondets store Bevilling paa 20,000 
Kr. aarlig; og med Optegnelsesmetode fastslaaet, Plan for Ar
bejdet og Hjælpemidler liggende parat, kunde Arbejdet straks 
paabegyndes i fuldt Omfang og Tempo. De filologisk uddannede 
Optegnere, der i tidligere Aar havde deltaget i Udvalgets Arbejde, 
kunde naturligvis ikke nu som cand.mag.’er, delvis allerede sid
dende i faste Stillinger, paatage sig at arbejde daglig paa Opteg
nelsesarbejdet, og det blev derfor yngre Kræfter, der traadte til 
og for en Periode paa 4 Aar paatog sig til Stadighed at arbejde 
for Udvalg for Folkemaal. Fra Januar 1929 blev Udvalgets Ar- 
bejdsstab saaledes forøget med 2 Optegnere, Mag. art. Kristen
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Møller og Mag. art. Ole Wielding, idet Meningen var, at Udval
gets 2 fastansatte Medarbejdere, Sekretæren, Mag. art. Poul An
dersen, og Assistenten, cand. mag. Fru Ellen Racie, skulde del
tage i Optegnelsesarbejdet i det Omfang, som Kontorets Drift til
lod det. Til disse kom senere endnu 2 Medarbejdere, stud. mag. 
Svend Jespersen og stud. mag. Ella Jensen, der dels skulde ar
bejde paa Kontoret med indkommet Materiale, dels skulde del
tage i Indsamlingen i Marken, især ved Løsning af specielle Op
gaver. Disse seks1) udgør stadig Udvalg for Folkemaals faste 
Medarbejderstab, og de har i de forløbne 4 Aar sammen med 
Udvalgets stadig voksende Kreds af lokale Medarbejdere gennem
ført den store Indsamling af det almindelige Ordforraad i de dan
ske Ømaal.

Det der karakteriserer Perioden, er naturligvis den filologisk
fonetiske Optegnelse udført af Udvalgets faste Medarbejderstab, 
og dette betyder, at Udvalget i Spørgsmaalet om Metode i nogen 
Grad er gaaet over til at benytte den direkte O p te g n e ls e  ved 
udsendte Medarbejdere. Dette maa ikke opfattes som en Underken
delse af Værdien af den indirekte Metode: med Brug af udsendte 
Spørgelister at in d s a m le  ved Hjælp af de lokale Medarbejdere. 
Denne Metode har absolut — især paa Indsamlingens tidligere 
Stadier — tydelige Fordele, bl. andet deri, at Optegneren til Sta
dighed opholder sig paa Stedet og kan lægge et næsten ubegræn
set Arbejde i at finde Enkelthederne frem, dels ogsaa deri, at 
han som opvokset paa Stedet og opfødt med Dialekten har en 
Evne til at skille ægte fra uægte, gammelt Stof fra nyere2), hvad 
den udsendte Medarbejder i alt Fald først efter en Tid at have 
levet sig ind i Dialekten kan gøre sig Haab om at kunne naa til. 
Ikke mindst her i Danmark har denne Metode da ogsaa givet vær
difulde Resultater. Udvalget har derfor valgt saa vidt muligt at 
kombinere den direkte »Optegnelse« med den indirekte »Indsam
ling« ved i denne Periode at lægge Arbejdet saaledes til Rette, at den

x) Hertil kom i 1931 som en syvende den med det da igangsatte sønder
jyske Indsamlingsarbejde særligt arbejdende cand. mag. Anders Bjerrum.

2) Lærer M. Kristiansens Arbejder er f. Eks. et udm æ rket Bevis berpaa, 
baade hvad fonetiske og semasiologiske Forbold angaar.
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filologisk uddannede, udsendte Optegner, hvor det har været mu
ligt, altid har taget Udgangspunktet for sin Punktundersøgelse (der 
naar Talen er om Udvalgets udsendte Optegnere spænder geogra
fisk over et noget større Omraade) i de forhaandenværende Samlin
ger fra Egnen og har benyttet de lokale Medarbejdere som Med
delere. For det første opnaar Optegneren derved et ikke helt 
ringe Forhaandskendskab til den Dialekt, han skal optegne, og 
for det andet mærker han, naar han arbejder med Udvalgets in
teresserede Medarbejdere som direkte Meddelere og Hjælpere ved 
den videre Søgen efter egnede Meddelere i Egnen, en højere Grad 
af Forberedthed. Vanskelighederne ved Arbejdets Tilrettelæg
gelse og Udførelse1) er til en vis Grad allerede fremdraget af de 
lokale Medarbejdere under deres forberedende Arbejde. Det har 
derfor været almindeligt i de sidste Aar at lade alle indkomne Bi
drag, efter at den nødvendige Registrering, Katalogisering og 
Stempling var foretaget, gaa til den Optegner, der arbejdede med 
en Punktundersøgelse i vedkommende Egn, for hos ham at mod
tage den første Gennemgang og Bearbejdelse til Gavn saavel for 
Optegnelsen som for vedkommende Optegner.

Det vil forstaas, at en af de vanskeligste Opgaver ved et dia
lektalt Optegnelsesarbejde er at faa Materialet, som igennem 22 
Aar er tilvejebragt af en lang Række skiftende Meddelere, gjort 
ensartet, især hvad den fonetiske Udtalebetegnelse angaar, og det 
bedste Resultat i saa Henseende opnaas naturligvis, naar den 
størst mulige Del af Stoffet optegnes eller i hvert Fald gennem
arbejdes og lydskrives af det færrest muligt Antal Medarbejdere 
i den kortest mulige Tid. Det er denne Ensartethed i Arbejds- 
maade og Lydopfattelse, der af Udvalg for Folkemaals lille faste 
Kreds paa seks Medarbejdere søges gennemført gennem stadig 
Træning ved Lydskriftkurser under Medvirken af Dialekttalende 
fra forskellige Egne af Landet, gennem Deltagelse i alle Arter af 
Optegnelsesarbejde og Bearbejdelse af Stof og gennem alminde
lige Diskussioner om Midler og Veje.

Efter en Tid at have arbejdet med Punktundersøgelserne ved

Der tænkes her ikke alene paa de ren t ydre Vanskeligheder ved E rhver
velsen af de mange sagligt forskellige G rupper af Ordstof, men ogsaa paa 
f. Eks. Vanskeligheden ved den fonetiske Opfattelse og Gengivelse af Dialekten.
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Hjælp af den store Spørgeliste blev det Udvalg for Folkemaal 
klart, at det fraseologiske Stof i Folkemaalene ikke i ret høj 
Grad kunde bringes frem gennem Udspørgen med Spørgelisten 
som Hjælpemiddel og i det hele var vanskeligt Stof at faa frem 
ved Eksamination. Talemaader og faste Vendinger skal gribes, 
naar de i en naturlig Forbindelse »ryger ud af Munden« paa 
Folk, og det vil derfor for den udsendte Optegner være vanske
ligt at faa dem med i større Omfang. For den lokale Medarbej
der, der lever i Dialekten til Stadighed, vil Optegnelser af denne 
Art være lettere at foretage, saa meget mere, som Lydskrivning 
af dette Stof ikke er nødvendig; blot manglede der paa dette 
Punkt Hjælpemidler til Indsamlingen.

Udvalget lod derfor udarbejde to fraseologiske Spørgehefter 
til Hjælp for de lokale Medarbejdere. Det ene, udarbejdet af cand. 
mag. Fru Ellen Raae paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs 
Ordbogs fraseologiske Stof, suppleret med M. Kristiansens fyn
ske Samlinger, ordnet alfabetisk efter Verbet i Talemaaden, det 
andet, udarbejdet af Frøken Anna Pedersen paa Grundlag af det 
fraseologiske Stof i Feilbergs jyske Ordbog, suppleret med Anna 
Pedersens eget sjællandske Forraad af fraseologiske Udtryk, ord
net alfabetisk efter det vigtigste Substantiv i Talemaaden. Med 
Støtte af disse Spørgehefter har i de sidste to Aar en Række af 
Udvalgets bedste lokale Medarbejdere arbejdet paa fraseologiske 
Samlinger enten samtidig med Indsamlingen efter den store 
Spørgeliste eller som Fortsættelse efter Afslutningen af et Spørge
liste-Optegnelsesarbejde (se Kort 3) ; om de enkelte Medarbejde
res Arbejde for de ældres Vedkommende se Side 176, for de se
nest tilkommende Medarbejderes Vedkommende se Side 192.

De af Udvalg for Folkemaals faste, udsendte Optegnere gen
nemførte Punktundersøgelser er foretaget i de Egne, hvor Ud
valgets forhaandenværende Samlinger gjorde en Undersøgelse 
mest ønskelig, og naar M. Kristiansens, K. L. Kristensens og 
Anna Pedersens Arbejder regnes med til denne Gruppe, er der 
ialt gennemarbejdet 17 »Punkter«1).

l) Nogle af Undersøgelserne er ikke afsluttede paa dette Tidspunkt, men vil 
i alt væsentligt være færdigbehandlede inden Udgangen af 1932.
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Magister Kristen Møller har foretaget:
1) Punktundersøgelsen paa Langeland. Forarbejder var de i 

1910—12 foretagne Optegnelser, afskrevne i et Spørgehefte (de 
originale Sedler er forlængst indgaaet i alfabetisk Samling) og en 
Ordsamling fra Malermester Carl Olsen, Simmerbølle. Samlin
gen omfatter 11,400 Sedler og 130 Kvartblade.

2) Punktundersøgelsen paa Nordfalster. Forarbejder var her 
Helene Stranges store Spørgelistebesvarelse fra Nr. Alslev og Fr. 
L. Grundtvigs »Livet i Klokkergaarden«, og Frøken Strange har 
selv været Meddeler til den allerstørste Del af Arbejdet. Samlin
gen omfatter 16,400 Sedler.

3) Punktundersøgelsen i Sydsjælland (det stødløse Omraade; 
syd for Præstø-Baarse). Forarbejde var her Jens Nielsens Spørge
listebesvarelse fra Ørslev-Stensved, og Jens Nielsen har været 
Meddeler ved Lydskrivningen af en Del af sine egne Optegnelser, 
men Optegnelsen er foretaget paa mange andre Steder i Omraa- 
det og med mange andre Meddelere. Samlingen omfatter nu 
13,400 Sedler, hvori Jens Nielsens Samling er medregnet.

4) Punktundersøgelsen i Nordvestsjælland (Holbæk-Kalund- 
borg-Egnen. Forarbejder var her Karoline Graves’ Samlinger 
(især Ordstoffet i hendes Folkelivsskildring »Ved Halleby Aa«), 
Andrea E. Sørensens Samlinger fra Lille Grandløse og en større 
Ordsamling af Magister K. B. Jensen fra Svallerup. Denne Punkt
undersøgelse har omfattet et Omraade noget større end sædvan
lig, hvilket skyldes de uregelmæssige Dialektgrænser i Omraadet, 
men Spørgeliste-Eksaminationen er foretaget flere Steder inden
for Omraadet, og Samlingen omfatter derfor det meget store Sed
delantal af 24,000, med tilsvarende Kvartblade. Hertil kommer 
som Resultat af en Række Særundersøgelser i Ods Herred fore
løbig 2100 Sedler.

5) Punktundersøgelsen i Sydvestsjælland (Næstved-Ringsted- 
Egnen), der endnu ikke er afsluttet. Ingen Forarbejder af Betyd
ning. Foreløbig 4—5000 Sedler.

Med Undtagelse af et halvt Aars Orlov har Magister Møller ar
bejdet stadig med de ovennævnte Punktundersøgelser.
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Magister Ole Widding har foretaget:
1) Punktundersøgelsen paa Sydfyn (det stødløse Omraade). 

Forarbejder var især Dyrlæge Jensens Samling fra Sydfyn 
(Kværndrup), Johs. M. Jensens Samlinger fra Fiskop, Weimann 
Jensens Oplysninger fra Ulbølle og Poul Andersens Ordliste og 
Ordsamling fra Vester Skerninge. Denne Undersøgelse omfatter 
ogsaa en Del af de sydfynske Øer, der slutter sig dialektologisk 
til Sydfyn. Særlig er Strynø-Maalet undersøgt med Udvalgets 
lokale Medarbejder fra Strynø, Frøken Kirstine Jensen, som 
Meddeler og med dennes Samlinger som Grundlag. Samlingen 
omfatter 15,000 Sedler.

2) Punktundersøgelsen paa Midtlolland (Sønder og Fuglse Her
reder). Forarbejder var Samlinger fra Gaardejer Jens Wolsing 
og Gaardejer Hans Skafte og delvis Fru Laura Mortensens Sam
linger fra Sakskøbing-Egnen. Samlingen andrager 9000 Sedler 
og 162 Kvartblade.

3) Punktundersøgelsen i Nordsjælland. Forarbejder var her 
Gaardejer Hans Larsens Spørgelistebesvarelse fra Lille Lyngby, 
Lars P. Olsens Samlinger og alle Højskolelærer Anders Uhrskovs 
gennem Aarene indsamlede nordsjællandske Ordsamlinger og 
Tekster, indsendt til denne fra interesserede lokale Meddelere i 
Nordsjælland. Hele dette værdifulde Stof er velvilligt overdraget 
os til Afbenyttelse af Højskolelærer Ubrskov (se nærmere Side 
197). Undersøgelsen her er endnu ikke afsluttet, men Samlingen 
omfatter foreløbig ca. 15,000 Sedler.

Udvalgets Assistent, cand. mag. Fru Ellen Hane, har foretaget 
Punktundersøgelsen paa »Heden« (Omraadet mellem København 
og Roskilde). Forarbejder var Fru Ane og Frøken Meta Nielsens 
Samlinger fra Tune og Frøken Marie Christophersens Ordstof i 
dennes Folkelivsskildring »Fra Hedeboegnen«. Samlingen om
fatter ca. 15,000 Sedler.

Udvalgets Sekretær, Magister Poul Andersen, har foretaget:
1) Punktundersøgelsen i Nordøstfvn (med Kærnepunkt i Rev- 

ninge, Birkende og Aasum Sogne). Forarbejde var Provst Vilh. 
Hansens Samling fra Aasum. Optegnelsen er afsluttet, men af 
Stoffet er endnu kun renskrevet 7000 Sedler.
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2) Punktundersøgelsen paa Møn. Forarbejderne var her Op
tegnerens egne tidligere Samlinger fra forskellige Sogne paa Øen, 
Gaardejer Jens Jensens Samlinger fra Tostrup, Keldby Sogn, 
Skræddermester N. K. Pedersens Samlinger fra Nørreby, Borre 
Sogn, og Bodil Stine Nøhrs Samlinger fra Elmelunde Sogn. Ho
vedmeddelere under Optegnelsen, der endnu ikke er afsluttet, 
har været Skræddermester N. K. Pedersen og dennes Moder (Borre 
Sogn) og Gaardejer Jens Jensen (Keldby Sogn), Økonoma Fru 
Margrethe Kristiansen og Lærer Hansen, Hjelm (Damsholte 
Sogn). Samlingen bestaar af 23,200 Sedler.

Desuden har Magister Knud B. Jensen, København, udført 
Punktundersøgelser i Vester Flakkebjærg Herred (Kærnepunktet 
Ørslev Sogn ved Glænø). Arbejdet er afsluttet, og Samlingen be
staar af 4000 Sedler.

Adjunkt, cand. mag. N. Chr. Sørensen i Esbjerg har udført 
Punktundersøgelsen paa Thurø. Forarbejder var kun Optegne
rens egne ældre Samlinger. Punktundersøgelsen er afsluttet i Som
mer, men Resultaterne af denne Sommers Rejse er ikke indkom
met endnu, og Samlingen indeholder indtil videre 6300 Sedler 
med tilsvarende Kvartblade.

Mag. art. Aage Rohmann, København, har arbejdet med Punkt
undersøgelsen i Lollands Nørre Herred. Forarbejde var Lærer 
Jarløvs Samling, der er bearbejdet og lydskrevet af Optegneren. 
Optegnelsen er ikke afsluttet.

Arkivar, cand. mag. Erik Kroman har i Sommeren 1932 paa
begyndt den sidste Punktundersøgelse paa Ærø.

Foruden Punktundersøgelserne er endnu en Del Arbejde ud' 
ført af udsendt, filologisk uddannet Medhjælp, først og fremmest 
Udvalgets faste Medarbejder, stud. mag. Svend Jespersen. Denne 
har saaledes foretaget et stort Optegnelsesarbejde med Forfatte
ren Hans P. Lunde som Meddeler (jfr. ovenfor under Hans P. 
Lunde), gældende for Lunde Sogn i Lunde Herred, Nordvestfyn. 
Samlingen omfatter ca. 5000 Sedler. Desuden har Svend Jesper
sen i Nørreby, Klinte Sogn søgt og fundet en stor Del af det gamle 
fynske Ordstof, der findes i Kilderne til Molbechs Dialect-Lexi- 
kon med Brug af de Side 170 nævnte Spørgehefter (Samlingen
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omfatter 2000 Sedler); endvidere har han foretaget en Række 
Optegnelser af Brenderupmaal, specielt saglige Spørgsmaal (se 
bl. a. hans Beskrivelse af Tobaksdyrkningen i Nordvestfyn i Dan
ske Folkemaal VI, 2—3) og Vejlby Sogns Dialekt (1 Ordliste), 
og endelig har han foretaget omfattende Efterhøringsarbejder 
ned ad Lillebæltskysten ved Assens, specielt med Brug af Feil
bergs Ordbog og Hagerups: Det danske Sprog i Angel; ban bar 
derunder ogsaa udført et større Optegnelsesarbejde paa Baagø i 
Lillebælt. Disse Arbejder paa Lillebæltskysten omfatter 2500 
Sedler.

Udvalgets faste Medarbejder, stud. mag. Frøken Ella Jensen 
har foretaget Optegnelser paa Røsnæs og Kalundborgegnen og 
bar derunder bl. a. lydskrevet hele Karoline Graves’ Samling fra 
Nordvestsjælland.

Endvidere har stud. mag. Karl Martin Nielsen optegnet i Strib 
(1 Ordliste).

Stud. mag. Børge Rasmussen har efter Instruktion af Udvalgets 
faste Optegner, Magister Ole Wielding, foretaget en Række Op
tegnelser af Sproget i de nordsjællandske Øresundsfiskerlejer 
(Fortsættelse af Arbejdet, der paabegyndtes i Dragør og Skovs
boved ved Magister Rohmann) og har hjembragt Materiale fra 
Sletten, Humlebæk og Hornbæk.

Stud. mag. Chr. Lisse har i Sommeren 1932 paabegyndt en 
Række Optegnelser af Syd- og Østfalstersk. Paa Østfalster, der 
er Optegnerens Hjemegn, gennemgaas fraseologisk Spørgehefte, 
medens Hr. Lisse paa Sydfalster arbejder med enkelte Afsnit af 
den store Spørgeliste. Hans Samlinger omfatter nu 350 Sedler og 
25 Kvartblade. Den fraseologiske Besvarelse er endnu ikke af
leveret.

I Jylland1) har en Række filologisk uddannede Optegnere, 
opfordret og i det Omfang, det har været muligt, ogsaa honoreret 
af Udvalg for Folkemaal, med Brug af Udvalgets Hjælpemidler 
foretaget en Række værdifulde Indsamlingsarbejder2). I Vend
syssel har Udvalg for Folkemaal i de sidste to Aar foretaget en

’) Om Sønderjylland se nedenfor Side 199 ff.
2) Om de jyske lokale Medarbejdere se ovenfor Side 182 f.
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systematisk Ordlisteoptegnelse til Oplysning om de lydlige For
hold i hele Omraadet. Disse Optegnelsesarbejder er foretaget 
af stud. mag. Mervild (Ordlister fra Raabjærg, Tornby og Tbise 
Sogne) og især af stud. mag. Arne Nielsen (Ordlister fra Bindslev 
og Hune Sogne), der i 1932 ogsaa har besøgt Himmerland og 
hjembragte Ordlister fra St. Brøndum, Dronninglund og Under
sted Sogne samt 3 udfyldte Billedhefter. Dette Arbejde haaber 
Udvalg for Folkemaal at kunne skaffe Midler til at fortsætte.

Endvidere har stud. mag. Aage Fjalland optegnet i sit Hjem
sogn Ørslevkloster (ca. 4000 Ordsedler).

Gand. mag. Niels Nielsen foretager en Spørgelisteoptegnelse i 
sit Hjemsogn Vorning (omfatter nu ca. 4000 Sedler).

Stud. mag. Niels Hansen bar med Feilbergs Ordbog som Hjæl
pemiddel optegnet det almindelige Ordforraad i Biltoft, Næsbjerg 
Sogn, Skads Herred, og har desuden besvaret en Række af Spør
gelistens Afsnit (112 Kvartblade, ca. 7000 Sedler).

Skolebestyrerinde, cand. mag. Frøken Marie Kaspersen har op
tegnet en Ordliste i Tønlmerby Sogn og har i Sommeren 1932 
paabegyndt en Gennemgang af den store Spørgeliste; Materialet 
er endnu ikke indleveret.

Stud. mag. Bodil Langballe har foretaget en Del Optegnelser 
i Løvskal, Skern Sogn, og Mag. art. Kristian Hald Ordlisteopteg
nelse i Todbjerg og Lynderup Sogne og paa Anholt.

Som ovenfor nævnt, er det karakteristiske for Perioden 1929— 
32 de store Optegnelsesarbejder, der udføres af Udvalg for Folke- 
maals faste udsendte Medarbejdere, men dette maa ikke forstaas 
saaledes, at der i Perioden spores eller fra Udvalgets Side ønskes 
nogen Formindskelse af de lokale Medarbejderes Kreds eller af 
Omfanget af deres Arbejde. Tværtimod — som det vil fremgaa af 
de Side 184—85 tegnede Hovedlinier i den filologiske Optegnel
sesmetode, er de lokale Medarbejderes Samlinger, hvor saadanne 
findes, den meget vigtige Grund, hvorpaa den udsendte Opteg
ner bygger. De lokale Medarbejdere har da ogsaa i denne Periode 
givet en lang Række vigtige Bidrag i Form af Ordsamlinger og 
sammenhængende saglig-sproglig Fremstilling af Spørgelistens 
Afsnit, der som nævnt ovenfor imidlertid er medtaget under Om-
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talen af de enkelte lokale Medarbejdere i forrige Periode (Side 
176ff.), forsaavidt at disse havde paabegyndt deres Arbejde for 
Udvalget inden Januar 1929. Her bliver derfor kun at omtale 
de lokale Medarbejdere, der er kommet til i selve Perioden 1929 
—32, og deres Indsats.

Frøken Kirstine Jensen, Strynø, har optegnet en Del sagligt 
Stof med Livet i Klokkergaarden som Udspørgningsgrundlag 
(ialt 52 Kvartblade). Frøken Jensen arbejder nu med de fraseolo
giske Spørgehefter og har foreløbig indsendt 18 Kvartblade.

Malermester A. Emil Pedersen, St. Taarnby, arbejder med 
fraseologiske Spørgehefter (har foreløbig indsendt 53 Kvartblade, 
beskrevne paa begge Sider).

Gaardejer Poul Poulsen, Skelby, har optegnet en Ordliste i sit 
Hjemsogn, Skelbv, og har paabegyndt en fraseologisk Optegnelse 
(foreløbig afleveret 88 Kvartblade).

Afdøde Fru Anna Svendstorp, Ballerup, har besvaret en Del 
af Spørgelistens Numre for sin Hjemegn, Lyderslev Sogn, Stevns. 
Samlingen bestaar af 460 Kvartblade og 2700 Sedler; hele Sam
lingen er bearbejdet af Anna Pedersen ved Udskrivning og Lyd
skrivning af det væsentlige Stof.

Frøken Andrea E. Sørensen, Lille Grandløse, har arbejdet med 
en Del af de fraseologiske Spørgehefter og har foreløbig indsendt 
280 Kvartblade; Meddelerens Bidrag i TopS udgør 182 Blade.

Lærer Hansen, Hjelm, arbejder med Optegnelse med Livet i 
Klokkergaarden som Grundlag og har desuden været Magister 
Poul Andersens Meddeler ved Optegnelsen paa Møn.

Lærer Jørgen Prest, Sløsse pr. 0. Ulslev, har laant Udvalget til 
Afskrivning sin store Ordsamling fra sin Fødeø Birkholm, ialt 
1400 Sedler.

Sagfører Fr. Rützou, Vordingborg, er først for nylig kommet i 
Forbindelse med Udvalget; Hr. Rützou har bidraget med en stor 
lollandsk Ordsamling.

Afdøde Lærer Jarløv har skænket Udvalget sin Samling af Ord 
fra Errindlev Sogn, ialt ca. 1000 Sedler.

Overlærer C. C. Andersen, Bagsværd, har forevist Udvalget en 
stor Ordsamling fra Testrup Sogn, Midtsjælland. Samlingen vil
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blive omarbejdet og suppleret ved Brug af UfF.s Hjælpemidler. 
Af denne nye Bearbejdelse er afleveret Bogstaverne A og H.

Lærer Marius Rasmussen, Staarup pr. Nykøbing Sj., har fore
vist to Prøvehefter af en nordvestfynsk Ordbog.

Lærer A. P. Andersen, Bogø, arbejder med den store Spørge
liste og har forevist en Del Stof; foreløbig er intet indsendt.

De stadig større Mængder af Stof, som af faste Optegnere og 
lokale Meddelere indbringes i Udvalgets Arkiv, har naturligvis 
medført en overordentlig Forøgelse af Arbejdet paa Udvalgets 
Kontor i Tøjhusgade. En lang Række nødvendige Udvidelser 
indenfor Kontorets Virksomhed med Administration og Organi
sation, Registrering og Katalogisering af Samlingerne, Stempling 
og Ordning af Sedler og Kvartblade osv. har fundet Sted, og til 
dette Arbejde medgaar den største Del af Sekretærens og Assisten
tens Arbejdstid, ligesom Udvalgets to yngste Medarbejdere, stud. 
mag Ella Jensen1) og stud. mag. Svend Jespersen, periodevis del
tager i Kontorarbejdet, naar det skønnes nødvendigt. Sekretæren 
har i Aarenes Løb foretaget talrige Rejser til Medarbejdere om
kring i Omraadet for at instruere og organisere Optegnelsesar
bejder tilpasset efter den enkeltes Evner, Interesser og Tid, for 
at undervise i Brugen af Lydskrift og i det hele bringe Indsam
lingsarbejdet i Gang paa Steder, hvor ingen havde meldt sig til 
Opgaverne, eller hvor det truede med at gaa istaa.

Udskrivning af den dialektprægede Litteratur er foretaget i 
det Omfang, det menes at være paakrævet. Saaledes er udskre
vet Værker af Thorkild Gravlund, Zakarias Nielsen, Anton Niel
sen, Morten Korch, A. Kristensen (»Fynboer«), Helene Strange 
o. fl. og desuden alle Ømaalsbidrag i Skattegraveren.

De i de første Aar fulgte Retningslinier for Ordning af Samlin
gerne er delvis forladt, og Katalogiseringen er med de forskellige 
Udvidelser i og Forskydninger af Optegnelsesteknikken blevet 
adskillig mere kompliceret. Den gamle Fremgangsmaade ved 
Ordningen af det indkomne Stof, hvorefter alle Sedler efter Hjem
sted indordnedes i tre alfabetiske Ordsamlinger for Sjælland, Lol- 
land-Falster og Fyn efter at være behørigt stemplede og indførte

') Ella Jensen spec, for det sønderjyske Arbejdes Vedkommende. 
Fortid og Nutid. IX. 13
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i Katalog I over alfabetisk Samling, blev temmelig tidligt forladt. 
Man indsaa hurtigt det uheldige i at blande Seddelsamlinger fra 
forskellige Optegnere eller fra forskellige Steder sammen, i alt 
Fald naar der er Tale om Samlinger af større Omfang, men det 
har paa den anden Side vist sig, at en vis Forenkling ved Sam
menordning af ensartede Samlinger fra samme Dialektomraade 
er nødvendig, naar der ikke blot er Tale om Opbevaring af Ma
terialet, men dette, som det er Tilfældet her, skal kunne benyt
tes af Optegnerne ved Bearbejdelse af nye Samlinger og som 
Hjælp ved Udspørgningen.

Det er ikke heller tilstrækkeligt, at man, som det er Tilfældet 
i alfabetisk ordnede Ordsamlinger, kan undersøge det enkelte 
Ords Forekomst, Betydning og Udtale; ofte stilles Kravene til 
Samlingerne paa anden Maade, saaledes at det f. Eks. er samtlige 
Betegnelser for en bestemt Ting eller et bestemt Begreb, man øn
sker at finde, eller man ønsker at se Ordet i dets Sammenhæng 
i en saglig Fremstilling. Mulighed for en saadan flersidig Be
tragtning af Ordstoffet kan man naturligvis opnaa ved at afskrive 
og omordne Stoffet flere Gange, men almindeligvis er denne Ud
vej ikke farbar af Hensyn til Tid og Økonomi. Udvalget har 
ogsaa kun paa et Punkt en saadan dobbelt Fremlæggelse af Stof
fet, nemlig i den ovenfor omtalte Fremgangsmaade ved Renskriv
ningen af Stoffet i Punktundersøgelserne, dels paa Sedler til alfa
betisk Ordning, dels paa Kvartblade i sammenhængende Frem
stilling til topografisk Ordning. Et Register over Synonymer har 
Udvalget hidtil ikke set Udvej til at faa udarbejdet, men derimod 
har man i de sidste Aar udarbejdet et temmelig udførligt sagligt 
Seddelregister over alle de af Udvalgets Samlinger, der ikke er 
sagligt ordnede.

Udvalgets Samlinger bestaar da i det hele for Tiden af følgende 
Hovedgrupper:

1. D en a l f a b e t i s k e  S a m lin g  (AlfS); Ordseddelsamling 
i tre Afdelinger: Sjælland, Lolland-Falster og Fyn. Hertil slutter 
sig en hel Række Ordseddelsamlinger fra de enkelte Punktunder
søgelser paa Øerne og i Sønderjylland. Endelig en Del nørrejyske 
Samlinger (se Kort 2).
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2. O r d l i s t e s a m l in g e n ,  der er topografisk ordnet, om
fatter hele Danmark (se Kort 1).

3. K v a r t  b la d s a m l in g e n  (Spl.saml.) ordnet topografisk 
og indenfor hver Besvarelse efter Spørgelistens Løbenumre (sag
lig Orden).

4. F a g o r d o p t e g n e 1 s e r n e (se om Fagordoptegnelsen 
nedenfor Side 204), saglig ordnede og indenfor hvert Fag topo
grafisk ordnede.
. 5. Den to p o g r a f i s k e  S a m lin g  (TopS), der indeholder 
alle Bidrag, som ikke er Dele af et systematisk Optegnelsesar
bejde. Heri findes indsendte Bidrag af alle Størrelser, fra Brev
kort med Oplysninger om et enkelt Ord eller en særlig Vending 
til store Ordsamlinger, Samlinger af Talemaader, Ordsprog og 
almindelige Vendinger, Tegninger ledsaget af Forklaring og Liste 
over Benævnelser; og en stor Del af Stoffet i TopS er Besvarelser 
paa de gennem Aarene i Danske Folkemaals Spørgesider frem
komne Spørgsmaal. Store Dele af TopS er udskrevet paa Sedler 
og indgaaet i AlfS eller i en af Medarbejdernes Spørgelistesam
linger. Af vigtige og stadige Bidragydere til Udvalg for Folke
maals topografiske Samling maa nævnes: Pastor emer. J. Ander
sen, Himmelev; Frk. Kirstine Andersen, Gundsølille; Hr. Ander- 
sen-Liunghøj; Hr. J. Bundgaard; Lærer Christensen, Vanløse; P. 
Th. Christensen, Brovst; Hr. Jensen-Darup, Roskilde; Lærer Fry- 
dendahl, Krarup; Gdr. Hans Peter Hansen, Kærsvold, Lynge Over
drev; Fru Karoline Hansen, Kerteminde; fhv. Højskoleforstander 
Povl Hansen, Vallekilde; Hr. Hans Hansen-Valløby; Lærer Har- 
mark, Falling (fra Ærø); Hr. Julius Hvamstrøm; Dyrlæge Høeg, 
Hadsten; Hr. Karl Jensen, Sahl; Gdr. Rasmus Jørgen Jensen, 
Sandager Næs; stud. jur. Weimann Jensen; Borgmester Jensen- 
Stevns, Storehedinge; Postmester Klitgaard, Frederikshavn; Læ
rer H. Larsen, Rønholt pr. Horslunde; Lærerinde Hanne Larsen, 
Lohals; Gartnerformand Per Larsen, København; Hr. Edv. Møl
ler, Stenderup; Hr. A. Rønnekilde Nielsen, Slagelse; Hr. J. Kr. 
Nielsen, Aars; Hr. Lars Nielsen, Runebo, Storehedinge; Tøm
rermester Hans Offer, Flemløse; Frøken Kristiane Olesen, 
Herning; Fru Johanne Olsen, Budsene; Hr. Kr. Olsen, Aars; Hr.
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Rasmus Olsen, Borre; Gdr. Andreas Pedersen, Bovense; Fisker 
Jens Marinus Pedersen, Fjaltring; Skoleinspektør P. Petersen, 
Hillerød; Hr. R. P. Randløv, Skanderborg (især Dyre- og Plante
navne); Læge J. P. Rasmussen, Faxe; Friskolelærer P. Rasmus
sen, Elmelunde pr. Stege; Rodemester Roesgaard; Gdr. Aage Sø
rensen, Mellerup; Gymnasielærer R. Thomasen, Hjørring (arbej
der paa en Ordsamling fra Hads Herred); Forfatterinden Fru 
Karen Thuborg; Gdr. Konrad Understrup, Herning; Gdr. Jens 
Wolsing, Holeby pr. Bursø. Desuden er alle Udvalgets lokale 
Medarbejdere, der tidligere er nævnt i Beretningen i Forbindelse 
med andre Arbejder, Bidragydere til denne Samling.

6. M an u  s c r ip  ts a m l in g e n ,  indeholdende 77 Numre, dels 
en Række Optegnelser fra forrige Aarhundrede, dels en Række 
omfattende Behandlinger af enkelte Dialekter eller enkelte Spørgs- 
maal vedrørende Dialekterne m. m. Denne Samling er i de se
neste Aar forøget med en Række vigtige ældre Bidrag, saaledes 
bl. a.:

Niels Lindbergs Optegnelser af Falstersk, omfattende to Ord
samlinger, en Samling Folkesagn, en Samling kulturhistoriske 
Skildringer m. m., skænket Udvalget af Nationalbankdirektør
J. K. Lindberg.

Pastor Jens Hansen Smidths Ordsamling Nr. 1 Provinsialis
mer især fra Falster, samt nogle andre mærkelige Ord, købt af 
Adjunkt Hammer, Aarhus.

Læge F. F. Mouriers Ordsamling af Sjællandsk, Fynsk og Jysk 
(overdraget Udvalg for Folkemaal af Universitets-Jubilæets dan
ske Samfund).

Afdøde cand. math. Nikolaj Andersens sundevedske Samlinger 
af lydhistorisk, ordhistorisk og fonetisk Indhold, hertil føjer sig 
en Ordsamling over Maalet i Feldsted Sogn paa 4700 Sedler. Ud
valg for Folkemaal har købt Samlingerne af Nikolaj Andersens 
Enke.

Afdøde Lærer Jean Fischers Samlinger fra Hads Herred, be- 
staaende af en Grammatik over Hads Herreds Maal, og en Ord
samling paa 3475 Sedler. Skænket Udvalget af Møller Weis’ 
Dødsbo, Aarhus.

Afdøde Lærer Grønborgs Original-Manuscript til den af Oluf
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Nielsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund besørgede 
Udgave af Optegnelser paa Vendelbomaal. Skænket af Frøken 
Gunnild Svegaard, Sorø.

Mag. art. Axel V. Nielsens Optegnelser fra Fyn i en Række 
Hefter.

J. Bram, Alsiske Udtryk i 2 Hefter (J. Bram, Tandslet, Als).
P. K. Thorsens Papirer, Acc.Nr. 62. Kun nogle faa Ark er be

varet af Thorsens Papirer.
En Ordsamling fra Omø ved G. N. Bugge, Torrild pr. Odder.
Afdøde Højskolelærer Valdemar Bennikes Samlinger af dan

ske Dialekter, indeholdende tre Samlinger med Forarbejder til 
»Kort over de danske Folkemaal«, forskellige Oversigter over de 
danske Mundarter, Optegnelser af Frisisk, Sprogprøver, Fortæl
linger og Sagn, forskellige Ordlister og besvarede Spørgelister 
m. m. (Manuscriptsamlingens Nr. 1—22).

I Forbindelse med Omtalen af Manuscripterne maa nævnes, 
at Forfatteren, Højskolelærer Anders Uhrskov, har stillet alle de 
af ham gennem Aarene indsamlede nordsjællandske Optegnelser 
(Tekster og Ordsamlinger) til Raadighed for Udvalg for Folke
maal, hvorfor man takker Højskolelærer Uhrskov hjerteligt.

Paa samme Maade har Udvalget fra Redaktøren af »Fynsk 
Hjemstavn«, Lærer H. C. Frydendahl, Krarup, Tilsagn om Laan 
af alle Bidrag af dialektologisk Interesse, der indsendes til Fynsk 
Hjemstavn uden at blive antaget til Udgivelse.

7. F o n o g r a m s a m lin g e n ,  der bestaar af 97 Valser med 
Prøver paa danske Dialekter og 16 Grammofonplader, optagne i 
Sommeren 1932 med Literaphon-Optager med Prøver paa Syd
slesvigsk (Fjolde Sogn).

8. B i l l e d s a m l in g e n ,  omfattende 364 Billeder til Brug 
ved Udspørgningen (se nærmere nedenfor under Fagordopteg
nelsen) .

Desuden arbejder Udvalgets Kontor med en Række Registre og 
Kataloger. Foruden Brev- og Besøgsprotokoller, Rejsedagbøger 
for de udsendte Optegnere og det tidligere nævnte Accessionskata
log over AlfS, ogsaa Katalog over Medarbejdere ved Spørgeliste- 
og Fras.-Spørgehefte-Optegnelsen, Accessionskatalog over Ma-
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nuscripter og Fonogrammer. Foruden det nævnte saglige Sed
delregister over ikke sagligt ordnede Samlinger findes et lignende 
over Billedsamlingen. Endelig har man Kartotek over Medarbej
dere og et topografisk Kartotek, der oplyser, hvilke Samlinger, 
deres Art og Størrelse, og hvilken Litteratur der findes knyttet til 
hvert enkelt Sogn i Danmark. Over Haandbiblioteket, der i de 
senere Aar er blevet en Del forøget baade ved Køb og Gaver, er 
ogsaa et Kartotek udarbejdet.

