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FOSFATANALYSEN I ARKÆOLOGIENS 
TJENESTE.

Af Werner Christensen.

Igennem Tiderne har Menneskene ved deres Færden efterladt 
sig forskellige Spor, og gaar man tilbage til forhistorisk Tid, 

da indskrænker vort Kendskab til Folkenes Levemaade og Skikke 
sig i Hovedsagen til disse Spor og Kulturlevninger. Ved at granske 
saadanne, det være sig Gravhøje og Gravfund, Køkkenmøddinger, 
Bopladser og Agersystemer, har Arkæologerne efterhaanden faaet 
et betydeligt Kendskab til Landets forskellige Oldtidskulturer. 
Dette Kendskab øges Aar for Aar, dels ved Opdagelse af nye 
Fund, dels ved nærmere Undersøgelse af allerede kendte Fund, 
og der er ingen Tvivl om, at der rundt om i Landet skjult i Jor
den findes mange Bopladser og andre Levn fra Oldtiden og tidlig 
Middelalder, og at disse Fund ved at blive draget frem vil øge 
vort Kendskab til Folkenes Færden og Levemaade i forgangne 
Tider.

Undersøgelse og Afgrænsning af Bopladser og Dyrkningsom- 
raader kræver imidlertid et stort Arbejde fra Arkæologernes Side, 
idet der i mange Tilfælde ikke er efterladt synlige Spor i Ter
rænet, og Arkæologerne derfor er henvist til ved Gravninger og 
omhyggelig Undersøgelse af Jorden at fremdrage de Fund, der 
har været i Stand til at modstaa Tidens Tand og senere Kulturers 
ødelæggende Virkning. Hvis Arkæologerne yderligere vilde stille 
sig den Opgave indenfor en bestemt Egn at søge efter forsvundne 
Bopladser, vilde det blive et næsten uoverkommeligt Arbejde, idet 
der da maatte graves Søgegrøfter i store Mængder for at være 
sikker paa, at intet unddrog sig Opmærksomheden, da eventuelle 
Kulturarealer enten kan have en ringe Udstrækning eller kun
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have efterladt spredte Levn. Det har imidlertid vist sig, al for
uden de synlige Spor har forsvundne Bopladser ogsaa efterladt 
usynlige Spor, der lader sig paavise ad kemisk Vej. og det er disse 
Spor og deres eventuelle Betydning for den arkæologiske Forsk
ning, som skal omtales nærmere i denne Artikel.

Det er den svenske Jordbundsforsker Dr. O. Arrhenius, der fra 
først af har paavist og gjort opmærksom paa, at Jordens Fosfat
indhold er unormal højt omkring gamle Bebyggelser, og at delle 
ikke blot gælder omkring de beslaacnde Bebyggelser, men i lige 
saa høj Grad for Omraader, hvor der igennem længere Tid har 
vierel bebygget, selv om Bebyggelsen for længst er nedlagt. I 
i929 fremkom Arrhenius med et Par Afhandlinger om Land
brugsjordens Fosfatinhold, idet han gik ind for, al man ved en 
systematisk Undersøgelse over Jordens Indhold af Fosfat var i 
Stand til at bestemme Jordens Trang til Fosfatgødninger. Da en 
saadan systematisk Undersøgelse vilde kræve en Masse Analyser, 
havde Arrhenius udarbejdet en hurtig og billig Metode til Be
stemmelse af Fosfat i Jord. Saavel ved de første orienterende 
Undersøgelser som ogsaa ved de senere over store Dele af Sverige 
foretagne Undersøgelser over Jordens Indhold af letopløselig 
Fosfat, har det været en Hovedregel, al der er udlagel og ana
lyseret en Jordprøve for hver Hektar.

Allerede ved de første orienterende Undersøgelser viste det sig, 
al Indholdet af letopløselig Fosfat var stærkt varierende, idel 
man forskellige Steder, særlig paa mindre Omraader, fandt al 
Jordens Fosfatindhold var usædvanligt højt. Efter al Resultaterne 
var indlagt paa Kort, fandt Arrhenius hurtigt ud af, al man traf 
det største Indhold af Fosfat omkring de gamle Landsbyer og 
Gaarde, og dersom man andre Steder havde et højt Indhold, saa 
lod det sig i mange Tilfælde godtgøre, al det drejede sig om Ste
der, hvor der før havde været Bebyggelse, der nu var nedlagt, og 
dermed var egentlig angivet en Metode til Paavisning af nedlagt 
Bebyggelse. Ved de i de følgende Aar meget omfattende Under
søgelser har Arrhenius stadig haft sin Opmærksomhed henvendt 
paa dette, og selv om Fosfatundersøgelserne i Sverige i Hoved
sagen er udført i landøkonomisk Øjemed, saa har Arrhenius i
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sine Publikationer om disse Undersøgelser altid gjort opmærk
som paa de arkæologiske og historiske Slutninger, der kunde 
drages ud fra disse, og i flere Tilfælde har Arrhenius i Samarbejde 
med Arkæologer anvendt Fosfatanalysen udelukkende med ar
kæologisk Forskning for Øje.

Vi vil nu først se paa, hvilken arkæologisk Betydning 
Arrhenius har tillagt Resultaterne af de landøkonomiske Under
søgelser og derefter se paa Resultaterne af de Fosfatundersøgel
ser, der er foretaget i arkæologisk Øjemed.

I 1934 fremkom Arrhenius med en Oversigt over Fosfatindhol
det i skaanske Jorder. Denne Oversigt var baseret paa Under
søgelse af Fosfatindholdet i ca. 50,000 Jordprøver fra et Areal 
paa lige saa mange Hektar. Undersøgelsen var sal i Gang af 
Svenska Sockerfabrikaktiebolaget og omfattede al dyrket Jord 
tilhørende skaanske Sukkerroedyrkere. Det var saaledes en 
meget storstilet Undersøgelse, der her var blevet foretaget. Jeg 
skal ikke paa dette Sled komme nærmere ind paa Enkeltheder 
ved Arbejdsmetoden, men kun skitsere den i kort Træk. Ved 
Prøveudtagningen blev alle Prøveudtagningsstederne nøjagtig 
indlagt paa Kort. Der blev indrettet et Laboratorium alene med 
(tisse Undersøgelser for Øje, og det var her muligt at behandle 
500 Jordprøver daglig. Jordprøvernes Indhold af letopløselig 
Fosfat blev bestemt paa den Maade, al en afvejet Mængde Jord 
blev tilsat en afmaalt Mængde af 2 % Opløsning af Citronsyre 
og derpaa anbragt i et Rysteapparat og rystet. Efter overstaaet 
Rystning blev Prøverne filtreret, og i Filtratet blev Fosfatindhol
det bestemt kolorimetri.sk, idet Opløsninger, der indeholder Fos
fat. ved Tilsætning af visse Kemikalier antager en blaa Farve, 
og denne Farvestyrke stiger med Indholdet af Fosfat. De frem
komne Resultater blev derpaa indlagt paa Kortene. Som Enhed 
for Fosfatindholdet valgte Arrhenius Viooo % P2O5 eller opgivet 
paa anden Maade mg P2O5 i 100 g Jord. Denne Enhed blev og
saa benævnt en Fosfatgrad.

Afhandlingen var ledsaget af et Kort i Maalestokken 1 : 100,000, 
hvorpaa der med 6 forskellige Signaturer findes angivet Varia
tionen i Fosfa lindholdet paa de undersøgte Omraader. Den første

kolorimetri.sk
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Signatur omfatter saaledes Arealer med et Indhold paa 0—8 mg 
P2O-, i 100 g Jord, den sidste Signatur omfatter de Arealer, hvor 
Jorden har et Indhold paa over 200 mg P2O5 i 100 g Jord. Af 
Kortet fremgaar, at nogle Omraader gennemgaaende har højt, 
andre Omraader har lavt Fosfatindhold. Disse Forhold skyldes 
i nogen Grad Jordbundens forskellige geologiske Oprindelse, men 
del er dog Kulturens Indflydelse, der i særlig Grad gør sig gæl
dende. Det viser sig saaledes, at det er i de gamle Kulturomraa- 
der og langs de større Vandløb, hvor Menneskene tidligt har 
slaaet sig ned og dyrket Jorden, at man gennemgaaende finder 
del største Indhold af Fosfat, og her igen gælder det, at Indholdet 
er størst i de gamle Landsbyer, og at det aftager, naar man fjer
ner sig fra Landsbyen. Men ogsaa uden for bebyggede Omraader 
findes der forskellige Steder med særlig højt Fosfatindhold. 1 
nogle Tilfælde var det ikke vanskeligt at faa oplyst, at det da 
drejede sig om Arealer, der havde været bebygget indenfor histo
risk Tid, og i andre Tilfælde viste det sig, at det var Oldtids
bopladser, og det var her af særlig Interesse at lægge Mærke til, 
at man paa Stenaldcrbopladser fandt usædvanlig højt Indhold 
af Fosfat.

Den her omtalte Afhandling var den første Beretning om Re
sultaterne af Fosfatundersøgelser paa el stort, samlet Omraade, 
men allerede mens de Undersøgelser, der ligger til Grund for 
denne, stod paa, foretog Arrhenius forskellige arkæologiske Spe
cialundersøgelser og omtalte Resultaterne af disse i forskellige 
Afhandlinger, der senere skal blive omtalt.

Fosfatundersøgelserne viste hurtigt, at del meget høje Indhold 
af Fosfat knyttede sig til de menneskelige Bopladser, og naar det 
først er konstateret, er det meget naturligt. I de løse Jordlag og 
i saa godt som alle Bjergarter findes et mindre Indhold af Fosfat. 
For al faa denne i Opløsning maa der foretages en Behandling 
med stærke Syrer, idet dog i Almindelighed en ringe Del er op
løselig i kolde, fortyndede Syrer.

Fosfat er et Stof, der er nødvendigt for Opbygningen af alle 
levende Organismer, og Planter og Mikroorganismer er i Stand 
til at optage den af ganske svage Jordvædskekoncentrationer.
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Hvor der derfor er Plantevækst, er der Betingelser for et stigende 
Indhold af letopløselig Fosfat i de øvre Jordlag, idet de oprinde
lige tungtopløselige Fosfater ganske langsomt opløses, og Plante- 
rødderne derved bliver i Stand til at oplage dem. Ved Planternes 
Nedbrydning og Formuldning bliver Fosfat tilbage i en letopløse
lig Form, vel nok nærmest som et Kalciumlosfal. Desuden findes 
der en Del Fosfat bundet til Muldlagets Humusstoffer. Disse saa- 
ledes omsatte Fosfater er uopløselige i Vand, og der finder saa 
godt som ingen Udvaskning Sled, hvilket man ogsaa kan slutte 
sig til ved Analyser af Grundvand og Afstrømningsvand, der i 
næsten alle Tilfælde viser ingen eller kun svage Spor af Fosfat. 
Derimod gaar største Delen af disse Fosfater i Opløsning i kolde 
fortyndede Syrer. Som Følge deraf bliver Jordens Muldlag, der 
har et stort Indhold af Planterester, relativt rigt paa letopløselige 
Fosfater.