Inden man i denne Oversigt over Udvalg for Folkemaals Hi
storie slutter Beretningen om Arbejdet paa Ordbogen over de 
danske Ømaal, er der endnu en Kreds af Hjælpere, som Udvalget 
ønsker at bringe en hjertelig Tak, Det er de mange Meddelere i 
By og paa Land, der har modtaget Udvalgets Optegnere i deres 
Hjem og beredvilligt og taalmodigt har underkastet sig Opteg
nerens timelange Eksamination ofte Dag efter Dag i lange Perio
der. Uden deres Støtte vilde hele den filologiske Optegnelse have 
været en Umulighed. Af interesserede og fortræffelige Meddelere, 
der har ofret meget Arbejde og megen Tid paa at hjælpe Udval
gets Optegnere, skal særlig nævnes:

Gaardejer Jens Hytteballe og Fru Karen Hytteballe, Vester 
Skjerninge (Fyn), Enkefru Kristine Pedersen, Nørreby, Borre 
(Møn), Husmand Hans Hemmingsen, Damsholte (Møn), Gdr. 
Skovhøj, Norup (Fyn), Økonoma Fru Margrethe Kristiansen, 
Lendemarke (Møn), Fru Sine Rasmussen, Kerteminde, Husmand 
og Fisker Kr. Frimand, Budsene (Møn), Fru Karoline Hansen, 
Kerteminde, Gdr. Rasmus Knudsen, Revninge (Fyn), Gdr. Niels 
Ghr. Rasmussen, Revninge (Fyn), Husmand Lars Jeppesen, Rev
ninge (Fyn), Tømrermester Lars P. Termansen og Fru Karen 
Marie Termansen, Gudbjerg (Fyn), Enkefru Maren Pedersen, 
Lille Skensved, Fisker Hans Jørgen Hansen, Baagø, Knud Niel
sen, Husby, Lærer Axel Nielsen, Nørreby Skole, afdøde Enkefru 
Nielsen, Nørreby Skole, Frøken Anna Lund, Nørreby, Enkefru 
Margrethe Kristensen, Nørreby Mark, Enkefru Ane Kirstine Han
sen, Nørreby Mark, Fru Sofie Nielsen, Simmerbølle, Langeland, 
fhv. Gdr. Peder Henriksen, K. Saaby, fhv. Skrædder Peter Hansen, 
Stensved, Gdr. Bahn, Tudse, Hr. Lars Kristensen, Stenstrup, fhv.
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Gdr. Jørgen Pedersen, Skovmølle, Hr. Hans Nielsen, Skibbinge, 
fhv. Gdr. Rasmus Andersen, Kellerød, Enkefru Marie Sørensen, 
Uglestrup, Rentier Mads Olsen, Kaastrup, Lærer Hansen, Rislev, 
Friskolelærer Thomsen, Tømmerup, Gdr. Kristen Pedersen, Sand
by, fhv. Fyrmester Mads Petersen, Hov, Langeland, Enkefru 
Marie Kristoffersen, Humble, Langeland, Lærer Klæssøe, Humble, 
fhv. Gdr. Kristensen, Uggerløse, Kbm. Johannes Larsen, Ugger- 
løse Bro. Gdr. Lars Hansen, Uggerløse, Kristian Pedersen, LI. 
Lyngby, Fru Marie Pedersen, LI. Lyngby, Anders Nørman, Sten
strup, Hr. Karl Bülow, Svendborg, fhv. Gaardejer Hans Skafte, 
Ullerslev, fhv. Gdr. Frederik Grejsen, Sæddinge, Gdr. Jens Wol- 
sing, Holeby, Gdr. Chr. Vald. Larsen, Bursø, Hr. H. P. Bædkel, 
Sjælstofte, og Fru Emilie Tønnes, Rødovre.

O p te g n e l s e s a r b e jd e t  i S ø n d e r jy l la n d .
Som det ovenfor (Side 166) er omtalt fik den Optegnelses- og

Undersøgelses-Rejse, som Dr. Marius Kristensen og Dr. Fr. Ohrt 
foretog til Fjolde Sogn i Sydslesvig i 1913, ikke videre Følger paa 
Grund af Verdenskrigens Udbrud, og de første Aar efter Krigen 
gik for Udvalgets Kontor med at organisere Arbejdet i det dan
ske Ømaalsomraade; men man tabte dog ikke det sønderjyske 
Arbejde af Syne, og i 1928 foretog Sekretæren sin første Rejse 
til Fjolde Sogn, for at undersøge, om den danske Dialekt endnu 
var levende, og i bekræftende Fald for at optage Fonograf prøver 
af den. Man ansaa det paaForhaand for mest sandsynligt, at det 
danske Sprog var forsvundet i Sognets større sydlige Del, men 
det nøjagtige og systematiske Eltersøgelsesarbejde, som Sekre
tæren i Forbindelse med Lærer M. P. Ejerslev fra Flensborg, 
hvis nøje Kendskab til dette Omraade Udvalg for Folkemaal gen
nem Aarene har draget stor Nytte af, iværksatte, gav dog straks 
det Resultat, at der saa sydligt som i Kollund fandtes en Mand, 
Carsten Hansen, tidligere Amtsforstander, der kunde tale den 
danske Dialekt. En Række Fonografvalser med Prøver af hans 
Dansk blev optaget. I de følgende Somre gav de fortsatte Un
dersøgelser en Række gode positive Resultater, idet der viste sig 
at være dansktalende endnu i Byerne Norsted og Bjerrup —
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medens Bondelum, Lyngbys gamle Kernepunkt fra 1857 og 59, 
gav rent negativt Resultat — og paa dette Grundlag mente man, 
at et Optegnelsesarbejde endnu var muligt og paa Grund af denne 
Dialekts særegne Forhold og Stilling til de øvrige sønderjyske 
Dialekter naturligvis overordentlig ønskeligt.

Med Genforeningen var imidlertid en ny Situation ogsaa op- 
staaet for de nordslesvigske Dialekters Vedkommende. Disse var 
kommet under Indflydelse af det danske Rigsmaal, og dette 
maatte, især for de sønderjyske Bymaals Vedkommende, meget 
hurtigt føre til, at Dialekterne udviskedes.

Udvalgets Bestræbelser maatte da gaa ud paa dels gennem hur
tig Optegnelse at redde de Rester, der endnu var tilbage af den 
sydslesvigske Dialekt og de sønderjyske Bymaal, og dels, mens 
Tid var, at faa foretaget et tilstrækkelig grundigt og alsidigt Ind
samlingsarbejde indenfor det nord- og midtslesvigske Omraade, 
og i 1930 forelagde Udvalg for Folkemaal, efter at de nødvendige 
Forundersøgelser og Rejser var foretaget, Undervisningsministe
riet en Plan til en omfattende samlet Undersøgelse af de sønder
jyske Dialekter indbefattet Optegnelse af 6 Punkter i Nord- og 
Midtslesvig (store »Punktundersøgelser«), af alle de sønderjyske 
Bymaal og af Sydslesvigsk (Fjolde Sogns Dialekt) med Bearbej
delse af Stoffet i en Række monografiske Behandlinger. Hele 
dette Arbejde mente Udvalg for Folkemaal at kunne foretage for 
50,000 Kr. fordelt paa en Aarrække. Med en 2-aarig Bevilling 
til første Del af Planen (Fjolde-Undersøgelsen og Optegnelserne 
i Tønder og Sønderborg) paa 12,000 Kr. paabegyndtes Arbejdet 
i 1931, og i den forløbne Del af den toaarige Periode er hele det 
sydslesvigske Optegnelsesarbejde udført og Bearbejdelsen af Stof
fet paabegyndt.

I Sydslesvig har cand. mag. Anders Bjerrum optegnet ialt 10,490 
Ordsedler foruden en Række lydskrevne Tekster (se Danske Fol
kemaal Aarg. 5, s. 113). Der er dermed skabt en Ordsamling af 
en Fylde og Værdi, som ingen ved Arbejdets Begyndelse troede 
det muligt at fremskaffe paa det yderst spinkle Meddelermateriale, 
som var for Haanden. Paa en Rejse i Maj 1931, hvori deltog 
Marius Kristensen, Anders Bjerrum, Ejerslev og Sekretæren
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(nogle enkelte Dage ogsaa Ole Widding), foretoges en afsluttende 
og meget grundig Eftersøgning i samtlige Byer i Fjolde Sogn, 
og denne gav som Resultat, at der ialt i Sognet fandtes 6 bruge
lige Meddelere, der endnu uden større Vanskelighed kunde tale 
den danske Dialekt, nemlig Bothilde Thomsen i Norsted (82 Aar), 
Hans Carstensen i Spinkebøl (88 Aar), Carsten Carstensen og 
Andreas Jensen i Fjolde (73 og 71 Aar), Carsten Hansen i Kol- 
lund (73 Aar) og endelig Catharina Carstensen (almindelig kal
det »Tinne«) i Bjerrup (89 Aar), uden Sammenligning den bedste 
af dem alle. Med disse faa Meddelere og under de for Tiden 
almindelige vanskelige Forhold har Anders Bjerrum udført sit 
store Arbejde, der maa betragtes som en fremragende Optegner
præstation.

Ordsamlingen fra Fjolde Sogn er i Vinteren 1931—32 forelø
big behandlet af Anders Bjerrum og stud. mag. Frøken Ella Jen
sen, og der er tilvejebragt Supplerings- og Kompletteringslister, 
som er Grundlaget for den endelige Efterhøring af Enkeltheder, 
der i Sommeren 1932 er foretaget af Anders Bjerrum, og som har 
sat Seddelantallet i Fjolde-Ordsamlingen yderligere i Vejret med 
5000—6000 Sedler. I Forbindelse med denne Optegnelse foretoges 
en Række Grammofon-Optagelser af Sydslesvigsk efter »Tinne«, 
Carsten Carstensen og Andreas Jensen. Disse Optagelser, der be- 
kostedes af Carlsbergfondet, blev foretaget med et i Hamborg 
lejet »Literaphon«-Apparat og betegner i Tydelighed og Vellyd 
et stort Fremskridt i Forhold til de ældre med Pathé frères-Fono- 
grafen foretagne.

Efter Afslutningen af Supplerings-Optegnelsen vil den ende
lige Bearbejdelse af Stoffet blive foretaget og saa vidt muligt 
afsluttet i første Halvdel af 1933.

Foruden dette Arbejde er en Række mindre Optegnelsesarbej
der, der paa forskellig Maade var nødvendige for Hovedopteg
nelsen i Fjolde, foretaget, væsentlig ved Udvalgets anden Med
arbejder for Omraadet, Lærer M. P. Ejerslev. Der er saaledes 
optegnet tilsammen 8000 Sedler i Sognene Hjoldelund, Store Vi 
og Jørl; i sidstnævnte Sogn er det lykkedes at opspore to meget 
værdifulde Meddelere i Stiglundsand. Endvidere er den allerede
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tidligere igangsatte Undersøgelse af Dialekten i Aventoft afsluttet 
med et Resultat af 9325 Sedler. Endelig har M. P. Ejerslev i 
Flensborg fundet en dansktalende Angelbo, der er født i St.-Solt, 
og har hos denne optegnet ca. 500 Ord. Med denne Meddeler og 
en af Mag. art. Kr. Hald under dennes Arbejde med Stednavnene 
i Angel senere funden indfødt Mand i Nordangel, der ogsaa kan 
huske den danske Dialekt, er Muligheden for en efter moderne 
fonetiske Principper foretaget Optegnelse af Angelsk mod alle 
Forventninger endnu tilstede, og Udvalg for Folkemaal haaber 
gennem Bevilling til 2den Del af det sønderjydske Arbejde at blive 
sat i Stand til af alle Kræfter at kunne arbejde for at fremdrage 
ogsaa dette enestaaende Stof fra en Dialekt, der ellers hovedsage
lig kun kendes fra Hagerups Bog: Det danske Sprog i Angel, og 
som man har regnet for uddød i flere Tiaar.

I Tønder har Udvalgets Formand, Dr. phil. Marius Kristensen, 
selv foretaget Optegnelsesarbejdet, der i Sommeren 1931 indbragte 
2500 Ord, ligesom i Sydslesvig samlet paa nogle faa gamles Med
delelser. Materialet er i Vinterhalvaaret underkastet en foreløbig 
Behandling, og med Brug af de derunder udarbejdede Lister har 
Marius Kristensen i Sommeren 1932 foretaget de nødvendige sup
plerende Efterhøringer, der har bragt Ordsamlingen over Tønder 
Bymaal op paa ca. 5000 Sedler. Arbejdet i Tønder kan hermed 
betragtes som i det væsentlige afsluttet.

I Sønderborg har Lektor H. M. Jensen foretaget Optegnelserne. 
Materialet er, paa Grund af at H. M. Jensen er bosiddende i Søn
derborg og der maa have Samlingerne ved Haanden under Arbej
det, endnu ikke afleveret. Resultatet af en orienterende Opteg
nelse, en Ordliste, er indkommet.

I den nordlige Del af Sønderjylland er ogsaa en Del Arbejde 
sat i Gang.

Adjunkt Gunnar Skov i Haderslev har organiseret et Indsam
lingsarbejde i Haderslevegnen med Ordlisten som Hjælpemiddel, 
og de to første Ordlister er i udfyldt Stand indsendt til Udvalg 
for Folkemaal.

Dr. Niels Black Hansen, Berlin, har med Skautrups »Et Hard- 
sysselmål« som Grundlag paabegyndt en Optegnelse af Ordfor-
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raadet i Rise Sogn og har desuden indsendt en Række Oplysninger 
om Brugen af de musikalske Akcenter i Form af Bemærkninger 
til Nikolaj Andersens Afhandling i »Dania« 4. Bd. »Den musi
kalske Accent i Østslesvigsk«.

Pastor Thade Petersen, Haderslev, har i længere Tid arbejdet 
med Optegnelse af Dialekten paa Rømø og har af Udvalg for 
Folkemaals Sekretær modtaget den nødvendige Instruktion ved
rørende Lydbetegnelsen. Hr. Thade Petersen har indsendt et Par 
Blokbøger med renskrevet Stof.

Endelig har Udvalgets egen Medarbejder, cand. mag. Anders 
Bjerrum, ogsaa foretaget en Rømø-Optegnelse, hvis Resultat er 
ca. 3000 Ordsedler.

Kontorets Arbejde med de sydslesvigske Samlinger er udført af 
stud. mag. Ella Jensen, cand. mag. Anders Bjerrum, Dr. phil. Ma
rius Kristensen og Sekretæren. Alt ældre Dialektmateriale fra det 
sydslesvigske Dialektomraade er udskrevet og lagt tilrette til Be
arbejdelse, saaledes de første Optegnelser ved Marius Kristensen, 
M. P. Ejerslev og Sekretæren, og særlig Professor K. J. Lyngbys 
gamle Samlinger, optegnede i Aarene 1857 og 1859 i Fjolde og 
Brarup Sogne, ialt 10,300 Sedler, ligesom K. J. Lyngbys trykte 
Arbejder: Udsagnsordenes Bøjning i Jydske Lov og Bidrag til en 
sønderjysk Sproglære er excerperede (ca. 1425 Sedler). Desuden 
har Ella Jensen paabegyndt en Bearbejdelse af de Nikolaj An- 
dersenske Samlinger fra Felsted Sogn. Endelig er de Regen- 
burgske Samlinger i Rigsarkivet, indeholdende en Række Dialekt
prøver fra de sydslesvigske Sogne, optegnede af Præsterne i Ti
den mellem de slesvigske Krige, udskrevet, og hele dette fra ældre 
Samlinger stammende Stof er i Seddelform ordnet i en Række 
Ordsamlinger, der har været nødvendige Hjælpemidler ved Ud
arbejdelsen af Supplerings- og Kompletteringslister til den sidste 
Efterhøring i Fjolde Sogn. Cand. mag. Anders Bjerrum vil nu 
med Hjælp af Frøken Ella Jensen fuldføre Bearbejdelsen af det 
sydslesvigske Stof, og Udvalg for Folkemaal søger at videreføre 
Undersøgelsen ved Optegnelse i de stærkt truede Egne af det 
midtslesvigske Dialektomraade (især i Hjoldelund, Jørl og St.-Vi 
Sogne) og i Nord-Angel.
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F a g o r d o p te g n e ls e n .
Som det andetsteds i ovenstaaende Redegørelse for Udvalg for 

Folkemaals Optegnelsesmetoder, specielt Brugen af den store 
Spørgeliste med tilhørende Billedhefte, er nævnt, fordres der af 
Udvalg for Folkemaals faste Optegnere indgaaende saglig Viden 
og Kunnen paa en hel Række Omraader, særlig indenfor Land
brugets Teknik og Almuekulturen i Almindelighed, og dette nød
vendige Kendskab har Optegnerne for saa vidt og i det Omfang 
det ikke gennem deres Tilknytning til Landet er dem hjemligt og 
fra Barnsben kendt, erhvervet sig gennem Studium.

Naar det gjaldt de egentlige Fag og Optegnelsen af disses tek
niske Ordforraad, har det dog vist sig, at et saa stort fagligt Stu
dium var nødvendigt for Optegneren, at Udvalget ansaa det for 
umuligt at holde hele denne Optegnelse indenfor den alminde
lige Ømaalsoptegnelses Grænser; og man besluttede derfor at an
lægge en særlig Optegnelse af Fagordsstoffet i Tilknytning til 
Ømaalsindsamlingen, hvilket var saa meget mere naturligt, som 
dyberegaaende Undersøgelse og Optegnelse af det faglige Ordstof 
aldrig har været foretaget, og med de gennemgribende Forandrin
ger, der er sket med Haandværkenes Industrialisering ikke i 
Fremtiden vil kunne faas.

Med Støtte fra Carlsbergfondet paabegyndte Udvalg for Folke- 
maal derfor i 1932 et Optegnelsesarbejde efter en Plan, ifølge 
hvilken Udvalg for Folkemaal i 4 Aar mente at kunne gennemgaa 
og optegne Ordstoffet fra alle de Fag, hvis Udøvere kunde regnes 
for dialekttalende; og man begyndte — idet hver af Udvalgets 
faste Medarbejdere paatog sig Arbejdet med et Fag — med føl
gende seks: Farveri, Fiskeri, Karetmageri, Rebslageri, Smederi og 
Væveri.

Optegnerne har i den forløbne Del af 1932 ved Gennemgang og 
Udskrivning af Faglitteraturen og en Række Fagtidsskrifter af 
ældre og yngre Dato og ved Samtale med Fagfolk sprogligt og 
sagligt sat sig ind i Faget og dernæst paabegyndt Optegnelserne i 
Marken. Hjælpemidlerne hertil er dels en af Optegneren selv ud
arbejdet foreløbig Spørgeliste og dels en stor Billedsamling, som 
Optegneren ved Fotografering paa Museer og under Optegnelsen
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i Marken hos Fagets Udøvere1) har gjort saa fuldstændig som 
mulig2).

Med disse Hjælpemidler har Udvalgets seks Medarbejdere gen
nemført Optegnelsesarbejdet i det Omfang, som det vil være nød
vendigt for den følgende Udarbejdelse af de saglige og sproglige 
Spørgelister3), der skal være det i alle Maader tilstrækkelige 
Hjælpemiddel ved den videre Indsamling indenfor hvert Fag, fore
taget væsentlig af lokale Medarbejdere. Der er saaledes foretaget 
Optegnelser i hele Ømaalsomraadet: Farveri ved stud. mag. Ella 
Jensen hos 29 Farvere4), og 4 af disse er sat i Gang med selv at 
give skriftlig Fremstilling af Fremgangsmaaden; Fiskeri ved Ma
gister Kristen Møller hos 18 Fiskere, Karetmageri ved cand. mag. 
Ellen Raae hos 23 Hjulmænd og Karetmagere, hvoraf en er sat i 
Gang med at skrive Beretning om Faget, Rebslageri ved Mag. 
art. Ole Widding hos 8 Rebslagere, Smedehaandværket ved 
stud. mag. Svend Jespersen hos 16 Smede (Svend Jespersen har 
desuden optegnet Skemandshaandværket; se Spørgeliste i Danske 
Folkemaal IV, 3—4) og Væveri ved Magister Poul Andersen hos 
17 Vævere.

Optegnelserne udarbejdes med størst mulig sproglig og saglig 
Nøjagtighed paa Kvartblade som en Række Beretninger om Frem
gangsmaaden hos hver enkelt af de besøgte Udøvere af Faget, og

h Hertil kom m er en Del Billedstof fra Dansk Folkemuseums Billedsamling, 
som Museet uden Udgifter for Udvalg for Folkemaal har stillet til Baadighed, 
hvorfor man beder Dansk Folkemuseum modtage Udvalgets bedste Tak. Og- 
saa fra Dansk Folkemindesamling har Udvalget erhvervet en Del Billedstof.

2) Billederne vedrørende det enkelte Fag er under Arbejdet sam let i en sær
lig Mappe, men indgaar iøvrigt i Udvalg for Folkemaals Billedsamling under 
Accessionsnummer.

8) Dette gælder ikke det meget store Fag Fiskeriet, hvor Optegnelsesarbejdet 
fortsættes. Til Brug ved Udarbejdelsen af Spørgelisterne er endvidere samlet 
Stof ved Udskrivning af Feilberg og Afskrivning og Udnyttelse af Fagoptegnel
ser fra Skåne i Skånska landsm ålsarkivet i Lund, der for venlig Tilladelse til 
at benytte Stoffet takkes hjerteligt.

4) Farverioptegnelsen bar paa Grund af det særlige Forhold, at mange af 
Farverne paa de danske Øer har læ rt Haandværket i Sønderjylland, hvor Faget 
i sin ældre Form synes at have holdt sig længere end andre Steder, ogsaa om
fattet Sønderjylland.



KORT I.

Udvalg for Folkemaals Samling af Ordlister.
Det ses, a t Indsamlingen ikke er gennemført paa Fyn, Lolland-Falster og Vestsjælland; 

jf. Side 167.



KORT II.

Udvalg for Folkemaals alfabetiske Seddelsamlinger.
Rund Signatur betegner Seddelsamling mellem 100 og 3000 Ordsedler; 

kvadratisk Signatur Seddelsamling over 3000 Ordsedler.



KORT III.

Udvalg for Folkemaals systematisk arbejdende, lokale Medarbejdere.
Rund og kvadratisk Signatur betegner Spørgelisteoptegnelse (eller derm ed ligestillet 
Optegnelse), der hidtil har indbragt henholdsvis under og over 3000 Ord. T rekantet 
Signatur betegner fraseologisk Spørgehefte-Optegnelse. Trekant og Firkant try k t oven 
i hinanden betegner, at Medarbejderen efter Spørgelisteoptegnelsen har paabegyndt

en fraseologisk Optegnelse. Ikke udfyldt Cirkel betegner nylig igangsat Meddeler.



KORT IV.

Udvalg for Folkemaals udsendte Medarbejderes (og dermed metodisk ligestilledes) 
»Punktundersøgelser« paa de danske Øer (jf. Side 186 ff.). 

Signaturforklaringer se Side 210.

Fortid og Nutid. IX. 14
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Ordstoffet udskrives herfra paa Sedler. Dettes Størrelse for de 
forskellige Fags Vedkommende lader sig ikke endnu bestemme, 
men som et enkelt Eksempel paa, at det drejer sig om et betyde
ligt og for Størstedelen for Sprogvidenskaben ukendt Ordstof kan 
nævnes, at der alene som knyttende sig til en enkelt Afdeling af 
Farveriet, Blaakammeret, er optegnet over 200 Ord og Udtryk.

Udvalget haaber at være i Stand til i 1933 at fortsætte disse 
meget givtige Undersøgelser af dansk dialektalt Fagsprog med 
Optagelse af 5 nye Fag: Garver-, Snedker-, Tømrer-, Drejer- og 
Skomagerhaandværket til Undersøgelse og Videreførelse af Un
dersøgelse af Fiskeriet.

Ved Afslutningen af denne Beretning ønsker Udvalget at takke 
samtlige Medarbejdere, der i Aarenes Løb har bidraget til Sam
lingernes Vækst gennem større eller mindre Optegnelsesarbejder, 
idet man haaber, at den varme Interesse for Udvalgets Arbejde, 
som man stedse har følt hos hver enkelt Medarbejder i Kredsen, 
ogsaa i Fremtiden maa forblive usvækket og give sig Udslag i 
fortsat godt Samarbejde.

Til sidst retter Udvalg for Folkemaal en hjertelig Tak til 
C a r l s b e r g f o n d e t  og U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t ,  
der gennem store Bevillinger økonomisk har muliggjort Gennem
førelsen af Udvalgets hidtidige Arbejde.

SIGNATURFORKLARINGER TIL KORT IV.
» Punktundersøgelser« foretaget :

ved Mag. art. Kristen Møller.

ved Mag. art. Ole Widding.

ved Cand. mag.. Fru Ellen Raae.

ved Mag. art. Poul Andersen.

ved Adjunkt,
Cand. mag. Niels Chr. Sørensen,

ved Arkivar,
cand. mag. Erik Kroman.

ved Adjunkt,
cand. mag. J. Jørgensen.

ved Forfatteren, 
cand. phil. K. L. Kristensen.

ved Privallærerinde, 
Frøken Anna Pedersen.

ved Mag. art. Knud B. Jensen.

ved Mag. art. Aage Rohmann.

Om Vestfyn jf. Side 177.
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OM SLÆGTS- OG PERSONFORSKNING.
Foredrag ved Dansk historisk Fællesforenings Aarsmøde i Aarhus 10. Juni 1932. 

A f Louis Bobé.

Paa denne Tafle og Ramme Findes de gamle Skieelers Stamme 
Fra Fader til Søn ud ad Rad Den rette OldLinie ned ad,
Som i D anm ark har bygged og boed Med dier Fruer af ædel Roed. 
Men hvem den förstes Fader har vaaren Og hvo Skieelers Navn først

haver haaren,
Det kan ikke vides til fuld De er for mang’ Aar lagt i Muld.
Gud hiælp dier Børn baade Smaa og Stor At trien i dens Old-Faders

Fodspor.
(Indskrift i Aalum Kirke).

I disse kærnefulde Linjer med deres umiskendelige jyske 
Sprogtone rummes hele Fortidens Slægtforskning, dens Begræns
ning og Svigten, Anerækkens ædle Blod, Stands- og Hjemstavn
følelsen, Fædres Ære til Forbillede for Efterslægten. Den mo
derne Slægtsgranskning sætter sig langt videre Maal; fra at være 
en af Historiens Hjælpevidenskaber har den udviklet sig til at 
blive en Socialvidenskab, der højlydt kræver sin Ret.

Medens Hjemstavnsforskningen her til Lands, særlig takket 
være Historisk Fællesforenings Vejledning, er ført ind i det rette 
Spor, kan det samme ikke siges om den disse Studier nærstaaende 
Slægts- og Personforskning, der i et Land, hvor enhver føler 
sig kaldet til at skrive Historie, kun undtagelsesvis hæver sig op 
over Frisport og Dilettantisme, og hos dens professionelle Dyr
kere sjældent naar videre end til haandværksmæssig Rutine. 
Genealoger og Personhistorikere nyder hos de egentlige Histori
kere ikke større Anseelse end Haandlangerne hos de faglærte 
Arbejdere.

Ved Genealogi forstaar man simpelthen Slægtskundskab, i ud
videt Forstand Læren om Slægternes Afstamningshistorie og de 
heraf udledede retshistoriske, sociologiske og biologiske Forhold. 
I allernyeste Tid anvendes Begrebet paa Udforskning af indbyrdes 
Slægtsskab mellem Kendsgerninger, Begivenheder og Ting. Man 
taler om Sprogenes, Ideernes Genealogi, Haandskrifternes og Stof
fernes Genealogi. Kendt er Nietzsches Genealogie der Moral.
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Slægtsforskningen er herhjemme saalidt rationelt dyrket, at 
de i Udlandet brugelige Betegnelser for de enkelte genealogiske 
Fænomener dels ikke endnu er naaet til os, dels anvendes forkert.

Der skelnes mellem Descendens, Slægt i nedadgaaende, og 
Ascendens i opadstigende Linje. Descendens- eller Slægtstavle 
omfatter hele Afkommet for et og samme Forældrepar paa Mands- 
og Kvindesiden i alle Forgreninger fra den ældste kendte Stam
fader til de senest fødte Individer. Et Udsnit af Descendenstavlen 
er Stamtavlen, der kun nævner de Efterkommere af et Forældre
par, der bærer Stamfaderens Navn, men udelukker Afkommet 
paa Spindesiden i samtlige Led. Stamtavlen kaldes ogsaa, paa 
Urund af dens Fremstillingsform — et Træ med Stamme, Grene, 
Kviste og Blade — et Stamtræ. Et Udsnit af Stamtavlen er Stam- 
rækken, der kun tager Hensyn til ét Forældrepar og deres Efter
kommere i Mandsstammen med deres Hustruer, gennem hvilke 
et Individ kan aflede sin Afstamning. Adkomsttavlen er opstillet 
i et bestemt Øjemed for at paavise de indenfor samme Slægt til 
et Prærogativ berettigede Medlemmer paa Mands- og Kvindesiden. 
Ascendens- eller Anetavlen angiver én og samme Persons mand
lige og kvindelige Aner i opadstigende Linje. Den er det ældste 
grafiske Udtryk for Afstamning. Efter gammelgermansk Ret, 
f. Ex. Sachsenspiegel, gjaldt kun den som fri Mand, der kunde 
opvise 4 frie fødte Bedsteforældre, hvilket allerede i det 12. Aar- 
hundrede krævedes til Ridderslaget. De ældste adelige Gravstene 
fra Middelalderen var oftest kun prydet med vedkommendes 
Slægtsvaaben, senere med det fædrene og mødrene Anevaaben, i 
Slutningen af Middelalderen med fire, senere igen med 8 og 16, 
i det 17. Aarhundrede endog indtil 64 Anevaabener, støbte i Kob
ber, Bly og Messing og anbragte langs Kistens Sider. I de gamle 
baade adelige og borgerlige Ligprædikener gaar der forud for 
den Afdødes Personalia en Opstilling af dennes fædrene og mød
rene Aner. Et Ascentorium er et Udsnit af Anetavlen, som viser 
et Menneskes Afstamning tilbage i Tiden fra et bestemt Individ 
baade gennem mandlige og kvindelige Aner. Bekendt er Aneræk- 
ken fra Gorm den gamle ned til Nutiden, et yndet Snurrepiberi
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for mange Mennesker, og som just ikke har bidraget til at hæve 
Genealogiens Omdømme hos de virkelige Historikere.

I Midten af det 17. Aarhundrede fortrænges Anetavlen fra sin 
længe fremskudte Plads i Slægtsforskningen af Stamtavlen, som 
man kender den fra Hübners genealogiske Tabeller, der begyn
der med die »Erzväter von der Sintfluet«, og Datidens genealo
giske Haandbøger, senest Gothaer Kalenderne. I Begyndelsen af 
vort Aarhundrede blev Anetavlen taget i Biologiens, Arveligheds
forskningens og Racehygieinens Tjeneste. Af talløse i Tyskland 
senest fremkomne Anetavler skal jeg kun nævne det paa strengt 
aktmæssig Grund udarbejdede Standardværk »Ahnentafeln be
rühmter Deutschen« som Hovedkilde for Arvelighedsforsknin- 
gerne.

Allerede i 1906 fremsatte Lægen Dr. K. A. Heiberg følgende 
Bemærkninger: Det sædvanlige Billede af et Stamtræ er viden
skabeligt urigtigt og giver Anledning til Misforstaaelser, da de 
kvindelige Elementer forbigaas. Familieforskningen blev en 
Marsch paa Stedet og degraderede Genealogien til en femte Rangs 
Hjælpevidenskab og Snurrepiberier.« Heibergs Bemærkninger er 
Ord i rette Tid, men skyder over Maalet ved at frakende Stam
tavlen al Betydning. Studiet af Anetavle og Stamtavle maa gaa 
Haand i Haand. Nøje og sikker Kendskab til Hersker- og Dyna- 
steslægters Stamtavler er uundværlig for det almindelige histori
ske Studium. Betegnende for den ringe Interesse, der vises den 
almene genealogiske Forskning herhjemme, er det, at vi er bleven 
staaende ved J. P. F. Königsfeldts genealogisk-historiske Tabeller 
over de nordiske Rigers Kongeslægter, der udkom 1856 og saa- 
ledes er forlængst forældet, medens Tyskland kan opvise et lige 
nu afsluttet stort og prægtigt Stamtavleværk Das Haus Brabant, 
udarbejdet af Statsarkivar Dr. Knetsch i Marburg, og hvori den 
moderne genealogiske Forskning har kulmineret.

En dokumentarisk underbygget kritisk Stamtavle over en af 
de i et Land gennem Aarhundreder førende Slægter er et ret
ledende annalistisk, detailhistorisk Længdesnit i Folkets almin
delige og kulturelle Historie og formaar, udbygget ved Perso
nalia, at yde vigtige Bidrag til Klaring af sociale, statsretslige,
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agrariske og statistiske Spørgsmaal. Hvem der forstaar at læse 
i Stamtavler, vil f. Ex. i Rantzauernes Stamtavle kunne følge Sles
vig og Holstens Historie, ogsaa i Forhold til Danmarks, klarere 
end gennem mangen historisk Fremstilling. Uden at overvurdere 
Genealogiens Betydning for det historiske Studium tør det vel 
siges, at det er nyttigere at tilføre Historien en eneste klar Draabe, 
end at øge det af nationalistiske, tendentiøse og neomane Histo
rikere plumrede Hav.

Naar Genealogien blandt de historiske Hjælpevidenskaber alt 
for længe herhjemme har fristet en Askepots Rolle, skyldes det 
ikke mindst, at den har været upaaagtet og ikke anerkendt fra 
den historiske Højborgs Side. I Tyskland har den ansete Histo
riker Ottokar Lorenz gennem sin i 1898 udgivne »Handbuch der 
wissenschaftlichen Genealogie« aftvunget sine Kaldsfæller Re
spekt for denne ringeagtede Disciplin. Ved alle større tyske Uni
versiteter findes nu et særligt Professorat i de historiske Hjælpe
videnskaber, Palæografi, Genealogi, Heraldik, Sfragistik og Nu
mismatik, med Forpligtelse til konstant at vejlede de Studerende 
i Haandskriftslæsning og efter en bestemt Turnus at læse over 
de øvrige Særdiscipliner, i hvilke der foreligger saakaldte Kate
kismer. Ansete Historikere anser det iøvrigt ikke for at være un
der deres Værdighed at holde Særforelæsninger over Genealogi.

Hovedfejlen er naturligt at søge hos Genealogerne selv, der i 
Stedet for at danne sig efter fremmede Forbilleder, har nøjedes 
med at have lige det nødtørftigste Haandværkstøj i Orden og at 
arbejde over en Læst. At Slægtsforskningen baade herhjemme og 
ude var kommet i Forfald, er sikkert. Undtages maa hos vort 
Nabofolk en Række monumentale Værker, som f. Ex. om mek- 
lennorgske Slægter som Hahn, Maltzahn og Oertzen, og hos os 
Bille og Rosenkrantz, ledsaget af værdifulde Dokumentsamlinger. 
Men ogsaa disse Arbejder lider af allehaande Brøst, særlig for 
Tysklands Vedkommende, bevidst eller betalt Slægtsforherligelse, 
endvidere af Forvrængning, eller Savnet af et Helhedsbillede, ved 
Paavisning af den særlige Slægtstype. Oftest bærer Fremstillin
gen Spor af rykvis og ujævn Behandling, Mangel paa Overblik 
og Tilbageblik, Systematik i Opstillingen af overskuelige Stam-



215

tavler efter Generationer og endelig Mangel af de nødvendige 
Person- og Sagregistre. Længe afskrev den ene Genealog ukritisk 
efter den anden, uden Angivelse af Stedet ved Aarstal og Data, 
den første Betingelse for en Stamtavles Brugbarhed og Kontrol
lering. Fundamentale genealogiske Kilder som de originale 
Kirkebøger, Skifte-, Skøde- og Panteprotokoller blev hos os først 
sent raadspurgte efter at de var blevet samlede i vore offentlige 
Arkiver. Selv vor saa fortjenstfulde Adelsgenealog A. Thiset 
nøjedes hyppigst med at benytte Lengnicks Kirkebogsudtog. Lige 
til den nyeste Tid fastholdt man, som det kan ses af de histori
ske Indledninger til de fuldstændigere Stamtavler over navnkun
dige Slægter i Gothaer Adelskalendere Slægtssagn om Afstamning 
fra Dynaster eller mere og mindre mytiske Personer, som f. Ex. 
Ahlefeldterne fra Rigsgreverne af Schwabeck og Rantzauerne 
fra Borggreverne af Leisnig. Hyppigt figurerer endnu Paastan- 
den om Afstamning fra en landflygtig Adelsmand, der skal have 
aflagt sin Adel paa Grund af Religionsforfølgelser eller Duel.

En Hovedanke mod Flertallet af de genealogiske Arbejder er de 
aabenbare Konstruktionsfejl. Stamrækkens Opstilling bør frem 
for alt ikke begynde med en fjern, fritsvævende Person, der paa 
Forhaand er prædestineret til at være Slægtens ældste præsumtive, 
helst berømmelige Stamfader, og fortsættes nedefter med mere 
eller mindre dristig Brobygning over missinglinks. Fra neden af 
opad, fra sig selv, den levende, maa man begynde Konstruktionen 
af en Stamtavle, hvis man ikke vil udsætte sig for de største Vild
farelser og forgæves Arbejde. Stedse fremskridende fra det be
kendte til det ubekendte.

Opstillingen af Generationerne fra 1. Slægtled ned til Nutidens 
maa ikke forrykkes ved at splitte de enkelte Søskendekuld, ved 
hver Gang at følge først den ældste, saa den næstældste Broders 
Descendens helt op til Nutiden. Det sidste gør beklagelsesvis de 
fleste Genealoger, ogsaa Thiset, sig skyldig i. Hver arbejder med 
sit indviklede Tal- og Bogstavsystem, første Slægtled f. Ex. ro
mersk I, for det næste arabisk 1, saa store A, a, hele Alfabetet 
igennem, og derefter de samme Betegnelser med Parenteser til 
venstre og højre. Ved en større Stamtavle kan saaledes to Brødre
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tit staa 10—20 Sider fra hinanden, og en yngste Broder af et 
Slægtled fra 1500 komme til at staa op ad et i 1900 født Barn. 
Et sligt System er lige forkasteligt i kronologisk, biologisk og al
men syntetisk Henseende1). Den trykte Oversigtstavle skal nøje 
følge Texten Slægtled for Slægtled.

I Erkendelsen af at Slægttavle og Anetavle supplerer hinanden, 
bør der ved indgiftede Hustruer anføres begge Forældres fulde 
Navne, saa at man for hvert Individ har dets fire fædrene og 
mødrene Aner præsent til Vejledning for videre Aneforskning.

Til den videnskabeligt stræbende Genealog stilles nu om Stun
der ret betydelige Krav, saasom Kendskab til den almindelige 
Historie, især Fædrelandets og den særlige Egns Historie, Kund
skab til de retshistoriske og kulturhistoriske Faktorer, Fortrolig
hed med Genealogiens Søsterdiscipliner Heraldik og Sfragistik. 
Det sidste gælder særlig Adelshistorikeren. Navnefællesskab har 
intet paa sig, hvdr der ikke er Vaabenfællesskab til Stede. »Vi 
bruge Vaaben«, siger den lærde Birgitte Thott, »til at bevise vores 
Herkomst med, hvilket vi kalde Aner«. Det er Thisets store For
tjeneste, at han, lige kyndig i de nævnte tre Discipliner, med sin 
Kombinationsevne og Særhukommelse udredede Adelsgodsets 
ældste Historie i hele Danmark.

Verdenskrigens Følger, de gamle Slægters Decimering, økono
miske og sociale Forlis og deraf følgende Deklassering har i Tysk
land affødt en stærk Renæssance i Slægtsforskningen, som er 
bleven centraliseret indenfor de enkelte Rigslande, Provinser og 
Byer og har bevirket Dannelsen af Familieforbund og Udgivelsen 
af talrige Lokaltidsskrifter. Alle disse Bestræbelser munder ud 
i Fællesfølelse, Samhold og Samhjælp som Værn mod Tidens 
nivellerende og kulturfjendtlige Tendenser, der næres af en rodløs 
Ungdoms Agitation for at hugge Kæden over mellem Fædrene og 
sig og at bryde med alle Forudsætninger.

Personforskningen har i Tidens Løb i stigende Grad udfyldt 
det rent genealogiske Skelet med Angivelser af den enkeltes vig-

J) Exempter hentede fra Dahis Cristjern Nielsens Slægtebog: B l  C l  D4 
E 2  F 5  G3 H 3 I I  K l L3 M l N 2 0 1  P I .  Familien Engbergs Stamtavle: 
A I I B I C 1 D 3 E 3 F 1 G 2 H 3 .
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tigste Levnedsdata og Begivenheder, der danner Grundlaget for 
en Biografi.

Person har hvert Individ, men kun det særprægede Menneske, 
Eneren blandt talløse Nitter, har Personlighed. Opfattelsen af 
Individets Betydning for den historiske Udvikling har skiftet gen
nem Tiderne. Den subjektive Tidsalder anslog Personlighedens 
indgribende Betydning meget højt, medens Romantikens Periode 
skattede dens Indflydelse ringe i Forhold til de lønlige Naturkræf
ters Overmagt. Der tales om Folkeaand, Tidsaand, og Demokrat
ismen giver denne Opfattelse yderligere Fart.

Det biografiske Portræt har først i Nutiden hævet sig til Kunst. 
Den knappe skablonmæssige Karakteristik af Individet indskræn
ker sig til Lignelser og rosende eller dadlende Tillægsord. Salomo 
sammenligner den Elskede med en Rose i Saron og særtegner 
den gode Hustru ved otte Adjektiver. Hos Holberg — et stort 
Spring i Tiden — er Kongerne, som Georg Brandes træffende har 
sagt, kun særtegnet sonl Kongerne i et Kortenspil. Mestre som 
Sainte-Beuve og Taine blev Foregangsmænd i den moderne hi
storiske Portrætkunst. Som Hovedaarsager til Erkendelsen op
stiller Taine Afstamning, Omgivelser og Tidspunktet, da Individet 
er begyndt at tænke, tale og skrive. Hos Taine var det Krav, hos 
Sainte-Beuve endnu kun Opgaver. Udviklingen i den historiske 
Portrætskildring kan hos os bedst følges gennem Monografierne 
af Griffenfeldt, fra Caspar Peter Rothe, Vaupell, A. D. Jørgensen 
til Knud Fabricius.

Saavidt det er muligt i en flygtig Stund, har jeg søgt at frem
drage de springende Punkter i Slægts- og Personforskningen gen
nem Tiderne. Jeg ved ikke at slutte bedre end med de skønne, 
manende Ord, der er skænket os af Jyllands Hjerteskjald og 
Hjemstavnsforsker.

Som dybest Brønd gir altid klarest Vand, 
og lifligst Drik af dunkle Væld udrinder, 
saa styrkes Slægtens Arv hos Barn og Mand 
ved Folkets Arv og dybe stærke Minder.
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang; 
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden:
Aartusind toner op i Graad og Sang, 
mens Toppen suser imod Evigheden.
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KIRKENS PROFANBENYTTELSE I ÆLDRE TID.
Af Kai Uldall.

(Fortsat.)

Fyr, Sømærke Observatorium. I Køge Kirkes Taarn er i Be
gyndelsen af det 16de Aarhundrede indrettet en Karnap til en 
Fyrlygte, som har lyst mod Øst udover Køge Bugt og vist Vej til 
Byen, og paa Knebel Kirkes Vaabenhus er anbragt en primitiv 
Hejseindretning til en Lygte, hvorefter man tidligere har kunnet 
finde Sejlløbet ind til Knebel Vig. Lygtens Plads er nu i Udkan
ten af Kirkegaarden. Fra enkelte gotlandske Kirker er bevaret 
Smedejærnsgryder, der har hængt ud fra Kirketaarne som Fyr.

Den Mulighed, at man undtagelsesvis kan have brændt Bavn 
fra et Kirketaarn, er allerede nævnt. Anden Signalering kunde 
naturligvis ved særlige Lejligheder finde Sted fra Taarne, f. Eks. 
indrettede Generalkommandoen under Krigen med England en 
Galge med Signalballoner paa Taarnet af Stubberup Kirke paa 
Fyn.

Det er en kendt Sag, at adskillige Kirketaarne fik Betydning 
som Sømærker, saaledes Egebjerg og Boeslunde paa Sjælland, 
Kappel paa Lolland, Svindinge paa Fyn, Tamdrup, Humlum og 
Kobberup i Jylland samt mange flere, hvoraf de vigtigste anføres 
i H. O. Scheel: »Krigens Skueplads« (1785). Der er Eksempler 
paa, at Søfarende af denne Grund bidrog til Taarnets Vedlige
holdelse, saaledes som ved Ribe Domkirke, eller paa anden Vis 
skænkede Kirken Gaver. Pelworms Beboere var fritagne for at 
svare Tønde- og Baakepenge i Heveren, saa længe deres Kirke
taarn vedligeholdtes som Sømærke.

Paa nogle faa Kirketaarne har man indrettet astronomisk Ob
servatorium. Rundetaarn ved Trinitatis Kirke i København be
høver ikke nærmere Omtale her. Ved Aar 1800 var der Observa
torium i Brejninge Kirkes Taarn paa Taasinge, ved 1830 paa 
Snoldelev Kirketaarn ved København. Det af V.edel Simonsen 
omtalte Observatorium paa Dreslette Kirketaarn paa Fyn skal 
maaske blot forstaas som en Udsigtsplads, som Niels Ryberg lod 
indrette der ligesom paa Taarnet af Køng Kirke i Sydsjælland.
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Skole. Da den almindelige Folkeundervisning fra først af øve
des gennem Kirken, er det naturligt, at Kirkebygningen maatte 
gøre Tjeneste som Skole. Med Reformationen rejstes Kravet om, 
at Almuen kunde læse Skriften paa Dansk, og det blev paalagt 
Sognepræsterne at forestaa Undervisningen i Kristendom, idet de 
selv skulde undervise de ældre, medens Degnen under Præstens 
Tilsyn skulde undervise Børnene. Ordinansen af 1539 bestemte, 
at Degnens Katekismuslæsning med Børnene skulde finde Sted 
en Gang om Ugen paa et af Sognepræsten udpeget Sted, og Peder 
Palladius’ Visitatsbog, hvis Anvisninger fik Gyldighed for hele 
Landet, paalægger Børnene at møde i Kirken om Morgenen, naar 
Degnen klemter 15 eller 16 Klemt, »og straks findes her udi disse 
øverste Stole . . . ., og eders Sognedegn skal staa og læse Børne
lærdom for eder med Lyst og Lempe«. Der udviklede sig mange
steds den Praksis, at Landsbyskole afholdtes i Kirken, i Sakristiet 
eller i Vaabenhuset, og denne Ordning vedvarede hist og her til 
op i det 18de Aarhundrede, altsaa til den Tid, da Landsbyskoler 
ellers var rejst' overalt i Landet.

Skolen i Kirken finder vi oftest nævnt i Sønderjylland, hvor 
Ordningen holdt sig længst. Fra Haderslevegnen kan anføres 
Vonsild, Dalby, Vejstrup og Aller Kirker. I Magstrup benyttedes 
Sakristiet til Skole 1710. Aaret efter omtales Undervisningen i 
Stenderup Kirkes Vaabenhus og i Bjert Kirkes Sakristi; det før
ste var forsynet med 5 smaa Vinduer, Skorsten, 2 Borde og 2 
Bænke, det andet med 9 Vinduer, Skorsten o. s. v. I Hjerndrup 
var der Skole med Skorsten, først i Taarnet, senere i Vaaben
huset. Først 1765 fik disse sønderjyske Skoler egen Bygning. 
Fra Kongeriget kan tilføjes Øster Snede Kirke, hvori en Skole
holder ifølge Kirkeregnskabet 1614 lærte Børnene at læse og 
skrive »og plejede at staa paa Orgelværket«, samt Søllinge paa 
Fyn, hvor Skolestuen ved Aar 1700 var i det brede Kirketaarn. 
Ved samme Tid savnede de fleste Sogne paa Langeland Skole
bygninger, men Degnene læste dog flittigt med Børnene, og enkelte 
Steder betalte man omløbende Lærere, som læste med Børn i 
Vaabenhusene. — Efter Skoleundervisningens oprindelige Form
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maa det have været lige saa naturligt at udnytte Kirken dertil 
som til Konfirmationsforberedelse.

En særlig Form for Undervisning i Kirken var Præstens og 
senere Kateketens Undervisning af de voksne Sognebørn, men 
denne vil dog formentlig ikke med Rette kunne inddrages under 
Profanbenyttelse. Det samme gælder Udøvelsen af det Lektor
embede ved Domkirkerne, som allerede indførtes ved Kirke
ordinansen. I Ribe holdt Lektoren sine latinske Forelæsninger 
over den hellige Skrift for Kanniker, Skoledegne og forstandige 
Rorgere i det tidligere St. Barbara Kapel paa Sydsiden af Dom
kirkens Kor, hvor der var indrettet en Foredragssal. — Skønt den 
højere Skole fra katolsk Tid havde Tilknytning til Kirken, vil det 
ejheller i egentlig Forstand kunne betegnes som Profanbenyttelse 
af Kirkebygningen, naar en af Reformationstidens nye Latinsko
ler, saaledes som Skolen i Ringsted, tog en af Kirkens Tilbygnin
ger i Besiddelse. Her er blot Tale om Benyttelse af en tilovers
bleven Tilbygning. Ogsaa Kirkelader og Gildeshuse blev Skoler.

Bibliotek. Som en naturlig Følge af den katolske Gejstligheds 
Overlegenhed indenfor de litterære Sysler knyttedes Middelalde
rens Biblioteker til de større Kirker eller kirkelige Stiftelser, i 
første Række til Domkapitlerne. Undertiden kunde disse Bog
samlinger have Plads i selve Kirken. Den i 1419 afdøde Degn 
i Roskilde Laurits Jensen oprettede et Bibliotek i St. Sigfreds 
Kapel ved Domkirken. Det var Sædvane at testamentere Bøger 
til Kirkerne, og denne Skik holdt sig endnu en Tid efter Refor
mationen. Efter denne blev Biblioteker ved Kirker og Klostre 
undersøgt, først for at fjærne papistiske Skrifter, senere for at 
indsamle værdifulde Værker og imødekomme Ønsker om Opret
telse af Bogsamlinger ved Latinskolerne. 1554 paabød saaledes 
et Kongebrev Undersøgelse af alle de Bøger, som fandtes i Koret 
eller Sakristiet af Voer Klosterkirke. Ribe Domkapitels Bibliotek 
fandtes i Kapellet Betlehem, men flyttedes, da dette blev omdannet 
til Gravkapel, til St. Barbara Kapel. 1561 fik Bispen i Aarhus Brev 
om at samle alle de Bøger, som fandtes ved Domkirken eller til
hører den, samt de, der senere maatte blive givne dertil, til et
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Bibliotek, der altid skulde blive ved Magt. Det siges dog ikke 
direkte, at dette skulde have til Huse i Kirken. 1573 udstedte 
Frederik den Anden Gavebrev til Skolen i Aalborg paa den Bog
samling, som afdøde M. Henrik Gercken havde efterladt sig; Bø
gerne skulde registreres og indsættes i Vor Frue Kirke. To Aar 
senere omtales et Liberi, som man var begyndt at anlægge i 
Budolfi Kirke i samme Købsted, og indtil 1717 stod denne Bog
samling i et Kammer bag Koret. — I Fuglse Kirke paa Lolland 
viste Henning Gøye til Kærstrup 1596 Stedets Provst et kosteligt 
Liberi af alle Fakulteter, som han havde skænket Kirken til evig 
Ihukommelse og blivende Liggendefæ, og som da var anbragt 
ovenpaa denne Adelsmands Begravelsessted i Nordkapellet. Den 
i 1588 afdøde Provst Peder Hasling i Nykøbing paa Falster 
testamenterede sin Bogsamling til Brug for Stedets Præster, og 
den opbevaredes senere i et Skab paa Korets Sydvæg. I det øvre 
Stokværk af det paafaldende høje Vaabenhus ved Hornslet Kirke 
opbevaredes Holger Rosenkrantz den Lærdes (død 1642) Biblio
tek, som senere udvidedes af Iver Rosenkrantz og af Præsten M. 
Rise, bl. a. med latinske og græske Klassikere. Helt op mod vor 
egen Tid fandtes Bibliotek i Flensborg Nikolajkirke, og omkring 
1800 omtales det af Sognepræsten Peder Wandal (død 1659) 
skænkede Bibliotek i Magstrup Kirke ved Haderslev, som bl. a. 
indeholdt græske Haandskrifter. Det i 1806 oprettede Morsland 
Laanebibliotek fik Plads i et Aflukke i Nykøbing Kirkes Nord
osthjørne, hvor Døbefonten tidligere stod. Roskilde Stiftsbiblio
tek stod indtil 1859 i Riddersalen over Helligtrekongers Kapel 
ved Roskilde Domkirke. Universitetsbiblioteket paa Trinitatis 
Kirkeloft i København er for kendt til at behøve nærmere 
Omtale.

Bog udsalg. Før Bogtrykkerkunstens Indførelse var det i Reg
len gejstlige Personer, som foretog Afskrivningen af Bøger og 
andre Manuskripter, og herved fik Boghandlen en naturlig Til
knytning til Kirken. Dertil kom den Omstændighed, at Marked
afholdelsen ved Kirker paa Valfarts- og Festdage gav Boghand
lere Anledning til at rejse deres Boder eller Stader paa Kirke-
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gaarde eller i Kirker. De saaledes falholdte Bøger skulde natur
ligvis helst omhandle religiøse Emner, men det var ingenlunde 
altid Tilfældet. Ved Siden af Bøger forhandledes Flyveblade, Væg
tavler, Helgenbilleder, der efter Reformationen erstattedes af 
Skriftsprog og lignende Tryksager, som var efterspurgt i større 
Kredse. 1638 fandt Christian den Fjerdé sig foranlediget til at 
give Bogførerne i Landet følgende Advarsel:

»Eftersom vi komme i Forfaring, hvorledes underskedlige Bø
ger og Skrifter, som Ulspil og deslige, saa og letfærdige Boleviser 
og andre utjenlige Viser, Digt, Fabel, Æventyr og ublu Kærlig
hedsbøger endog i Kirkerne paa mange Steder udi vore Riger Dan
mark og Norge, mange til stor Forargelse, at sælges, uanset dér 
alene Bøger fal skulde holdes og saadanne Skrifter, som til Op
byggelse tjene kunde og ikke til Forargelse og Nedbrydelse, da 
endog paa ingen Steder her udi vore Riger bør at lides (d.v.s.taa- 
les) letfærdige og forargelige Bøger, dog paa det ikke alene saa
danne ublu Skrifter og Viser, medens og al anden Fabelværk, Ul
spil og Æventyr af Kirker nu først kan vorde afskaffet, ville vi med 
dette vort aabne Brev strengeligen og alvorligen alle Bogførere, 
som i begge vore fornævnte Lande med Bøger handle, forbudet 
have, at de ikke herefter enten fornævnte Ulspil eller andre saa
danne fornævnte unyttige Skrifter udi nogen Kirke fal haver, sæl
ger eller afhænder. Saafremt nogen Bogfører sig herimod for
bryder, da skal alle deslige Bøger og letfærdige Skrifter hannem 
fratages, og han efter sin Formue bøde til Kirken. Thi byde vi 
og hermed strængeligen befale alle vore Lensmænd, Bisper, Prov
ster, Præster, Kirkeværger over begge fornævnte Riger, de flittig 
Indseende herudi have og alvorligen herover holde, som vedbør. 
Og paa det ingen Bogfører sig uafvidende mod dette vort Forbud 
skal forbryde, da ville vi, at Præsten og Kirkeværgerne til hver 
Kirke, som Bogførerne begære deres Bøger at sælge udi, skulle 
dennom om dette vort aabne Brev tilforn advare, og om Præsten 
til hver Kirke og Kirkeværgerne findes forsømmelige, Bogførerne 
herom at paaminde og advare, og Bogførerne tilstedes i Kirkerne 
saadanne forbudne utilbørlige Bøger og Skrifter at falholde, da
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skulle de efter Lensmandens og Bispens Sigelse bøde til Kir
ken . . . . . .

Om Boghandlen i Københavns Fruekirke foreligger der særlig 
fyldige Oplysninger fra Tiden efter Reformationen. 1549 indret
tede en Snedker et Liberi i St. Rochi Kapel ved denne Kirke, og 
her oprettedes et fast Bogudsalg, der 1561 blev udlejet til Bog
handler Baltzer Kavs og efter hans Død 1583 til Hans Aalborg, 
der 1597 fik Lejekontrakt paa længere Sigt og samtidig sikrede 
sig Tilladelse til at opsætte et Skab til Bøgerne i Kapellet eller 
andet belejligt Sted i Kirken. Senere nævnes andre Stader i Ka
pellet, saaledes overtog Valentin Bogbinder et i Aaret 1606, me
dens Salomon Sartor, der tidligere havde staaet med sine Bøger 
paa en Plads, hvortil Fonten flyttedes, 1622 fik et andet i Kapel
lets Gang; tre Aar senere flyttede han efter Overenskomst med 
Hans Aalborgs Enke ind i selve Kapellet. Aktstykker vedrørende 
Frue Kirkes Boghandlere i Tiden efter 1614 er iøvrigt udgivet af 
H. F. Rørdam i Danske Magasin 5. Række I Bind, p. 133 ff., 
hvorfor der ikke her skal kommes nærmere ind derpaa. Blot 
skal det nævnes, at omrejsende Bogførere ogsaa slog deres Stader 
op i Kirken ved Siden af de faste Bogudsalg. F. Eks. betalte en 
tysk Bogfører, Just Styrz, 1559 Leje af et Stade i Vaabenhuset.

I Københavns Nikolajkirke havde Christian Cassuben Bogud
salg i 1660erne. 1553 stod Bogfører Hans Vingaard fra Køben
havn med sin Svend i Malmø Kirkes Vaabenhus, og Kirkeregn
skaberne fra 1555 nævner ogsaa Boghandlere der. Til Ribe Dom
kirke betalte Bogfører Hans Bremer fra Aarhus for et Stade un
der Efteraarsmarkedet 1599, og i første Halvdel af det 18de 
Aarhundrede kunde man endnu købe Bøger og Viser i Domkir
ken. I Aarhus Domkirke fik Fru Else Marsvin 1625 Gravsted i 
en Del af Nordkapellet, »som Bogføreren plejer at staa«, men 
dette betød ikke, at Boghandlen i Kirken var forbi, thi 1647 mod
tog den Leje af to Stader for Bogførere. I Kirkeregnskaber fra 
Horsens finder vi lignende Indtægtsposter: 1687 »En Boghandler 
for Stade i Kirken 2 Mark«, 1693 »Tre Bogbindere for Stade i 
Kirken St. Hans Marked 1 Rigsdaler«, efter Mikkelsmarked 
samme Aar »En Bogbinders Kone betalt 2 Mrk. for et Stade i
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Kirken ved Marked«, og endelig 1694 »Sophie Bogførers for at 
staa i Kirken til St. Michaels Marked 2 Mark«. Til Viborg Dom
kirke drog Bogbinder Bertel Wolche fra Aalborg med sine Bøger 
ved Snapsting og anden gunstig Lejlighed, og omkring 1685 var 
der tre eller fire Stadepladser i denne Kirke. I St. Knuds Kirke 
i Odense holdt Peder Havbold af og til sit Udsalg i det 17de Aar- 
hundredes senere Del.

Markedsboder. Anden Handel. Markeder opstod paa Steder, 
hvor Folk samledes i stort Tal paa bestemte Tider af Aaret. I 
Middelalderen gav Kirkens særlige Fester eller Højtider Anled
ning til Markedafholdelse. Ved Kermesse eller paa andre sær
lige Fest- eller Afladsdage strømmede Andægtige, Syge eller Af
ladsøgende med deres Paarørende til den paagældende Kirke, og 
der var da en særlig god Lejlighed til at handle. Markedsboderne 
rykkede Kirken nær og trængte ikke sjældent ind paa Kirkegaar- 
den, ja ind i selve Kirken. I Købstederne var jo Torv og Mar
kedsplads hyppigt Kirkens nærmeste Nabo, og i Landsbyerne 
laa Torvets Forgænger, Gadepladsen med Bystævnet, hyppigt ud 
for Kirken. Ogsaa udenfor Markedstid var Handlende tilbøjelige 
til at tage Opstilling ved Kirken. Paa Søndage lod Oluf Bager 
Klæde sælge i Alenvis paa fynske Kirkegaarde. I vor egen Tid 
huskes Kagekonen foran Landsbyens Kirkegaardslaage.

Lollands Gejstlighed klagede 1579 over, at der sommesteds 
kom Fremmede med deres Varer og vilde bruge Købmandsskab 
om Søndagen paa Kirkegaarden eller udenfor denne. I Aarhun- 
dredet efter Reformationen maatte Regeringen atter og atter ud
stede Forbud mod Søndagshandel ved Kirketid, samtidig med, 
at den Gang paa Gang foretog Omlægninger af Markeder, dels 
ved at henlægge dem fra Søn- og Helligdage til Hverdage og dels 
ved at flytte dem bort fra saadanne Kirker, hvor der efter gam
mel Sædvane skete Misbrug. Om ikke eneste Aarsag, saa var 
Markedets Profanering af Kirke eller Kirkegaard en af Bevæg
grundene til saadanne Paabud. Allerede Christian den Anden 
søgte — dog utvivlsomt af Hensyn til Købstednæringen — ved 
sine Privilegier for Købstederne paa Sjælland og Smaalandene
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af 1521 at forbyde Markeder paa Landsbyer, K ir k e g a a r d e ,  
Herregaarde, Klostre og Præstegaarde.

1489 nævnes Viborgernes Stadepladser ved Marked paa Vester
vig Kirkegaard. 1540 traf man i Ribe Bestemmelser om Ordnin
gen af Markedsboder paa Domkirkegaarden. Boderne skulde 
bygges paa Kirkegaardens nordre Del, saaledes at Købstadens 
egne Kræmmere stod i Række langs med Kirken og de fremmede 
Kræmmere overfor dem paa den Side, der vendte ud mod Bød
delsgade. Saa længe der var Plads paa Kirkegaarden, maatte in
gen Boder opsættes paa Gaden. Fire Aar senere solgte Ribe Ka
pitlet til Byen syv Boder, som stod paa Kirkegaarden ud til Tor
vet. — 1561 forbød Provsten Kirkeværgerne i Sæddinge paa Lol
land at tillade nogen, hvem det end var, som kom til Sæddinge 
Marked Trinitatis Søndag, at opslaa deres Boder paa Kirkegaar- 
den eller græsse deres. Heste der. 1585 flyttedes det Marked, der 
tidligere var holdt Vor Frue Dag nativitatis (8de September) i 
Lerup By, til Han Herreds Tingsted, da Stedets Præst havde kla
get over, at Kirkegaardsdiget blev nedbrudt af Kødmangere til 
Gruer og Hytter, og at Vaabenhusdøren var bleven opbrudt og 
Kvæg drevet derind. Ved samme Lejlighed oplyses det, at dette 
Lerup Marked havde sin første Begyndelse fra den pavelige Af
lad og da kun besøgtes af en eller to gaaende Kræmmere, der drev 
nogen Smaahandel; men Aar for Aar var det bleven besøgt af 
flere og flere Købmænd og Almuesfolk. Markedets Tilknytning 
til Kirken er herved tydeligt udtalt, derimod nævnes det ikke, 
at der fandtes en Helligkilde, Vor Frue Kilde, Vest for Kirken.

Det vilde ikke falde vanskeligt at oplede flere Eksempler paa 
Markedafholdelse paa Kirkegaarde, især ikke ved saadanne, hvor 
der fandtes en Helligkilde eller andet Maal for Valfart. Adskil
ligt sværere er det at finde danske Vidnesbyrd om Handel inden
for Kirkens Mure, naar der ses bort fra den allerede omtalte Bog
handel. Fra Udlandet er Forholdet imidlertid velkendt. Sorø 
Klosterregnskaber fra 1560erne viser, at fremmede Købmænd 
dengang solgte Varer saasom Peber og Ingefær i Kirken, og Ribe 
Tingbog fra 1612 røber, at en Buntmager havde haft Stade i Dom- 
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kirken ved tre Markeder. Endnu op i det 19de Aarhundrede var 
der Markedsboder i Slesvig Domkirkes Korsgange.

Gilde. Kun faa Kilder omtaler den middelalderlige Skik at 
holde Maaltid eller Drikkelag i Kirken ved Bryllup, og kun An
tydninger kan, efter at være sammenholdt med Paralleller fra 
andre Lande, tages som Vidnesbyrd om, at ogsaa andre Gilder 
kan have fundet Sted i det indviede Hus. — I »EnTractat« skri
ver Peder Palladius angaaende Bryllup: »Her skal man ramme 
Maade med, at det bliver ikke for meget eller for mange Dage, 
ejheller med stor Overflødighed, efterdi at den Huggetønde er 
aflagt, og Bryllupsfolkene maa ikke heller æde og drikke i Kir
ken eller gøre et Dansehus af Kirken, thi det hører Djævelens 
Børn til og skeer til Guds store Bespottelse«. Videre hedder det 
i Palladius’ Visitatsbog: » . . . .  ingen tilstede at ride eller rende 
ind paa Kirkegaarden i Bryllupstid, det hørte Djævelen til saa 
vel som den Slemmen og Demmen, man havde i Kirken paa 
anden eller tredie Bryllupsdag, det er aflagt til Landsting«, og 
senere sammesteds: » . . . .  ikke den Slemmen og Demmen og 
Dansen med Pibe og Tromme, som skete her udi Sjælland inden 
Kirkedørene om Mandag eller Tirsdag i Bryllupsugen, det hørte 
Djævelen af Helvede til og er derfor aflagt til Landsting ved Kon
gens Sværd«. Her har altsaa foreligget en fra Papismen arvet 
Skik, som man med ganske særlig Strænghed, Trusel om Døds
straf ved Kongens Sværd, søgte at afskaffe. Men det gik dog 
ikke saa let hermed. 1564 noteredes paa Roskilde Landemode, 
at ved Bryllupper maatte Maden eller Drikkevarerne ikke brin
ges ind i Kirken, at der ikke skulde holdes Ædegilder og Drikke
gilder der, og Aaret efter paalagdes det sammesteds, at Præste- 
mænd ikke maatte være Køgemestre eller beflitte sig noget med 
Huggeretønde. 1573 omtaler N. Jespersen i sin Gradual »Utugt 
af drukne Folk, Spillemænd, Mad og Drikke i Kirken«. Skikken 
kendes ogsaa pletvis fra de andre nordiske Lande, saaledes for
bød man paa Gotland Folk at komme drukne paa anden Bryl
lupsdag, »forklædt eller uforklædt med 01 eller anden Drik til 
Kirken«. — I senere Tid omtales den som opretholdt visse Steder
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i Landet, dog nu saaledes, at Maden eller Drikken indtoges paa 
Kirkegaarden eller foran Indgangen til denne paa den aabne 
Plads, som i en Del sønderjyske Sogne bærer Navnet Brudeplad
sen. Netop i Sønderjylland og Ribeegnen synes Sædvanen at have 
holdt sig længst. Om Oksby i Tiden ved 1840—50 meddeler Mor
ten Eskesen i sine Erindringer, at det var Skik, at man bragte 
»gode Sager med sig fra Højtidsgaardene og til Kirken, hvor der 
da blev øvet en storartet Gæstfrihed lige udenfor Kirkegaards- 
porten, hvor Vognene holdt med Mad og Drikke, baade 01 og 
Brændevin. Jeg blev noget sær ved det, da jeg første Gang, jeg 
var i Oksby Kirke, blev taget under Armen af en ungdommelig, 
munter Mand, som jeg aldrig før havde set, ført ud af Vognen 
og med stor Venlighed budt Krims (en Slags Kage) og en Taar 
paa Brudeparrets Velgaaende«.

Naar nyere Tids Folkeskik vedrørende Maaltid og Drik uden
for Kirken ved Bryllup kan føres tilbage til Middelalderens Gilde 
i selve Kirken, saa maa det være et Spørgsmaal, om ikke ogsaa 
andre fra nyere Tid kendte Skikke med tilsvarende Traktement 
ved Kirken har fulgt samme Udviklingslinie, selvom de næppe 
kan have været saa indgroede som Bryllupsskikken. I danske 
Folkelivsskildringer fra 18de og 19de Aarhundrede forekommer 
nu og da Meddelelser om Traktement ved Kirken saa vel ved Daab 
og Kirkegangskoners Indledning efter Barnefødsel som ved Be
gravelse. Ved Daab i Ods Herred blev medbragt Mad saaledes 
efter Kirketjenesten uddelt ved Vaabenhusdøren, og det gjaldt 
om, at alle, der ikke havde taget Del i Dagens foregaaende Gil- 
desmaaltid, nu fik Del i Maden. Ifølge en af Tang Kristensens 
Optegnelser havde Bønderne i Skæve i Vendsyssel »langt ned i 
Tiden holdt Gravøl, efter at Liget var sat i Jorden, uden for 
Kirkegaarden; de havde Smørrebrød og Brændevin med i Over
flod«. Hér er maaske ikke Tale om det egentlige Gravøl, men 
dette Maaltid, ved Graven eller i Kirken, er velkendt fra andre 
europæiske Lande. — Folkevisen nævner Dans paa Kirkegaard.

Vedrørende Gildesskikke i Kirker ved Aarets Fester og Høj
tider foreligger der sparsomme Meddelelser, og ogsaa her er en
kelte ældre Kilder for Haanden. I Ærkebiskop Birgers Synodal-
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statuter, trykt 1514, forbydes, at »nogle i visse Kirker, Kapeller 
eller Kirkegaarde paa visse hellige Aftener og Nætter, især St. 
Johannes den Døbers og Budolfi, uden Frygt for Gud vedblive 
med hedenske Skikke, idet de opføre Danse, tage Billederne 
(o: Helgenfigurerne) ned fra Altrene, synge de skændigste Sange 
og udøve andre overtroiske Misbrug, som de aarlig plejede at 
udøve«. I det 17de Aarhundrede huskede man endnu paa Föhr, 
at de nordfrisiske Jomfruer tidligere havde danset det nye Aar 
ind foran Vesterlandsför Kirkegaardsportal. 1564 blev der paa 
Roskilde Landemode nedlagt Forbud imod, at Præster tog Offer 
af Majgreven og hans Følge af unge Bønderkarle, der første Søn
dag i Maj drog bevæbnede og drukne ind i Kirken. — 
Maaske kan et og andet Træk af gammeldags dansk Folkebrug 
betragtes som den sidste Udløber af lignende Skikke, saaledes 
det paa Mors erindrede, at Børnene i Erslev alle skulde løbe op 
paa Kirkegaarden for at lege, medens Klokkerne Juleaften rin
gede Julen ind.

Det kan diskuteres, om de her berørte Sædvaner ved Familie- 
og Aarsfester kan betegnes som profane. De hører til de forskel
lige Brug, som den katolske Kirke mødte paa sin Vej frem gen
nem Europa og ofte maatte tolerere, saaledes at de officielt eller 
uofficielt kunde glide ind som lokale Kirkeskikke. — Som Be
fordrer og Opretholder af saadanne Kirken paatvungne Fest
skikke staar i første Række Gildesvæsenet, saaledes som det frem- 
traadte saavel i de primære, i Landbefolkningens Lag naturligt 
fremvoksede Gildesorganisationer, som i de sekundære, navnlig 
fra Købstederne kendte Helgengilder. Gennem Gildesskraaer og 
andre Kilder ses, hvorledes Samdrikken og Fællesmaaltidet ved 
Festerne indebar sakramental Værdi. Skridtet fra Gildeshuset til 
Kirken var ikke langt. Gilder kunde have egen Præst og Kapel 
ved en Kirke, og udenlandske Kilder viser, at Gildesbrødrene me
get vel kunde møde til Højtidsbordet i dette Kapel eller andet
steds i Kirken. Det af Christian den Første stiftede Ordensbro
derskab, hvoraf Elefantordenen opstod, havde Tilknytning til det 
ligeledes af Kongen stiftede Helligtrekongers Kapel ved Roskilde 
Domkirke og har haft Mødesal i den saakaldte Riddersal i Ka-
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pellets andet Stokværk. Her er utvivlsomt afholdt en Del af Bro
derskabets »højtidelige Dage og Værtsskaber«, hvori Kong Hans 
ifølge Ove Bilde altid deltog. Det er sandsynligt, at dette Eksem
pel ikke er det eneste, og at enkelte af de Rum, der kan træffes 
i øvre Stokværker i Taarne og Tilbygninger ved danske Kirker, 
kan forklares som Gildesstuer for Kalenter eller Helgengilder. Paa
faldende er det, at flere Kirker har to middelalderlige Vaabenhuse, 
og den ovenfor nævnte Tradition om senere Tids Fællesspisning i 
Vaabenhusdøren kan maaske tyde paa, at saadanne Tilbygnin
ger kunde benyttes af Landsognenes Gildeslag. — Det vilde føre 
for vidt her at gaa nærmere ind paa de fra Europa kendte sakra
mentale Maaltider i Kirke eller paa Kirkegaard eller paa de især 
fra den græsk-katolske Kirke kendte Spise- eller Gildesrum, hvoraf 
der i en Kirke kunde være ét for Kvinder og ét for Mænd.

Det sparsomme danske Materiale, som her har kunnet samles 
vedrørende Gilder i Kirken, tillader ikke almindelige Slutninger. 
Men. det kan dog anføres som paafaldende, at adskillige af de 
middelalderlige Gildeshuse, hvis Beliggenhed er nærmere kendt, 
er opført paa eller op til Kirkegaarde. Kendskabet er saa at sige 
begrænset til Gildeshuse i Købsteder, medens der kun undtagel
sesvis foreligger nærmere Oplysninger om Gildeshuse, eller som 
de ogsaa kaldtes Gildeslader, i Landsognene. Kirken i Vranum 
Syd for Viborg tilmageskiftede sig 1465 Gildets Hus der, saa der 
er Grund til at antage, at det har ligget nær denne. De primitive 
aabne Gildesvale for de bornholmske Sognegilder laa fortrinsvis 
ved Kirkerne. Olaus Magnus meddeler vedrørende Sveriges sene
ste katolske Tid, at Befolkningen plejede at afholde fromme Fæl- 
lesmaaltider ved visse Højtider »i et stort Hus ved Kirken, byg
get til dette Formaal«. Fra senere Tid kendes svenske Gildes
stuer til Bryllupsgilder, og her kunde den symbolske Sengeled
ning finde Sted i en af Kirkens Tilbygninger, f. Eks. Sakristiet. 
I Danmark forbød Christian den Anden ved sine kortvarige Be
stemmelser om Indskrænkning af Overdaadighed Almuen paa 
Landet at indbyde flere Gæster, end deres daglige Stuer kunde 
rumme; Lader maatte ikke benyttes hertil, ejheller maatte nye 
Huse opføres til dette Brug. — Ved anden Lejlighed har Forfat-
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teren udtalt Formodningen om, at en Del af de saakaldte Kirke
lader kan have tjent som Gildeshuse.

I Forbindelse med ovenstaaende kan maaske ogsaa anføres, at 
en Del af de store Købstedkirker saa sent som i det 17de Aar- 
hundrede fik legaliserede Vinkældere, saaledes Domkirkerne 
i Lund, Roskilde og Rihe. Overhovedet har det været al
mindeligt i ældre Tid at holde Udskænkning i Nærheden af en 
Kirke. Mange har aabenbart været tilbøjelig til at drikke, naar 
de var naaet frem til Kirken, og at tørstige Sjæle hist og her 
kunde se sit Snit til at tage sig en Hjertestyrkning under Guds
tjenesten, røber Betegnelser som Brændevinsgangen eller lignende, 
knyttet til visse Stolestader, f. Eks. i Nykøbing Mors og Thisted 
Kirker. — Fra de første Menneskealdre efter Reformationen fore
ligger en Række Forbud mod Præsters Krohold og Ølsalg, lige
som Folkelivsskildringer fra senere Tid betragter det som en 
almindelig Sædvane i mange Egne, at Følget ved Barnedaab eller 
Bryllup spiste og drak i Præstegaarden, sjældnere hos Degnen, 
umiddelbart før eller efter Kirkegangen. Maden var dog som 
Regel bragt med af Værtsfolkene fra Hjemmet ligesom ved den 
foran omtalte Spisning ved Vaabenhusdøren. I større Sogne havde 
man undertiden Husrum dertil ved Kirkestalden, hvor udenbys 
Kirkegængere opstaldede deres Heste. Af disse saakaldte Kirke
stalde, Hestelader, Staldlader eller Kirkehuse og af Kirkelader 
opstod undertiden Kroer, f. Eks. i Vissenbjerg paa Fyn, og ikke 
uden Grund siger man, at Kro ligger ved Kirke.

Herberg? Det er ikke helt usædvanligt, særlig ikke i Optegnel
ser fra det 17de og 18de Aarhundrede, at træffe Sagn eller Paa
stand om, at en Præst eller Munk i fjærn Fortid har boet i en 
eller anden Kirke. Saadanne Paastande er i Reglen knyttet til 
de Kirker, der har et beboeligt Kammer, hvis Tilstedeværelse 
maatte være tilstrækkelig til at fremkalde Tanken derom. Er 
Rummet lille, tales der som foran nævnt om Præstens Skjul, et 
Begreb, som ogsaa kendes fra Norge og England. Man kan 
næppe lægge nogensomhelst Vægt paa saadanne sagnagtige Over
leveringer i de enkelte Tilfælde, men ganske usandsynligt er det
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ikke, at Kirker, der i Middelalderen er blevet betjent af præste- 
viede Munke fra et Kloster i Egnen eller af andre Løbepræster, 
kan have haft et særligt Herberg for det Tilfælde, at Præsten 
maatte overnatte paa Stedet. Hvad specielt de første Aarhundre- 
der af vor Middelalder angaar, saa er Kendskabet til de herhen- 
hørende Forhold meget begrænset. Der er ved enkelte Landsby
kirker, saaledes f. Eks. Hunseby paa Lolland, Tegn paa, at der 
har boet smaa Klerkesamfund, og saadanne har meget vel kun
net have haft den samme bygningsmæssige Tilknytning til Kir
ken, som vi i det større kender fra Domkapitler og Klostre.