Da nu alle Planter og Dyr og Affaldet fra disse indeholder 
Fosfat, er det letforstaaeligt, at der omkring Bopladser og Be
byggelser foregaar en Ophobning af delte. Ilvor stor denne Op
hobning bliver, er afhængig af Befolkningens Levemaade, Be
byggelsens Varighed og Befolkningens Tæthed. De ældste Tiders 
Mennesker levede mest af animalske Produkter, der er særdeles 
rige paa Fosfat. Affaldet, der for en stor Del bestod af Knogler, 
hvis Hovedbestanddel er Kalciumfosfat, blev ikke fjernet langt 
fra Boligerne, hvorfor man ogsaa maa vente, at en saadan Bo
plads maa give sig til Kende ved el særdeles højt Indhold af 
Fosfat.

Efter at de første Undersøgelser som nævnt havde vist, al der 
ikke blot i og omkring den nutidige Bebyggelse fandtes et ufor
holdsmæssigt højt Indhold af Fosfat, men at del ogsaa var Til
fældet med forlængst nedlagte Bopladser, var Arrhenius inter
esseret i nærmere at prøve Metodens Anvendelighed som Støtte 
ved arkæologiske Undersøgelser. Da del var al vente, at man i 
Stenalderbopladserne vilde finde særdeles høje Indhold af Fosfat, 
blev Undersøgelserne paabegyndt paa saadanne Steder. Den første 
Plads, der blev undersøgt var ved Äterval paa Ingarö, og denne 
Undersøgelse foretog Arrhenius i Samarbejde med Dr. Halström
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og Dr. Granlund. Bopladsen havde ikke senere været bebygget, 
og Undersøgelsen gav meget interessante Resultater, idet det viste 
sig, at Omraader, der var rige paa forarbejdet Flint, ogsaa var 
rige paa Fosfat. Yderligere viste det sig. at del høje Fosfatind
hold tier fandtes i en bestemt Højde over Havet, og at den nedre 
Grænse faldt sammen med en gammel Strandlinie. Paa Omraa
der under 27 ni Højdekurven var Fosfatindholdel ikke mere end 
omkring 50 mg P2O5 i 100 g Jord, paa Omraader, der laa mellem 
29 og 30 m over Havet, viste alle Prøverne et langt større, men 
stærkt varierende Indhold, helt op til 800 mg P2O5 i 100 g Jord.

Opmuntret af dette Resultat blev der foretaget Undersøgelser 
af Slenalderbopladser andre Steder, denne Gang i Samarbejde 
med Ivar Schnell, der netop beskæftigede sig med Stenalderbo
pladser i Forhold til gamle Strandlinier. Der blev saaledes ud
taget og analyseret Prøver fra Stenalderbopladser ved Brunn paa 
Södertörn, Korsnäs i Grödinge Sogn saml ved Björkkulla, Svärta 
Sogn. Man fandt i alle Tilfælde særdeles højt Fosfalindhold in
denfor Bopladsomraaderne, og som ved Återval viste det sig, at 
det høje Fosfalindhold begyndte i et bestemt Niveau over Havet, 
saaledes al man i Fosfatanalysen ikke blot havde et Middel til 
al afgrænse disse forud kendte Bopladser, men ogsaa var i Stand 
til at bestemme gamle Slrandlinier, idet det i alle Tilfælde viste 
sig. at Omraadet for det høje Fosfatindhold og dermed for Bo
pladsen gik ned til en bestemt Højdekurve, og denne faldt netop 
sammen med gamle Strandlinier, saaledes som de ad anden Vej 
var blevet bestemt.

1 1935 fremkom Arrhenius med en Afhandling i Fornvännen 
om Markundersökning og Arkeologi og behandler heri de afslut
tede Undersøgelser over Fosfatindholdet i de skaanske Jorder. 
Medens den tidligere omtalte Afhandling i Hovedsagen omtaler 
den landøkonomiske Betydning af Fosfatundersøgelsen, bliver i 
denne Afhandling de historisk-arkæologiske Problemer taget op 
til mere indgaaende Behandling, og i el senere Arbejde sammen 
med K. E. Sahlstrom omtales en Undersøgelse over Bebyggelse 
og Fosfatindhold i Västergötland.

Efter at have omtalt Aarsagen til Fosfatophobningen og Old-
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tidsbebyggelsens høje Fosfatindhold, gaar Arrhenius over til en 
Undersøgelse af, hvor meget det fundne Fosfatindhold i skaanske 
Jorder kan sige os om denne Landsdels Bebyggelseshistorie. Selv 
om Arrhenius her gør opmærksom paa, at man ikke ud fra Jor
dens Fosfatindhold kan bestemme Alderen paa en Boplads, da en 
kortvarig, intensiv Bebyggelse kan foraarsage lige saa stor Op
hobning af Fosfat som en langvarig, svag Bebyggelse, saa drager 
han dog den Slutning, at man kan gaa ud fra, at jo større Fosfat
ophobning, man finder paa en Boplads, desto ældre er dennes 
Bebyggelse.

Arrhenius ønsker imidlertid at studere Spørgsmaalct nærmere, 
og med dette for Øje undersøger han dels de gamle Bebyggelses
kort fra det attende Aarhundrede, dels benytter han Resultaterne 
af de senere Aars Stednavneforskning, der gør det muligt ud fra 
Landsbyernes Navne at drage nogenlunde sikre Slutninger om 
deres Alder. Arrhenius søger nu at faa et Maal for Fosfatindhol
det i de Byer, som findes paa de gamle Kort, idet han manier 
Arealerne med særligt højt Fosfalindhold, nemlig Grupperne med 
over 200 mg, 200—150 mg og 149—100 mg P2O5 i 100 g Jord, 
hvorpaa han multiplicerer Arealerne med henholdsvis 3, 2 og 1. 
Paa denne Maade findes anført beregnet Fosfatmængde for 03 
Landsbyer indenfor et bestemt ensartet Kulluromraade. nemlig 
»Sodersliit« i Oxie og Skytts Herreder, og Tallene varierer fra 42 
lil 1. I en Tabel er de saaledes beregnede Fosfatmængder ordnede 
i Grupper efter Byernes Alder paa Grundlag af Navnene. Gen
nemsnitsindholdet i de fire opstillede Grupper var, idet Grupper 
med de ældste Navne nævnes først, henholdsvis 31 — 21 — 19 — 
og 13. Disse Middeltal viser, at de ældre Byer har et højere Ind
hold end de yngre Byer. Spredningen indenfor de forskellige 
Grupper er imidlertid ret stor, men Arrhenius giver forskellige 
Forklaringer paa de store Afvigelser, idet han ikke mener, al 
Navnet altid giver sikker Vejledning om Byens Alder.

Indtil Udskiftningen har der ikke i Skaane været nogen nævne
værdig Bebyggelse udenfor Landsbyerne. Naar Arrhenius derfor 
udenfor de efter de gamle Kort bebyggede Omraader finder Plad
ser med højt Fosfatindhold, gaar han ud fra, al det skyldes ældre
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Bebyggelse. Da han endvidere gaar ud fra, at de gamle Lands
byer i nogle Tilfælde er opstaaet helt tilbage i Bronzealderen, 
kommer han til det Resultat, at de allerfleste Omraader udenfor 
Landsbyerne med højt Fosfatindhold maa omfatte Steder, hvor 
der har været Bebyggelse i Stenalderen. Desuden angiver Arrhe
nius, al naar«Fosfatindholdet kommer op paa 300—400 mg P2O5 
i 100 g Jord, saa er det altid i Forbindelse med Stenalderfund, 
og han forklarer det ved. at Stenalderens Befolkning hovedsage
lig levede af Jagt og Fiskeri, og at Affaldet herfra er særdeles 
rigt paa Fosfat. Mennesker fra senere Perioder levede mere af 
vegetabilske Produkter, der ikke giver saa fosfatholdigt Affald.

Afhandlingen ledsages af et Kort over hele Skaane, der an
giver Jordens Indhold af Fosfat paa alle de undersøgte Omraa
der. og desuden af Kort, paa hvilke Bebyggelsen omkring 1700 er 
indlagt. Ved en Sammenligning af disse Kort paapeger Arrhenius, 
al samtlige Jorder indenfor de gamle Byers Omraader op viser et 
højt Indhold af Fosfat, og at de højeste Indhold viser Landsby
gadens Beliggenhed.

Den første, der herhjemme blev opmærksom paa Arrhenius’s 
Undersøgelser og tænkte paa at anvende den derved givne Me
tode, var Professor Gudmund Hall, der paa det Tidspunkt var 
i Gang med Undersøgelser af Oldlidsagre paa den jvdske Hede. 
Hatt henvendte sig i 1930 til Danmarks Geologiske Undersøgelse 
med Forespørgsel om. hvorvidt del var muligt ved dennes kemiske 
Laboratorium at faa foretaget nogle Bestemmelser af Fosfatind
holdet i Jordprøver udtaget i Forbindelse med hans Undersøgelser 
af Marker fra Stenalderen forskellige Steder i Jylland, og del blev 
overdraget den daværende Leder af D. G. U.s kemiske Laborato
rium, Ingeniør, cand. polyl. N. Rousing, at foretage Undersøgelsen 
af saadanne Prøver. Paa det Tidspunkt var jeg Assistent ved La
boratoriet, og vi var begge stærkt interesseret i Metoden og gik i 
Gang med at prøve de angivne Analyseforskrifter ligesom vi plan
lagde en Undersøgelse paa Eremitagesletten, da vi hurtig blev 
klar over, at Prøverne fra den jvdske Hede med den stærkt ud
viklede Podsolering ikke var mest velegnet for Undersøgelsen. 
Ved Rousings Død i Sommeren 1930 var der kun udført rent
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orienterende Undersøgelser, og det blev mig, der som den nv 
Leder af kemisk Laboratorium kom til at føre .Undersøgelsen 
videre.

Undersøgelserne efter Arrhenius’s Metode af Prøverne fra 
Heden voldte en Del Vanskeligheder, idet Citronsyren efter Eks
traktion af Jorden og paafølgende Filtrering var stærkt farvet, 
især fra Prøver af humusholdige Lag og, af Alen, hvorfor det var 
vanskeligt at foretage de kolorimetriske Bestemmelser af Fosfat
mængden. Derfor gik jeg over til ved disse Prøver at bestemme 
Fosforsyren ved Titrering, men dette var dog en mere besværlig 
Metode. Det Spørgsmaal, Halt ønskede besvaret, var ikke, om 
Stedet havde været beboet eller ej, men om det havde været dyr
ket eller ikke. Da der var foregaael en ret kraftig Podsolering 
efter Dyrkningen, var der paa hvert Prøveudtagningssled udtaget 
flere Prøver, nemlig af saavel Morlag, Blegsand, Al og Under
grund, som ogsaa af eventuelle muldholdige Sandlag (Kulturlag), 
idet man ikke paa Forhaand kunde vide, hvor den eventuelle 
ophobede Fosfat var at finde.