Kan der ikke siges noget afgørende om Præstens paastaaede 
Herberg i selve Kirken, saa forholder det sig anderledes, naar 
det gælder Herberg paa Kirkegaarden eller op til denne. Ved 
Jyllinge Kirkegaardsmur paa Sjælland havde Æbelholt Kloster 
et grundmuret »Kirkehus«, hvor Præstemunkene logerede, naar 
de kom til Kirken for at forrette Tjeneste. Ganske sandsynlige 
bliver derfor enkelte Traditioner om lignende Forhold, og der 
er ikke Grund til at tvivle om Rigtigheden af den af T. B. Birche- 
rod nedtegnede Overlevering, at grundmurede Huse laa op til 
Ubberud og Trøstrup-Korup Kirkegaardsmure paa Fyn. Mun
kene tog ind der, naar de var kommet fra Odense og ikke kunde 
tage tilbage samme Dag for ondt Vejr. Saa meget sandsynligere 
bliver denne Meddelelse fra Tiden omkring 1700, naar det ses, 
at Biskop Peter i Odense 1335 overdrog Prioren i St. Knuds Klo
ster og hans Efterfølgere at lade Ubberud Kirke betjene af præ- 
steviede Munke eller andre Præster, og at Kirken ved Reforma
tionen tilhørte Klostret. Forhold som de her nævnte bringer 
Tanken hen paa de ovennævnte Kirkestalde eller Hestelader, 
som, naar Kirken havde en Fæster eller Tjener boende deri, kald
tes Kirkehuse. Heri kunde der i nyere Tid være en Stue for Præ
sten, naar Kirken var Annex, eller, som f. Eks. i Janderup eller 
andre store Sogne, for Sognebørnene. Fra Sverige kendes Sogne
stuer. En almindelig Herbergforpligtelse, som netop sædvanlig
vis knyttedes til Kirker, Klostre, Præstegaarde og Gildeshuse, 
hvilede ogsaa, om end maaske kun visse Steder, paa saadanne 
Huse eller Lader. I den nu forsvundne, grundmurede Kirkelade
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ved Ørum Kirke i Djursland skulde der forhen til enhver Tid 
findes Lys og Brændsel til Rejsende. Man erindrer Finderup 
»Lade«, hvori Erik Klipping ifølge Folkevisen søgte Herberg i 
Mordnatten, og de Lofthuse eller Herberger, der kendes fra en 
Del Præstegaarde (Ingstrup, Lunde, Volstrup, Haverslev m.fl.). 
Kirkeladen ligger undertiden i Præstegaarden. I Horne Præste- 
gaard paa Fyn findes et middelalderligt Stenhus med Kamin.

Skuespil. Ligesom Gilderne har ogsaa Processioner og Skue
spil i Kirke og paa Kirkegaard i Middelalderen haft kirkelig Be
tydning. Som levende Billedbøger benyttedes gejstlige Skuespil 
overfor Menigheden, der ved Synet af de oprullede Scener af 
Kristi Fødsels- eller Lidelseshistorie eller af Helgeners Levned 
modtog Indtryk, som den ikke selv var i Stand til at skaffe sig 
ved Læsning af den hellige Skrift eller Legenderne. Spillene knyt
tedes til de Højtidsdage, hvis Tekst i Skriften de illustrerede, 
eller til en Helgens Festdag. Komedier med verdsligt Indhold, 
ja selv Narrespil, kunde dog ogsaa finde Hus i Kirker. De gejst
lige Spil foregik først som Led i Gudstjenesten, senere i Tiden 
blev de løsnet derfra. — I Danmark har Efterklang af et saadant 
Festspil med tilhørende Procession holdt sig i de Optog, hvorved 
udklædte unge Karle eller Børn, forestillende de hellige tre Kon
ger fra Østerland, syngende drog omkring fra Hjem til Hjem 
Helligtrekongers Aften med en lysende Stjernelygte.

Efter Reformationen mistede Skuespillet ikke straks sin For
bindelse med Kirken, da Latinskolens Disciple bar Traditionen 
videre. Allerede i katolsk Tid maa Domskolernes Disciple og 
Kordrenge have medvirket i gejstlige Spil. Vedrørende Skole
komediens Historie i Danmark foreligger der i øvrigt Litteratur; 
vi skal ikke komme nærmere ind derpaa, men blot nævne enkelte 
Skuespilopførelser indenfor Emnet. I Pinsen 1573 spillede 
Disciple i Helsingør Komedie paa en af Købstedens Kirkegaarde. 
1635 opførte Disciple i Slesvig paa Latin Terents »Andria« i Ko
ret i Byens Domkirke, men udviste en saa usømmelig Opførsel, 
bl. a. ved at fremstille en Fødselsscene foran Højalteret og lade 
en af Kirkens udskaarne Figurer forestille Barnet, at Øvrigheden
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senere modsatte sig Opførelsen af en anden klassisk Komedie 
paa dette Sted. Aaret efter fik en Trup Gøglere Tilladelse til at 
fremføre Komedien »Lazarus og den rige Mand« ved Kirker i 
Haderslevegnen efter endt Søndagsgudstjeneste. Endnu 1706 fik 
Skolen i Aalborg Bispens Tilladelse til at spille Komedien om 
Lazarus i Budolfi Kirke. Skolekomedier paa Kirkegaarde var ret 
almindelige i enkelte større Købsteder. I Ribe var Palladsjorden 
Sydøst for Domkirken udlagt til Friluftsscene og Festplads. For
ordningen af 19. Maj 1676 forbød Komediespil paa Søn- og Hel
ligdage.

Arkiv. Kirkernes Arkiver opbevaredes som Regel i selve Kir
ken eller i Sakristiet. Paa Roskilde Landemode hed det 1579, 
at Præster og Kirkeværger skulde efterse, hvad der maatte findes 
i Kirkerne af gamle Breve vedrørende Kirkegods m. m., og dette 
>i« kan sikkert tages bogstaveligt. De mindre Kirker, der ikke 
besad større Ejendomme, kunde nøjes med en Brevkiste eller 
et Skab, hvori saavel Breve som Pengebeløb eller andre Værdi
genstande laa under Laas og Lukke. Saadanne jærnbeslaaede 
Egetræskister kan endnu træffes i Kirker, og de omtales un
dertiden i Kirkeregnskaber og Inventarer. I Kærum Kirke paa 
Fyn fandtes saaledes 1644 en stor Jernbindekiste samt et lidet 
jernbundet Skrin til Kirkens Breve. Ifølge Degnen L. Høyer var 
der i Grevinge Kirkes Skriftestol fra 1585 indrettet et Skab til 
Kirkens samt Præste- og Degnekaldets Dokumenter, men der 
fandtes i Sakristiet en ældre Kiste med Smaarum med Paaskrif
ter, der viste, at de i 16de Aarhundrede havde rummet Arkivalier.

De Kirker, som i Middelalderen ejede betydeligt Gods, laa inde 
med et ret stort Arkiv. I Roskilde Domkirke findes endnu det 
meget store Skab, hvori Domkapitlets Arkiv opbevaredes, saa
ledes som Skuffernes Paaskrifter viser. I andet Stokværk af 
denne Kirkes Kapitelshus fandtes ogsaa det saakaldte Brevkam
mer, hvorved der er truffet forskellige Skjulerum til Værdigen
stande. — Lunde Domkapitel havde 1294 Arkiv i Sakristiet, og 
Viborg »Stiftskiste« stod efter Reformationen, og vel ogsaa tid
ligere, i Domkirkens Sakristi. Den lollandske Gejstligheds Fæl-
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lesarkiv blev 1575 samlet i »Landekisten« i Stokkemarke Kirke. 
1647 befalede Christian den Fjerde, at Kirkernes og Gejstlighe
dens Dokumenter skulde samles i Landekisterne. — Da de fær
reste Privatbygninger var opført af Grundmur, maatte en Kirke 
være et forholdsvis brandsikkert Opbevaringssted. Dertil kom 
Fordelen ved den Beskyttelse, som Kirkens Helg maatte give. 
Af disse Grunde fik ogsaa verdslige Arkiver undertiden Plads i 
Kirker. Det kunde være Tilfældet med Købstedarkiver. Ribe 
Købsteds Arkiv stod i Domkirkens store Taarn indtil 1594. Kol
ding By betalte 1618 for en ny Egekiste at indlægge og forvare 
Byens Breve udi, som findes udi Kolding Kirke udi Sakristiet, 
og endnu ved Midten af 18de Aarhundrede havde Thisted By 
sine Privilegier i en Kiste i Sakristiet. — Landsbyen Radsted paa 
Lolland opbevarede i Slutningen af det 17de Aarhundrede sin 
Vedtægt i Kirken, ikke hos Oldermanden, og det har maaske 
her som andre Steder været Skik at oplæse Vedtægten ved Kirke
stævne en Gang om Aaret. — Godsarkiver og andre Privatarkiver 
indsattes ogsaa i Kirker. Hr. Axel Petersen Thot til Hærløf havde 
en Kiste staaende i Sakristiet i Lunde Domkirke, indtil hans Ar
vinger udtog den 1447. Samme Aar omtales en Adelsfamilies 
Breve i Sortebrødreklostret i Lund. 1575 nævnes Brevkammeret 
i Nordkapellet ved Viborg Domkirke. Det hed sig, at en Del af 
den jyske Adel havde henført Brevskaber og Dokumenter dertil 
under Skipper Clements Fejde. 1681 fandtes der endnu i Brev
kammeret 20 Kister og lige saa mange Skrin med gamle Breve. 
1584 gav Frederik den Anden Ordre til, at Brevene paa det nylig 
bortskødede Bekkeskov Kloster for Ildebrands og anden Skyld 
skulde sættes i Forvaring enten i et Hospital eller i en Kirke i 
den nærmestliggende Købsted. 1615 fandtes i Hee Kirke et Skrin 
med Breve vedrørende Hovedgaarden Voldbjerg i Hee Sogn, og 
1627 registrerede to Adelsmænd afdøde Otto Banners Breve i 
Herrested Kirke paa Fyn. — I de københavnske Kirker hensattes 
mange adelige Brevkister. 1599 nævnes en Brevkiste i Frue Kirke, 
1606 Breve i Helliggejst Kirke, hvorved maaske skal forstaas 
Helliggejsthuset, 1707 gamle Breve i Vor Frue, Trinitatis og Niko-
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laj Kirker. Fra Frue Kirkes Sakristiloft overførtes Adelsbrevene 
til Geheimearkivet efter Københavns Brand 1728.

En særlig Form for Arkiver i Kirker opstod, da Regeringen 
paabød Tingbøgers Førelse. I Recessen af 13. December 1558 
hedder det: »Alle Breve skulle registreres, som udgives paa Tinge 
og Raadhus. Item skal hver Tingskriver have en Tingbog, udi 
hvilken han skal indtegne alle Domme, Skødebreve, Vidner og 
alle andre mærkelige Breve, som gaar til Tinget udi hans Tid, 
med samme Brevs Dato. Og naar samme Skriver dør eller udi 
andre Maade skilles ved Tinget, da skal den Bog indlægges udi 
Fjerdingskirke eller udi Landekiste udi hvert Herred eller udi 
anden god Forvaring, paa det hver kan forfare, om Behov gøres, 
hvis tilforne forhandlet er.« Dette Paabud gentoges senere, bl. a. 
i aabent Brev af 29. Marts 1573. — De saakaldte Fjerdings- eller 
Herredskirker har saaledes kunnet tjene som Herredsarkiv. 1637 
vedtoges det at anskaffe et Skab til Tingbøgerne i Skads Kirke, 
og Skabet fik vistnok Plads i Koret. I Hee Kirke, der var Fjer
dingskirke, hvorved Hing Herredsting afholdtes, skal Herredets 
Arkiv have haft Plads i Taarnets andet Stokværk, hvor der ved 
Taarnets Opførelse i ældre Middelalder var indrettet et Kammer 
i Nordsiden. I Aakirkes Taarn staar endnu Landstingskisten. — 
Kirkers Forbindelse med Ting skal senere blive berørt.

Depositum. Ligesom Arkivalier kunde ogsaa andre værdifulde 
Ejendele deponeres i en Kirke. 1549 forlød det, at en Adelsmand 
havde indsat en Kiste med Smykker, Sølvgenstande og andet i 
St. Hans Kirke i Odense. Hvorledes Præster eller andre i urolige 
Tider kunde gemme Værdigenstande i Kirker er omtalt foran. — 
Herreløst Gods blev undertiden midlertidig deponeret i Kirker. 
1560 gav Frederik den Anden Ordre til, at Sejlene fra et ham til
hørende Skib, der var strandet paa Læsø, indtil videre skulde 
ophænges i Kirken (jfr. p. 239).

En Særstilling indtog Fjerdingskirkerne i Jylland og Herreds
kirkerne i Østdanmark. I en saadan Kirke, hvorved Herreds
tingstedet ofte ses at have ligget, og hvori Tingbøgerne kunde 
indlægges, kunde en Debitor deponere det skyldige Beløb, naar
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Kreditor paa Forfaldsdagen nægtede at modtage det eller af an
den Grund ikke fik det i Hænde. Hermed havde Skyldneren ind
løst sine Forpligtelser. Forholdet maa have haft en særlig Be
tydning ved Indløsning af pantsat Jordegods, idet det sikrede 
Debitor imod Laangiverens uberettigede Forsøg paa som ufyldest
gjort Panthaver at erhverve Ejendomsret til Pantet. Deponerin
ger i Herredskirken omtales i Erik Klippings Forordning af 1284, 
hvor det drejer sig om Erlæggelse af Afgiften Stud. Fra og med 
Begyndelsen af det 15de Aarhundrede forekommer ret mange 
Eksempler derpaa ved Indløsninger af Pantegods. Af et Tings
vidne fra 1423 ses, at Indløsning i et Tilfælde var indlagt i Dom
kirken i Lund. Vedrørende disse Forhold kan i øvrigt henvises 
til O. Nielsens Afhandling om Herredskirker i Ny kirkehistoriske 
Samlinger III. — I denne Forbindelse kan ogsaa nævnes, at en 
Mand, som 1665 fik Kendskab til et Tyveri i Karleby Sogn paa 
Falster, raadede Tyven til at lægge den stjaalne Pung ind i Ting
sted Kirke, og at det fundne Hoved af en myrdet Kvinde 1729 
opbevaredes i Hem Kirke, medens den retslige Undersøgelse stod 
paa.

Raritetssamling. I Middelalderen modtog Kirkerne som bekendt 
ved testamentariske Bestemmelser og andre Gaver adskillige 
Kostbarheder, der enten kunde gøres i Penge eller benyttes i æn
dret eller uændret Skikkelse til Alterkar, Relikviegemmer eller 
blot til Kirkens Pryd i Almindelighed. Hyppigt havde saadanne 
Gaver Form af kunstfærdigt forarbejdede Drikkekar af ædelt 
Metal eller af et eller andet sjældent Materiale. Fra udenlandske 
Kirker kendes saaledes Kar eller andre Beholdere af Halvædel
sten, Konkylje, sydlandsk Nød, Drikkehorn af Elfenben m. m. 
Pilgrimme eller Korstogfarere havde særlig Lejlighed til at hjem
bringe Sydens Skatte, og Kirkerne rundt om i Europa fik deres 
Andel deraf. Det blev dog ikke alene ved de forarbejdede Ting, 
men man kunde ved Altre eller i Sakristier, særlig i Domkirkerne, 
se allehaande Rariteter saasom Strudsæg, Forsteninger, ejendom
melige Dyrs Knogler, Meteorsten og andre Prøver paa Naturens 
Vidundere, hvortil man undertiden knyttede symbolsk Betydning
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eller Forestillinger om Jærtegn. Andre Genstande kunde have 
Forbindelse med en Helgen eller med en anden historisk eller 
mytisk Skikkelse. — Samlinger af denne Art maatte vække Be
folkningens Nysgerrighed, og de kunde ligefrem tjene til at lokke 
Folk frem til Kirken.

I Kunstmuseets Aarsskrift 1921—23 har Francis Beckett (»Sa
kristi og Kunstkammer«) samlet Oplysninger om Klenodier i 
Kirker, og mellem disse træffes ogsaa Genstande som Krystalsten 
og to Grifæg (o: Strudsæg), der fandtes i Ribe Domkirke 1312. 
I øvrigt foreligger der kun sparsomme Meddelelser om Rariteter 
i danske Kirker, men de udbredte Sagn om Alterkalkens Herkomst 
fra de Underjordiske viser, at man engang har haft let ved at 
betragte selv de hellige Kar som en Slags Kunstkammersager. — 
Velkendt var Dronning Margrethe-Minderne i Roskilde Dom
kirke, Hvæssestenen og Vadmelsbanneret, som Kong Albrecht 
sendte hende, og Dronningens Kjole, der nu som det eneste be
varede er at se i Uppsala Domkirkes Klædekammer. Til kirke
lige Kunstkammersager maa ogsaa regnes de saakaldte absaloni- 
ske Sager fra Sorø og den dertil hørende Stav fra Roskilde Dom
kirke. Ogsaa Genstande, der oprindelig havde været sakrale, 
kunde senere glide ind mellem Kirkens Rariteter, f. Eks. Gunilds- 
korset. — Ifølge Rydaarbogen tilegnede Henrik Æmeltorp sig 
Stærkodders Kæmpetand ved sine Hærgninger paa Sjælland eller 
de sydlige Øer, og den har muligvis været opbevaret i en Kirke. 
I alt Fald beretter et sønderjysk Sagn senere, at Tanden havde 
ligget i Lunde Domkirke, og tilføjer en Beretning om, hvorledes 
Sigfrid slog to af Stærkodders Tænder ud i en Kamp. I Middel
fart Kirke findes endnu Ben af en Hval, som blev fanget i Lille
bælt i Aaret 1603, og Hvalknogler har ogsaa hængt i udenland
ske Kirker, f. Eks. i Wittenberg Slotskirke og i Jüterborgk Niko- 
lajkirke. I Birkerød Kirke ophængtes Henrik Gerners Fangelæn- 
ker. I Rønne Kirke paa Bornholm laa indtil 1661 et eller flere 
»Stenbrød«, som skulde stamme fra en Bagning der i Byen under 
en Dyrtid 1592. Det forlød herom, at en Kone overfor en Tigger 
foregav at mangle Brød, idet hun sagde: »Gid hvert Brød, jeg har 
i Huset, maa blive til Sten«. Men hun havde netop en Bægt i
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Ovnen, og Gud straffede hende derfor ved at forvandle hvert 
Brød til Sten. Hver Kirke paa Bornholm skal have faaet et af 
disse Stenbrød, der maatte kunne vise Menighederne, hvor galt 
det kan gaa den, der ikke giver den Fattige sin Skærv. Indtil 
Svenskekrigen hang i Herlev Kirke ved København en Pil, hvor
med Kong Hans eller, som det ogsaa og utvivlsomt med større 
Bet hedder, Christian den Første i et Slag skulde være bleven 
saaret i Munden. Det fortaltes, at Kongen i det farlige Øjeblik 
paakaldte Treenighedens Beskyttelse, og derfor, da han slap med 
Tabet af et Par Tænder, lod Pilen hænge op i Herlev Kirke, der 
var viet til Treenigheden. Saafremt Pilen har været et Minde 
om Slaget ved Brunkebjerg, er det et ejendommeligt Træf, at 
ikke alene Treenigheden men ogsaa St. Jørgen, som Svenskerne 
anraabte i dette Slag, er afmalet mellem Herlev Kirkes Kalkmale
rier fra Slutningen af det 15de Aarhundrede.

Naar Talen er om Rariteter i Kirker, saa er det vanskeligt at 
sætte Grænsen for det profane. De forskellige Genstande kunde 
have deres kirkelige Betydning, kunde tjene til Illustration for 
en Legende eller give Syn for Sagn. Pilen i Herlev maa betragtes 
som en Offergave i Lighed med de Fremstillinger af syge Lem
mer eller de Krykker og Bandager, som blev efterladt af Valfar
tende paa hellige Steder.

Foruden den allerede omtalte Opbevaring af Vaaben, Arkiver, 
Biblioteker m. m. i Kirker forekommer ogsaa andre Former for 
profan Oplagring. I nogle Tilfælde har man herved fulgt en fast 
Sædvane paa Egnen, medens Kirken i andre blot tilfældigt er 
taget i Brug. — Til den førstnævnte Gruppe maa man henføre 
Opbevaringen af Skibs udrustning og Fiskegarn i Kirker paa de 
Tider af Aaret, da Fartøjerne var lagt op. Forholdet kendes fra 
Slutningen af det 16de Aarhundrede fra Kerteminde, hvor Bor
geres Skibssejl hang ved Sydsiden af Koret, og fra Middelfart, 
hvor der laa Fiskegarn i Kirken. Biskoppen besluttede ved Visi- 
tats at sætte Stopper for dette Uvæsen. Begge disse Byer havde 
Skipper- og Fiskerlav, der var organiseret efter middelalderlig 
Gildesskik og svarede særlige Ydelser til Kirkerne. Endvidere fra
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Nibe samt Mariager, hvor der 1633 blev fastsat Afgiftstakster for 
Sejlenes og Redskabernes Opbevaring i Kirken Vinteren over. Her 
klagedes der over, at Folk kørte ind i Klosterkirken, naar Red
skaberne hentedes eller afleveredes. Muligvis belyser disse 
Eksempler kun lokale Forhold, men skulde de vise sig som Levn 
af en tidligere almindelig Sædvane, saa maa der være Grund til 
at overveje, om der ikke har eksisteret en nærmere Forbindelse 
mellem Skibsudstyret og Vaabendepotet i Kirker. Efter at Ud
rustningen af Skibe i senere Middelalder til Dels var gledet 
over til de opvoksende Købsteder, kunde disse stille Skibe, der 
i Fredstid benyttedes i den almindelige Søfarts Tjeneste, saa- 
ledes som det ses fra Ribe, og Forholdene har næppe været an
derledes i ældre Middelalder, da Ledingsskibene stilledes af Land
befolkningen. Endnu i det 16de Aarhundrede kan man paa Lan
det træffe Rester af den Søfart saavel ved Handel som ved Fiskeri, 
som maa have været den naturlige Basis for den gamle Ledings
ordning. De Dele af Landbefolkningens Udrustning, der var 
kollektiv Ejendom, kan have været opbevaret i eller ved visse 
Kirker (p. 132).

Forskellig Oplagring. Danske Lov 2—22—73 lyder: »I Kir
ken maa ej indlægges nogen Lading eller Varer, men Kirkerne 
blive til den Brug de ere forordnede, saa at Præsterne kunne 
have Plads at forrette deres Embede, og Sognefolket maa have 
Rum at høre Prædiken. Gør nogen herimod, have Varerne for
brudt til Kirken«. Bestemmelsen forekommer tidligere i Recessen 
af 1643, hvor der dog læses: »Kronens Ladinge eller anden ind
kommen Rettighed«. Undtagelse gjorde dog Forordningen af 21. 
Marts 1705, hvorved det blev tilladt at lægge Strandingsgods paa 
Kirkens Loft eller i Taarnet.

Det synes i nogle Egne at have været fast Sædvane at oplagre 
Naturalieydelser i Kirken; dette gælder i det mindste Ydelser 
til Kirke og Gejstlighed. I Middelalderen blev som bekendt ad
skillige Naturalieydelser erlagt i selve Kirken, ligesom det op 
mod vor egen Tid er sket med Pengeofferet, og ved enkelte af 
disse Afleveringer kunde der finde kirkelige Handlinger Sted, 
f. Eks. Vielse af Levnedsmidler. Skikke af denne Art lod sig.
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ikke saa let udrydde ved Reformationen. Fisk, Smør, Brød eller 
Ost og anden Smaaredsel er endnu længe efter Reformationen 
hist og her afleveret i Vaabenhusene, f. Eks. i Agger Sogn 1692. 
Ogsaa Tiende kunde lægges i Kirken. Omkring 1600 blev Bog
hvedetienden i Faarevejle Sogn baaret ind ved Alteret og dér 
skiftet mellem Kirke og Præst. Kirkens utærskede Korntiende blev 
vel som Regel leveret i Kirke- eller Tiendeladerne, medens saa- 
danne var i Brug, men der er dog Eksempler paa, at det aftær
skede Korn blev lagt i Kirken, hvorfra det efterhaanden afhæn
dedes. Det var ifølge Degnen L. Høyer Tilfældet i Grevinge Sogn 
paa Sjælland, hvor Kornet laa paa Vaabenhusloftet. 1647 omta
les Tiendekornet paa Nørre Sundby Vaabenhusloft. De øvre 
Stokværker, som man kan træffe paa Vaabenhuse, især i Aarhus- 
Randersegnen men ogsaa andetsteds i Landet, kan ligesom andre 
Vaabenhuses høje Styrterum være bestemt til Oplagring af lig
nende Ydelser, selvom de ogsaa kunde tjene andre Formaal. 
Undertiden kunde en Kirke ligefrem udleje Magasinrum, og man 
havde Betegnelsen Kirkeleje for den derfor erlagte Betaling. 1698 
var Hvorup Kirkeloft udlejet til Kornmagasin.

Under saadanne Forhold tog Kirkeejeren eller anden beføjet 
Person det ikke altid saa nøje med, hvad han lod sætte paa Kirke
loftet, og hvis det kneb, tog han Skibet med til Hjælp. 1657 
henlaa Kongens og Lensmandens Korn i Skive Kirke. I Slutnin
gen af det 17de Aarhundrede havde Frisenvold Landgildekorn 
liggende paa Ørum Vaabenhusloft og som det synes ogsaa i andre 
Kirker. Ved Bispevisitats i Sønder Resen 1722 fandtes i Taarnet 
en Del Skaftekorn, som tilhørte en af Patronens Bønder. 1737 
klagede Præsten i Seide over Kirkeejeren, Herlov Stjærnholm til 
Kjældgaard, fordi han vanhelligede Kirken med sine Havredyn
ger ved Døbefonten; til sit Forsvar hævdede Herremanden, at 
Havren dog ogsaa var en Guds Gave. — Det blev naturligvis 
ikke ved Kornoplag alene. 1708 havde Herredsfoged Claus Jes
sen bemægtiget sig Galten Kirketaarn til Hø- og Kornmagasin, 
ligesom han havde bygget sig et Hus paa Kirkegaarden og benyt- 

,tede den viede Jord til Fold for sine Kreaturer, saa disse endog 
gik ind i Vaabenhuset. 1552 omtales nogle Sække Humle, som
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var ankommet til Middelfart for Kongens Regning, og som var 
indsat i Kirken eller andetsteds i Byen. 1599 laa Tømmer til en 
Laurits Brokkenhuus tilhørende Bygning i Tved Kirke paa Fyn, 
og samtidig laa der noget Hø i Taarnrummet. Særlig galt var det 
i Uggerslev Kirke, hvor Hans Norbys Enke, Fru Anne Oldeland, 
holdt Oplag af Mel. Under en Brudevielse kom hendes Folk ind 
i Kirken med Sække og Skæppemaal for at maale Mel af en 
Bing, hvorved de forstyrrede den kirkelige Handling i den Grad, 
at Præst og Brudefolk maatte fortrække til Kirkegaarden og 
Vielsen forrettes der. 1567 dømtes Anne Oldeland, som for øvrigt 
ogsaa ved anden Lejlighed viste sig yderst udæskende overfor 
Gejstligheden, til at fjærne sine Melbinge fra Kirken. Ribe Køb
sted opbevarede omkring 1550 sin Pælebuk om end ikke i selve 
Domkirken saa dog i dens Omgang omkring Lindegaarden, hvor 
de gejstlige Processioner i den katolske Tid havde haft deres 
Gang. I Slutningen af 18de Aarhundrede anbragte Kammerherre 
Schinkel fire tomme Ligkister, som han havde været saa forsyn
lig at anskaffe til Familiens senere Brug, i Finderup Kirke, og 
muligvis har han ment, at de ikke kunde falde under Lovens 
»Ladinge eller Varer«. Da de tog Plads op paa Kirkegulvet, var 
Præsten dog af en anden Mening og paaberaabte sig Lovens Be
stemmelse, da han fik Lejlighed til at beklage sig ved Besvarelsen 
af Cirkulære af 24. September 1791 vedrørende Kirkernes Til
stand og Renholdning. — Ogsaa fra sen Tid kan hentes Eksemp
ler: I Nykøbing paa Mors erindres det, at en Bogbinder tørrede 
sine Skind i Kirketaarnet, i Svendborg, at en Købmand gemte 
Smuglergods paa Nikolaj Kirkeloft, hvortil han som Genbo havde 
let Adgang gennem en Luge i Gavlen.

Ogsaa Præsterne selv kunde undertiden misbruge Kirkerne til 
Oplag. I Slutningen af det 16de Aarhundrede havde Præsten i 
Skaarup paa Fyn 01 og hans Medbroder i Gudme Hø liggende i 
Taarnet. Det kølige Rum indenfor Kirkens Mure har naturligvis 
fristet til at oplægge Ølankre deri, hvorfor Meddelere af Sagnet 
om Marsk Stigs Begravelse og lignende Sagn ejheller har fundet 
det paafaldende, at Præstens Pige blev sendt over i Kirken efter 
Solnedgang for at hente 01. — I Nautrup fik Præsten en Ydelse

Fortid og Nutid. IX. 16
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af 10 01 Sild af hvert Sildevaad, og det hed sig, at han lod dem 
røge og gemte dem paa Kirkeloftet.

Ligeledes kunde en Degn se sit Snit til at bringe nogle af sine 
Ejendele i Hus i Kirken. Da Arkivtegner Søren Abildgaard i 
1770erne besøgte Vinderslev, noterede han, at Skoleholder Hans 
Lundum, der tillige var Birkeskriver og drev Handel i Kompagni 
med en anden Mand, havde Oplagsvarer i Kirken. Saa sent som 
1838 havde Degnen i Gassum Fourage paa Kirkeloftet, Tønder„ 
Kar og Plovtøj i Kirken og Hørbryder, Dejtrug, Tjærebøtter 
m. m. i Vaabenhuset.

(Sluttes.)

FYNS FOLKETAL 
UNDER KARL GUSTAV-KRIGENE.

»Marte régnante, frigit Venus«.

»Her ser ud, som om Svenskerne har været her«, siger man 
endnu den dag i dag paa Fyn, naar man vil betegne den fuld
komne uorden og ødelæggelse, og utallige er de fortællinger og 
sagn, der gaar om Svenskernes og de Allierede troppers vilde 
færden her paa øen. Vedel Simonsen har i sine samlinger en 
mængde beretninger herom, der er blevet brugt i senere tiders 
sognebeskrivelser. I det hele taget er Svenskekrigene et meget 
yndet emne i alle amtssamfundenes aarbøger og andre lokal
historiske arbejder, saa almindelige, at det vil være overflødigt 
at henvise til de enkelte steder. Den fyldigste og betydeligste 
skildring er vel Chr. Villads Christensens »De jydske Kirkebø
gers Bidrag til Belysning af Krigen i Jylland 1657—59«. (Hist. 
Tidsskr. 6. V. 1919).

Som regel har fortællerne naturligt nok beskæftiget sig med 
de dramatiske begivenheder som mord og plyndringer, men kun 
sjældent er der gjort forsøg paa gennem tal at paavise, hvor store 
ødelæggelserne var, og en samlet fremstilling av krigenes følger 
for landet i økonomisk henseende findes ikke. Professor Fabri-
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dus har i »Det danske Folks Historie« (V. s. 94 ff.) givet nogle 
exempler paa krigens følger for landbruget, især med hensyn til 
ødegaardenes antal, men lyser ivrigt efter en samlet bearbejdelse 
av det statistiske materiale, der findes. Gennem lensjordebøger 
og regnskaber vil man kunne faa et klart billede frem, og det vil 
kunne fremdrages og udnyttes av lokalhistorikere allerede inden 
en samlet fremstilling bliver til, ja vil kunne blive til stor gavn 
for den, der skal udarbejde den samlede skildring.

I Stockholm findes et andet værdifuldt materiale, nemlig en 
fortegnelse over de svenske k r ig s  s k a t t e r ,  der blev udskrevet 
i Danmark. Dette materiale kender jeg ikke av selvsyn, saa jeg 
kan ikke sige noget om, hvor omfattende og detailleret det er, 
men der er jo i al fald et stykke vej til Stockholm, saa helt let 
tilgængeligt kan det ikke kaldes.

Derimod har vi her i landet endnu et statistisk materiale, der 
kan give os oplysninger om krigens følger, k i r k e b ø g e r n e .  
Allerede Gustav Bang har jo i sine »Kirkebogsstudier« vist; at en 
statistisk behandling av kirkebogsindførslerne kan give en 
mængde oplysninger om befolkningsforholdene. I det følgende 
bar jeg forsøgt at uddrage nogle tal fra d e fynske kirkebøger, 
der er bevarede fra aarene 1655—63, d. v. s. de tre krigsaar og 
tre aar paa hver side.

Før der gøres rede for kirkebøgernes oplysninger, vil det maa- 
ske være bedst lige at nævne hovedpunkterne i krigsbegivenhe
derne paa Fyn. Svenskerne gik i land ved Iversnæs d. 30. januar 
1658 og slog fuldstændig den danske hær, hvorefter de besatte 
hele Fyn. Allerede d. 6. februar fortsatte hæren fra Taasinge 
over Langeland til Laaland, men nogle tropper blev dog paa Fyn. 
Efter freden i Roskilde d. 26. februar blev største delen av den 
svenske hær staaende paa Sjælland, men d. 22. april fik Wrangel 
ordre til at føre den over til Fyn, som han ikke maatte forlade, 
før han fik nye ordrer. Dette var i strid med fredstraktaten, efter 
hvilken svenskerne skulde have rømmet Danmark inden d. 2. 
maj, og hæren blev paa Fyn, indtil størstedelen av den efter det 
nye fredsbrud i august 1659 førtes over til Sjælland. Da Dan
marks allierede kejseren, Polen og Brandenburgs hære rykkede
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I.

Fødte. 1655 56 57 58 59 60 61 62 63
Paarup ................................ . . .  7 13 8 11 8 9 10 11 x)
D alum .................................. . . . 1 0 4 7 2 2 6 4 2
S a n d e ru m ........................... . . . 1 8 14 24 12 8 2 11 12 10
Tom m erup........................... . . . 1 5 17 21 11 6 2 9 10 7
B ry lle .................................. . . . 1 7 9 12 12 10 8 10 9 7
Fraugde ............................... . . . 1 3 18 9 16 6 11 12 11
Nørre Søby......................... . . . 1 0 8 8 5 5 6 5 7
S tu b b e ru p ........................... . . . 1 8 7 8 21 15 11 15 14 14
N o ru p .................................. . . . 1 2 13 14 11 12 3 9 7 9
Kørup ................................. . . . 1 5 9 6 11 12 5 8 13 8
Skam bv................................ . . . 2 1 20 24 18 12 13 18 17 12
Guldbjærg-N. Sandager . . . . . .  14 9 11 12 7 2 8 12 3
Ej lby-M elby ....................... . . .  9 12 14 10 12 6 6 12 11
K auslunde........................... . . . 1 2 15 6 3 6 3 3 5 5
Nørre Aaby......................... . . .  8 8 8 5 6 5 7 15
In g s le v ................................ . . .  8 9 9 7 12 7 8 7
D reslette.............................. . . .  11 17 19 11 12 11 11 15 20
Landet-B rejninge............. . . . 4 3 29 27 49 25 22 20 27 31
Ø rbæ k.................................. . . .  8 10 8 7 9 3 9 5 5

269 241 243 234 180 105 182 205 183

*) Mangler i kirkebogen.

op i Jylland, blev den svenske hær paa Fyn forstærket, og den 
avslog i juni 1659 flere forsøg paa landgang, som de allierede 
foretog ved Lillebælt. Først d. 31. oktober lykkedes det de dan
ske og allierede tropper at gaa i land ved Kerteminde, hvorefter 
de besatte hele Fyn og endelig slog Svenskerne fuldstændig ved 
Nyborg d. 11. november. I løbet av november maaned førtes de 
allierede tropper tilbage til Jylland og Holsten, mens nogle jyd- 
ske regimenter blev lagt over paa Fyn. Endelig sluttedes freden 
d. 5. maj 1660.

En almindelig skildring av Fyns forhold under krigen findes 
i Saml. t. Fyens Hist. og Top. X, hvor Rasmussen Søkilde især 
paa grundlag av tingbøgerne har skrevet om Karl Gustavs indfald.

For en ikke-statistiker er det selvfølgelig vanskeligt at se, hvor 
meget man kan bygge paa disse tal fra et tilfældigt omraade 
og i en saa lille periode, men selv om man tager forsigtigt paa
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II.

Døde. 1655 56 57 58 59 60 61 62 63
Paarup ................................. . . .  4 7 13 27 37 50 3 1
D alum .................................. . . .  7 4 12 7 10 2 3 2 2
Sanderum ........................... . . . 1 6 12 14 57 48 63 5 9 ’)
T o m m e ru p ......................... . . . 1 0 8 5 17 19 60 3 13 5
B ry lle .................................. . . .  5 5 12 14 31 41 14 9 6
Fraugde ............................... . . .  9 12 8 21 33 27 8 10 8
Nørre Søby......................... . . .  3 8 7 3 19 1 10 4
S tu b b eru p ........................... . . . 1 2 5 20 17 19 46 10 5 17
N o ru p .................................. . . .  7 5 10 14 22 61 8 6 5
Kørup ................................. . . ;  s 9 4 11 6 26 6 7 8
Skam by................................ . . . 1 3 13 13 14 23 75 10 9 8
Guldbjærg-N. S andager... . . . 1 0 14 13 7 17 28 3 5 3
Ejlbv-M elby....................... . . .  6 4 15 8 12 46 9 10 7
K auslunde........................... . . .  4 7 6 13 35 10 3 1 1
N ørre Aaby......................... . . .  4 6 8 30 41 4 4 4
In g s le v ................................. 6 10 15 25 36 4 7
Dreslette............................... . . .  4 ' 8 19 8 41 49 4 10 8
Landet-B rejninge............. . . .  9 10 9 6 114 119 18 23 14
Ø rbæ k.................................. . . .  5 4 13 9 21 39 3 10 2

143 141 202 280 536 838 115 148 109

Mangler i kirkebogen.

tallene, synes de dog at give et meget oplysende billede av kri
gens forfærdelige virkninger paa befolkningens fødsels- og 
dødstal.

Der er bevaret praktisk talt fuldstændige fødsels- og dødstal 
fra 19 fynske sogne, næsten alle fra Nordfyn, nemlig 17 fra 
Odense amt og to fra Svenborg amt, derav det ene fra Taasinge. 
Det billede, de giver, er dog nogenlunde ens, uanset om sognene 
ligger nær ved Byerne — f. ex. Dalum, Sanderum, Paarup og 
Fraugde — og de store landeveje, eller om de ligger avsides — 
f. ex. Stubberup og Norup. Som supplement har jeg taget nogle 
u f u ld s tæ n d ig e  talrækker fra en del andre fynske kirkebøger, 
der kun er fragmentarisk ført eller bevaret. Tendensen er ikke 
her saa tydelig, men i alt væsentligt viser disse tal dog de samme 
bevægelser som de andre.
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III.

Fjødte. 1655 56 57 58 59 60 61 62 63
Lunde ............ . 16 18 15 12 2 11 A3 8 8
V ejlb y ............ . ■) ') *) 22 12 11 13 7 18
B arlø se .......... . ’) 9 8 10
Kværndrup .. . ') ') 18 22 9 17 21 19
Vester Aaby .. . *) ') 6 10 b b h
H o r n e ............ . *) *) 17 19 21 25 16
V indinge........ • ’) *) *) h

h Mangler i kirkebøgerne.