Resultaterne af Undersøgelsen for Fosfat indholdet viste, al 
Morlaget overalt havde el meget højt Indhold af Fosfat. Dette 
maa imidlertid forklares ved Lagets store Indhold af Plante
rester, idet Planterne som nævnt altid indeholder en Del Fosfat, 
hvorved der akkumuleres en Del i delle Lag. Det vil med andre 
Ord sige, at Morlaget er uden Interesse for en saadan Under
søgelse. Blegsandslaget var overalt fattig paa Fosfat, og det er 
meget naturligt, idet Fosfatet her vil være udvaskel. Allagct 
indeholdt en Del Fosfat, noget varierende fra Sled til Sled, men 
paa de Steder, hvor Fosfatindholdet var størst, fandtes del største 
Indhold dog i Hedesandet lige under Allaget. Det saa ud, som 
om det ophobede Fosfat ved Podsoleringen var udvasket af de 
øvre Lag, og at Udskillelsen af det hovedsagelig var sket lige 
under Allaget. Paa Byrsted Hede fandtes i Sandel lige under Alen 
fra 7 Prøveudtagningssteder indenfor og op til Digevoldingene 
et Gennemsnitsindhold paa 17 mg (fra 13 til 21) P2Or, i 100 g 
Jord, medens der fra 2 Prøveudtagningssteder udenfor Digevol
dingene fandtes 5,8 og 6,4 mg P2O5 i 100 g Jord. Prøver fra et
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Par andre Lokaliteter viste et noget lignende Resultat. Del er 
saaledes dog kun el lille Materiale, der foreligger af Undersøgelser 
fra Heden, men Undersøgelsen synes at vise, al Dyrkningen har 
givet sig Udslag ved en Stigning i Fosfatindholdet. Jeg vil haabe. 
at jeg ved Lejlighed kan fortsætte Undersøgelserne paa Hedejord, 
men saa meget er da fastslaaet, al der ikke er Anledning til al 
udtage Prøver uden af Allag og Sandet under Alen saml af even
tuelle Kulturlag.

I Tilslutning til el saadant Dvrkningsomraade maa der vel 
have været en Boplads, og vilde man stille sig den Opgave at 
finde en saadan Boplads, da vil jeg mene, at en Undersøgelse 
over Fosfatindholdet vil være af særlig Værdi, idet man her, saa- 
fremt Bopladsen har beslaaet igennem en længere Aarrække, 
maa vente al finde et betydeligt højere Fosfalindhold. De smaa 
Udslag maa man nemlig i nogen Grad være forsigtig med, saa- 
fremt man da ikke har et meget stort Materiale, idet forskellig 
Jordbund, Grundvandsforhold og Podsolering kan øve Ind
flydelse.

Paa det Tidspunkt var der kun fremkommet et Par mindre Af
handlinger af Arrhenius om hans Fosforsyreanalyser, men de 
Muligheder, der derved aabnede sig for den kemiske Analyse som 
Støtte ved Opsøgning af forsvundne Bopladser var saa inter
essante, at vi ved D. G. U.s kemiske Laboratorium gerne vilde 
prøve Metoden paa en velegnet Lokalitet, og vi valgte her at 
foretage en Undersøgelse paa Eremilageslelten i Dyrehaven, idet 
vi blev kendt med, at der her havde ligget en Landsby, Stokke- 
rup, der imidlertid i 1670 blev nedlagt for al give Plads for en 
Udvidelse af Dyrehaven.

Hvad Beliggenheden af denne forsvundne Landsby angaar, da 
var der ikke helt Enighed i Litteraturen. I Trap: Kongeriget Dan
mark finder man saaledes angivet, al Landsbyen skal have lig
get Øst for den nuværende Eremitage, medens man forskellige 
andre Steder finder angivet, al den skal have ligget Sydvest for 
Eremitagen omkring det derværende Kær; denne Beliggenhed 
udpeger Traditionen ogsaa som den gamle Landsby toml. Jeg skal 
ikke her gaa i Enkeltheder med denne nedlagte Landsbys Hi-
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storie, men for Forstaaelse af Undersøgelsen vil det dog nok være 
paa sin Plads at fremføre Hovedtrækkene deraf, saa vidt de 
er kendt.

Stokkerup findes første Gang omlall i et Par Dokumen
ter fra 1401, dernæst i Københavns Lens Jordebøger i 1492, 
men den er dog sikkert betydeligt ældre, idet Endelsen -rup 
henfører den til Torpbyerne, der for Størstedelen er grund
lagt i Tiden fra 11. til 13. Aarh. I 1492 bestod Stokkerup 
af 16 Gaarde og 5 Gadehuse. Oprindelig maa del have været en 
lille Landsby, idet den kun omfattede IV2 Bol Jord, medens Nabo
byerne Lyngby og Nærum havde hver 4 Bol og Lundtofte 2 Bol 
Jord. Fra omkring Aar 1600 finder man gennem Lensregnskaber 
og Præsteindberelninger ret udførlige Oplysninger om Byen, og 
disse viser, at den da kun havde 15 Gaarde og et vekslende Antal 
Gadehuse. De 14 Gaarde betalte hver lige meget i Landgilde, 
medens den 15. betalte det dobbelte, hvoraf man kan slutte, al to 
Gaarde er blevet sammenlagt.

Syd for Stokkerup laa Boveskoven, der allerede er nævnt i 
Kong Valdemars Jordebog. Den blev af Frederik den 111 ind
hegnet til Dyrehave og kaldt Stokkerup Dyrehave. Da Christian 
den V blev Konge, var denne ham imidlertid for lille til Parforce- 
jagten, og han udstedte i Juni 1670 Befaling til, al Stokkerup Bys 
Marker skulde indlemmes i Dyrehaven. Bønderne flyttes andet 
Steds hen og Landsbyen jævnes med Jorden. Denne Befaling er 
hurtigt blevet efterkommet, idet del i Amisregnskaberne fra 1670 
—71 hedder om Stokkerup: »Denne By er afbrudt, og dens Ejen
dom er underlagt den nye Dyrehave«.

Fra Tiden omkring Dyrehavens Indhegning findes der paa det 
kongelige Bibliotek (GI. kgl. Saml. 717 Fol.) et Par haandtegnede 
Kort, og selv om det maaske i nogen Grad ligger uden for dette 
Emne, finder jeg dog Anledning til at omtale, hvorledes en Fejl
tydning af disse Kort har givet Anledning til, at Stokkerup, som 
allerede tidligere angivet, af forskellige Forfattere er henført til 
at have ligget Øst for den nuværende Eremitage. Det ene af disse, 
sikkert det ældste, omfatter nærmest kun Frederik den Ill’s 
Dyrehave. Hegnet omkring denne er meget detailleret tegnet, og
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det har sikkert været Arbejdskort ved dennes Anlæggelse. Tæt 
Nord for Hegnet er Stokkerup aftegnet som en Samling Gaarde 
og Huse. I Dyrehavehegnet findes angivet tre Porte, og indenfor 
Hegnet findes der Antydninger af, at der har gaaet Vej fra Por
ten ved Stokkerup til de andre to Porte mod Ibstrup (nu Jægers-

D.'inmarks geologiske Undersøgelse.

Fig. 1. Gengivelse af den sydlige Del af haandtegnel Kort fra Tiden omkr. Dyre
havens Anlæg (Nord til venstre paa Kortet).

borg) og Kristiansholm. Det andet Kort, hvoraf der i Fig. 1 findes 
en delvis Gengivelse, er et Projekt til den udvidede Dyrehave. Paa 
dette Kort findes mod Syd igen Frederik d. Ill’s Dyrehave og 
Nord derfor Stokkerup, her angivet som en Samling Bygninger 
omkring et Gadekær. Kortet strækker sig mod Nord forbi Skods
borg. Mod Øst gaar del ud til Sundet, og mod Vest af grænses det 
af et Par stiplede Linier, øjensynlig Forslag til Anbringelsen af
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del ny Dyrehavehegn. Paa Kortet er desuden indlagt Hjortekærel, 
en Del af Mølleaaen, Strandmøllen (Pappiermühle) m. ni. Ser man 
nu paa Stokkerups Beliggenhed i Forhold til Strandmøllen og 
Hjortekærel, kommer man til det Resultat, at den maa have lig
get et Sted mellem Stranden og Eremitagen, og det er da ogsaa 
med disse Kort som Kilde, at Oluf Nielsen i Historisk Tidsskrift 
angiver denne Beliggenhed for Stokkerup, og efter denne Kilde er 
det gaael videre til Trap: Kongeriget Danmark, at Stokkerup har 
ligget Øst for Eremitagen. Dette er imidlertid en forkert Tydning 
af Kortet. Det fremgaar tydeligt af dette, al der ved dels Udfø
relse særlig er lagt Vægt paa Anbringelsen af Hegnet omkring 
Frederik d. Ill’s Dyrehave, der bestod af en Grøft og opkastet 
Vold med et Hegn af Stager, samt Forslaget til den vestlige Grænse 
for den udvidede Dyrehave. Resterne af det gamle Dyrehavehegn 
er imidlertid særdeles velbevaret i saa godt som hele sin Udstræk
ning, og det er saaledes ogsaa indlagt paa Geodætisk Instituts 
Maalebordsblade og Atlasblade, ligesom den Del af Hegnet, der 
falder indenfor Omraadet af Kortet Side 143, er indlagt paa delte 
med en enkel ret svær Streg. Dette Hegn har nogle meget karak
teristiske Vinkler, og sammenligner man nu det gamle Kort med 
det store Kort, er man ikke i Tvivl om Stokkerups Beliggenhed. 
Naar jeg er kommet saa nær ind paa dette Spørgsmaal, er det for 
at fremhæve, at en Historiker her ved sine Arkivundersøgelser er 
kommet til at drage forkerte Slutninger, selv om det ved en Un
dersøgelse paa Stedet, ja blot ved en Sammenligning med nye 
Kort, vikle have været muligt at undgaa en saadan Misforstaaelse, 
som det nu er vanskeligt at faa udryddet, efter at den er indsneget 
sig i et Værk som Trap: Danmark.

Endnu den Dag i Dag kan man omkring Stokkerup-Kæret Syd
vest for Eremitagen se Sporene af den nedlagte Landsby, ja Om
ridsene af enkelte af Gaardene tegner sig meget tydeligt i Grøn
sværen. ligesom der ogsaa findes nogle tydelige Hulveje, der fører 
til Landsbyen.

Arrhenius havde i sine Afhandlinger anført, at ikke blot den 
gamle, nedlagte Bebyggelse havde et højt Indhold af Fosfat, men 
at ogsaa den dyrkede Mark, hvis der havde været en saadan knyt
tet til Bebyggelsen, havde et noget højt Fosfatindhold. Ved en
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Undersøgelse af Metoden var del derfor af Interesse at faa dette 
Spørgsmaal taget med. Straks jeg hørte om den gamle, nedlagte 
Landsby paa Eremitagesletten, som jeg ikke tidligere havde hørt 
omtale, slog den Tanke ned i mig, al vi her maatle have Betingel
ser for al bestemme Udstrækningen af Landsbyens Marker. Fra 
min Hjemegn havde jeg nemlig flere Sieder baade i de store 
Brahel rolleborgsko  ve og ogsaa paa de dyrkede Marker set de høj
ryggede Agre og hørt fortælle om, at disse stammede fra Hjul
plovens og for en stor Del fra Fællesskabets Tid. Naar disse mange 
Steder endnu var kendelige paa dyrket Mark, maalte man for
vente, at de skulde være tydelige paa Eremitagesletten, der havde 
ligget saa godt som udyrket siden Stokkerups Nedlæggelse. Ved 
en Tur derud viste det sig da ogsaa, at man, saa snart man var 
kommet ind af Laagen ved Springforbi, stod midt i de højryggede 
Agre, og ved en Vandring rundt paa Sletten viste det sig, al de 
højryggede Agre mange Steder Iraadte tydeligt frem. Ved Arbej
det med Prøveudtagningen til Fosfatanalyserne havde jeg stadig 
Opmærksomheden henvendt paa Agrene, og efterhaanden fik jeg 
Lyst til al gøre el Forsøg paa at kortlægge dem. Resultaterne af 
denne Kortlægning fremgaar af Kortet, hvor man ser, at Agrene 
gaar i mange forskellige Retninger. Den foretagne Opmaaling af 
Agrene gør ikke Krav paa at være fuldstændig. Den er foretaget 
paa den Maade, at hvor der fandtes parallelle Agre, blev der af
stukket en Linie vinkelret paa disse, og derpaa blev Agerryggene 
indmaall langs med denne. Paa Grund af senere Forstyrrelser, 
Vejanlæg, Plantninger, senere Pløjninger o. s. v. var det mange 
Steder vanskeligt at bestemme Agrenes Længde, hvorfor denne 
mange Steder kun er omtrentlig. Agrene i de forskellige Agersy
stemer (Aase) var af vidt forskellig Bredde ligesom de ogsaa tit 
varierede betydeligt indenfor samme System.