IV.

Døde. 1655 56 58 59 60 61 62 63
L unde........... 7 (8)* x) !) 43 11 10 13
V ejlby............ *) *) 27 151 104 11 11 14
B arløse.......... ’) *) 89 1 4
K væ rndrup .. *) *) 29. 33 90 14 18 8
Vester Aaby . *) *) ’) 15 14
H o rn e ........... ’) b h
Vindinge........ *) *) 11 28 4 4 8

l) Mangler i kirkebøgerne.
*) Kirkebogen ufuldstændig.

Naturligvis rummer kirkebøgerne en række fejlkilder. Døds
tallene forøges en smule med de soldater, der døde i deres kvar
terer, men det drejer sig kun om ganske faa. Desuden faar man 
det indtryk, at der har været et noget større antal omstrejfende 
personer, som er døde i de forskellige sogne, end der har været 
i mere rolige tider; men det opvejes vel nok derav, at en del av 
sognenes ellers faste beboere under krigen er blevet forjaget fra 
hus og hjem. I Barløse kirkebog har man en direkte oplysning 
herom. En anden nedgang i befolkningstallet, som ligeledes kun 
nævnes i Barløse, var de udskrivninger, som Svenskerne foretog. 
I Barløse drejede det sig om sex karle. En del av disse forjagede 
og udskrevne vendte sikkert aldrig tilbage til deres sogne.

Ser man først paa f ø d s e l s k u r v e n ,  maa man ikke glemme,
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V.

Fødte. 1655 56 57 58 59 60 61 62 63
Odense St. Knud*)............. x) x) 54 78 41 53 49 60

» » Hans*)............. . . .  ’) 24 30 23 34 22 22 x) 14
Bogense............................... . . . 1 9 12 20 15 16 x) x) x) x)
Faaborg ............................. . . .  x) 0 x) 29 11 24 22 17
N yborg............................... .. 53 32 48 39 27 30 39 35 50

*) Efter Brandts uddrag av nu tabte kirkebøger.
x) Mangler i kirkebogsuddraget eller kirkebøgerne.

VI.

Døde. 1655 56 57 58 59 60 61 62 63
Odense S t Knud*)............. . . .  ’) x) x) 134 131 139 39 42 31

» » Hans*).............. . . .  0 28 23 32 53 33 12 x) ‘)
Bogense............................... . . . 1 8 12 36 36 32 x) x) x) x)
Faaborg............................... . . .  *) x) x) x) 38 34 13 18 10

*) Efter Brandts uddrag av nu tabte kirkebøger.
Mangler i kirkebogsuddragene eller kirkebøgerne.

at med hensyn til fødslerne er 1658 nærmest et fredsaar, idet 
børnene jo for størstedelen maa være avlet, før fjenden kom til 
landet, medens omvendt krigens følger strækker sig ind i 1661, 
da baade svenskerne og de allierede tropper havde forladt øen. 
Som allerede Gustav Bang har nævnt, skrev præsten i Fraugde, 
hr. Claus Lauritsen Barfod, i 1660 den lille sentens, der staar 
over disse linjer, og som maaske kan oversættes: naar krigen 
raser, fryser elskoven, og fødslernes fald til ca. 2/5 kunde tyde 
paa, at han ikke havde helt uret. Sandsynligvis skyldes den 
stærke nedgang i fødslerne dog, at kvinderne aborterede paa 
grund av sult.

D ø d s k u r v e n s  stejle væxt er dog et langt uhyggeligere 
fænomen. Aarsagerne hertil har først og fremmest været epide
miske sygdomme, hvad man kan se av en tilførsel i Barløse kir
kebog, hvor hr. Hans Andersen skriver, at de mange mennesker 
er »døde aff frost, kuld och hunger och aff den hitzige siugdom,
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som strax angick, effter de allierte kom«. I de sidste tre uger av 
1659 døde saaledes i det ene sogn 26 personer. Den voldsomme 
kulde 1659 omtales baade i S a n d e ru m , hvor man maatte be
grave en del av de af soldaterne dræbte i kirken, fordi man ikke 
kunde komme i jorden for frost, og i F r a u g d e  samme aar,, 
da otte mennesker efter den sidste svenske plyndring d. 6. no
vember maatte begraves i en fællesgrav i den frosne jord.

Plyndringerne har dels ved de urolige forhold og ved fjernel
sen av levnedsmidlerne fremkaldt sult, der i almindelighed svæk
kede befolkningens modstandskraft, dels er en del mennesker 
blevet dræbt av soldaterne, baade Svenskerne og de allierede. 
I følgende av de her behandlede sogne omtales begravede som 
dræbt av soldaterne: E j lb y , F r a u g d e  — ialt ti personer,, 
hvorav en var ramt av en forgiftet kugle —, G u ld b jæ rg  — 
Søren Rasmussen . . . hvilken ryttere slog ihjel med en kara

bin, der de vilde stjæle hans gæs udaf herberget i dagningen« —r 
N or up, N ø rre  A a by, I n g s le v  — Her giver drabet paa 
en mand præsten anledning til at skrive: »sit ultor justissimus 
deus innocentis effusi sangvinis. Amen«, den eneste av denne 
art betragtninger, jeg har mødt. Præsten maatte iøvrigt hjemme- 
døbe et barn, da han paa grund av plyndringen ikke kunde 
komme til Ingslev kirke, og her styrtede osse en kone i en brønd, 
da hun vilde gemme noget kobber deri for fjenden1), — P a a r u p 
— Her har præsten indført en lang redegørelse i anledning av,, 
at et barn er blevet døbt av en svensk feltpræst, fordi præsten 
ikke for de plyndrende soldater av general Horns arme turde 
vove sig ud. Efter at have udspurgt forældrene om svenskerens, 
daabsceremonier, kommer han dog til det resultat, at den lille 
Margrete er blevet forsvarligt døbt. — S kam  by, S a n d e ru m , 
Ve j lb y  og B a r i  øse. I Vindinge blev præstegaarden omtrent 
nedbrudt av Svenskerne, der brugte materialet til deres »telte« 
paa kirkegaarden og præstegaardshaven. Præstens bøger — der-

’) Ingslev kirkebog har under 1663 en ganske pudsig meddelelse: Anna sal. 
Jørgen Hansens i Taarup blev publice absolveret for forseelse mod det første 
bud »dermed at hun til sin syge søn brugte ulovlige middel og lod ham age 
tre gange avet omkring Ingslev kirke om aftenstide.«
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iblandt kirkebogen — blev bortført, og præsten maatte flygte til 
Nyborg, saa her er det osse gaaet haardt til. I de sogne, hvor 
kirkebøgerne ikke opgiver dødsaarsagen, er der dog sikkert osse 
blevet begaaet drab.

Naar hverken fødsels- og dødstallene efter krigsaarene naar
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op til tallene fra før krigen, er grunden aabenbart den decime
ring av befolkningen, der har fundet sted, og som maatte faa 
følger paa begge omraader. Tager man gennemsnittet af fødslerne 
i de fire fredsaar, tre krigsaar og to fredsaar, bliven det 248, 156 
og 198, hvad der viser mindre udsving end paa kurven og maa- 
ske giver et ærligere billede av bevægelsen, mindre præget av 
tilfældigheder. De tilsvarende dødstal — her for 3, 3 og 3 aar — 
er 162, 554 og 124, hvorved de stærkt adskilte yderpunkter jo 
ligeledes forsvinder.

Hvordan man nu end sammenstiller tallene, og selv om man 
tager alle hensyn til materialets skrøbelighed, forekommer dette 
lille udsnit av Fyns befolkning mig dog at give et uhyggeligt bil
lede av den nedgang i befolkningstallet, der var en av følgerne 
av Karl Gustav-krigene. Sandsynligvis vil en lignende undersø
gelse kunne foretages paa grundlag av kirkebøgerne fra andre 
landsdele, og bliver det gjort, er disse linjer ikke skrevet helt 
forgæves.

Til tabellerne.
Sognene er opstillet efter den orden, de har i Trap. Skønt der 

mangler et par tal fra Paarup og Sanderum, har jeg dog taget 
begge disse sogne med i tabellerne I—II over de fuldstændige 
sogne, da de manglende tal næppe vil kunne forandre billedet 
væsentligt. De ufuldstændige tabeller III—VI er forgæves søgt 
suppleret fra kirkeregnskabsbøgerne. Under nogle av de her 
blanke aar findes enkelte tilførsler i kirkebøgerne, men da de 
ikke dækker et helt aar, har de maattet udelades her. I Barløse 
og Vindinge kirkebøger staar, at de ældre kirkebøger er blevet 
ødelagt eller bortført av svenskerne.

Kurven har den samme lille unøjagtighed som tabellerne I 
og II.

Hans H. Fussing.
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LIDT MERE BILLEDSNAK.
Med største glæde og interesse har jeg læst museumsinspektør 

Otto Smiths bemærkninger i »Fortid og Nutid« IX om topogra
fiske billeder. Jeg kan i ét og alt slutte mig til de synspunkter, 
forfatteren fremsætter angaaende illustrationsstoffet i topogra
fiske værker og navnlig i de historiske amtsaarbøger. Hr. Smith 
staar ikke ene med den opfattelse, at den topografiske forskning 
maa anskueliggøres ved billeder i langt højere grad, end det hid
til har været tilfældet. Jeg har mødt det synspunkt fra flere kan
ter. Vil de historiske samfund ikke i disse vanskelige tider risi
kere, at deres medlemstal gaar tilbage, maa aarbøgerne, der jo 
udgør den valuta, medlemmerne faar for deres penge, gøres 
mere tiltrækkende, hvilket ikke mindst sker ved et righoldigt 
og interessant billedstof. Det kunde f. eks. uden skade være 
noget i lighed med det, som Turistforeningen publicerer i sine 
smukke aarbøger. Men saa skulde vi ogsaa gærne blive fri for 
de evindelige gengangerbilleder, der »er lige ved at kvalme læse
ren«. Ja, det er endda et mildt udtryk, hr. Smith dér bruger. 
Gang paa gang ser man de samme fortærskede herregaards- 
klichéer, som snart sagt hvert civiliseret menneske her i landet 
kender ud og ind.

Det er ikke slotte og herregaarde, vi særlig trænger til at faa 
frem som illustrationsstof, men nok saa meget den gammeldags 
landbebyggelse (vandmøller, kroer, gamle præstegaarde o. desk) 
samt naturomraader, der i vore dage ganske har skiftet karak
ter. Endnu er det muligt at opspore en hel del af dette stof. Og 
det er en saare interessant opgave, hvor arbejdet ofte fører den 
topografiske stifinder ad mange sælsomme krogveje. Det er hele 
smaa detektivromaner, man i saadanne tilfælde kan komme ud 
for. Jeg kunde anføre flere fornøjelige eksempler, men »Fortid 
og Nutid« skal jo ikke være noget magasin for »shortstories«.

Naar jeg nu kommer til at berøre hr. Smiths elskværdige an
meldelse af min piece »Om oprettelsen af topografiske museer«, 
saa kommer jeg dog her til at vende front mod mismodets aand. 
Hr. Smith er bange for oprettelse af helt nye museer — »landet 
skulde ikke gerne drukne i museer, og vi er allerede lidt for langt 
ude i den retning«. Ja, til en vis grad. Naar vi i hver eneste lille 
købstad skal have et museum med de sædvanlige mangletræer, 
bilæggerovne og himmelsenge, saa er vi maaske nok lidt for langt 
ude. Det, synes jeg, er mere at sprede end at samle. Anderledes 
forholder det sig derimod med de af mig foreslaaede samlinger. 
De kommer jo ikke til at indeholde gentagelser, men stof, der
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ustandseligt vil kunne forøges med nyt. Her tror jeg ikke let, man 
vil komme til at tale om træthed hos publikum. Jeg ser nok, at 
hr. Smith skæver ængsteligt til de bevilgende myndigheder og in
stitutioner. Men hvor for gøre det, hvis sagen i sandhed har be
tydning for folk og land? Det er virkelig værst for de bevilgende 
myndigheder, hvis de ikke forstaar de ideelle og kulturelle op
gaver, der finder sangbund i folkesindet.

Men min piece er skrevet med fremtiden for øje. Vi stunder 
mod en ny tidsalder, hvor aandskulturen vil faa den plads, der 
tilkommer den, og hvor man ikke længere med en sur mine til
kaster idelle kulturformaal et par skærv, men fuldtud forstaar 
disses samfundsopdragende betydning. Men indtil da — og især 
i eiv krisetid — maa man se at lempe sig frem, som man kan. 
Det glæder mig, at sagen allerede er i gang flere steder i landet. 
Saa vidt mit kendskab rækker findes der nu begyndelser til lo
kale billed- og kortsamlinger paa følgende steder i kongeriget: 
Københavns bymuseum, det topografiske museum paa Øregaard 
i Hellerup, Holbæk museum, Svendborg museum, centralbiblio
teket i Silkeborg, Skive museum, Thisted museum, museet i Ny
købing paa Mors og en færøsk samling i den for bibliotek, arkiv 
og museum fælles bygning i Thorshavn. For Aalborg amts ved
kommende er der ogsaa en samling, som foreløbigt vil blive depo
neret paa Det nordjydske Landsbibliotek i Aalborg.

Det vilde være ønskeligt, om der kunde komme et nøjere sam
arbejde igang mellem de forskellige institutioner, hvor det topo
grafiske stof nu samles, saaledes at man gensidigt kunde drage 
nytte af hverandres erfaringer. Hvad den tekniske side af sagen 
angaar, da er det vel ikke stedet her at komme ind derpaa, men 
jeg skal dog lige nævne, at hvad opbevaringsmaaden af billeder 
angaar, har jeg fundet et system, der har vist sig baade praktisk 
og let overskueligt. Dette system er fulgt i de 3—4 samlinger, jeg 
kender bedst.

Trods lidt divergerende opfattelser paa et enkelt, i øjeblikket 
mindre væsentligt punkt, hilser jeg museumsinspektør Otto Smith 
som en god forbundsfælle i denne sag. Han er langtfra den 
eneste — jeg kunde nævne adskillige af intelligensens fremra
gende mænd — men han er, saavidt jeg ved, den første der paa 
prent har støttet min tidligere her i tidsskriftet fremsatte tanke 
om en systematisk indsamling af topografisk materiale, og det 
siger jeg ham tak for.

Chr. Heils kov.
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OVERSIGT OVER
TOPOGRAFISK LITTERATUR 1931.

Sy. Aakjær og Chr. Bokkenheuser: Sognet og Byen (Viborg 
Stifts Folkeblad). Det lille hefte indeholder to foredrag, som for
fatterne har holdt på Viborg folkebiblioteks læsesal, og hvori de 
giver en instruktiv vejledning i at udnytte kilderne til henholds
vis et sogns og en købstads topografi. Navnlig hr. Aakjærs ar
tikkel har længe været tiltrængt, men også hr. Bokkenheusers 
er god at få forstand af, idet han redegør for de midler, han har 
benyttet på et enkelt gadestykke i Viborg, og derved giver et 
rent praktisk eksempel på, hvorledes en købstads historie bygges 
op fra grunden.

Heftet er således af instruktiv art, og flere årbogsredaktioner 
vil have god grund til at henvise adskillige af deres forfattere til 
nøje at gennemstudere det, inden de går i gang med at skrive 
til årbøgerne. Selve ideen med foredragene kunde også med held 
efterlignes af de historiske samfund. Stof til gennemgang af så
vel trykt som utrykt materiale fra et snævrere område inden for 
amtet vil kunne skaffes til veje ved bibliotekers og arkivers vel
vilje, og et praktisk kursus vil virke langt bedre til fremskaffel
sen af anvendelige bidrag end opfordringer til de interesserede 
om at skrive løs. Hvis amtssamfundene i det hele taget kunde 
føre »studiekreds«-tanken ud i livet, vilde meget være vundet. 
De omkostninger, der er forbundet dermed, vil senere komme 
igen med renter til gavn for årbøgernes standard.

Therkel Mathiassen: Herregaarde og Godser i det tyvende Aar- 
hundrede (Gyldendal). Forfatteren giver et fortrinligt overblik 
over de danske adelige godser i deres skæbnetime. Sammenholdt 
med Palle Rosenkrantz bog over omtrent samme emne (se over
sigten for 1929), byder dette arbejde de fordele, der flyder af 
den skolede videnskabsmands større beherskelse af stoffet og 
af en renere formgivning. Inddelingen er klar og fast, behand
lingen passende knap og det statistiske materiale netop, hvad 
man har brug for, så at bogen både nu og i fremtiden er meget 
anvendelig som håndbog i spørgsmålet. Billedstoffet er derimod 
alt for tilfældigt og står ofte temmelig umotiveret i forhold til 
bogens klare tendens. I den lidt for knappe indledning glemmer 
forfatteren at understrege, at hovedårsagen til storbondens over
gang til adelsmand i første række skyldtes hans økonomiske evne 
til anskaffelsen af den kostbare militære udrustning til sig og 
sine folk, som fremkomsten af harnisker krævede. I forhold her
til spillede den personlige dygtighed kun en underordnet rolle.
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For Københavns vedkommende har året bragt flere arbejder 
af mere oversigtsmæssig karakter.

Otto Rung: København (Hage og Clausen) er en særdeles vel
skrevet bog om hovedstaden, hverken for turistbogsagtig eller for 
snævert topografisk. Det er en nyttig bog for den, der vil skaffe 
sig et overblik over byen, som den er i øjeblikket. Forfatteren 
går som antydet ikke i dybden med den topografiske behand
ling, men er vel funderet i de nyeste topografiske forsknings
resultater, hvori der kun har indsneget sig et par fejlsyn. Man 
mærker bag hans iagttagelser, hvor varmt hans hjerte banker 
for byen og dens trivsel. Stoffet er inddelt efter de enkelte kvar
terer, som forfatteren gennemvandrer med læseren ved hånden. 
Til Teksten knytter sig et meget rigt billedstof, som for en stor 
del består af Sigvard Werners fortrinlige fotografier, der altid 
bedårer ved det udmærkede sujetvalg. Erich Struckmann har 
redigeret dette billedstof, og alene navnet på denne forkæmper 
for dansk naturfredning er borgen for, at det bedst mulige er 
bragt frem. Nogle fotografier, taget af hærens flyverkorps, do
kumenterer atter, hvilken fortrinlig hjælp den topografiske forsk
ning i de kommende år vil få ad denne vej.

Holger Rützebeck: Absalons Bg. Københavns Historie fortalt 
for Ungdommen (Gyldendal). Det er en ny udgave af denne 
dygtigt skrevne bog, som er en for de unge læsere passende blan
ding af topografi og tidshistorie, men som også vil have interesse 
for mange voksne. Også denne bog har inden for sine snævrere 
rammer medtaget, hvad der i de senere år er fremkommet af 
nyt stof til hovedstadens topografi, og opmærksomheden kan 
navnlig henledes på nogle fortrinlige oversigtskort vedrørende 
den topografiske udvikling af byen. Til benyttelse i studiekredse 
og ved skoleundervisning er bogen god ved i populær form at 
sammenfatte de indvundne videnskabelige resultater, og for køb
stadstopografer vil der være en del at lære af den. Den er for
synet med et godt sagregister.

Carl C. Christensen og Axel Henriques: Strøget (Hagerup). 
C. C. Christensens navn på titelbladet må ikke forlede til at troy 
at det her drejer sig om et topografisk arbejde. Ganske vist er 
der fra denne forfatters hånd en del topografisk stof i bogen, 
men det drukner ganske i de bidrag af litterær-tidshistorisk ka
rakter, som skyldes Axel Henriques letløbende og morsomme 
pen — dog må det understreges, at han er absolut morsommere 
på samme felt i de erindringer, han har udgivet. De citerede 
viser og vers er ofte så intetsigende som bidrag til emnet, at man 
forbløffes over, at de er sluppet med, eller de er så ofte citeret
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og kommenteret andetsteds, at de her virker direkte irriterende. 
Bogen må derved karakteriseres som et ganske fornøjeligt men 
ikke helt tilfredsstillende københavneri. Af rekonstruktionsteg
ninger indeholder bogen en del dygtigt gjort, men altså ganske 
uhistorisk stof. Blandt det virkelig topografiske billedstof findes 
dog adskilligt godt, og blandt dette en række morsomme rekla
mebilleder fra strøgets forretninger i ældre tid, som ganske vist 
er fuldstændig ukunstneriske men i flere tilfælde meget oply
sende.

Peter Linde: Det kuriøse København (Haase). Denne ganske 
upretentiøse bog indeholder mange småbidrag af topografisk 
værdi. Forfatteren er ekspert i at fortælle populært og fornøje
ligt om alt, hvad der findes i jorden eller skjuler sig på besyn
derlige og ganske uventede steder. Særlig interessante er de 
fund, som blev gjort ved udgravningerne til »Kreditkassen« og til 
»Berlingske Tidende«, helt romantisk omtalen af den sidste rest 
af den gamle ladegård. Af mindre værdi er gennemgangen af 
monumenterne i Kongens have, hvorimod man med glæde læser 
om de genfundne grundsten fra en del københavnske ejendom
me og om guldmager Henrik Ehms bomærke. Man kunde blot 
have ønsket, at disse genstande var blevet gengivet i teksten ved 
afbildninger i hr. Lindes pyntelige og redelige streg.

Arthur G. Hassø: Københavns Brandvæsens Historie (Udgivet 
af Københavns Brandforsikring). I anledning af Københavns 
brandforsikrings 200 års jubilæum har selskabet påtaget sig ud
sendelsen af et voluminøst værk, der udover brandvæsnets ud
viklingshistorie giver en række andre bidrag til hovedstadens 
almindelige topografi. Forfatteren har til sin rådighed haft et 
mægtigt grundlag at arbejde ud fra, indsamlet gennem mange 
år af oberstløjtnant F. C. Jensen. Intet er vel så vanskeligt og 
tildels også så utaknemligt som at arbejde med andres ekscerpter; 
men forfatteren har dog fået et godt overblik over stoffet og bar 
inddelt det fornuftigt. Alligevel må det siges, at det enorme stof 
har taget magten fra ham og har virket hæmmende over for 
beskæringens og indskrænkningens vanskelige kunst. Nu kan 
det altid være en smagssag, hvor meget eller hvor lidt man vil 
tage med; men når en monografi viser sig at blive på næsten 700 
sider i stort kvartformat, må og skal fremstillingen blive tynget, 
og forfatteren har ikke benyttet sig af den hjælp, det er at hen
vise sekundært stof til et note-afsnit. Alt indgår i teksten, og 
da behandlingen i nogen grad savner humør, virker den digre 
bog ganske overvældende. Behandlingen af byens vandforsy
ning gennem tiderne, af brandkorpsets organisation og udvik-
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ling samt af materiellet er dygtigt gjort og læses med behag. 
Derimod er de store brande afgjort for detailleret behandlet, 
navnlig da der for fleres vedkommende på forhånd foreligger en 
del litteratur. Yderligere er der på flere steder og navnlig ved 
omtalen af slotsbranden 1884 medtaget detailler, som kun uegent
lig kan siges at vedkomme brandvæsenets historie. Disse anker 
kan dog kun understrege, at der er skabt en god historisk frem
stilling med interessante tidshistoriske bidrag, og man må yde 
det kolossale arbejde al mulig honnør. Når en kilde omtaler 
»officersgeværer« (pag. 27), og forfatteren mener, at det drejer 
sig om sabler, er denne'formodning urigtig. Den tids befalings
mandstegn (tysk gewehr =  værge) var et stagevåben (partisan, 
hellebard eller esponton). Tængerne til at tage glødende kugler 
med (pag. 23) er velkendte artilleristiske redskaber. Og hvor
for skriver forfatteren stadig fri/u/ïsmuseet i stedet for frilands
museet? Billedstoffet er godt og velvalgt og noteapparatet i 
smuk orden.

Valdemar Seeger: Fra Frederiksborg og Kronborg Amter (C. 
Nordlundes bogtrykkeri, Hillerød). Denne nye bog fra hr. See
gers hånd er en direkte fortsættelse af hans tidligere arbejde 
»Fra Kulsvierlandet« (se oversigten for 1929) og omfatter bidrag 
fra tiden fra Christian VI’s tronbestigelse til omkring 1780. Den 
slutter sig i form og behandling af stoffet ganske til den første 
bog og bringer mange gode om end temmelig spredte og tilfæl
dige bidrag til egnens historie.

Sorø. Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne. Udgivet 
af Soransk Samfund. (Frimodt). Næsten 8 år har udgivelsen af 
disse to statelige bind varet, men der er også dermed skabt et 
standardværk. Vel lider det under de mangler, som følger af, at 
en række forfattere af forskellig indstilling, skrivemåde og na
turel skal give hver sit bidrag til et arbejde, der må opfattes som 
en helhed; men hvert enkelt afsnit skyldes så mesterlige penne, 
at man kun kan glæde sig over deres bidrag. Navne som M. 
Mackeprang, Poul Nørlund, C. M. Smidt, William Norvin, Gun
nar Knudsen og A. Oppermann borger for, at afsnittenes histo
riske behandling er i den skønneste orden, og det vil hverken 
være rigtigt eller nødvendigt at fremhæve enkeltheder deri. Samt
lige forfattere er gamle soranere, hvilket naturligvis giver hele 
værket en egen undertone af varm kærlighed til emnet, og den 
nævnte forfatterliste giver et klart billede af, hvor meget mo
derne dansk historieforskning skylder den gamle kostskole. 
Skulde man anføre en anke mod bogen, må det være, at navne-
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registret ikke er helt pålideligt. Udgaven er smuk, trykket er godt 
og reelt og billedstoffet valgt med smag.

P. A. Klein: Oversigt over Vordingborg Slots Historie. En 
lille piece på 36 sider, der nærmest må opfattes som en turist
vejledning. Den er ret pålidelig, men viser klart, i hvor høj grad 
man savner en videnskabeligt underbygget beskrivelse af det 
interessante bygningsværk og dets skabere gennem tiderne, et 
savn som Kai Uldalls arbejde i »Fra Præstø Amt« (se oversigten 
1928) ikke afhjælper i den foreliggende form, der ikke kan anses 
for almindelig tilgængelig, spredt som den er over en række år
bøger.

Odense turistforening har udgivet et par storhefter: Odense, 
vor By, og Odénse, før og nu (Den Hempelske boghandel, 
Odense), som begge tjener det formål at redegøre for byens ud
vikling gennem de sidste menneskealdre. Det første hefte gør 
det i en blanding af tekst og billeder, der er godt afstemt efter 
hinanden, men redaktionen synes dog en smule tilfældig. Efter 
en indledende oversigtsmæssig artikkel af stadsingeniør Rygner 
følger en række bidrag af byens førende mænd, som behandler 
såvel det åndelige liv og de institutioner, hvortil det er knyttet, 
som det merkantile liv i Fyns hovedstad. — Det sidste hefte er 
redigeret således, at en række ældre billeder er blevet repro
duceret på samme side som et moderne billede af det samme 
sujet. Denne idé, der første gang udnyttedes herhjemme i Zacha- 
riæ: »Før og nu«, er både fornøjelig og instruktiv; men Odense 
bogen savner desværre den topografisk vigtige datering af de 
gamle billeder.

Niels Hedin: Hammer Bakker (Marinus M. Schultz, Aalborg). 
Det spørgsmål kan rejses: Kan en topograf opstå pludselig og 
fuldfærdig, eller bliver han kun til efter lang tids skoling og 
mange famlende forsøg? En tyve års intim omgang med dansk 
topografisk litteratur, såvel i praktisk behandling, redaktions-, 
mæssigt og bedømmende, får umiddelbart recensenten til pessi
mistisk at holde på det sidste — og så er sandheden dog vist 
den, at den topografiske forskning nu til dags efter at have trådt 
sine børnesko blot fordrer en modenhed af sine udøvere, der ikke 
alene omfatter fordybelsen i de skriftlige kilder, men også en 
personlig indleven i den egn eller by, som behandles, og dertil en 
livlig fremstillingsform, der »går let i folk«, både læg og lærd. 
Håndværket kan læres, men naturligvis er der dem, der så at 
sige får det i vuggegave.

Forfatteren Niels Hedin har hidtil af topografiske arbejder kun 
præsteret en Randersbog, som jeg ikke kender, men han står med
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bogen om Hammer bakker fuldfærdig som topografisk forfatter. 
Selvfølgelig kan arbejdet plukkes itu og kritiseres, men i hvert 
fald jeg nænner det ikke; thi når man efter den første gennem
læsning spørger sig selv, hvorfor bogen gør et så umiddelbart 
godt indtryk, ved man, at det i første plan skyldes den sikre 
opbygning. Arbejdet er tømret op så solidt, at det virker næsten 
lige så monumentalt som det bakkeland, det behandler. Men er 
den tekniske opbygning konstateret, øges behaget af den om
stændighed, at forfatteren har betrådt hver kvadratmeter, han 
har skrevet om, og har aflokket den alt, hvad den gemte på. 
Endelig er hans redelige og klare fremstillingsform underbyg
get af en poetisk tone, som han har hentet i kærligheden til både 
emne og egn.

Var det ikke flyveren, kaptajn Botved, der efter at have pas
seret den mægtige Himalaia-bjergkæde, til udtalelsen om, at 
Danmark jo ingen bjerge havde, omtrent sagde: »Har De da 
aldrig set Hammer bakker«? Dér havde han følelsen af en stor
ladenhed, som end ikke Himalaia betog ham. Den samme dan
ske, eller måske rettere jyske, hjemstavnsfølelse har betaget Niels 
Hedin, men vidsynet fra bakkedragene har ikke afstumpet hans 
følelse for detaillernes værdi. Hans bog er et bevis på, hvor me
get interessant stof, der kan uddrages af et relativt lille og ret 
»uhistorisk« område, hvortil stoffet møjsommeligt er hentet fra 
de forskelligste kilder. Ja, så rigt har han fundet stoffet, at det 
egentlig topografiske, det, hvorpå de 99 procent topografiske for
fattere bygger deres arbejde op, i denne bog er sat i bilag!

Få byer har været så sparsomt aflagt med topografisk littera
tur som Aalborg. Mærkeligt er det at se den bølgebevægelse, der 
på eet år kaster hele fem store arbejder om byen ud på marke
det. Disse bliver anmeldt andetsteds i heftet.

Godfred Christensen: Fra Himmelbjergegnen (Gad) er et op
tryk af forfatterens bidrag til M. Galschiøts i 1887 udgivne værk 
om Danmark. Det er nærmest »poetiske vandringer« i disse 
skønne egne, og selv om de halvhundrede år, der er gået, siden 
de blev nedskrevet, naturligvis har ændret noget i billederne, må 
man dog erkende, at det er forbløffende lidt. Heftet er forsynet 
med gengivelser af flere af professor Christensens kendte male
rier fra egnen, hvoraf navnlig det fra Store Sande ved Ry fra 
1866 er af virkelig topografisk værdi.

Jeppe Aakjær: Gammel Brug og gammel Brøde (Gyldendal). 
Dette bind af Aakjærs studier fra hjemstavnen, der er samlet og 
udgivet efter hans død, indeholder mindre topografisk stof end 
de forrige (se oversigterne 1929—30). Den slutter sig iøvrigt
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nøje til de tidligere, og denne række på 5 store bind viser klart, 
hvor meget historisk-topografisk stof en flittig arkivforsker er 
i stand til at indsamle fra en egn. Mon det ikke skulde være mu
ligt af de efterladte papirer at fremskaffe de kildehenvisninger, 
uden hvilke det store arbejde taber ikke lidt i værdi. Det var 
rart om de kunde trykkes sammen med sidste bind.

N. Kr. Laursen: Af Aale Sogns Historie. Afsluttet af Peter 
Hansen (Rentier Martin Kristensen, Aale). Som sognebeskrivelse 
adskiller dette arbejde fra Aale sogn, Vrads herred, Aarhus Amt, 
sig ikke i væsentlig grad fra de fleste andre sognebeskrivelser, 
der har set lyset i de senere år, men den giver sig heller ikke ud 
for at være mere end bidrag til kendskabet til sognet. De en
kelte afsnit står så underlig tilfældigt mellem hinanden, og den 
virkelige sans for at knytte nutid og fortid sammen savnes i høj 
grad. Størst og bedst arbejde er der gjort med udredningen af 
såvel hovedgårdes som bøndergårdes historie gennem tiderne. 
Historiske fejltagelser og fejlsyn er vel ikke undgået, men man 
må anerkende den rige hjemstavnsfølelse, der har besjælet den 
mand, der har indsamlet stoffet, og dem, der efter hans død 
har arbejdet for at få det udgivet. Billedstoffet er som helhed 
dårligt og kunde have været undværet.

Carl Jørgensen: Tgregocl og Vester Sognes Styrelse i det 19. 
Aarhundrede (Eget forlag 1929). Forfatteren har udgivet flere 
topografiske bidrag til de to sogne i Nørvang herred, Vejle amt. 
I det foreliggende bind behandler han navnlig vejvæsen, fattig
væsen og skolevæsen fra temmelig ny tid og gør det grundigt 
og pålideligt. Det viser sig, at der er god interesse på egnen for 
disse hefter, og det kan måske føre til en behandling også af 
de ældre tider eller til en samlet historisk fremstilling.

Esbjerg. Historie og Historier II (Udgivet af et lokalhistorisk 
udvalg), er en fortsættelse af de tidligere omtalte (se oversigten 
1930) spredte oplysninger til den »med amerikansk hast« op
voksede købstad. Af særlig værdi er den offentliggjorte Esbjerg- 
bibliografi.

C. M. Smidt og H. Lønborg-Jensen: Cistercienser-Kirken i 
Løgum (Koppel). I et storformatet pragtværk har arkitekt C. M. 
Smidt gjort rede for den prægtige klosterkirke i Løgum, under
støttet af de planer og opmålinger, som arkitekt Lønborg-Jensen 
har udarbejdet under de store restaureringsarbejder i de senere 
år. G. M. Smidt har i rigt mål sansen for detailler både i de hi
storiske og arkæologiske undersøgelser, men glemmer ikke der
for at bygge helheden fast op eller at give den perspektiv ved 
at lade den ses i forhold til både hjemlige og udenlandske be-
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slægtede arbejder. Hans påvisning af, at kirken først kan være 
påbegyndt i 1190, er både skarpsindigt og dygtigt gennemført, 
og man følger med interesse hans jævnførelse af klosterkirken 
med de ældste partier af Aarhus domkirke og med Vitskøl. Gen
nem mange iagttagelser når forfatteren endelig frem til at kunne 
erklære det sydøstlige kapel for det ældste i den smukke kirke
bygning, og derefter føjer ban led for led dertil, så at man til 
slut finder frem til den bygning, der nu så vidt muligt er ført 
tilbage til sin oprindelige skikkelse, inden ændringerne begyndte 
og tidens tand tog fat på sit arbejde. Lønborg-Jensen bar i in
tim kontakt med den tankegang, der i middelalderen skabte det 
renliniede kirkeanlæg, foretaget en pietetsfuld restaurering, C. 
M. Smidt har givet tankerne ord og har vist de midler, man har 
anvendt, og de mål, de oprindelige bygmestre havde sat sig. For
håbentlig bliver dette arbejde, der er udgivet af Selskabet til ud
givelse af danske mindesmærker med understøttelse af Ny Carls- 
bergfonden, efterfulgt af et lignende om det gamle kirkeinven
tar og en redegørelse for det øvrige klosteranlæg.

Hans Wåhlin: Scania antiqua. Bilder från det forna Skåne 
(John Kroon. AB. Malmö Ljustryckanstalt). Dette fornemme 
værk er i meget nær familie med fortidens store billedværker, 
hvor hovedvægten var lagt på selve billedet. Det omfatter gen
givelser af skånske byer og landskaber, tegnet eller malet af 
hjemlige og udenlandske kunstnere i tiden fra 1585 til 1850 og 
med forklarende tekst til hvert billede. Udvælgelsen af billed
stoffet er foretaget med stor overlegenhed og er baseret på et 
omfattende kendskab til institutioner i norden, der har kunnet 
yde bidrag dertil. Reproduktionen er så elegant, som det er mu
ligt at præstere med moderne hjælpemidler. Inden for de græn
ser, forfatteren selv har afstukket for sit arbejde, er alt af in
teresse medtaget, og resultatet er et værk af så høj standard, 
at det kan og bør blive taget som forbillede og norm for en 
række lignende publikationer i Skandinavien, hvor genren i de 
sidste årtier er blevet sørgelig forsømt, men som netop giver et 
moderne publikum et indtryk af, hvor rige skatte af topografisk 
værdi, der findes i vore biblioteker og samlinger. At Skåne i 
denne henseende på grund af særlige omstændigheder kan bi
drage med et overordentlig rigt materiale kan kun være en yder
ligere spore til at fortsætte på denne bane.

Er end billedstoffet efter værkets anlæg det vigtigste, må den 
ledsagende tekst ikke derfor lades upåagtet. Alene forfatterens 
indledning med oversigt over billedkildernes art og fremkomst 
er en studie af høj rang. Dertil er de enkelte billeder i det pom-
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pøse tværfolio-værk på den modstående side ledsaget af en for
klarende tekst, som i hvert enkelt tilfælde er en koncentreret 
viden af høj topografisk værdi. Hvor fristende en detailleret gen
nemgang end er, vil den være umulig på dette sted, men det 
kan anbefales alle interesserede at sætte sig ind i både arbejdets 
mål og dets elegante udførelse. Både på denne måde og ved at 
indeholde stof fra Skånes danske tid, er det af værdi for vor 
hjemlige forskning.

Årets høst af topografisk stof i tidsskriftlitteraturen må nær
mest kaldes middel. Der er ingen stærke farver i det helheds
billede, man danner sig ved gennemgangen, og desværre heller 
ingen overraskelser på anden måde. Bemærkelsesværdigt er det 
dog, at flere af de førende årbøgers redaktioner er inde på at 
trække fastere rammer op for deres virksomhed og derved træn
ges det mere tilfældige og ofte også ringere stof i baggrunden. 
Det er også interessant at se, at fremsættelsen af emne-ønsker 
virkelig finder genklang og svar blandt læserne, et forhold, der 
sikkert vil styrkes gennem årene.

I den gennemgåede periodiske litteratur er i år for første gang 
medtaget de hefter, som under navn af »Jul i ..........« er ud
kommet i en række købstæder. Det topografiske stof, der fin
des i nogle af disse, er af meget forskellig værdi, men der er 
neppe nogen tvivl om, at de vil hjælpe med til at vække sansen 
for stedshistorien, og det lykkes ofte redaktionerne at fremskaffe 
et billedstof af tilsyneladende ubetydelig borgerlig karakter men 
alligevel af værdi i den topografiske forskning. — Hvad billed
stof angår, må opmærksomheden henledes på Danmarks natur
frednings årsskrift, som bringer fortrinlige billeder fra alle egne 
af landet.

I Hardsyssel årbog er fremkommet en ret skarp kritik af et 
par tidligere i årbogen fremkomne artikler. Også af underteg
nede er vedkommende artikler blevet en del kritiseret — selv om 
de ikke befandtes meget ringere end så mange andre sognebe
skrivelser, der ser lyset mellem år og dag — set fra anmelderens, 
mere oversigtsmæssige synspunkt. Men netop dette delvise mod
sætningsforhold kalder et par betragtninger frem, som flere 
gange har været ved at løbe anmelderen i pennen.