Der kom imidlertid et interessant Resultat ud af denne Kort
lægning, det viste sig nemlig, at man i mange Tilfælde fandt 16 
Agre i el saadanl Agersystem, der vel maa svare til det, man for- 
staar ved en Aas eller et Fald. Dette Antal svarer til, at hver 
Gaard har haft sin Ager i en saadan Aas. Det var ikke alle Ste
der muligt at komme op paa dette Antal, men derfor kan de godt
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have været der. blot har de ikke traadt saa lydeligt frem, at jeg 
med Sikkerhed har kunnet faslslaa dem, idet jeg aldrig tog mere 
med, end hvad der var helt sikkert. 11 vad Omraadet Nordvest for 
Eremitagen angaar, da var det umuligt for mig at udrede det i 
Enkeltheder, idet Agrene her mange Steder var meget utydelige 
og mange Steder endog helt udslettede paa Grund af Planerings
arbejder ved den tidligere anlagte og nu atter nedlagte Væddeløbs
bane. Saa vel langs Eriksens Sti, som ogsaa langs Hjortekærs vej, 
var det dog muligt at iagttage en 40 a 50 Agre. Mod Nord har 
Stokkerups Marker strakt sig et godt Stykke ind i det nuværende 
Christian d. IX’s Hegn, mod Øst har de omtrent naact ned til 
Stranden, idet de ogsaa kunde iagttages paa en ubebygget Plads 
Øst for Springforbi Station. Det Areal, hvor det var muligt at 
fastslaa højryggede Agre, omfatter ialt ca. 170 ha, saaledes at del 
dyrkede Areal til hver af de 16 Gaarde maa have andraget i del 
mindste godt en halv Snes ha eller i gammelt Maal op mod 20 Tdr. 
Land. Jeg vil dog ikke afvise den Mulighed, at der har været 
flere Aase, jeg har blot ikke ved mine Iagttagelser været i Stand 
til at paavise flere.

Skulde der være nogen, der efter al have læst dette, faar Lyst til 
al lage ud at se paa de højryggede Agre, da vil jeg gøre opmærk
som paa, at det ikke overall vil være muligt for et ikke trænet Øje 
al finde dem. De Agre, der træder tydeligst frem, er dem, der 
gaar i Retningen Nord—Syd i de klippede Golfbaner Vest for 
Vejen Eremitagen—Raadvad, og ganske tydeligt træder de frem 
i Eriksens Sti. om hvilken man med Rette kan sige, al den paa 
det Sted »bugter sig i Bakke, Dal« (se Fig. 3). Agrene lige Nord 
for Eremitagen er ogsaa meget tydelige og ligeledes Agrene ved 
Springforbi.

Hovedhensigten med Undersøgelsen paa Eremitageslellen var 
dog at undersøge Variationen i Fosfatindholdet. Til Orientering 
blev der først udtaget spredte Prøver, og en Undersøgelse af disse 
viste, at Fosfatindholdet paa største Delen af Sletten var lavt og 
ret ensartet, men omkring Kæret Sydvest for Eremitagen var Ind
holdet meget højere i alle de der udtagne Prøver. Efter at have 
konstateret dette, blev den virkelige Prøveudtagning foretaget. 
Paa det Omraade, hvor vi antog, al Landsby tomlen fandtes, blev
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der udtaget Prøver efter et Kvadratnet med 50 m mellem hvert 
Proveudlagningssted. Desuden blev der udtaget Prøver ud af 9 
Linier, der gaar stjerneformigt ud fra Landsbytomten. Nærmest 
inde blev der taget Prøver for hver 50 m, længere ude paa Li
nierne for hver 100 m. Fordelingen af de udtagne Prøver frem- 
gaar iøvrigt af Kortet Side 143, idet dog Halvdelen af Prøveudtag-

Dannmrks geologiske rndersøgclsc

Hig- 3. Højryggede Agre paa tværs af Eriksens Sti.

ningsstederne er udeladt paa Grund af den lille Maalestok. Prø
verne blev udtaget med Sneglebor, og hver Prøve er taget i en 
Dybde fra 15 til 50 cm under Jordoverfladen.

Ved Undersøgelsen for Fosfatindholdet i disse Prøver gik vi 
over til at anvende en anden Metode, der bedre passede til vore 
Laboratorieforhold. Denne Metode svarer i Hovedsagen til den 
Fremgangsmaade, der anvendes af Statens Planteavlslaboratorium 
ved Undersøgelse af Jordens Fosfattrang, idet vi dog anvendte en 
noget stærkere Salpetersyre, nemlig 1 %, og desuden anvendte vi

Fortid og Nutid. XIII. 10
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kortere Rystetid. Senere gik vi over til at anvende endnu stærkere 
Salpetersyre og ryster nu kun en halv Time, idet det viste sig at 
være lige saa effektivt til dette Formaal. Hvad selve den kolon
metriske Bestemmelse af Fosfatindholdet angaar, da er Frem- 
gangsmaaden den samme som ved Statens Planteavlslaboratorium.

Hvad Variationen af Fosfatindholdet angaar, da fremgaar det i 
store Træk af Kortet, men jeg skal dog knytte nogle Bemærknin
ger dertil. Begynder vi ude fra, længst borte fra Landsbytomten, 
da er der nogle Steder, hvor vi er kommet ud paa Omraader uden 
Spor af Agre, og her er Indholdet 4 til 5 mg P2O5 i 100 g Jord. For 
de Provers Vedkommende, der er taget i de fjerneste Marker, lig
ger Indholdet overvejende mellem 7 og 10, og for de Markers Ved
kommende, der ligger nærmest Landsbyen, ligger Indholdet om
kring 12 mg P2O5 i 100 g Jord.

1 den gamle Landsbytomt er Fosfatindholdet langt større. Det 
Kvadratnet, hvorefter der her blev taget Prøver, blev efterhaanden 
udvidet, saalcdes at det kom til at dække hele Omraadcl med 
særligt højt Fosfatindhold. De 80 Prøver, der blev udtaget i Kva
dratnettet, havde et Gennemsnitsindhold paa ca. 100 mg P2O5 i 
100 gjord. Indholdet var stærkt varierende. I 43 Prøver var Ind
holdet over 50, og deraf havde de 22 Prøver mellem 50 og 100, 
10 Prøver mellem 100 og 200, 7 Prøver mellem 200 og 300 og to 
Prøver havde endog et Indhold paa over 300 mg P2O5 i 100 g 
Jord. Et Gennemsnitsindhold paa 100 svarer til, at der i de øverste 
50 cm af Jorden findes ca. 7 Ton P2O5 pr. Hektar, og dette svarer 
igen til, at der paa det Omraade, som Undersøgelsen udpeger som 
det tidligere Landsbyomraade, findes ophobet ca. 125 Ton P2O5 i 
den øverste halve Meter Jord, eller omregnet paa anden Maade 
den samme Fosfatmængde, som findes i 700 Ton 18 % Superfosfat, 
hvilken er den mest almindelige anvendte Fosfatgødning. Ophob
ningen er i Virkeligheden større, idel den gaar dybere ned end til 
en halv Meter. Men det vil være umuligt at faa et Maal for den 
samlede Ophobning ved at bestemme Indholdet i større Dybde, 
idet Variationen her vil være meget stor. Saaledes vil Fosfalop- 
hobningen under gamle Møddingsteder gaa ned til betydelig større
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Dybde, og det maa heller ikke glemmes, at der har været foretaget 
Planeringer paa Arealet.

Metoden bestod saaledes her sin Prøve. Selv om vi ikke havde 
haft nogen Anelse om, hvor paa Eremitagesletten denne Landsby 
havde ligget, vilde Analyser af Jordprøver udtaget i Kvadratnet 
med 200 m mellem Maskerne, altsaa en Prøve for hver 4 Hektar, 
ikke have undgaaet at give en Del Prøver med højt Fosfatindhold, 
og videre Undersøgelser kunde have fastslaaet Landsbyens tidli
gere Beliggenhed.

Inden jeg gaar nærmere ind paa en Diskussion om Fosfatanaly
sens Anvendelighed i Arkæologiens Tjeneste, skal jeg omtale andre 
Undersøgelser.

I 1938 henvendte Direktøren for Nationalmuseet, Dr. phil. Poul 
Nørlund sig til Danmarks Geologiske Undersøgelse med Anmod
ning om al faa foretaget Undersøgelse over Fosfatindholdet i Jor
den indenfor og omkring Voldstedet Trelleborg ved Slagelse, hvor 
han paa det Tidspunkt var langt fremme med de der foretagne 
meget omfattende Udgravningsarbejder. 1 Sommeren 1938 udtog 
jeg derpaa 170 Jordprøver dels indenfor og omkring Voldstedet, 
dels paa den til Lille Trelleborg hørende Agermark. Desuden blev 
der til Sammenligning udlaget Prøver i Agermark dels ved Fodby, 
dels ved Næsby.

Resultatet af Undersøgelsen fremgaar af Skitsen S. 149. Det ses, at 
Indholdet i Marken er ret ensartet, og det maa nærmest regnes 
for at ligge lavt, idet saa godt som alle Prøver viste et Indhold 
paa mellem 11 og 16 mg P2O5 i 100 g Jord. Syd for Lille Trelle
borg findes enkelte positive Afvigere, men dog ikke med et saa- 
dant Fosfatindhold, at man kan tillægge det nogen særlig Betyd
ning. Mellem Ringvolden og Ydervolden, hvor der har ligget en 
Kreds af Huse, er Indholdet af Fosfat noget højere, idet det varie
rer fra 16 til 37 med en enkelt Prøve, der viser 51. Det vil sige, 
at der her er foregaaet ca. en Fordobling af Fosfatindholdet. 
Indenfor Ringvolden var Arealet for en stor Del omgravet allerede 
paa det Tidspunkt, men nogle Steder var der afdækket ned til 
Stolpehullerne. Der blev paa disse Steder udtaget ialt 24 Prøver,
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og Indholdet i disse varierede fra 51 til 260 mg P2O5 i 100 g Jord 
(Gennemsnit 94). Kun 5 af Prøverne havde et Indhold paa 
over 100.

Indholdet er saaledes oppe paa ca. 7 Gange Indholdet i Marken 
udenfor, eller sagt paa anden Maade, Indholdet er steget med 
80 mg P2O5 i 100 g Jord. Under Forudsætning af, at denne Stig
ning er ensartet, er der saaledes sket en Ophobning paa 1,2 kg pr. 
m3 eller m2, naar man regner med den øverste Meter Jord. Det 
giver igen, under Forudsætning af al Variationen er ens for hele 
Arealet indenfor Volden, der er paa 1.4 Hektar, en Ophobning paa 
ca. 17 Ton P2O.,.

Medens nogle Prøver, der blev taget Vest for Vaarbv Aa i Mar
ker hørende til Forlev, kun viste el lavt Indhold af Fosfat, saa viste 
del sig. at der i en Mark Syd for Næsby fandtes et særligt højt 
Indhold af Fosfat, idet Indholdet i de 16 Prøver, der her blev taget, 
varierede fra 43 til 101 mg P2O5 i 100 g Jord (Gus. 67). Det høje 
Indhold gav Anledning til at fortsætte Undersøgelsen her det føl
gende Aar. og det viste sig ved denne fortsatte Undersøgelse, at 
der mellem den østligste Gaard i Næsby og Aaen fandtes ganske 
usædvanlige høje Indhold af Fosfat, idet flere Prøver havde el 
Indhold paa 300—500 mg P2O5 i 100 g Jord. El saa højt Indhold 
maa vise, at man her har et tidligere bebygget Omraade. men 
hvorvidt denne Bebyggelse gaar tilbage til Oldtiden eller tidlig 
Middelalder, eller den maaske skyldes en Forskydning af Lands
byen Næsby i vestlig Retning, kan kun afgøres ved Gravninger 
paa Stedet, og Dr. Nørlund har sin Opmærksomhed henvendt paa 
en saadan Undersøgelse. Den udvidede Undersøgelse viste ogsaa. 
al hele Omraadet Sydøst for Næsby, helt ned til Aaen, overall 
havde et ret liøjt, men tillige ret ensartet Indhold af Fosfat, og 
naar der ikke findes de store Udslag, maa man vist slutte, at 
Omraadet er gammelt kultiveret Omraade, maaske Tofterne fra 
Næsby, der uden al Tvivl er en meget gammel Landsby.

Ved denne fortsatte Undersøgelse blev der desuden laget en Del 
Prøver Sydvest for Næsby saml mellem Trelleborg og Ilcjninge. 
Disse Prøver viste gennemgaaende et Indhold paa 20—40 mg 
P2O5 i 100 g Jord, idet der dog var en Del med noget højere Ind-
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hold og enkelte med lavere Indhold. Undersøgelsen her tyder saa
ledes paa, at saavel Bebyggelsen som den gamle Dyrkningskultur 
giver sig Udslag i Jordens Fosfatindhold. Bebyggelsen Trelleborg 
og Næsby giver sig til Kende ved de store Indhold af Fosfat. Mar
ken nærmest Næsby, hvor Kultiveringen er gammel og intensiv, 
har et Indhold paa omkring 50—100 mg P2Or> i 100 g Jord, i Næs- 
bvs og Ilejninges Bymarker finder man et Indhold paa 20—40, 
medens man i Marken ved Lille Trelleborg, der sikkert er gam
melt Overdrev, kun finder 11—16 mg P2O5 i 100 g Jord.

Desuden har jeg ved et Par mindre Undersøgelser paa Fyn 
ogsaa faaet betydelige Udslag i Fosfatindholdet ved nogle gamle 
Gaardtomter.

Tyder de hidtil her i Landet fremkomne Resultater af Fosfat- 
analyserne i Forbindelse med de arkæologiske-historiske Under
søgelser nu paa, at denne Metode vil kunne være til Støtte ved 
fremtidige Undersøgelser? Jeg vil mene, at naar Metoden bliver 
anvendt med fornøden Kritik, vil Fosfatanalysen i mange Til
fælde være i Stand til at lette Arkæologernes Arbejde, og den vil 
sikkert sætte Arkæologerne i Stand til at tage Undersøgelser op, 
som med de hidtil anvendte Arbejdsmetoder vilde være meget 
vanskelige.

Den største, og maaske ogsaa under vore Forhold eneste virke
lige Betydning, vil Fosfatanalysen faa ved Opsøgning og Afgræns
ning af nedlagte og forsvundne Bebyggelser. De foretagne Un
dersøgelser viser, at en Bebyggelse igennem en rimelig Tid tyde
lig giver sig til Kende ved en betydelig Stigning i Jordens Indhold 
af letopløselig Fosfat, og det gælder, hvad enten det drejer sig 
om Landsbyer, Enkeltgaarde eller en »Befæstning« som ved 
Trelleborg.

Jeg skal pege paa nogle Tilfælde, hvor jeg særlig vil antage, at 
Metoden vil kunne faa Værdi. Har man saaledes i en eller anden 
Egn Mistanke om en tidligere Landsbybebyggelse, vil man ved 
Hjælp af Metoden hurtig kunne afsøge et større Omraade, idet 
man ved f. Eks. at udtage Jordprøver i Kvadratnet med 200 m 
mellem Maskerne, altsaa med en Prøve for hver fjerde ha, med 
Sikkerhed vil kunne regne med at ramme en eventuelt nedlagt
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Landsbys Areal med en Del Prøver. Paa den Maade kan nogle 
Hundrede ha hurtig afsøges, og har man først fundet et Sted med 
højt Fosfatindhold, kan man omkring dette Sted udtage flere Prø
ver og derigennem afgrænse den forsvundne Bebyggelse. Drejer 
det sig om at eftersøge forsvundne Enkeltgaarde, maa Prøverne 
selvfølgelig udtages med mindre Mellemrum. I andre Tilfælde kan 
man paa bestemte udpegede Steder gennem gamle Overleveringer. 
Stednavne eller paa Grund af Terrænets Form have Mistanke om 
tidligere Bebyggelse, og i saadanne Tilfælde kan Analysering af 
udtagne Jordprøver bekræfte eller afsvække Mistanken.

I de senere Aar er der arbejdet meget med Undersøgelser af for
skellige Agersystemer fra Oldtiden. Til disse Agersystemer maa 
der have været knyttet Bebyggelse, men det har ikke alle Steder 
været saa let at finde denne. Her vil jeg ligeledes mene, at Me
toden vil være af Værdi. Da Professor Hatt i 1931 lod os foretage 
Fosfatanalyser i Forbindelse med Undersøgelser af Oldtidsagre, 
stillede han Spørgsmaalet, om Dyrkningen havde foraarsaget en 
maalelig Stigning i Fosfatindholdet. Undersøgelsen syntes, som 
allerede omtalt, at vise en mindre Stigning, men det foreliggende 
Materiale er for spinkelt til at sige noget med Sikkerhed. Ønskede 
man imidlertid at faa undersøgt, om der i Tilknytning til Agrene 
havde været Bebyggelse, da vil jeg anse det for sandsynligt, at 
man ved Hjælp af Fosfatanalysen var i Stand til at opsøge og 
afgrænse denne.

Man skulde vel ogsaa anse det for muligt ved Hjælp af Fosfat
analysen at lokalisere Broncealderbebyggelse. Der findes Omraa
der, der er meget rige paa Spor fra Broncealderen, men hvor man 
ikke kender selve Bopladsen. Kunde man nu ved Hjælp af Fos
fatanalysen finde saadanne Bopladser, vilde det maaske være mu
ligt at udvide Kendskabet til den Tids Boliger. Der kan dog 
maaske her være den Vanskelighed, at Broncealderens Bopladser 
i ret høj Grad falder sammen med vore ældste Landsbyers Be
liggenhed, men ogsaa dette vilde det maaske ad den Vej være 
muligt at faa nærmere Rede paa. For Øjeblikket er der saaledes 
Planer om ved Hjælp af Fosfatanalysen at finde Broncealder- 
bopladser paa et Omraade ved Lejre, hvor Arkæologerne har en
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sikker Formodning om, at der indenfor et ret begrænset Omraade 
maa have været bebygget i Broncealderen, og dersom denne Un
dersøgelse giver gode Resultater, kan det maaske give Anledning 
til al foretage lignende Undersøgelser ogsaa andre Steder.

Under Omtalen af Arrhenius’ Arbejder omtalte jeg, hvorledes 
de i Sverige havde fundet ud af, al man ved Hjælp af Fosfat
analysen kunde finde Støtte ved Fastlæggelse af gamle Strand
linier, idet Stenalderens Befolkning havde boet ved Kysten, og de 
gamle Kyststrækninger derfor havde et særdeles højt Fosfalind
hold. I de senere Aar har der herhjemme fra forskellig Side været 
arbejdet meget for al finde ud af Niveauforandringer, og det vil 
vel ikke være usandsynligt, al man ogsaa ved disse Undersøgelser 
i nogle Tilfælde kan søge Støtte eller lette Arbejdet ved Hjælp af 
Fosfatanalysen. Ogsaa ved Afgrænsning af Stenalderbopladsen 
vil Metoden sikkert i nogle Tilfælde kunne anvendes med Fordel.

Som det fremgaar af det allerede anførte, stiller jeg mig mere 
tvivlende over for Fosfatanalysens Værdi, hvor det drejer sig om 
at faa et Maal for, hvorvidt Jorden har været dyrket i kortere eller 
længere Tid, idet Intensiteten af Dyrkningen, og vel i Særdeleshed 
om der har været tilført Jorden større eller mindre Gødnings
mængder, her let vil kunne øve en ikke ringe Indflydelse, og at 
gaa saa vidt som Arrhenius, der ud fra Jordens Fosfalindhold i 
og omkring gamle Landsbyer søger at finde el Maal for Lands
byens Alder, vil jeg ikke anse for muligt, i det mindste ikke under 
vore Forhold. Der vil her være for mange ukendte Faktorer. Arr
henius fandt el Maal for en Landsbys Fosfatophobning, idet han 
multiplicerede Arealet med højt Fosfatindhold med den fundne 
Ophobning og gik ud fra, at det saaledes fundne Tal var et Maal 
for Landsbyens Alder. Denne Fremgangsmaade vil efter min Me
ning kunne give Anledning til mange Fejl. Alle Landsbyer har 
saaledes ikke været lige store, og det fundne Tal vil derfor lige 
saa godt være et Udtryk for Landsbyens Størrelse som for dens 
Alder. Ja, da det vel ofte er saadan, at de ældste Landsbyer er de 
største, og Udflytterbyerne gennemgaaende er mindre, er del ikke 
paafaldende, at Arrhenius finder, at de ældste Landsbyer har den 
største Fosfatophobning. Men jeg vil dog mene, at en yngre stor
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Landsby vil kunne opvise en større eller lige saa stor Ophobning 
som en ældre, men mindre Landsby. Dertil kommer, at Prøveud
tagningen indenfor en nutidig Landsby meget vanskelig vil kunne 
foretages saadan, at den bliver et Maal for Jordens Fosfatindhold, 
idet Fosfatindholdet vil variere meget stærkt, og del vil være 
umuligt at faa alle disse Variationer med.