På fællesforeningens repræsentantmøde i maj 1931 drøftedes 
bl. a. oversigternes form og værdi, og der ytredes fra næsten 
alle sider tilfredshed med dem. Forskellige redaktioners repræ
sentanter understregede, at man fandt dem vejledende både for
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redaktionerne selv og for medarbejderne. Den omtalte kritik i 
Hardsyssel årbog vil sikkert lære redaktionerne, at oversigterne 
ikke fritager dem for selv at arbejde med de andre årbøgers ind
hold og at behandle det kritisk; thi oversigternes kritiske be
tragtninger er vel sammenfattende, men ikke udtømmende. En 
sammenligning mellem oversigterne 1928—29, og det, som nu 
er kommet til orde i Hardsyssel årbog, vil lade se forskellen 
mellem de af plads- og tidshensyn dikterede oversigter og den 
kritik, som redaktionerne må udøve ikke blot over for deres egne 
årbøger, men også over for andres.

Med andre ord: oversigternes kritiske vejledning er kun en 
pegepind — og endda en meget personligt præget pegepind — 
der end ikke, hvor stort arbejde, der så lægges deri, kan yde 
nær så megen belæring som et enkelt opgør som det anførte, når 
det gennemgås med eftertanke.

Og hertil vil undertegnede henvise enhver alvorligt arbejdende 
årbogsredaktion.

Gudmund Hatt: Gamle agre. (Fra Nationalmuseets arbejds
mark) . I et agerdyrkende land som Danmark er det rimeligt, 
at interessen for de ældste tiders dyrkningsmetoder har været 
levende hos oldtidsforskerne. Det indvundne materiale har dog 
været yderst spredt, og det har hidtil ikke været muligt at komme 
ud over gisningernes standpunkt, da der ikke lå systematiske 
undersøgelser bag. Som omtalt i oversigten for 1930 har profes
sor Hatt optaget dette interessante studium og er nu nået så 
vidt, at han formår at karakterisere fem forskellige typer af 
dyrkningsmåder, som han gør kort, men oplysende rede for. 
Denne orienterende artikkel bør kendes af alle topografiske for
skere, så vist som der endnu er lang vej at tilbagelægge, inden 
forholdene er tilstrækkelig belyst, og enhver, der har øjnene 
åbne for dette interessante studiefelt, vil kunne yde gode bidrag 
og henvisninger til, hvor der i skove og hedestrækninger endnu 
findes de svage spor af disse agre. Men det må understreges, 
at det haster, da den moderne opdyrkning bortrydder de sidste 
muligheder for at erkende den gamle agerdyrknings teknik. Det 
var en opgave for årbøgernes redaktioner at tage spørgsmålet 
op, inden det er for silde, og på den måde koncentrere arbejdet 
og spille videnskaben det størst mulige materiale i hænde.

I samme tidsskrift har Poul Nørlund skrevet om vore gamle 
kalkmalerier. Afhandlingen er nærmest en redegørelse for Jacob 
Kornerups og Eigil Rothes arbejder med kirkernes skjulte kalk
malerier landet over, men den er instruktiv og af værdi for alle, 
der giver sig af med landsbykirkernes historie.
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Det samme gælder Kai Uldalls afhandling om Kirkens profan- 
benyttelse i ældre tid. (Fortid og Nutid). Den behandler kirker
nes benyttelse som tilflugtssted og til forsvar, som våbendepot, 
som baggrund for justitsen (skampæl og gabestok), som brand- 
allarm, tårnvagt o. s. v. Det er en interessant studie af værdi 
for alle, der inddrager kirkerne i deres topografiske studier og 
undersøgelser.

For Københavns vedkommende findes de fleste bidrag natur
ligvis i Historiske Meddelelser om København, hvis vægtigste 
artikkel er William Norvins om det ridderlige akademi. Forsøget 
med at oprette et sådant faldt ganske vist uheldigt ud, til trods 
for at der, efter at svenskekrigen havde ruineret det soranske 
akademi, syntes at være trang til et nyt i ly af enevælden. Der 
påbegyndtes også et i 1690 i den Schack’ske gård på Nytorv, hvor 
domhuset senere rejstes, og forfatteren giver et interessant bil
lede af de mislykkede anstrængelser for at starte og holde det 
oppe.

Fr. Weilbach skriver om det gamle havehus i Allégade 6, der 
nu ligger gemt bag nybygninger. Efter gamle kort ansætter han 
opførelsestiden til 1750—53, og efter en gennemgang af dets 
arkitektoniske struktur peger han på Philip de Lange som den 
mulige ophavsmand. Afhandlingen er ledsaget af opmålinger 
såvel i grundplan som i opstalt. — I en artikel »En by i våben« 
giver Otto Smith en række bygningshistoriske data for Frederik 
Ill’s genopførelse af Tøjhuset efter branden i 1647. — Johannes 
Tholle skriver om almuehaverne i hovedstadens omegn, idet han 
naturligvis ser bort fra de særlige forhold på Amager.

I Tilskueren skriver V. Thorlacius-Ussing Frederiksberg kir
kes historie, ledsaget af et godt billedstof. Som indledning om
taler han også hollænderbyens kirker, der lå på det nuværende 
kgl. haveselskabs område, og giver bl. a. den interessante oplys
ning, at denne, der hidtil kun kendtes fra nogle gamle kortpla
ner, havde både tårn og våbenhus, skønt den var så yderst ringe 
af bygning. Når han skriver, at den lå »i Ny-Hollænderbyens 
Midte«, er det en fejlagtig angivelse, eftersom den lå syd for den 
sydligste gård, »Prinsessernes gård«, den halvgård i Hollænder
byen, som Frederik III skænkede sine fire døtre. — I samme 
tidsskrift har Leo Swane skrevet om det kgl. teaters nye scene, 
bygningen, der har fået heftet navnet »Stærekassen« på sig.

L. B. Brüel har (i Danmarks Naturfrednings årbog) skrevet 
om »Det udvidede lystskovdistrikt« nærmere betegnet: Jægers
borg dyrehave, Jægersborg hegn og Trørød hegn. Emnet er vir
kelig historisk-topografisk behandlet og er ledsaget af gode bil-
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leder og kortplaner. De gamle navne på skovparcellerne er om
hyggeligt angivet.

Fra Roskilde har Hugo Matthiessen (Københavns amt) skre
vet om den betydningsfulde fremdragelse af Set. Laurentii kirke, 
en arkæologisk studie af høj værdi, ledsaget af gode fotografier 
og opmålinger. Efter gennemgangen af den minutiøse under
søgelse, der viser kirkens tilblivelse og senere ændringer, udre
der forfatteren den historiske baggrund for den senere ødelæg
gelse og viser, at den gamle beretning om, at byens kag stod oven 
på kirkens tidligere alter, virkelig er rigtig. Af ganske særlig 
interesse er den interessante flisebelægning, der har efterlignet 
sydens marmor i brændtlersfliser, og som ligger forud for den 
tid o. 1160, da teglstensarkitekturen brød endeligt igennem i Dan
mark. Ruinen er ved bidrag fra forskellig side blevet overdæk
ket, så at den stadig er tilgængelig. — Om samme emne har Ar
thur Fang skrevet i mere populær form (Jul i Roskilde) og med 
et noget andet billedstof, og Fanny Fang har gjort rede for Ros
kilde skomagergades udseende i tidligere tid og fundet et mor
somt billedstof frem dertil.

Carl Neergaard beretter (Københavns amt) på en interessant 
og alment forståelig måde om undersøgelsen af Borhøj ved Hved- 
strup med dens broncealdergrave, så at man følger med i det 
arkæologiske arbejde endnu før nationalmuseets repræsentant 
kom til stede. Billedstoffet dertil er fortrinligt. — I samme år
bog har C. G. Schultz en arkæologisk og topografisk redegørelse 
for undersøgelsen af Blæsenborg bro ved Lejre, som var lige 
ved at blive et offer for den moderne, stærkt forøgede vejtrafik, 
men som heldigvis — takket være den store interesse for sagen 
på selve egnen — blev bevaret på en god måde og fik sin fort
satte eksistens betydeligt forlænget ved en grundig istandsættelse. 
Også til denne artikkel findes et smukt billedstof.

Bent Rasmussen skriver (Holbæk amt) om Kyholm, den lille 
ø østnordøst for Samsø, som i to overgange kom til at spille en 
vis rolle, først i krigstiden 1801—14 og siden 1831—59 som ka
rantænestation. I begge tilfælde er det interessant at følge be
retningen om de fra det øvrige land stærkt afskårne små sam
fund på øen og om, hvorledes de indrettede sig. Nu hviler det 
hele i Tornerosesøvn, og tilbage er kun halvt udviskede minder: 
bådehavn, batteri, skanse, brønde og — kirkegård. — G. Knud
sen giver samme steds nogle bidrag til sandflugtens historie i 
Rørvig sogn, og fra en restaurering af det gamle inventar i As- 
mindrup kirke giver Peter Kr. Andersen en oversigt over dette, 
så at man gennem de mange overmalinger til slut når ind til
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den gamle kerne. — Endelig har Holger Hjelholt skrevet om 
Kalundborgs grundtakst af 1791 og giver som indledning en ud
mærket oversigt over disse grundtaksters fremkomst efter for
ordningen af 1682 for derefter at vise, at den i Kalundborg blev 
til gennem en hidsig strid mellem grundejerne og de nærings
drivende.

Om Lunds lodseri på sydkysten af Stevns fra 1813—54 skri
ver Hans Dragehjelm (Præstø amt) og giver herigennem et nyt 
bidrag til Poul Løvenørns energiske arbejde for at forbedre køb- 
stædernes havne og sejlladsen på dem.

Fra Lolland-Falster findes i amtsårbogen en række bidrag af 
topografisk værdi. Vilhelm Lorenzen har givet en kort oriente
rende beskrivelse af Christianssæde, en af de herregårde, der 
nu er »dømt til døden«, men som ved sit anlæg og sin bygnings
historie danner et uundværligt led i en dansk kulturperiode, og 
som ved at være Reventlow’ernes hjem har sin plads i Danmarks 
historie. — Johannes Tholle har beskrevet Aal holm slotshave, 
der nævnes første gang i 1591. Artiklen er ledsaget af gode pla
ner og billeder fra de forskellige anlæg.

Fra Nakskov beretter V. Paulli om »Theisens gård«. Det er 
en morsom studie over en købmandsgårds skæbne fra ca. 1700 
til nutiden. Den er ledsaget af en orienterende grundplan og en 
serie særdeles oplysende fotografier, såvel eksteriører som interiø
rer. Det er på tide, at interesserede forskere tager fat på at be
skrive de gamle købstadgårde. Nutiden farer hårdt frem mod 
dem! — Om den hellige kilde ved Kippinge kirke har Erh. Quist- 
gaard givet en kortfattet historisk beretning og på grundlag af 
kirkeblokkens regnskaber en liste over dem, der modtog under
støttelse derfra. Han kalder Kirsten Munk for Christian IV’s 
elskerinde, men hun var dog viet til kongen om end hemmeligt.

S. J. Suhr har udgivet præsten Hans Glud Clausens topogra- 
fisk-økonomiske beskrivelse af Halsted præstekald, der er skre
vet o. 1826. De vedføjede billeder af kirken og præstegården 
er for små i gengivelsen til at have nogen interesse, og det burde 
være tilføjet, fra hvad tid billederne er. — Af J. Brøndsted er 
trykt et kort foredrag om Falsters oldtidsminder, medens G. Ro
senberg har skrevet om langdyssen i Horbelev, begge artikler 
ledsaget af særdeles oplysende billeder.

Fra Fyn offentliggør J. C. A. Carlsen-Skiødt nogle historiske 
optegnelser om Sønderby sogn. Stoffet heri er det, der synes at 
interessere denne forfatter mest: byen (Sønderby), hovedgården 
(Hagenskov-Frederiksgave), kirken, oldtidsgravene (med et 
oversigtskort), oldtidsfund (bl. a. Hagenskov-runestenen) og et
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par voldsteder. Forfatteren har således kun villet give nogle 
bidrag til sognets historie, men man undres unægtelig over, at 
han, der synes at have gode evner for denne forskning, bliver 
stående ved disse tilløb og ikke gennemfører virkelige sogne
topografier. — Johannes Tholle har skrevet om det romantiske 
haveanlæg ved Sande rumgård i den skikkelse, hvori det frem
trådte i første halvdel af 1800’erne. Det er en sammenfatning 
af den ret fyldige litteratur, der eksisterer om emnet. Navnlig 
er Ghr. Molbechs skildring af haven temmelig udførligt gengivet, 
ligesom brudstykker af digteren Oluf Olufsen Bagges og andre 
poeters digte — samt hele Jens Hansen Smidths 28 vers lange 
digt. Man havde unægtelig hellere set den dygtige haveforskers 
eget syn på anlæget og en paralellisering med andre lignende 
haver i ind- og udland samt en redegørelse for, hvad der er be
varet, eventuelt i forbindelse med et forsøg på en planmæssig 
rekonstruktion. — A. R. Idum har skrevet om Dalum kloster før 
reformationen. Det er kun uegentlig et originalt arbejde, idet 
det mest bygger på trykte kilder, men det giver en tidligere sav
net samlet fremstilling samt en del bidrag til klostrets bygnings
historie og mere interne historie.

Jylland står som sædvanlig længst fremme, hvad topografisk 
stof angår.

J. C. Jacobsens artikkel om Aagaard og dens ejere (Thisted 
amt) er fortsat, og fortsættelsen adskiller sig ikke i særlig grad 
fra begyndelsen. Forfatteren arbejder i høj grad med hypoteser:
»Kyndige Folk mener, at der Nord for Lerup K irk e .......... har
staaet en Kongsgaard ved Navn Lierupgaard. — Nær ved Kongs- 
gaarden har den gamle Præstegaard sikkert ligget. — Naar der 
ikke har været et Barfred knyttet til Præstegaarden her fra før
ste Færd, maa efter Historikeres Mening Grunden være . . . .  « 
o. s. v. Hvem er de kyndige mænd, hvem er historikerne? For- 
fattereti må ikke således dække sig bag anonyme, han må an
give dem. Manglen på kildehenvisninger gør det iøvrigt umu
ligt at gå i detailler i anmeldelsen, dertil ophober der sig på for
hånd alt for megen usikkerhed, hvis årsag er umulig at erkende. 
Man må blot håbe, at han må være heldigere i sin kommende 
fremstilling af selve gården og dens ejeres historie end her, hvor 
han ofte arbejder med almene historiske begivenheder. Mon han 
f. eks. kender H. Rørdams historiske kildeskrifter vedrørende 
den nordiske syvårskrig? Det synes ikke så!

I »Hvad den gamle Fæsteprotokol fortæller« (Thisted amt) be
retter M. Sodborg hvad han har fundet deri angående Kølbg- 
gård og Vesløsgård, og August F. Schmidt giver fra Klim sogn
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nogle spredte oplysninger fra sognet i nutid og fortid. — Des
uden meddeler P. L. Hald nogle oplysninger om Hillerslevhus, 
hvis voldsted netop kan skimtes nord for Hillerslev kirke. Der 
savnes i høj grad topografiske oplysninger om Danmarks mange 
voldsteder, og det må håbes, at der en gang bliver foretaget en 
grundig undersøgelse af dem og en samlet fremstilling af, hvad 
der kan oplyses om anlæg, beliggenhed o. s. v. Indtil da må 
man være glad for ethvert bidrag, der kommer frem, men man 
må samtidig udtale et bestemt ønske om, at de bliver ledsaget af 
pålidelige opmålinger af selve voldstederne og helst også af de 
nærmeste omgivelser, samt af et nivellement af de vigtigste 
linier gennem anlæget, som det nu ser ud.

Fra Ålborg amt findes en artikkel (Danmarks naturfredning) 
af Johannes V. Jensen, hvori han fortæller om de himmerland- 
ske åse og gravhøjene på dem, altså et nutidsøjes opfattelse af 
landskabet, som det nu ser ud. — Chr. Heilskov har fortsat sin 
beskrivelse af Bælum sogn (Fra Himmerland og Kjær herreder) 
med en gennemgang af landsbyen Bælum, dens gårde og jorder. 
Desværre skæmmes dette nye afsnit endnu mere end det fore
gående af ordrette optryk af gamle dokumenter, som gør tileg
nelsen vanskelig for de fleste, og som skræmmer de læge læsere 
bort fra årbøgerne. Illustreringen er meget ujævn. Nogle dår
lige fotografier i dårlig reproduktion kunde være undværet, me
dens et par tegninger i streg står nydeligt. — I samme tidsskrift 
findes Anders Johansens 1. artikkel om Næsborg sogn. Det er 
ingen systematisk topografisk skildring, men nærmest en række 
minder på topografisk baggrund. Den indeholder en del gode 
iagttagelser og kan i meget sammenlignes med de gamle em- 
bedsmænds indberetninger om »tilstanden« inden for deres om
råder. — Yderligere findes et afsnit af M. Møllers gennemgang 
af Løgstecl sogn, mest omfattende gårdene i Ravnstrup by.

Fra Viborg amt findes en skildring af det gamle stiftstryk
keri i Set. Villadsstræde i Viborg (Jul i Viborg) og af det gamle 
apotek i Skive (Jul i Skive). Om egnens herregårde findes en 
beretning om Hald gennem tiderne (Jul i Viborg) og om Eskjær 
(Skivebogen). Hvad den sidste angår, er det glædeligt at se, at 
dr. Gudmund Schütte trods sin programartikkel i 1927 (se ind
ledningen til oversigten for dette år) ikke helt har forkastet topo
grafien. Han gør selv i denne afhandling rede for gårdens hi
storie og drager med rette heftigt ti] felts mod de arkitektoniske 
udskejelser i forrige århundredes slutning. Der er adskillige gode 
og oplysende billeder til afhandlingen, men nr. 5 er så slet gen
givet, at det burde være udeladt. Det havde været interessant at
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have fået en grundplan af gården og dens omgivelser med (op
målingerne af Jensen-Kleist og hans håndværkerskole?).

Poul Nørlund har (i Tilskueren) skrevet om fundet af nogle 
rester af en altertavle i Vorde kirke nord for Viborg. I bunden 
under denne kirkes prædikestol fandtes nogle fjæl med udskårne 
billeder, som identificeredes som nære slægtninge i træ til de 
»gyldne altre«, som forfatteren tidligere har skrevet om i et 
meget interessant værk. Det er yderligere lykkedes doktoren at 
påvise, at disse rester må stamme fra Viborg gråbrødreklosters 
ældste altertavle, der er havnet i den lille landsbykirke og er ble
vet anvendt i fornedrelse som gulvplanker i dennes prædikestol. 
— Af andet stof om kirkerne findes en kort beskrivelse med 
billeder af kirkerne i Nørre herred i Salling syssel og en artikkel 
om våbenskjoldene på Højslev kirkes prædikestol (begge i »Jul 
i Skive«). — Rasmus Mortensen har i en artikkel om den jyske 
hede (Jul i Viborg) skrevet om hedens kolonister og om koloni- 
byen Grønhøj (Frederikshøj). — Kristen Klæstrups beretning om 
kvægpesten i Salling 1747—49 (Skivebogen) er umådelig bredt 
skrevet, men indeholder en del stof af topografisk interesse.

Om karmeliterklostret i Aarhus har Ejler Haugsted skrevet en 
arkæologisk afhandling (Aarhus stift) af stor interesse. Klostret 
forsvandt med reformationen, og dens grundmure dækkedes af 
ny bebyggelse. Nogle undersøgelser af det, der tilfældigt kom 
frem ved grundgravninger, er tidligere foretaget af arkitekt C. 
M. Smidt, og på disse har forfatteren arbejdet videre, efterhånden 
som der kom nyt frem. Undersøgelserne har vundet den størst 
mulige forståelse hos de af byens borgere, hvis nybygninger kom 
til at berøre det gamle klosters områder. Hvad bypatriotisme og 
ofre på dennes alter angår, har Aarhus’ borgere i de senere år
tier stået i forreste række, og den har heller ikke fornægtet sig 
ved denne lejlighed. Medens man hidtil kun anede klostrets eksi
stens gennem fund af murbrokker, kalk m. m. vest for ejendom
mene Frederiksgade 76—78, har arkitekt Sten Eiler Rasmussen 
nu efter de sidste undersøgelser kunnet udarbejde en rekonstruk
tionsplan med temmelig rige detailler. Forfatteren indleder med 
en redegørelse for, hvad de skriftlige kilder kan meddele om 
klostret, og går derefter over til de arkæologiske undersøgelser, 
der er stykket sammen fra adskillige års grundgravninger. Un
dersøgelserne er meget samvittighedsfuldt foretaget, og redegørel
sen derfor er ledsaget af et fortrinligt billedligt materiale, der både 
viser tegnede profiler, bl. a. af voldgraven omkring klostret, og 
fotografier af de gravede undersøgelsessnit.

I samme årbog har Chr. Heilskov fortsat sin redegørelse for
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Hjelmslev herred med Adslev sogn. Det er ofte kun tørre fakta, 
men der er meget stof deri. Der er gode kort over byerne fra 
1800’ernes begyndelse, men der savnes angivelse af, hvor origi
nalerne til disse kort er at finde. — I et polemisk indlæg mod en 
af Marstrand i 1930 skrevet afhandling om Horsens bys præster 
kommer Aage Simonsen ind på en række betragtninger over Vor 
frelsers kirke i Horsens i ældre tid og bringer også nogle andre 
topografiske oplysninger vedrørende købstaden. — M. Møller har 
skrevet: »Sønder-Vissing Sogn rundt«. Det er tilfældigt pluk med 
meget ubestemte tidsangivelser. Sagn, traditioner og lidt topo
grafiske oplysninger står hulter til bulter.

Fra sine flittige studier i den koldingske jordbund har I. O. 
Brandorff (Vejle amt) hentet et emne, der i høj grad hører 
hjemme der, nemlig Koldings forsyning med drikkevand i for
tiden. Det er en både dygtigt formet og vel illustreret artikkel om 
et emne, der sjældent kommer til behandling. — Johan Hvidt- 
feldt har samme sted meddelt nogle bidrag til de første udskift
ningers historie i Koldinghus amt. — Særlig opmærksomhed for
tjener A. Ravnholts artikkel om fabriksvirksomhederne på Rand- 
bøldal og Haraldskjær. Det er sjældent, at sådanne fabriksanlæg 
tages op til behandling i årbøgerne, og der er dog deri et udmær
ket stof, som også senere vil få værdi for en samlet behandling af 
de enkelte industrigrenes historie landet over, og hvortil arbejdet i 
høj grad vil lettes ved publicering af slige monografier. Desværre 
er en del af de ledsagende billeder for små til at man kan have 
glæde af dem, og årbøgerne må lære ikke at spare på dette 
område.

Marius Hansen har (Vejle amt) fortsat sine uddrag af Søren 
Abildgaards dagbøger 1771—75 vedrørende Vejle amts kirker og 
enkelte andre historiske minder (se oversigten for 1930), ligesom 
Rasmus Mortensen har fortsat beretningen om opdyrkningsforsø
gene på Randbøl hede. Den sidste beretning er lidt tør og til 
tider altfor staccato, så at det i betydelig grad går ud over læse
værdigheden af det iøvrigt interessante stof. — I. P. Vammen 
har skrevet om kongehøjene i Jelling i historisk belysning. Det 
er en omhyggelig gennemgang af højenes og stenenes skæbne 
gennem tiderne set på historisk baggrund og konkluderende i 
den antagelse, at Harald Blåtand har ladet sine oprindelig høj
satte forældres lig overføre til en kirke: Jelling eller Roskilde. — 
Til denne afhandling slutter sig Fr. Orluffs bidrag om den ældre 
Jellingestens plads, hvori han gør op med den Sarauw-Erslevske 
teori, hvorefter den store Jellingesten oprindelig skulde have 
stået på den søndre høj.
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Om markfællesskabet i Hardsyssel i ældre tider har Henrik 
Larsen (Hardsyssel årbog) skrevet en af sine metodiske og dybt
gående undersøgelser. Om end temmelig tør i fremstillingen, gi
ver afhandlingen dog et fortrinligt overblik over en del af sog
nenes agrarhistorie og indeholder et stof, som enhver topograf 
må være glad for at få i hænde. Af ganske særlig interesse for 
disse herreder er gårdenes forhold til hedestrækningerne, der 
både kunde være i fællig og i gårdeje, samt regeringens forsøg på 
at tilvende sig nogle af disse. — Fra afdøde P. Storgaard Peder
sens hånd foreligger i samme årbog en udgivelse af den beskri
velse af Bøvling amt, som en studiosus Lassen har forfattet, og 
hvortil manuskriptet findes i Langebecks ekserpter i det kgl. 
bibliotek. Mærkeligt nok har udgiveren ikke gjort forsøg på at 
datere manuskriptet. — Foruden lidt »moderne topografi« fra 
Herning og nogle meget populære »Blade af Møltrups historie« 
findes i »Jul i Herning« en beskrivelse af Gjellerup kirke med 
en del billedstof samt en beskrivelse af en klædefabrik, Clasons- 
borg, der 1839 anlagdes ved hedeejendommen Skave ved Kar
toft å . Der er blandt billederne et godt luftfotografi. De andre er 
dårlige.

Om runestenene i Ribe amt har Marius Kristensen skrevet så 
populært og dog udtømmende, som kun en videnskabsmand med 
overlegent kendskab til emnet formår det (Ribe amt). — Rasmus 
Mortensens studier over jernudvindingen er velkendt. Der er tid
ligere i oversigterne (1930) omtalt en teori, som hvis den viser 
sig holdbar, er af stor topografisk interesse; men forskeren er 
klar over, at det gælder om stadig at drive på med de arkæolo
giske undersøgelser for at indsamle så stort et stof til bearbejd
ning som muligt, og har derfor sikkert med glæde grebet en op
fordring fra redaktionen af »Fra Ribe Amt« til at offentliggøre 
sine studier i marken fra dette amt. Desuden har redaktionen den 
rigtige opfattelse, at en sådan publikation vil kalde adskillige nye 
oplysninger frem fra interesserede læsere. — I samme årbog er 
trykt en af lærer Mortensens studier ganske uafhængig under
søgelse af H. C. Frydendahl, som på en god måde underbygger 
og supplerer Rasmus Mortensens arbejder. — De ifjor omtalte 
artikler, der er indkommet efter redaktionens plan om indsam
ling af stof til hedernes historie, er blevet fortsat med en række 
nye bidrag og viser med stor tydelighed, hvor meget stof af for
skellig art, der med tiden kan uddrages deraf.

For Sønderjyllands vedkommende har August ’ F. Schmidt 
(Sønderjydske årbøger) givet en praktisk fortegnelse til en topo
grafisk ordning af de sønderjyske egne på grundlag af Dansk
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folkemindesamlings og Stednavneudvalgets ordning og med 
sognenumre som hjælpemiddel til let adgang til disse samlinger. 
— Carsten Petersen har givet en almindelig oversigt over landsby
kirkerne i Haderslev provsti efter reformationen. — Om nogle 
sønderjyske fund fra den ældre jernalder giver Carl Neergård 
(Fra Nationalmuseets arbejdsmark) en redegørelse, omfattende 
gravfund fra Uldal i Skrydstrup sogn, Hinderup i Hellevad sogn, 
Ottersbøl i Mjolden sogn, en gravplads i Tislund sogn og Tor- 
numskov i Lintrup sogn med fremdragning af de særlig sønder
jyske træk, der viser sig i disse fund. Yderligere omtales et 
bopladsfund fra den ældre jernalder i Søndernæs i Brøns sogn.

Otto Smith.

Aaret 1931 bragte en saa anselig Forøgelse af den historisk
topografiske Litteratur om Aalborg, at det vil være rimeligt at 
tage den ud af den almindelige Oversigt og behandle den for 
sig. Ikke mindre end tre 500-Aars Jubilæer har kunnet fejres 
og har givet Anledning til Udsendelsen af særlige Skrifter, men 
ogsaa to mere sammenfattende Fremstillinger af Byhistorien har 
set Lyset. Bedst er utvivlsomt de mindre Opgaver løst, hvad der 
i og for sig er en naturlig Følge af selve Emnets begrænsede Om
fang, men ogsaa hænger sammen med, at Forfatterne besidder 
den fornødne Sagkundskab. Ikke slet saa godt synes Resultatet 
at tegne til at blive for den store Skildring af hele Byens Udvik
ling. I Virkeligheden kræves.der saa mange Forudsætninger for 
at skrive en tilfredsstillende Byhistorie, at det i de fleste Til
fælde kun vil være Folk af Faget, der kan opfylde dem. Grun
digt Kendskab ikke blot til Stedets, men til Landets og den al
mindelige Historie, Træning i at arbejde med historisk Kilde
stof, Evne til at opspore og udnytte det utrykte Materiale, Skøn 
over, hvad der er væsentligt og hvad ikke, — er nogle af de 
Ting, som er nødvendige for, at der kan komme en ordentlig 
Bog ud af det. Og er de ikke tilstede, bliver Stoffet ikke sigtet, 
stort og smaat blandet sammen, Linjerne uklare, Dommene 
skæve. Stedhistorie er slet ikke saa let at skrive, som man 
maaske tror. Ofte vil det derfor være nødvendigt, at flere for
ener sig om Opgaven, saa at de forskellige Særomraader hen
vises til Fagmændene, men hvad der vindes herved, kan paa den 
anden Side delvis tabes ved, at Sammenhængen bliver brudt. Det 
gælder saaledes om P. C. Knudsen: Aalborg Bys Historie I (I 
Kommission hos Viggo Madsen, Aalborg). En endelig Dom er 
det for tidligt at fælde udfra det foreliggende første Hefte, men 
saa meget kan dog allerede siges, at det er en meget ujævn Frem-
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stilling. Det vægtigste Bidrag er Underarkivar Arthur Køchers 
dygtige Redegørelse for Bystyrets Udvikling, der bygger paa Un
dersøgelser i Landsarkivets Materiale, men ogsaa O. M. Hofman- 
Bangs Bearbejdelse af Byens Vider og Vedtægter 1549 er et læse- 
værdigt Afsnit. Det er rimeligt, at man i en almindelig Frem
stilling gengiver ældre Dokumenter efter Meningen og ikke efter 
Bogstaven, men naar man gør dette ved 16. Aarhundredes Kil
der, er det endnu mere paakrævet ved 14. Aarhundredes. Det 
virker derfor ejendommeligt, at Stadsretten af 1342 er genop
trykt bogstavstro, og det kan næppe fejle, at de fleste Læsere 
maa give op overfor dette Stykke. Ved Skildringen af den for
historiske Tid har Redaktøren benyttet Indberetningen til Natio
nalmuseets 1. Afdeling fra 1880’erne, men det vilde unægtelig 
have været af Værdi at faa denne halvhundredaarige Oversigt 
sammenlignet med Mindesmærkernes Tilstand nu. Ogsaa ved 
Behandlingen af Byen som Møntsted har Redaktøren kunnet 
bygge paa sagkyndig Meddelelse, idet Møntsamlingens Inspektør, 
G. Galster, har givet Oplysninger herom, men Gengivelsen er 
ikke paa alle Punkter tilfredsstillende.. Afsnittene om Byens 
Forhold under Reformationstiden og Syvaarskrigen virker noget 
tilfældige og er sprogligt ret svage.

Otto Smith har i: Aalborg. Vandringer i den gamle Lim
fjordsby, samlet en Række Kroniker, som han har skrevet til 
den lokale Presse, og udsendt dem i Bogform (paa Nyt nordisk 
Forlag), smukt udstyret og forsynet med et værdifuldt Billed
stof. Det nye ved Bogen er det Forsøg, der her er gjort paa at 
overføre paa Prent den Form for Byhistorie, som navnlig Magi
ster Hugo Matthiessen har gennemført ved sine »Byvandringer« 
rundt om i vore Købstæder. Der fortælles livligt og underhol
dende om de enkelte Gaardes og Lokaliteters Historie og Frem
stillingen har utvivlsomt naaet sit Maal: at vække og styrke In
teressen for Byens Fortid. Som Propagandaskrift har ‘ denne 
Prøve sikkert sin Betydning og man skal derfor næppe fæstne 
Opmærksomheden for stærkt ved de sproglige Smaafejl eller den 
ikke altid helt præcise Udnyttelse af Stoffet. En anden Ting er, 
at man næppe kan skrive egentlig Byhistorie paa denne Maade; 
det giver for mange Gentagelser og bryder ofte Kronologien og 
Udviklingen. Det er Otto Smith dog ogsaa klar over, og hans 
Bog giver sig da heller ikke ud for at være andet og mere end en 
ren Stedbeskrivelse, for Størsteparten endda kun bygget paa 
trykt Materiale. Noget arkivalsk Stof er dog bragt frem og 
anført i Noterne, ligesom Registre over Navnestoffet øger Bogens 
Brugbarhed.
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I Anledning af Aalborg Stiftshospitals 500 Aars Jubilæum i 
1931 blev det overdraget Dr. theol. Bjørn Kornerup og Dr. phil. 
Vilh. Lorenzen at udarbejde et Skrift om Stiftelsens Historie, 
men til selve Jubilæumsaaret blev kun det første Halvbind fær
digt. Dr. Lorenzen skildrer i sit Afsnit, »Bygningernes Historie 
og Anvendelse«, Klosterkompleksets Udvikling, idet han i det 
væsentligste slutter sig til G. A. Jensens Opfattelse, og viser, at 
dette Helligaandskloster nu staar som det bedst bevarede af 
denne Ordens Huse i Mellem- og Nordeuropa.

Endelig har den kendte Topograf C. Klitgaard skrevet to lig
nende Lejlighedsskrifter og begge Gange ydet solidt og dygtigt 
Arbejde. Det middelalderlige Gilde Guds Legems Laug blev stif
tet 1431 og dets direkte Efterkommer: Aalborg Handelstandsfor
ening, lod da C. Klitgaards Bog fra 1913, Aalborg Handelstands 
Historie, udsende paa ny i noget ændret Form. Fremstillingen 
i »Aalborg Købmænd gennem 500 Aar«, som Skriftet nu hedder, 
er ført helt op til den nyeste Tid og gør udførlig Rede for For
eningens indre Liv. Et velvalgt, godt gengivet Billedstof støtter 
Teksten. Det samme gælder den Bog, »Det borgerlige Skyde
selskab i Aalborg«, hvormed Selskabet mindedes sin Forgænger 
Papegøjegildets Oprettelse for det halve Aartusinde siden. Fra 
den ældste Tid op til 1802 er det kun sparsomme Efterretninger, 
der haves om Fugleskydningen, men derefter flyder Kilderne 
rigeligere og Oplysningerne bliver fyldigere. Kun kunde man 
have ønsket lidt flere af de interessante Skjolde gengivet.

V. Hermansen.

NY LITTERATUR OM ALMUEKULTUR OG 
FOLKEMINDER 1931.

Samlingsværket N o rd is k  K u ltu r ,  der vil blive 30 Bind ialt, 
er begyndt at udkomme (J. H. Schultz Forlag 1931). Dets Hoved
redaktion består af Professor Johs. Brøndum-Nielsen, København, 
Prof. Otto von Friesen, Uppsala, og Prof. Magnus Olsen, Oslo. 
Ved hvert Bind medvirker et større eller mindre Antal Forfattere 
under en Specialredaktion. Nordisk Kultur vil give en både sam
menfattende og indgående Fremstilling af de nordiske Sprogs og 
den særlig nordiske Kulturs Udvikling i ældre Tider. Offentlig
gørelsen af Værket, der er Resultatet af det mest alsidige nordiske

Fortid og Nutid. IX. 18
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Samarbejde, der endnu har fundet Sted, i hvert Fald indenfor de 
humanistiske Videnskaber, er blevet indledet med Udsendelsen af 
Bindene IX og XXVII. Bind IX, der som Specialredaktør har Prof. 
Knut Liestøl, Oslo, og Prof. C. W. von Sydow, Lund, indeholder 
Oversigtsafhandlinger om de nordiske Landes Folkeviser, Folke
sagn og Folkeeventyr. Bind XXVII, redigeret af Prof. Haakon 
Shetelig, Bergen, skildrer den nordiske Kunst.

I Bind IX er tre Bidrag, skrevne af Dansk Folkemindesamlings 
Arkivarer H. Grüner Nielsen og Hans Ellekilde. Det siger sig 
selv, at det blev Grüner Nielsen, der fik tildelt Opgaven at give 
en sammenfattende, almentilgængelig Skildring af den danske 
Folkevise; thi ikke alene besidder han et fuldkomment Kend
skab til vore Folkeviser, han har også en fortrinlig Evne til at 
skrive kort og klart, en Egenskab, som er af særlig Betydning, 
når der skal ydes Bidrag til et Værk, der også skal være kort
fattet. Grüner Nielsen skriver om Overleveringen, Udgivelsen og 
Forskningen af den danske Folkevise og om de forskellige Vise- 
typer.

Hans Ellekildes Arbejder til Nordisk Kultur omhandler Dan
marks Folkesagn og Danmarks Folkeeventyr. Også Ellekildes 
Oversigter vil være til megen Nytte for Forskningen, idet man i 
dem finder en meget praktisk og overskuelig Inddeling af et væl
digt Folkemindestof. Ellekilde samler det omfattende danske 
Sagnstof i nogle få Grupper (Sagn om naturmytiske Væsener, de 
døde, magtejende Mennesker, danske Sagnkonger, ældre danske 
Konger og Dronninger, Fremtidssagn), medens han gør Eventyr
oversigten særlig overskuelig ved at lægge Vægten på de Egen
skaber, som Eventyret kræver af sin Helt, for at han kan vinde 
Prinsessen, eller af sin Heltinde, for at hun skal kunne ægte 
Kongesønnen. Endvidere gøres der Rede for Novelleeventyrene 
og Dyrefablerne. — Da Arkivarerne i Dansk Folkemindesamling 
har større Viden om vore Folkeviser, Sagn og Eventyr end andre 
Forskere kan have, er det naturligt, at deres Bidrag til det store 
fællesnordiske Værk måtte blive de bedste, der kunde fremskaffes 
fra dansk Side. Danmark er ualmindelig smukt repræsenteret i 
det niende Bind af Nordisk Kultur. I Bind XXVII har Museums
inspektør Jørgen Olrik skrevet om Folkekunst i Danmark. I det 
smukt illustrerede Arbejde gives ikke alene en Definition af 
Folkekunst, vi får også Besked om Bondestuernes Indretning, 
Bondemøblernes Udseende og Ornamentik, Husflidsarbejder, 
Almuesmykker, vævede Stoffer m. m., — i det hele en nyttig 
Oversigt, der altid vil vise sin Brugbarhed, når man i en Fart
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vil have noget at vide om et så stort og vigtigt etnologisk Emne 
som Folkekunst.