Foruden de afsluttede Undersøgelser er der paabegyndt et Par 
mere, men de er dog ikke saa langt fremme, at de kan omtales 
her, og jeg er ikke i Tvivl om, at efterhaanden som Arkæologerne 
bliver klar over den Støtte, som de under egnede Forhold kan 
faa igennem Fosfatanalysen, skal der nok blive Interesse for Me
toden. Een Ting maa man dog stille sig klart, nemlig at Metoden 
ikke kan anvendes selvstændigt, idet man ikke derigennem faar 
nogen som helst Oplysning om Aarsagen til Fosfatophobningen 
eller Tidspunktet, naar denne er foregaaet. En Fosfatophobning 
af nogenlunde Udstrækning vil dog sikkert i saa godt som alle 
Tilfælde falde sammen med Bopladser eller Bebyggelse igennem 
længere Tid paa samme Sted. Hvor der i Nutiden findes tæt Be
byggelse, kan Metoden ganske vist ikke anvendes, idet Haver og 
Gaardspladser m. m. let vil faa unormalt høje Indhold af Fosfat: 
men er man blot et mindre Stykke fjernet fra Bebyggelse, kan den 
godt anvendes paa dyrkede Arealer, idet selv Nutidens store An
vendelse af Fosfatgødninger ikke vil være i Stand til al udviske 
Sporene af en tidligere Ophobning af nogenlunde Størrelse. Som 
Fosfatgødning anvendes mest Superfosfat med 18 % P2Or„ og det 
er meget almindeligt al anvende 200—300 kg pr. ha om Aaret. 
100 kg af denne Gødning blandet med Jorden i 50 cm Dybde vil 
forøge PoOr,-Indholdet med 0.24 mg i 100 g Jord. Deraf vil dog 
en stor Del fjernes med Afgrøderne. Jordens Gødningstilførsel bli
ver imidlertid jævn, og den vil heller ikke give en særlig stor Op
hobning selv gennem en længere Aarrække. Indenfor hvert enkelt 
Omraade maa det ogsaa være den positive Afvigelse og ikke blot 
det høje Indhold, der skal være Indikatoren for den tidligere Be
byggelse. Ved Prøveudtagning paa dyrkede Arealer skal man ikke 
lage fra Pløjclaget, da dette er stærkest paavirket af Gødningstil
førselen og den nyere Tids Dyrkning, ligesom man ved Prøveud-
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tagning i Skov ikke skal tage Prøverne af det øverste Jordlag, der 
er fuldt af henfaldende Planterester med højt Fosfatindhold. Det 
er interessant at lægge Mærke til, at naar man kommer fra aaben 
Mark og ind i Skov, stiger Indholdet af Fosfat betydeligt, og Aar- 
sagen hertil maa være den, at Træernes Rødder er i Stand til at 
optage Fosfat fra større Dybde, og at Løv og andre Trærester ved 
Formuldningen afgiver Indholdet af Fosfat til det øverste Jordlag.

Til Slut maa jeg omtale, al vi ogsaa her i Landet har et betyde
ligt Materiale af Bestemmelser af letopløselig Fosfat udført i land
økonomisk Øjemed. Statens Planteavlslaboratorium har saaledes 
udført ca. 50,000 Bestemmelser af letopløseligt Fosfat, og. desuden 
er der af Hedeselskabet og forskellige private Laboratorier ogsaa 
udført et betydeligt Antal Bestemmelser. Alle disse Fosfatbestem
melser er udført efter en ensartet Metode udarbejdet ved Statens 
Planteavlslaboratorium.

Den Tanke ligger nu nær, at man ved en Bearbejdning af dette 
foreliggende Materiale kunde være i Stand til at faa nogle oriente
rende Oplysninger, der under visse Forhold kunde være af Betyd
ning ved arkæologiske og historiske Undersøgelser. Jeg har derfor 
henvendt mig til Forstanderen ved Statens Planteavlslaborato
rium, Professor K. A. Bondorff, for at faa nærmere Oplysninger 
om dette Materiale. Bondorff stillede sig meget velvillig, men hen
viste mig til Afdelingsbestyrer F. Steenbjerg, der gav mig udfør
lige Oplysninger om de Fosfatanalyser, der forefindes der. Største
delen af de foreliggende Fosfatbestemmelser er foretaget paa Jord
prøver indsendt af Planteavlskonsulentcr, og de stammer fra alle 
Landets Egne. Der findes for disse Prøvers Vedkommende Op
lysninger om, hvilken Konsulent, der har indsendt Prøverne, samt 
Navn og Adresse paa den Mand, hvis Mark Prøverne stammer fra. 
Det er ikke muligt at foretage nogen Kortlægning af disse Prøver 
uden Konsulentens og (eller) Jordbrugerens Hjælp. En mindre 
Del af Fosfatbestemmelserne stammer fra systematiske Undersø
gelser af nogle større Gaarde, og for disse Arealers Vedkommende 
foreligger der Kort over Variationen i Fosfatindholdet. Saadanne 
Kort foreligger fra Gaardene: Tjele, Fraugdegaard, Espe og Knu-
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thenlund, ligesom en Undersøgelse er planlagt for Gaarden Kolle
kolle.

Af disse Kort havde jeg Lejlighed til at se el Par Stykker. Kor
tet fra Fraugdegaard frembyder næppe Ting af Interesse, mens 
Kortet fra Knuthenlund viste flere Omraader med særdeles højt 
Fosfatindhold. Ved Statens Planteavlslaboratorium anvendes 
imidlertid meget svagere Syre til Udtræk, saaledes at Indholdene 
bliver mindre, end vi finder dem ved vor Fremgangsmaade; men 
det er saadan set uden Betydning, da det altid er de stærkt posi
tive Afvigere, der viser, at der maa have fundet en Ophobning 
Sted af Fosfat, og Størrelsesordenen derfor iøvrigt er ret ligegyldig.

Materialet af Fosfatanalyser ved Statens Planteavlslaboratorium 
stiger stadigt, og jeg vil mene, at det i en Del Tilfælde kan have 
en vis Værdi for den arkæologiske Forskning. Ilvad Kortene over 
Fosfatindholdet paa de omtalte Gaarde angaar, da er de lige til 
at gaa til. For de indsendte Prøvers Vedkommende stiller det sig 
derimod saadan, at der først maa en Bearbejdning til. Men vilde 
man prøve paa at danne sig en Oversigt over Fosfatindholdet i en 
bestemt Egn, da vilde det ikke være uoverkommeligt ved en Gen
nemgang af det foreliggende Materiale at konstatere, om der fra 
denne Egn findes el nogenlunde fyldigt Materiale og i bekræftende 
Tilfælde al kortlægge dette Materiale i Marken. Statens Plante
avlslaboratorium vil gerne stille sil Materiale til Raadighed til saa
danne Undersøgelser.

Ved Bearbejdning af det foreliggende Materiale af Fosfatana
lyser er Statens Planteavlslaboratorium kommet til forskellige 
interessante Resultater. Saaledes viser det sig, at Jordens Gen
nemsnitsindhold af Fosfat i de forskellige Amter varierer meget 
stærkt. Størst Indhold findes der paa Laaland og i Sydvestjylland. 
En anden Statistik viser, al det netop er de Egne, .der har del 
største Forbrug af Fosfatgødninger. Nu er det vel et Spørgsmaal, 
om det er dette Forhold ene, der giver Anledning til det større 
Fosfatindhold, eller om man ogsaa ud fra Landets Bebyggelses
historie kan finde Forklaring paa Variationen i Fosfatindholdet 
indenfor de forskellige Amter.
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STUDIER I PRÆSTEM ANDTALLENE 1677—1687.
Af Gunnar Olsen.

1 Tiden 1660—1720 er vore vigtigste Kilder til Viden om 
Landboforholdene Matriklerne og Amlsstueregnskaberne. Del

er tidligere i »Fortid og Nutid« gjort Rede for de Oplysninger, 
man kan hente fra Amtsregnskaberne, i det følgende skal denne 
Redegørelse uddybes paa et enkelt Punkt, nemlig m. II. t. Præste
mandtallene, der udgør en væsentlig Bestanddel af Ekstraskatte* 
regnskaberne.

Ekstraskatter blev i stort Tal og under mange Former udskre
vet i del 17. og i de første Aartier af 18. Aarh. Blandt de hyp
pigste indenfor Arten kan nævnes Prinsessestyr, Kobberskal. 
Krigsstyr, Rentepengeskat, Tjenestekarle- og Huslejeskal, dertil 
kan nævnes forskellige Luksusskatter paa Karosser, Bærestole, 
Parykker, Fontanger og Egetræs Ligkister. Hos C. Christiansen1) 
kan man faa Besked om, naar de blev udskrevet, hvem de ramte, 
hvor store de var, og hvilke Oplysninger, der kan hentes fra 
dem. Endelig maa nævnes Kvæg-, Kop- og Ildstedskatterne, der 
indtager en Særstilling, baade i skattemæssig Henseende, idet de 
ramte saa godt som hele Befolkningen, og med Hensyn til de Op
lysninger, de giver om Landboforholdene.

Den første Kopskat blev udskrevet 14. August 1677, den var 
forbundet med en Skat paa Ildsteder og en Kvægskat, der havde 
Køer, Heste og Stude til Skatteobjekter. Den næste kom 3. Au
gust 1678, denne Gang var Ildstedskalten udeladt, til Gengæld 
var Kvægskatten udvidet til at ramme Foler og Føl, Ungnød og 
Kalve, Faar, Geder, Svin og Bistader. En lignende fulgte 11. No-

l) C. Christiansen: >Om Amtsregnskaberne som historisk Kikle , Fortid og 
Nutid Bd. IV. p. 1 ff. (1923).
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vember 1682, dog skulde der ved denne kun betales halve Takster, 
til Gengæld kom atter en halv Kop- og Kvægskat 14. September 
1683, en hel fulgte 16. August 1684, og samme Skat udskreves 
11. December 1685 og 5. Februar 1687. Derefter følger Kopskat 
i Forbindelse med Ildstedskat, men uden Skat paa Kvæget, 3. 
Januar 1688, 5. Februar og 9. Juni 1689, 15. Februar og 28. 
September 1690. 1692 kom en Kop-, Heste- og Ildstedskat. 1699 
en Kop-, Heste- og Studeskat. 1704 udskreves en Skat til Land
militsens Mundering, den udskreves for en Del som Kop- og 
Hesteskat, 7. November 1711 kom en sidste Kop- og Hesteskat.

Forordningerne inddeler Besætningerne i Klasser til forskellige 
Takster. Efter Forordningen af 11. November 1682 om en halv 
Kop- og Kvægskat skal der saaledes af enhver Karoshest, Ride
hest eller Hoppe i Købstæderne svares 1 Rdlr., af andre Heste 
eller Hopper i København og paa Sædegaardene V2 Rdlr., af 
Heste og Hopper hos Præster, Fogder, Amtsbetjente eller i Køb
stæderne, der kan bruges til Postvogne eller som Rideheste V2 
Rdlr.. af andre Heste hos samme 2 Mk., og for Heste under to 
Aar skal svares 1 Mk. Af Bondeheste paa Landet skal svares 
8 Sk., og af Foler under 3 Aar 4 Sk. Af Øxen over 4 Aar paa 
Sædegaarde, hos Præster og i Købstæderne gives V2 Rdlr., mens 
Bønderne af samme skal svare 2 Mk. Af Øxen 2—4 Aar gamle 
og af Køer skal Præster og Sædegaarde give IV2 Mk., Bønderne 
slipper med 8 Sk. Yngre Nød og Kalve koster for Præster og 
Sædegaarde 6 Sk., for Bønder 3 Sk. Af hvert Svin og Faar og 
af hver Ged skal Sædegaarde og Præster give 2 Sk., Bønderne 1. 
Af hver Bistok gives 4 Sk.

I Forordningen hedder det videre, at ingen skal være for- 
skaanede for den, heller ikke Rytterbønderne.

Om Tilvejebringelsen af Materialet til Grundlag for Skattens 
Opkrævning hedder det, at enhver Adelsmand eller andre, som 
har Jordegods, til Amtsskriveren skal indsende en Fortegnelse 
over alle Mennesker og alt Kvæg, der befinder sig paa hans Gods 
eller hans tilhørende Bøndergods. Desuden skal enhver Præst 
indlevere en Fortegnelse over Mennesker og Kvæg i sit Sogn, for 
sin Umage maa han blive fri for at svare Kopskat af sin Person,
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men til Gengæld skal han slaa til Rette, hvis der lindes at være 
nogen Fejl i Angivelsen. Hvis nogen forsætlig giver forkerte Op
lysninger om sin Besætnings Størrelse, skal han straks, naar det 
bliver opdaget, betale det besvegne Beløb tidobbelt samt tiltales 
af Generalfiskalen.

Hvorledes det er gaaet med Godsejernes Indberetninger er 
uvist, det blev i hvert Fald Præsternes Opgivelser, som blev lagt 
til Grund for Skattens Opkrævning.

Præsterne synes ikke at have taget Sagen særlig alvorligt, de 
nøjedes med at lade deres Sognefolk komme til sig og fortælle, 
hvor mange Folk og hvor stor Besætning der var paa deres 
Gaarde og Huse. »Dette er som det er blevet mig berettet« slut
ter Indberetningerne ofte. Saaledes skriver Præsten i Skamstrup- 
Frydendal Sogne, Holbæk Amt, 1684: Dette saaledes at være 
udgivet af menige Sognefolk, vidner Peter Arildsen, og Præsten 
i Nr. Jernløse, Holbæk Amt. siger samme Aar: Dette er det ret
teste, jeg ved, og som for mig er berettet, dersom nogetsteds an
derledes er, da er det mig uvitterligt, og dersom jeg faar bedre 
Kundskab, saa skal det blive tilkendegivet. Kun i et eneste Til
fælde har jeg set Meddelelse om, at en Bonde har vægret sig ved 
at opgive sin Besætnings Størrelse. Det er Præsten i Udby, Hol
bæk Amt, der 1684 beretter om Bonden Christen Olsen: Denne 
Bonde har ikke hos mig villet angive sit Kvæg, endog jeg to 
Gange har haft Bud til ham, og kan derfor intet videre derom 
tegne. Om Hovedgaardenes Besætninger siges ofte: Saaledes er 
blevet mig berettet af Ridefogden.

Hvor paalidelige Bøndernes Opgivelser var, vil det nu være 
meget vanskeligt at konstatere; at der i Tilfælde af Fejl er op
givet for lidt, er imidlertid givet, Bønderne har selvfølgelig søgt 
at slippe saa billigt som muligt fra Skatterne. Paa et Punkt har 
de uden større Risiko kunnet spare lidt, nemlig ved at opgive 
nogle af Dyrene yngre, end de var, hvorved de kom ned i en 
lavere Skatteklasse, men selv om enkelte Foler rettelig skulde være 
opgivet som Heste og enkelte Ungnød som Køer. kan det dog 
ikke forrykke Resultatet væsentligt. Der findes ved enkelte Regn
skaber Klager over Opgivelserne, men det er altid fra Bønder
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eller Hu.sinænd, der mener de er sal for højt, og i de Heste Til
fælde drejer det sig om syge Mennesker, der er sat i Skat, paa 
Trods af Forsikringer om, at de intet kan erhverve.

Hvorledes det end forholder sig med Kreaturtællingerne, hvor 
Fejl vil være vanskelige eller umulige at konstatere, kræver Ma
terialet paa andre Omraader, nemlig med Hensyn til Folketal 
og med Tallene paa Gaarde og Huse i Landsbyerne, stor For
sigtighed ved Benyttelsen.

Et fuldstændigt Folketal vil Præstemandtallene under ingen 
Omstændigheder kunne give, idet Kopskatten ikke ramle Børn 
under 10 Aar. saa disse af den Grund ikke blev anførte i Mand
tallet. men heller ikke for de voksnes Vedkommende er Tallene 
som Regel fyldestgørende. I mange Tilfælde er Indersler og 
fattige Husfolk ikke anført i Mandtallel, fordi de er saa fattige, 
at de intet kan forman at udgive, siger Præsterne ofte. Præsten 
i Kjølby, Aalborg Amt. slutter sin Indberetning 1682 saaledes: 
Findes her nogle Indersler, som er ganske husarme og mere be
høver al hjælpes, end de kan give noget. I en Del Tilfælde er 
dog de. der selv har Hus, eller som bor fast hos andre medtaget, 
og i ganske enkelte Tilfælde nævnes tillige Navnene paa Folk, 
der ikke har blivende Sted, men vandrer fra Hus til Hus. 'Pallet 
paa dette vandrende Tiggerproletariat skal paa denne Tid have 
været meget stort2), saa der vil for de fleste Byers Vedkommende 
blive et større eller mindre Antal Personer, der ikke er kommet 
med i Opgivelserne.

Præstemandtallenes Angivelse af Byernes Gaarde og Huse kan 
sammenlignes med Forarbejderne til Chr. d. V.’s Matrikel3), og 
der viser sig da ofte Uoverensstemmelser. Nogle faa Tal skal an
føres til Illustration af Forskellene: Udby Sogn, Holbæk Amt, 
Udbv: Matriklen 20 Gaarde. Præstemandlallel 18: Kidserup: 
Matr. 15, Pr. 13: Løsserup: Matr. 14, Pr. 12, Søsirup Sogn, Hol
bæk Amt, Søstrup: Matr. 8, Pr. 7; Sadscrup: Matr. 9, Pr. 6; Bo
rup: Matr. 4, Pr. 1. Grandløse Sogn. Holbæk Amt-St. Grandløse:

2) Gustav Bang: Kirkebogsstudier p. 25 flg.
:‘) For dennes Vedkommende er overalt benyttet Tallene fra Henrik Pedersen: 

De danske Landbrug,
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Matr. 10, Pr. 7; Vipperød: Matr. 4, Pr. 2; Dragerup: Matr. 7, 
Pr. 6, Tjebberup: Matr. 7, Pr. 5.

Paa Sjælland ligger Præstemandtallenes Gaardtal saa godt som 
altid under Matriklens Tal. Forklaringen herpaa maa sikkert 
søges i Ødegaardsfænomenet, Nordvestsjælland havde den største 
Ødegaardsprocent i hele Landet4). For Sjællands Vedkommende 
kan der dog i ikke saa faa Tilfælde findes Overensstemmelse 
mellem Matriklen og Præstemandtallene, hvad Gaardtallene an- 
gaar; i de jydskc Landsbyer hænder det kun sjældent. 1 mange 
Tilfælde er det overhovedet ikke til al skelne mellem Gaarde og 
Huse, idel Præsterne intetsomhelst angiver om, hvad der er det 
ene, og hvad der er det andet, og Besætningernes Størrelse giver 
oftest intet Fingerpeg, der kan hjælpe til en Afgørelse, da Bøn
dernes Besætninger er saa smaa. Naar der af Præsterne er skel
net mellem Gaarde og Huse, viser det sig ofte, at der er flere 
Gaarde, end angivet af Henrik Pedersen. Forklaringen paa dette 
er sandsynligvis den, der er givet af F. Skrubbeltrang5), nemlig 
at den af Henrik Pedersen anvendte Grænse mellem Gaarde og 
Huse — under 1 Td. Hik.: Hus, over 1 Td. Htk.: Gaard — ikke 
var fastslaaet paa Tidspunktet for Matriklens Tilblivelse.

De i del foregaaende omtalte Præstemandtal findes i Rigs
arkivet mellem Amtstueregnskaberne. De originale Præsteind- 
beretninger er imidlertid kun bevaret i de færreste Tilfælde, fra 
en lang Række Amter findes kun de af Amtsskriveren paa Grund
lag af Præsleindberelningerne udarbejdede Protokoller.

Præstemandtallene er meget uensartet udarbejdede. Nogle 
Præster meddelte kun det allernødtørftigsle, Sognenes og Byer
nes Navne, Navnene paa Gaardenes og Husenes Ejere, Bøndernes 
og Husmændenes Navne, dertil anføres kort om Manden var 
gift eller ikke, samt Antallet af Tjenestefolk og Børn over 10 
Aar og af de forskellige Kreaturer. De kunde endog slaa saavel 
Køer og Ungstude som Faar og Svin sammen i en Rubrik. Tal 
og Navne paa de fattigste Husfolk og Indersler er ligeledes, som 
før nævnt, ofte udeladte.

4) Henrik Pedersen: Ødegaarde, II. T. I R. VIII, p. 196 (b’eslskrift til E. Holm), 
r.) F. Skrubbeltrang: Husmand og Inderste, p. 16.
Fortid og Nutid. XIII. 1 1
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Fra denne Kortfattethed er der en lang Række Variationer op 
til de fyldigste Indberetninger; de fleste Præster skelner mellem 
Børn og Tjenestefolk, mellem Sønner og Døtre og mellem Karle. 
Drenge og Piger. Somme bringer Navnene paa saavel Hustru 
som Børn og Tjenestefolk. 1 visse Tilfælde anføres blot Navnene, 
ikke om Vedkommende er Barn eller Tyende, ofte tyder Navnet 
paa, at der er Tale om et Barn.

For Kvægets Vedkommende byder Specificeringen paa mange 
Variationer. Der skelnes næsten altid mellem Heste og Hopper 
og ofte mellem Foler og Føl, nu og da bruges Udtrykket Plage 
og Føl. Paa Hovedgaardene skelnes mellem Rideheste, Vognheste 
og Arbejdsheste, nu og da nævnes Udgangsøg. Paa Præstegaar- 
dene nævnes undertiden Postheste. Blandt Kvæget skelnes mel
lem Køer, Ungnød og Kalve, enkelte Gange mellem Kalve, Fjor- 
kalve og Ungnød. Tyre nævnes kun sjældent. 1 et Par Tilfælde 
er Plovstude nævnt. Faarene og Vædderne er kun sjældent ad
skilt, men det hænder dog. Mellem Svinene nævnes enkelte Gange 
en So eller flere Søer, enkelte Gange en So med Grise, men aldrig 
Orner. De faa Gange Geder optræder, er der som Regel skelnet 
mellem Geder og Bukke.

Til den rent saglige Opregning af Tal kan undertiden være 
føjet Forklaringer paa et eller andet Fænomen eller smaa sub
jektive Bemærkninger. F. Eks. angives Kvægsygdom som Grund 
for en Besætnings ringe Størrelse. Præsten i Asmindrup, Holbæk 
Amt, benytter Lejligheden til at klage over sine ringe Kaar, han 
kan ikke tillade sig at holde Rideheste, men maa nøjes med smaa 
Bondebæster. Præsten i Butlerup, Holbæk Amt, taler bestandig 
om sit fattige og øde Sogn. Nu og da føjes Bemærkninger til 
Bver og Hovedgaarde som: »En meget ringe Herrcgaard« eller: 
»den ganske forarmede By«.