Ligesom H. Ellekilde i Nordens Gudeverden søger at forklare 
Oprindelsen til og Udviklingen af de mange forskellige Spørgs
mål vedrørende de nordiske Folks Tro, således giver Kredslæge 
J. S. Møller i sit omfattende Værk: Fester og Højtider II (P. 
Haase & Søn 1931. 259 S. 111.) også Tydninger af det Stof, han 
bruger som Udgangspunkt for sin Fremstilling af Holbæk Amts 
Fester og Højtider. I det udkomne første Halvbind af anden Del 
af Dr. Møllers Arbejde behandles Festerne fra Fastelavn til Mik
kelsdag (Fastelavn, Påske, Valborg, Pinse, St. Hans, Høstgildet), 
medens dets sidste Halvbind vil indeholde en Skildring af Jule
festen. Efter først at have fremlagt Folkemindematerialet med 
Redegørelse for alle de stedlige Forskelligheder, går J. S. Møller 
over til at forklare Festernes Oprindelse og historiske Udvikling 
i Almindelighed, men med særlig Hensyntagen til alle specielle 
Træk vedrørende det nordvestsjællandske Stof. Det er Tydnin
gerne, der giver Dr. Møllers Værk en Interesse, der rækker ud 
over det lokale. Man får nemlig i disse hans populærvidenskabe
lige Redegørelser Besked om alt, hvad man med Billighed kan for
lange angående den nyeste Forsknings Opfattelse af de gamle 
folkelige Fester. Med en efter Forholdene forbløffende Belæst
hed indenfor dansk og fremmed videnskabelig Litteratur vedrø
rende Religionshistorie, Folkemindeforskning m. v. giver Møller 
i en folkelig og underholdende Form sine Tolkninger. Der er næ
sten ikke et eneste Spørgsmål Emnet vedrørende, man ikke får 
et Svar på. Naturligvis vil der, som Forskningen skrider frem, 
kunne rejses Indvendinger mod dette eller hint Forklaringsforsøg, 
som Dr. Møller har givet, men dette gør jo intet til Sagen. Det 
vigtigste er, at en så selvstændig tænkende Mand som Hr. Møller 
meddeler alle sine Tanker og Iagttagelser om Festernes ofte 
gamle og sære Skikke. J. S. Møllers Viden som Læge kommer 
ofte hans folkloristiske Forskning til Gode, idet han som Medi
ciner kan udtale sig om Ting andre Forskere uden en særlig 
naturvidenskabelig Uddannelse vanskeligt med Sikkerhed kan 
have nogen Mening om. Her kan således dennegang henvises til 
Møllers udførlige og lærerige Redegørelse for Heksetroens Udvik
ling og de sygelige Forhold, der tit lå til Grund for, at bestemte 
Kvinder mentes at kunne hekse. — Under Læsningen af J. S. 
Møllers Bog forbavses man atter og atter over, hvor mange ofte 
ældgamle Skikke og Forestillinger det dog er, der har været 
kendt til op imod vor Tid, og man glæder sig over, at vi nu véd 
mere Besked om disse, end man hidtil har gjort.
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Kort før Evald Tang Kristensen den 8. April 1929 afgik ved 
Døden, havde han fået et af sine største Ønsker opfyldt, idet Ud
givelsen af en ny Række Danske Sagn, som han havde ofret så 
megen Tid og så meget Arbejde på, og som længe havde ligget 
færdigt til Trykken, takket være Staten og Garlsbergfondet, nu 
var blevet sikret. Een stor Del af Vinteren 1928—29 tilbragte han 
med en sidste omhyggelig Gennemgang og Ordning af Stoffet til 
de resterende fem Bind af det vældige Værk, hvis to første Bind 
var udkommet på Woels Forlag. I Forsommeren 1931 udkom så 
Danske Sagn, Ny Række, Bind III (Woels Forlag. 331 S.). Dette 
og de følgende Bind udgives af Johannes E. Tang Kristensen. 
Når den ny Række Danske Sagn er helt udkommet, bliver begge 
Rækker, ialt fjorten Bind, et Sagnværk, som næppe har sit Side
stykke. For Forskningen er Danske Sagn en Guldgrube. Værket 
er en førsterangs Kilde til Oplysning om den gamle Almues Tro 
og Digtning og om dens Lyst og Vilje til at ihukomme, hvad der 
havde fundet Sted i tidligere Tider. Det udkomne tredie Bind af 
Danske Sagn Ny Række er af ikke ringe Interesse også for Lokal
historikere, idet det indeholder Sagn knyttet til Oldtidshøje, store 
Sten, Diger, Volde og Skanser, Kirker og Kors, hellige Kilder, 
Gårde, Byer, Købstæder, Rettersteder, Fjorde, Moser, Øer, Skove 
og meget andet. Et Indtryk af Sagnenes Mangfoldighed i tredie 
Bind får man ved at høre, at der i dette findes 1431 forskellige 
Sagn, fordelt i 102 Sagntyper, ordnede efter Egne i samme Række
følge som Sognene i Traps Danmark. Denne Udgivermåde må 
påskønnes, da den i høj Grad letter Eftersøgningen efter de en
kelte Egnes Sagn.

Et af de nyeste Eksempler på, hvad en udenlandsk Forsker 
har kunnet hente af Materiale til en international folkloristisk 
Undersøgelse, finder vi i den tyske Lærde Valerie Höttges Ar
bejde: Die Sage vom Riesenspielzeug, udgivet i Jena 1931 iblandt 
Kølner Universitetets Arbejder. I Sagnstoffet om Kæmpens Lege
tøj findes to danske Former. Höttges Værk læses med Interesse, 
ikke mindst fordi det er en smuk Prøve på, hvorledes en Sagn
type videnskabeligt bør undersøges.

I de historiske Amtsårbøger og i Tidsskrifter findes adskillige 
Bidrag vedrørende Sagn og Folketro. I det bornholmske Års
hæfte: » Gamalt å Nyt«, redigeret af Elna Schöne, findes i xirgang 
1931 et lille Arbejde af Aage Rohmann om Overtro vedrørende 
Gæslinger. Rohmanns Redegørelse er medtaget som Forklaring til 
en af J. P. Kuhre smsts. anført Opskrift om at sikre sig Held ved 
Gæslinger. Rohmann meddeler mange Henvisninger, også til 
udenlandske Sagnværker. — G. Ellehy offentliggør i Gamalt å



277

Nyt et Sagn om en Mare. — Hovedbidraget i Elna Schönes Års
skrift er dog Arkivar H. Ellekildes fortrinlige Afhandling om den 
bornholmske Amand: Lcesåbobben, der til bestemte Tider kræ
ver et Offer, ligesom Amanden i Ryå, Liver Â o. s. fr. Ellekilde 
fremdrager det bornholmske Sagnstof om det mytiske Vand
væsen og kommer med talrige interessante Udtalelser om hele 
Amandsproblemet. I Thisted Arb. 1931 medd. han en lærerig Un
dersøgelse om Træet på Tis Eng, der tolkes som en Afspejling 
af Ragnaroksmyten. I Fynsk Hjemstavn 1931, 2 ff., er det det fyn
ske Sagnstof om den vilde Jagt — Palle Jæger —  der fremlægges 
og analyseres. Alle Afhandlingerne bærer Vidne om Hr. Ellekildes 
indgående Kendskab til de forskellige danske Egnes Folkeover- 
levering. — Det er også grundige Undersøgelser Inger Margrethe 
Boberg leverer, dels om Stevns Gravhøje i Folkeoverleveringen 
(Danske Studier 1931), dels om Sagn og Overlevering om Samsøs 
Høje og Bakker (Fra Holbæk Amt 1932). Man må håbe, at det 
må lykkes Frk. Boberg at behandle hele Danmarks Sagnstof om 
Oldtidshøje på samme Måde som i de to nævnte Afhandlinger.

P. L. Hald giver i Thisted Arb. 1931 nogle Oplysninger om den 
i 1638 nævnte St. Eline Sten i Nors, ligesom han anfører interes
sante Enkeltheder om Stednavnet »Troms Kirke« (Heksenes Sam
lingssted), der findes både i Thy og Sydfyn. Det vilde være 
ønskeligt, om alle Troms-navnene i Danmark kunde blive sam
menstillede i en Undersøgelse. Det kunde jo så være, vi kunde 
få noget mere bestemt at vide om Stederne for danske Hekses 
Samlingsplads, der vist ikke altid har været i Norge eller andre 
Udlande. — J. Aldals udførlige Redegørelse for det 17. Årh.’s 
Trolddomssager i Holstebroegnen (Hardss. Arb. 1931) indeholder 
talrige Enkeltheder, der giver dystre Indtryk af fortidig Vankun
dighed. Overfor Døden var der i Virkeligheden ikke så megen 
Frygt som for Hekse, Gengangere og Spøgelsesdyr, hvad bl. a. 
kan ses af den Artikel af undertegnede om Dødsforberedelser, der 
forefindes i »Jyllandsposten« 14. April 1931 og »Landet« 18. Sep
tember 1932. — I et Par Afhandlinger i det nye jydske Tidsskrift 
Sprog og Kultur 1931, 17 ff., — en Rune-Trylleformel, Skik— 
Tro—Overtro —, giver H. P. Hansen, Herning, levende og tem
peramentsfulde Udtryk for sine selvstændige Undersøgelser og 
kritiske Vurderinger af folkloristisk Materiale. — Th. Teinnæs 
fremlægger i Danske Folkemaal 1931, 24 ff. Eksempler på Lyk
ketro hos bornholmske Fiskere, medens J. Chr. Bag i Fynsk 
Hjemstavn 1931, S. 103, omhandler personlig Overtro. I Fryden- 
dahls Tidsskrift såvel som i Sønder jydsk Maanedsskrift, Histo
risk Arb. for L. F., min Bog Fra Bøj og Bavnholt (1931) o. fl. a.
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St. findes udgivet Sagn og Folkeminder med religiøst Indhold. 
Det vil dog føre for vidt her at referere alle disse forskellige Op
tegnelser, der hver især kan blive af Betydning for den videnska
belige Forskning.

Thorkild Gravlund har på Gyldendals Forlag udgivet Syssel
bogen (1931. 274 S.), der i sit Anlæg slutter sig til Herredsbogen 
I—III (1926—30): i det ene Værk er det Herrederne, i det andet 
Syslerne, der er lagt til Grund for den geografiske Afgrænsning af 
Skildringerne, som dog i Sysselbogen på flere Områder knytter 
sig nærmest til Dansk Folkekarakter, idet Forfatteren meddeler 
en Mængde sådanne Træk fra Nutidens Folketradition — kerne
fulde Ordsprog, rappe Dialoger o. s. fr. — hvori der især findes 
Enkeltheder, som yder Bidrag til en Karakteristik af de enkelte 
Syslers Befolkning. Gravlund tager sit Udgangspunkt for Vær
kets Sysselskildringer i Kong Valdemars Jordebog af 1231. Han 
indleder sin Omtale af hvert Syssel med at anføre, hvad der 
findes om det i den gamle Jordebog. Gravlund omtaler alle det 
gamle danske Riges Sysler — fra Småland til Ejderens Strøm. 
Særlig takskyldig må vi være ham for det fortrinlige Stof, han 
har bjerget i Hus fra Angel. Sysselbogen udgør en fornøjelig, 
interessant og berigende Læsning. Den er et nyt forbavsende 
Vidnesbyrd om Gravlunds store Arbejdsevne og om hans Lyst 
til at gøre sine Landsmænd delagtige i sin Forsken af vort Folks 
Minder.

Ved sin pludselige Død den 22. April 1930 efterlod Jeppe 
Aakjær sig bl. a. to Bind lokalhistoriske Studier i Korrektur. Det 
ene Bind udkom i 1931 under Titlen: Gammel Brug og gammel 
Brøde (Gyldendal. 235 S. ill.), indeholdende en Række Afhand
linger fra Salling og Fjends Herred, omhandlende agrarhisto
riske, kulturhistoriske og folkloristisk-litterære Spørgsmål. Her 
skal blot nævnes Bidragene om Rakkerliv og Rakkerhuse, Kæl
tringer og Mord, Brændevin og Ulve samt de ikke få gamle Bonde
viser, som det lykkedes Aakjær at opspore, — og man vil forstå, 
at Gammel Brug og gammel Brøde med fuld Ret også nævnes i 
denne Sammenhæng. De fleste af Aakjærs historiske Afhandlin
ger er byggede på Arkivstudier, men han undlod aldrig at tage 
med i sine Undersøgelser, hvad der levede i Folkets Minde om de 
bortfarne Tider. — Gammel Brug og gammel Brøde er også fra 
Udstyrets Side en sjælden smuk Bog, selvom den dog ikke i så 
Henseende kan klare sig med Niels Hedins Værk: Hammer Bak
ker (Nørre Sundby 1931. 320 S., ill.). I dette får vi Besked om 
Oldtidsminder og Stednavne, Hov og Helligkilde, Kirker, Ting-
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steder, Veje, Landsbyers og Gårdes Historie m. m. — og til Slut 
er der talrige Oplysninger om Folkelivet i de skønne Bakker. 
Det var mest Fattigfolk, der havde Bopæl her i de afsides Slugter. 
Johan Skjoldborg har i adskillige Noveller meddelt digteriske 
Skildringer af Fattigfolks Liv og Færden, der i meget har Lighed 
med de Bidrag, Hedin yder til Belysning af gammelt Almueliv 
norden Fjorden. Hammer Bakker er pragtfuldt udstyret og har 
her kun sit Sidestykke i Achton Friis De danskes Øer. Såvel fra 
Udstyrets som fra Indholdets Side er det en bedårende Bog, Hr. 
Hedin har skænket den danske Læseverden.

Det er slet ikke få direkte Oplysninger om gammelt Landsby
liv, der findes i de to Bind: Friskolefolk (P. Haase & Søn 1931. 
227 S., 204 S., ill.), som Anders U hr skov har udgivet. Vi stifter 
her Bekendtskab med mange kulturhistorisk interessante Træk 
fra Vejstrùpegnen (Sydfyn), Kertemindeegnen, Thy, Koldingegnen 
o. a. St., foruden naturligvis med alt, hvad man indenfor den 
givne Ramme kan forlange om de gudelige Vækkelser m. v. i de 
pågældende Egne. Det er et for den stedlige Udforskning af 
Folkelivet i afvigte Århundrede særdeles nyttigt Arbejde, Uhr- 
skov har udført med Offentliggørelsen af de to Bind »Friskole
folk«. Det er også den folkelige-kristelige Vækkelses Historie i 
Egnen Vest for Kolding, der er Hovedemnet for den i flere Hen
seender personligprægede og selvbio<grafiske Bog Fra Føj og 
Favnholt, der ligeledes udkom i 1931.

Lærer T. Bundgaard Lassen, Brande, har haft den gode Idé 
at udgive Lærer J. H. Piesners Optegnelser om Livet på Læsø 
o. 1865 (Vendss. Årb. 1931). Disse underholdende Småskildringer 
om Byggeskik, Gilder, Strandinger, Plantningssagen, Skolefor
hold o. s. v. supplerer ikke alene smukt H. Grüner Nielsens store 
Bog: Læsøfolk i gamle Dage, men giver tillige et Indtryk af 
J. H. Piesner, der på Læsø udførte en betydningsfuld Gerning og 
efterlod sig det smukkeste Minde. J. H. Piesner var iøvrigt en 
Halvbroder til Digteren Harald Kidde (jfr. Kiddes Roman »Hel
ten«). Det var E. Tang Kristensen, der i 1901 opfordrede Piesner 
til at nedskrive sine Minder fra Læsø. Man finder flere Gange 
den Læsølærer omtalt i E. T. Kr. s Minder og Oplevelser. T. Bund
gaard Lassens Oplysninger om Piesner er lovlig knappe.

I Fynsk Hjemstavn 1931 har den fortræffelige Optegner Svend 
Frederiksen, Åsum, givet livfulde Skildringer — »Hellig og søgn« 
— fra Åsum og Omegn i gamle Dage, medens V. Würden Peder
sen smsts. fortæller om Gilder i det gamle Åstrup, og N. Larsen 
samt Johs. Andersen henholdsvis gør Rede for ældre Fiskemeto-
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der i Helnæs Bugt og for Ålefiskeri i Odense Fjord i svundne 
Tider.

Chr. Olsen, Torpelund, har i Fra Holbæk Amt 1931, 77 ff., ud
givet gamle Ole Petersens Erindringer om Sæd og Skik i Følles- 
lev og Omegn. Der er gode Ting iblandt. Ligeså i Jens Kristen
sens to Bidrag i Præstø Arb. 1931, 56 ff., om Gildeskikke og Løn
ningsformer i Landsbyerne på Stevns forhen. Kristensen omtaler 
bl. a. særlig Landsbysmedens Kår; et Emne, som den gamle 
Smed Carl Nielsen på min Foranstaltning også giver gode Op
lysninger om i Lolland-Falsters Arb. 1931, 129 ff. Carl Nielsens 
Optegnelser stammer fra Meelse og S. Alslev på Falster. Smede
erindringerne udfylder smukt lignende Emner, der er behandlede 
i min Bog: Landsbysmeden (1932). Om Tostrup gamle Smedjes 
Historie har N. M. Elling skrevet i Fynsk Hjemstavn 1931, 81 ff.

Forfatteren Anthon Fuglsang har i Præstø Arb. 1931 og Loll.- 
F. Arb. 1932 offentliggjort to små populære Afhandlinger om 
Landsbylove og Gildelyd. Han aftrykker en »Gildelyd« i hver af 
de nævnte Årbøger uden at nævne Findestedet for disse i og for 
sig lærerige Bordtaler, der indledede Bylavsgilderne. Det vilde dog 
være praktisk at vide, hvorfra de af Hr. Fuglsang medd. Ind
gangstaler stammer. Sådanne Gildelyd var omtrent enslydende 
Landet over, hvad man kan se ved at læse den af mig i Odense 
Arb. 1931, 54 ff., offentliggjorte Skaffertale, optegnet af M. Strøm, 
Marslev, og ved at stifte Bekendtskab med den i Tillæget til 
Vider og Vedtægter IV (1932), 393 ff., udgivne Gildelyd. Under
tegnede har i Odense Arb. 1931, 49 ff., skrevet om Landsbyfor
hold i Bjærge Herred, tildels på Grundlag af utrykt Materiale, 
ligesom jeg også i Præstø Arb. 1931, S. 96—114, har givet en 
Fremstilling af Livet i de gamle sydøstsjællandske Landsbyer. 
Her er skrevet om Oldermænd og Bystævner, Majbænk, Byhorn, 
Bystok, Straffe, Lavsskikke, forskellige Bygilder, Gildeshuse 
m. m. udfra det foreliggende Stof i Dansk Folkemindesamling 
og i den lokalhistoriske Litteratur. Der er også fremdraget nyt 
Stof i mine Stykker: Fra Klim Sogn I—II (Thisted Arb. 1931 
—32).

I Vendss. Arb. 1931 findes Småbidrag som Bryllupsdigte, 
Frierbreve, Brudeudstyr, Havedyrkning m. v. Johan P. Hov
møller har i Morsø Arb. 1931 skildret Høsten på Vestmors i 
1870 erne, medens man i min Afhandling i Danske Studier 1931, 
44 ff., om Wilhelm Mannhardt kan læse L. Rasmussens Frem
stilling fra 1867 om Høsten på Samsø. — Begravelsestestamenter 
har Lærer V. Mortensen givet Prøver på i Københavns Årh. 
1931, 225 ff., og Pastor Erh. Quistgaard har i L.-F. Arb. 1931,
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77 ff. meddelt lærerige Uddrag af Regnskabsprotokollerne over, 
hvad Folk fik i Understøttelse fra Kildeblokken i Kippinge. 
Johannes Tholle har som sædvanlig skrevet en Række omfangs
rige Afhandlinger om Havebrug, Havekunst, Slotshaver etc. i 
forskellige Amtsårbøger, Tidsskrifter og Dagblade (f. Eks. Vendss. 
Årb., L.-F.’s og Holbæk Amts Årbøger, Hist. Medd. om Kbhvu., 
Vore Kirkegårde, Gads d. Mag., Danske Herregårdshaver, Gart
ner-Tidende, Århus St. Årb., Odense Årb. o. s. v.). Særlig nævnes 
kan hans Studie: Kål og Kålgård i D. St. 1931, Fællesdyrkning 
af Kål i Gartner-Tidende 29. Sept. 1931 og Artikler i National
tidende 14. Febr., 17. April, 23. Maj 1931 om Fastelavnsriset, 
Mens Pilene knoppes, Pinsemaj. —

Der kan endnu nævnes nogle Årbogsbidrag. Anders Johansen 
og M. Møller fortæller (Himmerlands Årb. 1931) henholdsvis om 
Folkeliv i Næsborg og Løgsted Sogne. Johansens Arbejde er det 
udførligste. Provst Thomas Møllers Minder fra 1864 (Hardss. 
Årb. 1931) fra Lemvigegnen, især knyttet til Vejbjerggård, Hum- 
lum Sogn, læses med Interesse; ligeså Jens Clausens Afhandling 
om Tyskertiden i Skiveegnen 1864 (Skivebogen 1931). I samme 
Årb. genfortæller og kommenterer Gudmund Schütte et Eventyr 
om Røverne i Eskjær Skov1). Søren Peder Elkjærs Slægts- og 
Barndomsminder fra Horsensegnen (Århus St. Årb. 1931) er 
passende udførlige og yder Bidrag om Slægtshistorie, Folkeskik, 
Egnsbeskrivelser, 1864 m. v. M. Fischer, Ågård, skildrer i Vejle 
Årb. 1931 Bondens Liv og Virke o. 1870 i Landet nordvest for 
Kolding. I Danske Folkemaal findes flere Afhandlinger og Ar
tikler, der giver Oplysninger også af kulturhistorisk Interesse. 
Nævnes kan således K. L. Kristensens og Helene Stranges Bidrag 
om Mælk og Malkning; N. K. Pedersen skriver om Tag og Tæk
ning på Østmøn (Borre) og Knud B. Jensen om Kulsvidning i 
Nordøstsjællands Skove, medens jeg i Sønderjydske Årbøger 
1931, 228 ff., til Brug for Studium af Sønderjyllands Almuekultur 
og Folkeminder har udgivet en topografisk Fortegnelse over Sog
nene fra Kongeåen iil Ejderen. Denne Fortegnelse fuldstændig
gør Topografien i Festskriftet til H. F. Feilberg 1911, 477 ff., 
hvor alle Danmarks Sogne udenfor Sønderjylland findes nævnt 
i den Rækkefølge, de har i tredie Udgave af Traps Danmark.

Et smukt Bidrag til Oplysning om Folkets uskrevne Litteratur 
er den Samling vendsysselske Ordsprog og Mundheld, som N. P. 
Petersen har leveret i Vendss. Årb. 1931. Man får her talrige

’) I Sdj. Mdskr. 'h  1931 findes udg. Eventyret om Lorvig og de tre P rin
sesser, fortalt af Johs. Klindt, Sølsted. Eventyret er ægte og folkeligt.



282

Eksempler på, hvor dybsindigt og rammende Almuen forhen ev
nede at give sin Livsvisdom og sit Lune Udtryk. En Undersøgelse 
af vore Ordsprogs Overleveringshistorie og tillige et vigtigt Bi
drag til Kundskaben om en af vor Litteraturs skønneste Skik
kelser er H. Grüner Nielsens Afhandling: Et Alderdomsarbejde 
af Anders SørensenVedel (Danske Studier 1931, 97 ff.). Her på
vises det, at Vedel lige til det sidste beskæftigede sig med Op
tegnelsen af Ordsprog, et Arbejde, som også optog Hans Chri
stensen Sthen stærkt, hvad det i Hamborg sidste År fundne Sam
lingshåndskrift viser. Sthens Optegnelser med Ordsprog etc., 
som H. Grimer Nielsen gør Rede for i D. St. 1932, 88 ff., synes 
ikke at være kendte af Ernst Frandsen, der i Acta Jutlandica IV 
(1932) har offentliggjort en omfattende litteraturhistorisk Frem
stilling af Sthens Indsats som Teolog og Digter.

August F. Schmidt.

SØNDERJYSKE STEDNAVNE.
Stednavneudvalget påbegyndte i 1931 på G. E. C. Gads Forlag 

Udsendelsen af et stort fem-Binds Værk: Sønderjyske Stednavne, 
hvoraf er udkommet — da dette skrives — tre Hefter på ialt 
480 Sider. Hele Værket vil blive på fem Bind, der agtes udsendt 
i atten Leveringer à 160 Sider. Det udkomne af Sønderjyske 
Stednavne omhandler omtrent hele Tønder Amt. Under dette 
Amt behandles også de tidligere under Sønderjylland henhø
rende Sogne, der før Oprettelsen af Ribe Herred 1859 regnedes 
til Hviding Herred. Den gamle Herredsinddeling og Sognenes 
Rækkefølge i Traps Danmark lægges til Grund for den topogra
fiske Ordning af Stoffet i Stednavneudvalgets Publicationer.

Stednavneudvalgets udmærkede Leder Gunnar Knudsen redi
gerer Udgivelsen af Sønderjyske Stednavne, men ellers er der 
sammen med ham en hel Stab af dygtige Filologer — Kristian 
Hald, Marius Kristensen, Anders Bjerrum, Knud B. Jensen, Kr. 
Amtoft —  der tilvejebringer det store Sprogstof og tolker alle 
de mange Navne. Arbejdet er altså lagt i de bedste Hænder. Der 
bliver ingen Tolkninger kendt gyldige, inden alle Muligheder er 
prøvede. Det nøgterne og vederhæftige, der præger hele Værket, 
er dog fjernt fra Ængstelighed. Hvor man ikke gennem dansk 
Sprogstof kan finde en Tolkning, søger man dristigt Paralleler 
i svenske og norske Stednavneundersøgelser, ligesom tysk Navne
stof også undertiden benyttes til Sammenligning. Det er ved 
denne komparative Metode ofte lykkedes at tolke Navne, som 
man ellers måtte give blankt op for. Man har altså brudt med
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den Steenstrupske Regel, at danske Stednavne kun må forkla
res ved danske Ord.

Sønderjyske Stednavne viser tilfulde, at Folkesproget i Vest
slesvig fra de ældste Tider har været dansk. Ikke alene Guld
hornet fra Gallehus, hvis Runeindskrift er dansk, også Sted
navnene bærer mangfoldigt Vidnesbyrd om, at her har Folk af 
vor Stamme tidlig fæstet Bo. Stednavnene hører jo til vort 
ældste Sprogstof. Ejendommelige, oldtidsklingende Navne kan 
træffes, ikke alene i Landsbynavnene; også i talrige af de Be
tegnelser på Marker, Enge, Skove, Høje, Vandløb o. s. fr., som 
findes, i hvert Sogn, møder vi særegne Ord, der ofte kan være 
dannede i ret gamle Tider. Hvad siger man om Navne som 
Bjellum, Myrbælg, Sivdøddel, Vanrad, Vobbel, Ulkalsig, Versig, 
Bremerholm, Bøvlinger, Pamhole, Tøvtløs, Polm, Vojumblok, 
Belsager, Hamme, Kampenhårde, Rurer, Vived, Asset o. s. v.?

Ikke alene sproglige Oplysninger findes i Sønderjyske Sted
navne, også talrige Forhold, især af landbrugshistorisk Art, får 
man Besked om under Læsningen af Værket. Visse Navne op
lyser, at hvor der nu er fast og tør Mark, var der forhen f. Eks. 
Mose eller Eng. Munkegård, Munkehøj, Munkeeng gør det klart, 
at Munke i Middelalderen har været Ejere af Gårde; de tilgræn
sende Lokaliteter har så fået Navn efter disse Kirkens Mænd. 
Navnene fra Købstæderne vidner om Borgernes Liv og Næring. 
I Tønder, hvor Landbrug har spillet en stor Rolle, og hvor man 
havde Markmænd til 1930, findes Navne som Bag Staldene og 
Kogade, i Spikergade har der ligget et Kornhus, der på middel
alderlig Latin hed spicarium, og som endnu på tysk hedder 
Speicher. I Værtshuset Humlekarren havde de fynske Humle
førere Bedested, og på Blegen havde Konerne Blegeplads. — 
Ved at indsamle Stof om gammelt Landsbyliv i Sønderjylland 
har jeg tit erfaret Nytten af Sønderjyske Stednavne; thi man har 
nu tilgængelig for Vestslesvigs Vedkommende alle Navne, der 
oplyser om det forhen så udbredte Byfællesskab. Det er meget 
gavnligt for den kultur- og lokalhistoriske Forskning at vide, 
hvor der endnu i Stednavne og Stedminder er bevaret Levn fra 
de gamle Bondetider. Navne som Fællesbjerge, Fællesgrave vid
ner om Grandernes Fællesskab. Ud ad æ Drævt (Driften) drev 
Byhyrden Kvæget. Af Degneengen fik Degnen noget af sin Løn; 
Hjulerfenne og Smedeland fortæller det samme om to af Lands
byhåndværkerne. Et Stednavneværk, der tager alle Mark- og 
Naturnavne med, er altså af Betydning for Bondehistorikerne. 
Ikke mindre gavnligt er Sønderjyske Stednavne for Forskere, 
der søger efter Kultpladser og Målkærner. Svend Aakjær er en
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Del inde på dette Spørgsmål i sin Anmeldelse af Værket i Danske 
Studier 1931, 171 ff. Betegnelser som Tinghøj, Galgestrøm, 
Galgemose o. s. v. er Minder om Pladser for gamle Tiders Ret
tersteder. Ja, man kan jo blive ved med at nævne Eksempler 
på, hvorledes det grundlæggende Stednavneværk om det gen
vundne Land kan være til Nytte for Forskere med forskellige 
Interesser. De anførte får dog være tilstrækkelige. Imidlertid 
skal jeg til Slut gøre opmærksom på den Hjælp, sønderjyske 
Lokalhistorikere kan have af Sønderjyske Stednavne, der om få 
År vil have ført hele det nordslesvigske Navnestof frem for Da
gen. Det er en uhyre Lettelse for enhver, der agter at skildre 
f. Eks. et Sogns Historie, at have en fuldkommen Stednavne
beskrivelse ved Hånden; thi ikke alene får han alle Navne og 
deres Tolkninger til Givende; han får også Henvisning til et om
fattende Arkivstof såvel som til den trykte Litteratur, der findes 
om det Landområde, som har hans særlige Interesse. Der kan 
da vist heller ikke være Tvivl om, at den lokalhistoriske Forsk
ning i den kommende Tid vil få en Blomstringsperiode i Søn
derjylland. Hvordan skulde det næsten kunne blive anderledes, 
når man får et så fortrinligt Værk som Sønderjyske Stednavne 
at støtte sig til — foruden al den øvrige Litteratur om Lands
delen, — her skal blot nævnes det store Værk: »Sønderjyllands 
Historie«, der er under Udgivelse, og Traps Danmark, Bind IX. 
Når nu det sønderjyske Landsarkiv blivér endelig færdigt, får 
man der et Centralsted for Studiet af Landet »for sønden Aa«. 
Det må forventes, at der på Grundlag af Studier i dette Arkiv 
må fremkomme en Række omfangsrige sønderjyske Sognebe
skrivelser. Til sådanne Arbejder vil Sønderjyske Stednavne sik
kert blive en overordentlig tit rådspurgt Håndbog.

August F. Schmidt.

DANSK KULTURHISTORISK MUSEUMS
FORENING.

Aarsmøde i Aarhus den 9.— 10. Juni 1932.
Mødet afholdtes i Den gamle By i Aarhus, hvis Bestyrelse vel- 

villigst havde stillet den smukke Sal i Møllehuset til Disposition 
for Foreningen.

Torsdag Aften Kl. 7 samledes Deltagerne, som Formanden for 
Den gamle By, Læge A. H. Winge, bød Velkommen. Ved Navne-
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opraab konstateredes, at der var mødt Repræsentanter for Mu
seerne i Køge, Kalundborg, Næstved, Maribo, Bogense, Svend
borg, Hjørring, Try, Thisted, Nykøbing M., Hobro, Aarhus, Aar
hus Gamle By, Horsens, Kolding, Herning og Varde samt for 
Nationalmuseets 2. Afd., Dansk Folkemuseum, Post- og Telegraf- 
museet og Københavns Bymuseum. Under Mødet indmeldtes Aal
borg Museum (Historisk Samling), ligesom der indfandt sig Re
præsentanter for Banders og Ringkøbing.

Formanden, Kredslæge Møller, Kalundborg, takkede Den 
gamle By for Modtagelsen, og efter hans Forslag valgtes Dr. 
Winge, Aarhus, til Dirigent.

Dagsordenens Punkt 1, Foreningsmeddelelser. Formanden op
lyste, at Medlemstallet, der ved Aarsmødet i København 1931 var 
42, i Aarets Løb er steget til 46, idet Mønt- og Medaillesamlingen, 
Randers Museum, Hobro Museum og sidst Nordsjællands Folke
museum, Hillerød, har indmeldt sig i Foreningen1). Den enstem
mige Vedtagelse paa sidste Aarsmøde (se Fortid og Nutid IX, 
S. 64), havde givet Bestyrelsen Retningslinjer, hvorefter den siden 
havde arbejdet. Med samme Motivering som tidligere fremsend- 
tes 2. Juli 1931 et Andragende til Undervisningsministeriet om en 
toaarig Bevilling paa 6500 Kr. til Rejsekonsulenter og til Studie- 
kursus for Provinsmuseumsledere samt om Tilsyn fra National
museets 3. Afdeling (Dansk Folkemuseum), saaledes at Bevillin
gen, der ogsaa burde kunne komme ikke statsunderstøttede Mu
seer tilgode, opførtes paa Finanslovens § 21 VI E. 2 og admini
streredes af Nationalmuseet under Samraad med Foreningen. 
Endvidere udarbejdedes i Sommerens Løb en Henvendelse til 
Regering og Rigsdag, som fik følgende Ordlyd:

Oktober 1931.
Til Regering og Rigsdag!

De kulturhistoriske Provinsm useer indtager paa deres Omraade en 
Stilling, der kan sammenlignes med Folkebibliotekerne. Let tilgæn
gelige for Menigmand og for Landsbyskoler kan de i højere Grad end 
de københavnske Centralmuseer sprede Forstaaelsen af vort Lands 
Fortidsm inder, dets Oldsager, dets gamle H aandværkskunst og dets 
Landbokultur i de brede Lag. Alle er enige om, at et stort og velord
net Nationalmuseum er lige saa nødvendigt som de videnskabelige 
Centralbiblioteker, men ikke m indre gavnligt er det at have en Række 
m indre Institutioner spredte over hele Landet.

Desværre er Museerne aldrig blevet organiserede paa samme

l) Efter Aalborgs Indtræden er Medlemstallet 47/ hvoraf 13 i København, 
34 i Provinsen.
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Maade som Bibliotekerne. For snart en halv Snes Aar siden nyord- 
nedes Biblioteksvæsenet ved Loven af 5. Marts 1920, der ikke blot 
ideelt betød et mægtigt Frem skridt for Folkeoplysningen, men ogsaa 
gav Bibliotekerne en sikker økonomisk Basis. Den Ordning, der gæl
der for Provinsm useerne, er af ældre Oprindelse. Reglerne for Til
skud og Tilsyn med de statsunderstøttede Provinsm useer hviler paa 
en m inisteriel Resolution af 1915, hvis enkelte Bestemmelser for en 
Del er forældede. Statstilskuddene tildeles efter en Skala, der fast
sattes længe før Verdenskrigen. Ligesom allerede i forrige Aarhun- 
drede giver Staten aarligt 1000 Kr. til de ældre og 500 Kr. til de yngre 
Provinsm useer. Kun ganske enkelte Institutioner, der indtager en 
Særstilling, har opnaaet større Aarstilskud, og skønt de nævnte Sum
m er ikke blev forhøjede i Inflationsti'den, h a r de endda været truede 
med Nedskæring, som da blev undgaaet, men som paany er fremkom
met i det nu forelagte Finanslovforslag. M useumsarbejdet i P rovins
samlingerne er endnu de fleste Steder frivilligt og ulønnet, og isæ r 
de ikke statsunderstøttede Provinsm useer, der er uden Tilsyn fra 
Statens Side, har kun ringe og tilfældig Forbindelse med N ational
museet, hvis lille Embedsstab ikke kan overkomme at yde dem Vej
ledning.

Dansk kulturhistorisk Museumsforening, som stiftedes 1928 for at 
varetage de kulturhistoriske Museers Interesser, og som om fatter 44 
Museer i København og i Provinsen, har paa sine Aarsmøder ikke 
kunnet undlade at drøfte disse Spørgsmaal, og Foreningen har til Un
dervisningsm inisteriet indgivet Andragede om en treaarig  Bevilling 
til Rejsekonsulenter og til Studiekursus for Provinsens Museumsfolk 
samt til en m indre Udvidelse af den vejledende Inspektion, der ydes 
af Nationalmuseet. Men det er M useumsforeningen klart, at en Bevil
ling til dette Form aal kun vilde betegne et Forsøg, der langtfra vilde 
løse alle Vanskeligheder.

I de seneste Aar vokser der stadigt nye Smaamuseer op, i Stations
byer og i Landsbyer, ofte baarne frem af virkelig ideel Begejstring, 
men lige saa ofte uden sikker økonomisk Basis og uden fornøden fag
mæssig Viden og Kendskab. Hvis denne Udvikling fortsættes, vil den 
medføre en Splittelse af Kræfterne, der rum m er en Fare for hele Mu
seumsvæsenet. M useumsforeningen h ar derfor den Opfattelse, at der 
nu er al mulig Grund til at optage en Overvejelse om en fastere Or
ganisation af Provinsm useerne, at undersøge Mulighederne for at ud
vikle og forbedre de ældre Museer, saaledes at de kan blive saa gode 
og saa instruktivt belærende, som de burde, og for at regulere Tilgan
gen af ny Museer, med særlig Hensyntagen til de Tilfælde, hvor Op
gaven er at bevare en gammel Gaard eller Bygning som stedligt Inte
riørmuseum. I Sammenhæng herm ed burde ogsaa Regulativet for 
de statsundersøttede Museer optages til Prøvelse og Revision og nye 
Regler for extraordinæ re Statstilskud udformes, ligesom det burde 
overvejes, hvorledes der kunde føres fagmæssig Kontrol med alle 
Museer, som maatte tiltrænge det.

Det er Dansk kulturhistorisk Museumsforenings Haab, at den høje 
Regering og Rigsdag vil indse Betydningen af en Nyordning af de 
paapegede Forhold, og den tillader sig derfor at bringe i Forslag, at 
der maatte blive nedsat en blandet Kommission, hvori Nationalmuseet 
er repræ senteret, og hvortil Foreningen kunde vælge 2—3 Medlem
mer, med den Opgave nøjere at undersøge de herhenhørende talrige
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Spørgsmaal og udarbejde Forslag til nye Regler for Provinsm useernes 
Virksomhed.

I Æ rbødighed
Dansk kulturhistorisk Museumsforening:

I. S. Møller, Holger Friis, H. P. Hansen, Chr. Axel Jensen,
Kalundborg. H jørring. Herning. København.

V. Norn, Johs. Olsen, Kai Uldall,
Horsens. Svendborg. København.

Denne trykte Henvendelse indbragtes i Folketinget 23. Oktober 
af Folketingsmændene Chr. Hansen, Vanggaard, I. Oskar Ander
sen og Povlsen, i Landstinget 6. November af Landstingsmæn- 
dene Hauch, G. F. Sørensen, Ellinger og Vejstrup, Undervisnings
ministeriet sendte hurtigt Foreningens Indlæg til Nationalmuseets 
Erklæring, der var en Tilslutning til og Anbefaling af Foreningens 
Tanker. De følgende økonomiske Begivenheder, Sterlingens Fald, 
Kronens Nedskæring og Landbrugskrisen havde gjort videre Ar
bejde haabløst, og hertil var kommet Undervisningsministerens 
og en Tid Formandens Sygdom. Den 10 pCt. Nedskrivning af 
Provinsmuseernes Bevilling maatte føles som en Uretfærdighed, 
naar man erindrede Forhistorien, men andre Nedskæringer var 
endnu mere haardhændede, og da man ikke havde faaet Svar paa 
Henvendelserne, kunde man paa ny bringe Sagen i Erindring, 
idet man lagde Hovedvægten paa Museumskommissionen, der 
ikke kunde siges at paalægge Staten nogen væsentlig Udgift. Om 
Bestyrelsens andre Arbejdsfelter vilde Sekretæren give Med
delelse.

Kassereren, Uldall, København, meddelte derefter en Oversigt 
over Regnskabet, der godkendtes enstemmigt.

Sekretæren, G. A. Jensen, gjorde Rede for den i Overensstem
melse med forrige Aarsmødes Vedtagelser iværksatte Udsendelse 
af to Spørgeskemaer, det ene vedrørende Provinsmuseernes Øko
nomi, det andet vedrørende Materiale til en Museumsstatistik. 
Man havde foreløbig ikke henvendt sig til Gentral- og Fagmuseer, 
men til alle Provinsmuseer, og til de Museer, der endnu ikke var 
Medlemmer af Foreningen, havde man vedlagt Eksemplarer af 
dens Love og Særtryk af den lille Artikel om Museumsopgaver 
(Fortid og Nutid IX, S. 1). Trods det noget sene Tidspunkt for 
Udsendelsen, der var bestemt af Ønsket om at tilvejebringe en 
Oversigt over Regnskabsaaret 1931, var Besvarelserne indkomne 
i anseligt Tal, idet mange af Foreningens egne Medlemmer ikke 
havde skyet det store Arbejde, som Skemaerne krævede. Slet saa 
gunstigt stillede Forholdene sig ikke med Hensyn til de udenfor- 
staaende, især Landsbymuseerne, af hvilke 25 var spurgt, men
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kun 3 havde svaret, deriblandt det endnu ikke organiserede Mu
seum i Faarevejle (Holbæk Amt). Det var Bestyrelsens Hensigt 
paa ny at spørge disse Museer for i det mindste at faa Materialet 
til »Museumsstaten« fuldstændiggjort. Der oplæstes et Par Prø
ver paa, hvorledes dennes Beskrivelse af Museerne kunde redige
res, men iøvrigt havde der ikke været Tid til at bearbejde dette 
Stof, som man vilde søge at udforme til en ny Museumsforteg
nelse. De økonomiske Spørgeskemaers Besvarelser tillod en 
ganske lærerig Sammenligning mellem det tidligere behandlede 
Aar 1928 og 1931. Krisetiden føltes, omend ikke stærkt. Der 
mærkedes Tilbagegang i Tilskud fra Landkommuner, i Forenings
kontingenter og i Entréindtægter, men dog saaledes, at flere Mu
seer, der forud havde store Turistbesøg, yderligere havde forøget 
dette. Tilskud fra Amter, Banker og Sparekasser havde holdt sig 
stabile, og faste var ligeledes Købstadkommunernes Tilskud, som 
i flere Tilfælde endogsaa viste en glædelig Fremgang, baade i 
flere mindre Byer og især i Aarhus og Odense, hvor H. C. An
dersens Mindebygning var bleven en Sukees med stort Besøgstal. 
I begge de undersøgte Aar var der kun et Par Museer, hvis Regn
skab viste Underskud, og her gjorde ganske særlige Forhold sig 
gældende; nu som før sættes overalt Tæring efter Næring. Om 
Museernes Formuer og Assurancevurderinger havde først Ske
maerne vedrørende 1931 bragt Oplysninger, som nu var søgt 
sammenstillede. Et foreløbigt Skøn viste, at Assurancespørgs- 
maalet frembød adskillige Problemer. Samlinger af omtrent ens
artet Indhold og Omfang kunde være meget forskelligt assure
rede, og selvom det maatte erkendes, at virkelige Vurderinger af 
de indsamlede Genstande var saare vanskelige, for ikke at sige 
umulige at foretage, var det dog ogsaa paafaldende, at der af lige 
store Assurancesummer svaredes meget varierende Præmier, et 
Sted saaledes af 20 000 Kr. 50 Kr., et andet Sted kun 20 Kr. En
delig var det lykkedes at udarbejde en Oversigt over Kustoder
nes Lønninger og Arbejdstider, Entréindtægt, Besøgstal, Aab- 
ningstider og Adgangspriser, der kunde omdeles i maskinskrevne 
Eksemplarer (velvilligst fremskaffet af Fru C. Wanger, Buch- 
trups Annoncebureau, Aarhus, uden Udgift for Foreningen). Det 
kunde heraf ses, at Kustodeløn og Entréindtægt i adskillige Til
fælde nogenlunde balancerede, medens der andre Steder kunde 
være betydeligt Overskud eller Underskud. Ligeledes fremgik det 
af Oversigten, at Museernes Besøgstider og Entréafgifter var me
get forskellige. Kun ganske faa Provinsmuseer havde overvejende 
gratis Entré, og det syntes absolut ikke, at en beskeden Entré
afgift hæmmede Besøget.
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I den følgende Diskussion paaviste Hoick, Maribo, og Haugsted, 
Aarhus, forskellige Fejl og Misforstaaelser i Oversigterne. Hoick, 
Maribo, fremhævede desuden, at Nationalmuseet havde hævdet, 
at Statstilskud medførte en Forpligtelse til nogle gratis Adgangs
tider om Ugen. Hjorth-Nielsen, Postmuseet, forespurgte, om Na
tionalmuseet havde assureret sine Samlinger, og det oplystes, at 
dette ikke var Tilfældet. Hansen, Herning, anbefalede, at Museerne 
selv gav Tilskud til Udgivelsen af »Museumsstaten«, og fremhæ
vede, at naar der brugtes saa mange Penge til Slik og til Biograf
teatre, kunde der ogsaa ofres lidt paa et Museumsbesøg. Olsen, 
Svendborg, takkede Sekretæren for hans Arbejde, nævnte, at 
Svendborg Museum assurerede for at kunne faa nogen, omend 
lidet fyldestgørende Erstatning og mente, at man burde have nogle 
gratis Adgangstimer. Friis, Hjørring, sluttede sig til Olsen. For
manden fremhævede, at Spørgeskemaerne trods visse Mangler 
dog hjalp os til at lære hinanden at kende og at underbygge Sam
arbejdet. Ræder, Kolding, vendte tilbage til Assuranceproble
merne og rejste Spørgsmaal om, hvilke Oplysninger et Assurance
selskab vilde kræve af et Museum i Tilfælde af Ildsvaade. Skulde 
man oplyse, hvilke Sager der var ødelagte, og hvor nøjagtigt 
kunde det gøres?

Hermed sluttede Aftenens Forhandlinger, og efter at Lysene 
var tændt i Mødesalens Kroner, fortsattes Samtalen mellem Mu
seumsrepræsentanterne under mere private Former ved det af 
Den gamle By dækkede Kaffebord.

Fredag Morgen Kl. 9 genoptoges Mødet. Efter at Dirigenten 
havde indledet, talte Formanden om Dagsordenens Punkt 2: 
Museer i Krisetiden. Statens 10 pCt. Nedskæring vil sikkert blive 
ledsaget af Tilbagegang baade i Foreningskontingenter og i Til
skud fra Landkommuner, hvilket kan blive en alvorlig Sag for 
flere mindre Museer, og Krisen, der allerede har krydset vore 
Planer, vil sikkert paa mange Maader komme til at ramme os 
haardt. Som Modvægt herimod maa vi søge at udbrede Oplys
ning om Lokalmuseerne, deres Virkemaade og Arbejdsmaade. 
Vi maa erindre om, at vi mangler Støtte fra Staten og ikke kan 
faa tilstrækkelig Hjælp fra Nationalmuseet, og at det bødes der 
daglig for! En energisk Pressekampagne burde iværksættes, der 
kunde paavirke Rigsdagen. Vi burde selv gøre os klart, hvad og 
hvorledes Museerne skal samle, og hvordan det samlede bedst 
kan ordnes og nyttiggøres — et Emne for en fremtidig Diskus
sion. Særligt maa vi rejse Spørgsmaalet-om Museernes Stilling i 
Folkeoplysningens Tjeneste, hvilket ogsaa kan faa Betydning

Fortid og Nutid. IX. 19
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overfor de bevilgende Myndigheder. Overlærer Hald, Thisted, 
har gjort et Pionerarbejde med Indretningen af sin Skolesamling 
(se Fortid og Nutid VI, S. 243). Idéen bliver nu efterlignet i 
Kalundborg, hvor Museumsbesøg fremtidig vil indgaa som fast 
Led i Kommuneskolens Undervisningsplan. Dette bør vi imøde
komme paa alle Maader, ogsaa ved at give gratis Adgang for 
Skoler. Vi bør vise, at Ordene »støvet« og »Museum« ikke eo 
ipso er sammenknyttede, men at vi er arbejdende Institutioner, 
der ved at værne Fortiden hører Nutiden og Fremtiden til. For
manden sluttede med at foreslaa en Resolution om Museernes 
Stilling overfor Skolen.

I den følgende Diskussion omtalte flere Repræsentanter, hvad 
deres Museer allerede havde gjort i denne Retning, først Hjorth- 
Nielsen, Postmuseet. Zachariassen, Hobro, erindrede om Ung
domsforeninger og de tekniske Skoler, som nu med Rette fore
trak Originaler fremfor Gibs; Frederiksberg tekniske Skole havde 
tilvejebragt en stor Modelsamling; selv Lærer ved en teknisk 
Skole vidste han, at man om Vinteren, naar Museumsbesøget var 
lille, kunde udlaane Genstande til Skolen. Skoleklassebesøg førte 
ofte til, at Rørnene kom igen sammen med deres Forældre. Hede
lund, Aalborg, nævnede, at Aalborg Museum tidligt havde be
gyndt at lade en pensioneret Lærer forklare Museet, ligesom det 
udlaante Genstande til Teknisk Skole (Læreren personligt). Hald, 
Thisted, oplyste, at han foruden sin Skolemontre ogsaa havde 
ordnet transportable Serier af Oldsager, som ikke havde Fund
oplysninger eller ikke stammede fra Thy, og som han kunde have 
med sig paa Skolebesøg og Agitationsrejser; Skolemontren i Thi
sted Museum havde bidraget til, at det kommunale Tilskud var 
steget (Bifald). Flere Talere sluttede sig hertil, og overfor visse 
Betænkeligheder fremførtes det, at det havde stor Betydning for 
Børnene at faa Lejlighed til at føle paa Genstandene; de almin
delige Museumsmontrer skulde selvfølgelig ikke aabnes. Friis, 
Hjørring, foreslog, at Nationalmuseet til Brug for Lokalmuseerne 
lod udføre Kopier af skæftede Stenalderredskaber og andre 
Unica. C. A. Jensen, Nationalmuseet, citerede den engelske Mu
seumsforenings Tidsskrift, The Museums Journal Februar 1932, 
med en Anmeldelse af et lille, af det engelske Undervisningsmini
sterium udgivet Skrift »om Muligheden af forøget Samarbejde 
mellem offentlige Museer og Skoleinstitutioner«, der betegnedes 
som den for Englands Provinsmuseer betydningsfuldeste Publi
kation i dette Aarhundrede. Allerede fra 1889 havde The Mu
seums Association virket for Skolesamlinger, men Skolerne havde 
manglet Tid ogPenge, og først nu havde Sagen sejret. Vi burde
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følge de større og langt mere omfattende engelske Museers Eks
empel. Formanden omtalte bl. a. de blinde Børns Besøg i Ka
lundborg Museum ög den Maade, hvorpaa de saa med Fingrene, 
anbefalede at virke ved Artikler i Lærerstandens Fagblade og 
sluttede sig til Zachariassens Henstilling om de tekniske Skoler 
og Ungdomsforeninger. Tilslut koncentreredes Forhandlingen 
om den af Formanden foreslaaede Resolution og særligt om 
Spørgsmaalet gratis Adgang. Holm, Aarhus, og flere fremhæ
vede, at Skolebesøg, som alle gærne vilde fremme, medførte Slid 
paa Lokaler og ekstra Rengøring. Enstemmigt vedtoges følgende 
Resolution:

»De kulturhistoriske Museer bør lægge Vægt paa deres store 
Betydning i vort Samfund og hertil søge nært Samarbejde med 
Lærerstanden såavel i Folkeskolen som i de højere Skoler og 
tekniske Skoler. I Konsekvens heraf bør Museerne støtte og 
fremme Besøg af Skoleklasser under Læreres Vejledning og af 
Ungdomsforeninger«.

Dagsordenens Punkt 3, Eventuelt. Friis, Hjørring, erindrede 
om Betydningen af at modtage og opbevare gamle Fotografipla
der; Hjørring Museum havde nylig fra en Fotograf modtaget 
hans Pladelager, der indeholdt meget værdifuldt Materiale. Ul
dall, Folkemuseet, foreslog i Tilslutning til den foregaaende Af
tens Forhandling, at Lokalmuseerne eventuelt assurerede under 
eet, og at der indlededes Forhandlinger herom med et Par større 
Selskaber, og Formanden lovede, at Spørgsmaalet skulde blive 
nøjere undersøgt.

Punkt 4, Bestyrelsesvalg. De efter Tur afgaaende Medlemmer, 
Friis, Jensen og Uldall genvalgtes, og som Revisor genvalgtes 
Hjorth-Nielsen, alle enstemmigt.

Straks efter Mødet besøgte Repræsentanterne Den gamle Bys 
velordnede Studiekursus og Konservatorlokaler, hvorefter de var 
Institutionens Gæster ved et i Kontorerne dækket, festligt Fro
kostbord, hvor der selvfølgelig blev talt for den gæstfrie gamle 
By, for Dr. Winge baade som Dirigent og som Formand, for 
Translatør P. Holm og hans Frue, der havde gjort saa meget for, 
at vi skulde føle os hjemme i deres Museum. I det straalende 
Solskinsvejr blev Kaffen nydt i det fri, udenfor Den gamle Bys 
Konditori, og da man saaledes atter havde samlet friske Kræfter, 
paa begyndte man Vandringen gennem Den gamle Bys talrige, 
stadigt voksende Bygninger og Afdelinger. Andre Medlemmer af 
Dansk historisk Fællesforening sluttede sig til Museumsmændene, 
idet Gennemgangen af Den gamle By udfyldte Pavsen mellem 
Museumsmødet og D. H. F.’s Aftenmøde.



292

DANSK HISTORISK FÆLLESFORENING.
Aarsmøde i Aarhus den 10.— 12. Juni 1932.

Som det var blevet vedtaget ved Repræsentantmødet i Køben
havn 1931, blev Fællesforeningens Aarsmøde i 1932 afholdt i Aar
hus efter Indbydelse af og i Samarbejde med »Den gamle By«, 
»Aarhus Museum« og »Historisk Samfund for Aarhus Stift«.

Museumsforeningens Aarsmøde sluttede med Forevisning af 
»Den gamle By«. Adskillige Repræsentanter benyttede sig af 
Lejligheden og fulgte Translatør Peter Holm gennem de gamle 
Stuer.

Fredag Aften Kl. 7 aabnedes Fællesforeningens Møde i Stats
bibliotekets Læsesal. Foruden Foreningens Repræsentanter var 
der mødt adskillige historisk interesserede fra Byen. Overbiblio
tekar Grundtvig indledede med at byde de historiske Foreninger 
Velkommen, hvorefter Bibliotekar Haugsted takkede for Biblio
tekets Gæstfrihed og rettede en Velkomsthilsen til Dansk histo
risk Fællesforening. Endelig havde Fællesforeningens Formand, 
Professor Knud Fabricius, Ordet for at takke for Velkomsten til 
Aarhus. Professoren gjorde med faa Ord Rede for Fællesfor
eningens særlige Karakter og Opgaver og gav derefter Ordet til 
Aftenens første Foredragsholder, kgl. Ordenshistoriograf, Dr. 
phil. Louis Bobé, som talte om Slægt- og Personforskning. Der
efter talte Docent, Dr. phil. Albert Olsen om Den danske Køb
stadbefolkning paa Merkantilismens Tid. — Efter at Professor 
Fabricius med Forsamlingens Tilslutning havde takket Aftenens 
Foredragsholdere, sluttede Mødet.

Den følgende Dag, Lørdag den 11. Juni, Kl. 9, samledes man 
i Den folkelige Forsamlingsbygning, Østergade, til det egentlige 
Repræsentantmøde.

Formanden indledede med at udtale nogle Mindeord om den 
i Marts 1932 afdøde forhenværende Landsarkivar Hornemann. 
Indtil 1923 havde Hornemann været Fællesforeningens Kasserer; 
en Sag, der især havde optaget ham, var Indsamling og Opbeva
ring af Handels- og Industriarkivalier, en endnu uløst Sag, som 
stadig ligger Fællesforeningen paa Sinde. Ogsaa efter sin Ud
træden af Bestyrelsen, deltog Hornemann jævnlig i Fællesfor
eningens Møder, sidst i 1928 i Sønderborg.

Formanden gennemgik dernæst som sædvanligt Listen over 
Deltagerne. Til Stede var:

For Foreningerne: Direktør Fang (Københavns Amt), Kreds
læge Møller (Holbæk A. og Kalundborg Museum), Arkitekt Tide
mand Dal (Præstø A.), Sognepræst P. Severinsen (Sorø A.),
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Amtsforvalter Hoick (Laaland-Falster og Maribo Stiftsmuseum), 
Lensbaron Bemer-Schilden-Holsten (Odense og Assens A.), Regn
skabschef Bye Jørgensen og Lærer Henrik Møller (Aalborg A.), 
Lærer N. P. Bjerregaard (Skive), Museumsforstander L. P. Hald 
(Thisted A. og Mus.), Teglværksejer Gulddal og Oberstløjtnant 
Bokkenheuser (Viborg A.), Bibliotekar Haugsted (Aarhus Stift 
og Aarhus Mus.), Lærer Rasmus Mortensen (Vejle A.), fhv. Høj
skoleforstander Alkærsig (Ribe A.) og Dr. phil. Louis Bobé 
(Selsk. f. Geneal. og Personhist.). — For Museerne, foruden de 
ovennævnte: Museumsinsp. C. A. Jensen (Nationalmuseets an
den Afdeling og Københavns Bymuseum), Museumsinspektørerne 
Jørgen Olrik og Kaj Uldall (Dansk Folkemuseum), Arkivar H. 
Hjorth-Nielsen (Post- og Telegrafmuseet), fhv. Dommer Ferslev 
(Køge Mus.), Museumsforst. Johs Olsen og Lærer Markussen 
(Svenborg Mus.), Kredslæge Peter Trautner (Bogense Mus.), 
Tandlæge Friis (Hjørring Mus.), Arkitekt Paludan og Lærer He
delund (Aalborg Mus.), Overlærer Agerskov (Æbeltoft Mus.), 
Konsul Eistrup (Randers Mus.), Translatør Peter Holm (Den 
gamle By), Museumsforst. Klokker (Ringkøbing Mus.), Museums
forst. H. P. Hansen (Herning Mus.), Smedemester P. Christensen 
(Hjemstavnsmuseet i Try), Viceinspektør Grunnet Jepsen (Varde 
Mus.) og Apoteker Olufsen (Nykøbing Mors Mus.). — For andre 
Institutioner: Arkivar, Dr. phil. Hjelholt (Rigsarkivet), Arkivar 
Seesten (Landsarkivet, Odense), cand. mag. Gunnar Knudsen 
(Stednavneudvalget). — Af Bestyrelsen, foruden de ovenfor 
nævnte: Professor, Dr. phil. Knud Fabricius og Adjunkt R. L. 
Balslev samt som indbudt mag. art. Bro Jørgensen,

Formanden aflagde derefter Beretning for det forløbne Aar, 
som jo havde staaet i Krisetidens Tegn. At tage andre Spørgs- 
maal op havde ikke været muligt, man havde saaledes maattet 
lade Planerne om Fotografering af Præstegaarde ligge foreløbig. 
Efter at have indsamlet Oplysninger om Amtssamfundenes øko
nomiske Forhold havde Bestyrelsen over for Ministeriet søgt at 
tale saavel Fællesforeningens som Amtssamfundenes Sag; man 
maatte være forberedt paa Nedskæring for begge Parter, men 
om Nedskæringens Størrelse kunde der paa dette Tidspunkt ikke 
gives bestemte Oplysninger. Fristen for Fællesforeningens Pris
opgave om Samfærdselsforhold udløb den første Maj i Aar; der 
var indkommet en Besvarelse, som foreløbig var under Behand
ling af Bestyrelsen.

Som det blev meddelt ved Repræsentantmødet i København i 
Fjor, havde man udskudt Præmieringen af Aarbogsartikler et 
Aar, ved næste Repræsentantmøde vilde Resultatet for Aarbø-
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gerne af 1931 blive fremlagt. — Formanden omtalte endelig en 
Henvendelse fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Samfun
det ønskede at foretage en Indsamling af Arkivalier af offentlig 
Art, som maatte findes i Privathjem i Sønderjylland, for at lade 
dem opbevare i det sønderjydske Landsarkiv. Man havde udset 
en bestemt Mand, som man mente var egnet til den Opgave, og 
ansøgte nu Fællesforeningen om økonomisk Støtte hertil. Styrel
sen har imidlertid ment, at det her drejede sig om en Sag af en 
saa vidtrækkende Karakter, navnlig af Hensyn til de Konsekven
ser, det vilde medføre, at man ønskede at forelægge den for Re
præsentanterne.

I Kassererens Fraværelse forelagde Formanden Regnskabet1), 
som godkendtes.

Til Slut foreslog Formanden under Forsamlingens Tilslutning 
at sende en telegrafisk Hilsen til Postmester Klitgaarcl, som ved 
Sygdom var blevet forhindret i at deltage i Repræsentantmødet.

Formandens Beretning gav Anledning til følgende Diskussion:
Severinsen kendte noget til den Mand, Hist. Samf. f. Sønder- 

jyll. havde udset til Indsamling af Arkivalier; Valget af ham er 
vist rigtigt. Noget andet er, om vi kan financière det, og ogsaa 
Konsekvenserne kan jo blive farlige. Maaske kunde vi lægge 
vor Autoritet ind over for et eller andet Fond.

Formanden havde den største Sympati for Sagen, men fryg
tede ligeledes Konsekvenserne. Ansøgningen har forkert Adresse, 
de søger med Rette os om moralsk Støtte, men bør iøvrigt gaa til 
et Fond om økonomisk Hjælp.

Hjelholt mente, at det var en Sag, som særlig kom det sønder
jydske Landsarkiv ved; mon ikke Hist. Samf.’s mange Tillids- 
mænd er fuldt saa egnede som en enkelt Mand. Maaske kunde 
man bringe Videnskabernes Selskabs Kommission for Registre
ring og Indsamling af Privatarkiver til at interessere sig for 
denne Sag. Ogsaa Alkærsig henviste til Vidensk. Selsk. Komm.

Det vedtoges, at Fællesforeningen skulde sætte sig i Forbin
delse med Vidensk. Selsk. Komm, angaaende denne Sag.

M. H. t. Statstilskudet spurgte Hjorth-Nielsen, hvorfor Fælles
foreningen kun havde talt Amtssamfundenes, ikke Museernes 
Sag.

Møller oplyste, at Museerne uden Forespørgsel fra Ministeriet 
var blevet nedskaaret med 10 pCt.

Alkærsig: Amtssamfundene er for Tiden vanskeligt stillede; 
men der er maaske Udveje hjemme i Amterne. Vi har forsøgt en 
Henvendelse til Sogneraadene, dog uden større Resultat; men

Regnskabet er try k t i »F. og N.« IX. S. 160.
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Sparekasser og maaske større Brugsforeninger er der god Grund 
til at gaa til. Mente ikke, at Amtssamfund burde have Statsstøtte, 
derimod nok en Landsforening som Fællesforeningen.

Formanden: Forholdene ligger vist meget forskelligt i Am
terne, da Krisen jo har vist sig at ramme meget forskelligt.

Fang ønskede et Spørgeskema udsendt fra Fællesforeningen 
angaaende Forfatterhonorar, Foredragshonorar, Trykkeriudgif
ter og andre økonomiske Forhold, for at Samfundene derigen
nem kunde faa Oplysning og Vejledning.

Formanden tænkte sig, at Styrelsen kunde nedsætte en særlig 
Sektion til det Formaal.

Bobé: Biografteaterbevillinger er i København gaaet over fra 
Personer til Institutioner, maaske kunde man tænke sig noget 
lignende i Provinsbyerne, og det var da muligt, at Amtssamfun
dene kunde faa Del deri.

Bokkenheuser ønskede, at man kunde blive enige om ens For
fatter- og Foredragshonorarer.

Haugsted: Amtssamfundene virker under saa forskellige sær
lige Forudsætninger, at Ensartethed vist næppe er ønskelig; 
men selvfølgelig kan det være interessant at se, hvorledes man 
arbejder andre Steder.

Formanden: Ved tidligere Undersøgelser, f. Eks. af Trykkeri- 
priserne, har det vist sig, at Samfundene ikke altid staar frit, 
men føler sig bundet af lokale Forhold.

H. P. Hansen: Trykkeripriserne kan godt nedsættes ved at 
man indhenter flere Tilbud inden for Amtet.

Fang udtalte, at det ikke var Uniformering, men Vejledning, 
han ønskede.

Henrik Møller: De smaa Samfund, som ofte har en stor Virke
kreds, kan ikke give saa meget som de store, saa Uniformering 
vil næppe være heldig. Men der bør agiteres, og da vilde en mo
ralsk Støtte fra Fællesforeningen være til god Hjælp.

Formanden: Fællesforeningen vil meget gerne medvirke ved 
Oplysning og Agitation, om det ønskes. Vore Møder er jo en 
Form for Agitation, men de er jo lidt sjældne.

Alkœrsig: I Ribe giver vi forskelligt Honorar efter Arbejdets 
og Bidragydernes særlige Forhold.

Tideman Dal var enig med Fang i, at det vilde være nyttigt, 
om Samfundene kunde faa Resultaterne af en saadan Fore
spørgsel.

Chr. Axel Jensen aflagde derefter Beretning om Museumsfor
eningens Møde1).

') Se den trykte Beretning i »F. og N.« IX. S. 284.
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Paa Forespørgsel af Hjorth-Nielsen oplyste Johs. Olsen, at 
man i Svenborg søgte at redde gamle fotografiske Plader, som 
giver kulturhistoriske Oplysninger.

Friis: Da en gammel Fotograf rejste fra Byen, fik vi paa 
Hjørring Museum fat i 50 000 Plader, der giver udmærkede Op
lysninger. Blade og Tidsskrifter søger dem, og Fotograferne er 
selv interesserede i en saadan Indsamling af gamle Plader; men 
det er nødvendigt, samtidig at sikre sig de tilsvarende Navne 
eller anden Tekst. Pladerne fylder ikke meget; at have Billeder i 
Stedet for er ikke godt, da de vil tabe sig.

Kl. 11 afbrødes Forhandlingerne for en Tid af et Foredrag 
med Lysbilleder af Museumsinspektør, mag. art. Chr. Axel Jen
sen, som havde Titlen: En aarhusiansk Kunstner paa Frede
rik IPs Tid og behandlede Mester Gert von Groeningen, af hvem 
en Række Gravsten i Aarhus Domkirke og i Aarhusegnen er be
varet.

Efter Foredraget fortsattes Repræsentantmødets Forhandlinger 
indtil Frokostpavsen c. Kl. 1. —

Rasmus Mortensen forelagde en Henvendelse fra de historiske 
Amtssamfund i Vejle og Ribe Amter samt Museet paa Kolding- 
hus til de paagældende Amter om ved Vejarbejder at skaane 
saa vidt muligt Gravhøje, Jættestuer, Skelmærker eller andre 
historiske Mindesmærker. Begge Amter har stillet sig forstaaende 
over for Sagen. Taleren udtalte til sidst det ønskelige i, at man 
arbejdede for, at der ved Oprettelsen af nye Fonds og Legater 
maatte blive tænkt paa de historiske Amtssamfund og deres 
mange Opgaver.

Gulddal udtalte, at Mindesmærkerne særlig nu var i Fare; om
talte et Par Tilfælde ved Viborg, hvor Høje skulde have været 
sløjfet af Hensyn til Vejarbejde, men hvor der ved hastig Ind
griben fra Historisk Samfund og Viborg Museum var opnaaet 
Fredning. Maaske kunde Fællesforeningen udrette noget i denne 
Sag i Forbindelse med Naturfredningsforeningen. Taleren øn
skede en Lov, som med et Slag fredede det hele.

Fang var enig med de foregaaende Talere i, at Spørgsmaalet 
var betydningsfuldt, men mente ikke lovmæssig Tvang var den 
rette Vej, hellere burde der arbejdes gennem de enkelte Amts
samfund. I Københavns Amt havde man arbejdet med Held 
sammen med Nationalmuseet; det er betydningsfuldt, at Befolk
ningen frivilligt gaar med for Sagens Skyld, ikke tvangsmæssigt.

C. A. Jensen haabede, at mange Amtssamfund vilde følge Vej
les og Ribes Eksempel.



297

Henrik Møller: En Fredning vil staa stærkest, naar Interessen 
i Egnen er vakt, og det sker ikke ved lovmæssig Tvang. Noget, 
der bør bevares, er de gamle Vejspor, hvoraf der findes mange 
op gennem Himmerland.

Gulddal: Frivillighed er det bedste, men Lov er vist nødven
digt; i hvert Fald i en Egn, hvor det vrimler med Oldtidsminder, 
som Tilfældet er med Himmerland.

Trautner havde ved en bestemt Lejlighed ønsket Fredning, 
men havde ikke mødt Interesse for Sagen fra Nationalmuseets 
Side.

Formanden omtalte, at en ældre Beretning fra Nationalmuseet 
viste, at Øboerne i denne Sag ofte var mere offervillige end Jy
derne. løvrigt var der god Grund til at hele denne Sag blev 
taget op til nærmere Drøftelse i Bestyrelsen for Fællesforeningen 
og Museumsforeningen.

Efter Frokostpavsen holdtes endnu et kort Møde, hvor For
handlingerne afsluttedes. —

Postmester Klitgaard havde skriftlig fremsat Ønske om, at 
man drøftede Salg af Aarbøger til halv Pris til Medlemmer af 
andre Amtssamfund. I Postmesterens Fraværelse fremførtes Sa
gen af Baron Holsten.

Haugsted mente, at man af Bibliotekerne burde tage fuld Pris, 
ikke Favørprisen.

Gulddal ønskede, at man enedes om en fast Regel paa dette 
Punkt.

Bye Jørgensen: Bibliotekerne faar i Reglen to Eksemplarer af 
vor Aarbog, et til hel og et til halv Pris.

Formanden foreslog, at man tog Spørgsmaalet op samlet paa 
et nyt Repræsentantmøde.

Til sidst afgjordes Styrelsesvalgene, idet den gamle Styrelse 
genvalgtes undtagen Kassereren, Landsarkivar Holger Hansen, 
og Sekretæren, Adjunkt Balslev, som begge havde ønsket at 
trække sig tilbage. I deres Sted valgtes enstemmigt som Kasserer 
Arkivar, Dr. phil. Hjelholt og som Sekretær mag. art. Bro Jør
gensen. Revisorerne (Museumsinspektør Jørgen Olrik og Amts
forvalter Hoick) genvalgtes, og til Revisorsuppleant valgtes Biblio
tekar Haugsted.

Kl. 3 drog Repræsentanterne til Aarhus Museum, hvor Biblio
tekar Haugsted fremvist den ny ordnede Oldsagssamling, derfra 
til Frue Kirke og Kloster, hvor Translatør Peter Holm var Fø
rer og redegjorde for Bygningshistorien, og endelig til Dom-
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kirken, hvor Museumsinspektør Chr. Axel Jensen gav en kort 
Oversigt over Kirkens Bygningshistorie. Fra Domkirken gik man 
til Havnen, hvor Dampskibsselskabet velvilligst havde stillet en 
Baad til Raadighed til at føre Selskabet ud til Ørnereden, hvor 
man Kl. 7 samledes sammen med adskillige Aarhusianere til en 
Middag. Man tilbragte nogle Timer i festligt og fornøjeligt Sam
vær, hvorunder Professor Fabricius fik Lejlighed til at rette en 
Tak til Mødets lokale Komité (Bibliotekar Haugsted, Translatør 
Peter Holm, Dommer Hvass, Dr. Winge og Overretssagfører 
Christensen), ogsaa mange andre Taler oplivede Samværet.

Den følgende Morgen (Søndag den 12.) Kl. 9 samledes man 
atter for i en lang Række Privatbiler, som Aarhusianerne velvil
ligst mødte op med, at drage paa Udflugt til Ry og Emborg. 
Vejret var straalende, og det blev en prægtig Tur gennem et skønt 
og forskelligartet Landskab. Bibliotekar Haugsted var paa hele 
Turen Leder og Fremviser.

Selskabet gjorde Holdt ved Lyngbygaard, samt ved Framlev 
og Stjær Kirker og kom ved Middagstid til Venge, hvor Historisk 
Samfund for Aarhus Stift, som den Dag fejrede sin 25 Aars Fød
selsdag trakterede hele Selskabet med Frokost. Efter Frokosten 
gennemgik Haugsted Klosterets og den senere Hovedgaards Hi
storie og førte derefter Selskabet ind i Kirken til en Gennemgang 
af denne ejendommelige Bygning. Fra Venge fortsattes til GI. 
Ry, hvor Sognepræst P. Severinsen skulde have talt i Kirken; 
men paa Grund af den overvældende store Deltagelse — ogsaa 
af Egnens Folk — maatte Foredraget holdes udenfor Kirken, og 
her talte da Pastor Severinsen om Ove Bille, den sidste katolske 
Biskop i Aarhus.

Efter Foredraget drog Selskabet videre til Emborg, hvor Arki
tekt C. M. Smidt for en talrig Forsamling redegjorde for Øm 
Klosters Bygningshistorie, medens Overlæge Isager omtalte de 
Slutninger, man kunde drage af Skeletfundene sammenholdt 
med de litterære Kilder til Klosterets Historie. Professor Fabri
cius sluttede med en Hyldest til Historisk Samfund for Aarhus 
Stift for de store Resultater, det havde naaet i de forløbne 25 
Aar, hvorved det var blevet et Eksempel til Efterfølgelse for Lan
dets øvrige historiske Amtssamfund. Til Slut tog man Ruinerne 
nærmere i Øjesyn ligesom de Fund fra Grunden, som opbevares 
i et lille Hus, Samfundet har ladet opføre. Paa Grunden findes 
endvidere en Have med gamle middelalderlige Urter anlagt af 
Apoteker Lind.

Turen hjem gik over Skanderborg, hvor man samledes til Fæl-
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lesspisning i Haandværkerforeningen, ogsaa her var Historisk 
Samfund og dets Mænd, ikke mindst Formanden, Genstand for 
Hyldest og Lykønskning.

IN MEMORIAM.
P. Storgaard Pedersen.

En af Veteranerne i Arbejdet med de historiske Amtsaarbøger 
er gaaet bort med Vestjyden P. Storgaard Pedersen, der døde i 
Hee den 9. September 1931. Da vi for 25 Aar siden stiftede en For
ening for Ringkøbing Amt og begyndte paa »Hardsyssels Aar- 
bog«, var han selvskreven til en Forgrundsplads i Arbejdet, og 
det er et flittigt Liv i varm historisk Interesse, der nu er afsluttet. 
Han var en Egnens Mand, født paa Hedegaards Mark ved Ring
købing og derefter vokset op i Stadil, hvor hans fædrene Slægt 
har haft Graversgaard gennem mindst 300 Aar, mens hans mød
rene Slægt (hvorfra Navnet Storgaard stammer) har været paa 
Egnen ca. 200 Aar i det mindste, og saa fik han fra 1892 sin 
Livsstilling som Lærer i Nabosognet Hee. Han var født 12. April 
1861, og gik saa den Egns vaagne Bønderkarles Vej ved 1878 
at komme paa Staby Højskole og uddannes til Vinterlærer, dette 
særlig vestjydske Fænomen. Men han vilde mere og blev saa 
Seminarist i København 1883. Som Lærer ved Kommuneskolen 
i Holstebro lagde han sig efter Sprog, saa at det ikke rigtig gik 
paa den Maade, og brød op til København, hvor han fik sig Un
dervisningsarbejde ved Grundtvigs Højskole i København og fik 
sig lært Tysk, Engelsk og Latin. Historien havde allerede fat i 
ham, og paa Grundtvigs Højskole fik han mere Orden i denne 
Beskæftigelse. Han var kommet til at kende Dr. Oluf Nielsen og 
at arbejde under ham. En Prisopgave fik ham til at gøre et For
søg med en Redegørelse for Hardsyssel.

Da han saa atter sad fast i sin Hjemegn, begyndte han først i 
O. Nielsens Stil med et Par Herredsbeskrivelser (Hing Herred 
1896, Ulfborg Herred 1900). Han betragtede dem selv senere som
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Begynderarbejder, og han lærte siden bedre at gaa bag ved de 
tidligere Bearbejdere til Kilderne selv. Men de var i Virkeligheden 
flittige Arbejder. I Hardsyssels Aarbog var der næsten altid noget 
af ham. Den gamle Tanke om en Oversigt over Hardsyssel tog 
han op i Oversigten »Oldtidsminder i Hardsyssel« (1921). Emner, 
der berørte Kirkens og Skolens Historie, laa ham nærmest. I de 
senere Aar arbejdede han paa en Ringkøbing Bys Historie og 
naaede vistnok at faa samlet et meget stort Stof. Hvor langt Be
arbejdelsen af dette naaede, ved jeg ikke rigtig. I de sidste Aar 
svigtede Kræfterne. Nogen Kæmpe havde han aldrig været, og 
der var vist noget med at slide sig op. Da hans 70 Aars Fødsels
dag indtraf 1931, vilde man endelig en Gang have holdt Fest 
for den beskedne Mand, men hans Helbred var ikke til det.

Han var en beskeden og ydmyg Mand, og kunde egentlig være 
alt for overbærende overfor andres Arbejder paa det historiske 
Felt. Men han vilde vække og aandeligt berige den jævne Be
folkning med sit Arbejde. Ligesom hans mangeaarige Nabo J. C. 
Christensen havde han den jævne, fattelige Sprogtone. Der var 
ikke nogen Glans over hans Fremstilling, men den gik lige i Folk 
og kunde fængsle den jævne Mand. Som han engang har sagt: 
»Jeg har under mine historiske Sysler faaet mange Vidnesbyrd 
for, at Kærligheden til vort Folks og Fædrelands Historie lettest 
vækkes ved at meddele Kundskab om Hjemegnens Historie. Hvad 
der ligger nær ved Haanden, kommer lettest til at ligge nær ved 
Hjertet.«

P. Severinsen.
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