Størst er Forskellen, naar Præsterne kommer til Omtalen af 
de gamle og fattige. Mens mange Præster affejer hele Flokken 
under et med en kort Bemærkning om dens store Fattigdom, 
nævner andre Navne og omtrentlig Alder, gamle, ældgamle, høj- 
aldrende eller i 70erne, dertil varieres Udtrykket for deres Fat
tigdom og Skrøbelighed paa mangfoldige Maader.
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Som Kilder betragtet er Protokollerne af langt ringere Værdi 
end de originale Præstemandtal. Først og fremmest er kun de Per
soner, der kom til at betale Skatten, anførte, vi maa derfor savne 
Oplysningerne om de gamle og fattige, dernæst er Præsternes 
Opgivelser stærkt sammenlrukne, Kreaturer i samme Skatte
klasse er som Regel slaael sammen i een Rubrik, saaledes næsten 
altid Faar og Svin, ofte Ungstude og Køer og i enkelte Tilfælde, 
saaledes for Aarhus (Havreballegaards), Kalø og Stjernholm Am
ter, endog Heste, Køer og Stude, for disse Amter opstilles de en
kelte Gaardes Besætninger ikke, men Kreaturerne er lagt sam
men Sogn for Sogn. Endelig er Præsternes forklarende Smaa- 
bemærkninger ganske udeladte. Trods Materialets forskellige 
Kildeværdi og trods dets Uensartelhed kan der hentes mange 
Oplysninger fra det. For Lokalhistorikere vil del i mange Til
fælde kunne blive en Guldgrube. Til mere omfattende Under
søgelser, kræver det i hvert Fald et meget stort Arbejde at naa 
fyldestgørende Resultater fra det. Hidtil er dette Materiale kun 
benyttet i ringe Grad. Først F. Skrubbeltrang har i sin nylig ud
komne Disputats Husmand og Inderste taget del i Brug, især 
til Belysning af Befolkningens Størrelse og sociale Forhold, men 
ogsaa Kvægtællingerne har han benyttet til Redegørelse for Hus- 
nuends og Inderslers Kvalghold.

I det følgende skal gives nogle Prøver paa Materialets Art og 
paa. hvorledes det kan benyttes. Tiden har kun tilladt Gennem
gang af en Brøkdel af det mægtige Materiale, de fundne Resul
tater fremlægges derfor med alt muligt Forbehold. Undersøgel
serne omfatter Kvægholdet lios Bønder, Præster og paa Hoved- 
gaarde.

For Hovedgaardenes Vedkommende foreligger der hist og her 
nogle Tal angaaende Besætningernes Størrelse i sidste Halvdel af 
17. Aarh., især hos Christensen — Hørsholm6). For Bøndernes 
Vedkommende bruges vist hyppigt endnu den gamle Kliché om 
de 8—10 Heste og de 2—3 Køer paa en Bondegaard, Tal, der 
sandsynligvis har Gyldighed for Stavnsbaandstiden; her har man

“) C. Christensen (Hørsholm): Agrarhisloriske Studier. II, især p. 99.
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saa fundet dem og senere projiceret dem tilbage gennem Hi
storien7) .

Christensen — Hørsholm ræsonnerer noget over Forholdene, 
han anfører adskillige Udtalelser, bl. a. Riegels, der i »Femte 
Christians Historie« siger, at en Helgaard har 2 Køer, 2 Ungnød, 
12 Faar og 8 Heste, han konkluderer, al Forholdene var værst 
paa Sjælland, hvor der kun fandtes 1 højst 2 Køer paa en Fæste- 
gaard, i trange Tider stundom slet ingen.

De fundne Resultater vil blive forelagt i en Række Tabeller.
Tabel I viser Kreaturernes Antal i en Række Landsbyer i Hol

bæk Amt. De 214 Gaarde, der indgaar i Beregningen, havde til
sammen 1028 Heste, det giver et Gennemsnit paa knap 5 Heste 
pr. Gaard, altsaa betydeligt mindre end de Tal, der kendes fra 
Stavnsbaandels sidste Aar. De 1102 Stykker Kvæg giver et Gen
nemsnit paa lidt over 5 pr. Gaard, just ikke noget imponerende 
Tal, men dog mere end angivet af Riegels og antaget af Chri
stensen — Hørsholm. Af Faar bliver der ligeledes o. 5 pr. Gaard. 
men af Svin er Gennemsnittet kun lidt over 2 og af Bistader 
knap 1 pr. Gaard. Antallet af Kvæg er lidt større end Antallet 
af Heste, dette strider ogsaa mod den gamle Opfattelse, Faarc- 
lallet er lig Kvægtallet, det overrasker noget, et større Faaretal 
var al vente.

Om Hestenes Kvalitet gives ingen Oplysninger, men det store 
Antal Føl og Foler viser, at Tillægget har været stort, Hestenes 
Gennemsnitsalder maa derfor have været relativ lav, det er alt
saa forkert, naar der sommetider anføres, at Bøndernes Heste
besætninger væsentlig bestod af gamle, udlevede Øg.

Tallene for de enkelte Landsbyer er ret jævne, for de fleste 
har det ligget omkring Gennemsnittet, lavest ligger Bakkerup 
med kun to Heste pr. Gaard, højst Trønninge med over 8 pr. 
Gaard. Forholdet mellem Heste og Foler varierer stærkt. En 
enkelt By, Bognæs, har flere Foler end Heste, Tjebberup der
imod ovér otte Gange saa mange Heste som Foler.

Skrubbeltrang gør ogsaa opmærksom paa, al de ikke har Gyldighed for 17. 
Aarh.’s sidste Halvdel. »Husmand og Inderste* p. 161.
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') Koer og Stude er slaaet sammen.

Tabel I. Holbæk Amt, 1682. Landsbyer.
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Lille Grandløse 5 18 4 22 7 7 1 15 43 7 4
Lille Grandløse 5 18 4 22 7 7 1 15 43 7 4
Tjebberup.................. 5 17 2 18 7 7 — 14 26 6 4
Tingtved ................... 5 16 6 22 9 3 — 12 18 7 2
Dragerup ................ 6 23 — 23 12 8 3 23 40 3 5
Sadserup ................... 6 22 6 28 12 18 — 30 41 29 9
Bognæs ..................... G 16 17 33 10 18 4 32 52 11 5
Gurede ..................... 6 25 6 31 10 14 24 32 14 2
Audebo....................... 6 24 5 29 201 18 _• 38 38 20 6
Bakkerup ................... 6 9 3 12 12 3 — 15 3 4 7
St. Grandløse .... 7 22 4 26 17 11 1 29 43 13 7
Søs trup ...................... 7 17 5 22 15 5 3 23 24 6 1
Sdr. Vallinderød . . 8 36 7 43 37 32 — 67 48 15 21
Sørninge ................... 8 20 10 30 21 20 — 41 43 8 7
Vented....................... 8 18 5 23 17 7 — 24 2 7 5
Stenlille ................... 9 32 6 38 21 17 10 48 35 23 5
Maarsø....................... 11 39 11 50 27 30 -— 57 40 20 6
Trønninge.................. 11 66 25 91 54 40 19 113 80 74 24
Bukkerup ................ 12 45 10 55 32 25 — 57 72 28 8
Løsserup ................... 12 47 32 79 37 51 10 98 87 26 17
Mørkøv ..................... 12 49 18 67 41 36 9 86 59 30 9
Kidserup ................... 13 51 29 80 36 43 17 96 81 19 34
Udbv ......................... 17 58 30 88 37 41 15 93 101 29 15
Hagested ................... 28 88 29 117 42 23 65 97 50 9

Ialt. .. . 214 758 270 1028 533 477 92 1102 1100 443 182

Tallene for Køer og Ungnød viser et endnu kraftigere Tillæg 
end for Hestenes Vedkommende; da alle Bøndernes Stude var 
under 4 Aar. har Ungkvæget altsaa været i absolut Flertal, det 
store Tillæg har øjensynligt fundet Sled, for at man kunde sælge 
Kalve og Ungnød til Studeopdrætterne. Selvom Kvægets Mælke
ydelse er ukendt, er det dog usandsynligt, at der kan have fundet 
nogen større Smørproduktion Sted. Studefedningen har kun spil
let en ringe Rolle for Bønderne, i Halvdelen af Byerne har man 
overhovedet ikke haft Slude, kun i seks af Byerne har de spillet
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en lille Rolle. Undersøger man Tallene for de enkelte Gaarde 
viser det sig, at Studene som Regel ejedes af faa Bønder i Byen, 
de kunde sommetider have en 5—6 Stude hver, ialt havde 37 af 
de 214 Gaarde Stude (ca. 17 pCt.).

Kvægholdets Størrelse i Forhold til Gaardtallet varierer stærkt 
mellem Byerne; Hagested, Tingtved og Bakkerup ligger meget 
lavt, højst ligger Trønninge med over 10 Stkr. pr. Gaard, Sdr. 
Vallinderød har over 8 pr. Gaard. Byerne med de smaa Tal 
mangler ganske Stude, og Ungkvæget er kun svagt repræsenteret. 
Forholdet mellem Køeme er mere lige. Tallene for de enkelte 
Gaarde viser, at næsten alle Bønderne havde en eller tiere Køer, 
kun 5 Gaarde, eller knap 2 pCt., havde ingen Køer. og kun to 
manglede baade Køer og Ungkvæg. Det største Antal Køer, som 
findes paa en Gaard er 12, men det er en Undtagelse. Kun 13 
Gaarde har 6 Køer eller derover. For Ungkvæget er Variationerne 
større, det tyder paa, at Gaardene som Regel har haft de til Gaar- 
denes Mælke- og Smørforsyning nødvendige Køer og ingen derud
over, men en Del Gaarde har haft et større Opdræt med Salg 
for Øje.

Faareholdet var ret ujævnt fordelt. Vented mangler, uvist af 
hvilken Grund, næsten ganske Faar, kun en af Byens 8 Gaarde 
har 2. Overhovedet hører det ikke til Sjældenhederne, at der 
ikke findes Faar paa Gaardene. Til Gengæld er 10 Faar eller 
mere paa en Gaard ingen Sjældenhed, to Gaarde har 20 hver. 
Svinene var meget ujævnt fordelt mellem Byerne; Dragcrup, 
Bakkerup, Vented og Sørninge var meget slet forsynede. Trøn
ninge er her som andetsteds langt den bedst stillede. For de en
kelte Gaarde var 1—2 Stkr. det sædvanlige, 27 Gaarde havde slet 
ingen. Større Svinebesætninger var sjældne, en Gaard havde 12, 
en anden 11 Svin.

Bistader fandtes kun ved faa Gaarde, til Gengæld havde disse 
ofte mange; 10, 12 og 15 Stader forekommer paa enkelte Gaarde.

Betragter man de enkelte Byers samlede Kreaturhold (Bista
derne ikke medregnet) ses, at Trønninges Bønder gennemgaaende 
har langt de største Besætninger, Bven har ialt 358 Kreaturer 
eller ca. 35 pr. Gaard. Der er et langt Spring til den næste, Sdr.
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Vallinderød, der har ca. 22 pr. Gaard, saa følger Kidserup og 
Bognæs med 21 pr. Gaard, og Mørkøv har 20. I Bunden ligger 
Vented med kun 7 pr. Gaard, Hagested har ca. 12.

Tabel II viser Husdyrbestanden i en Række lollandske Lands
byer (Aalholm Amt).

1 Gennemsnit har hver Gaard knap 5 Heste, knap 4 Sikr. 
Kvæg, lidt over 3 Faar og knap 2 Svin, alt ialt er Tallene noget 
mindre end Tallene for Sjælland. Hestetallet er større end Kvæg
tallet, dette er igen større end Faaretallet. Føl og Foler udgør 
her kun Vi af Hestebestanden mod Vs paa Sjælland. Ogsaa Ung
kvæget spiller en forholdsvis mindre Rolle end paa Sjælland. 
Stude findes saa godt som ikke.

Tabel II. Lolland, Aalholm Arnl. 1682. Landsbyer.
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Hillestrup 4 11 2 13 8 2 - 10 9 11 1
Aagerup .... 5 17 5 22 7 5 12 14 5
Karleby .... 5 18 4 22 12 9 21 26 7 3
Sløserup . . . 6 26 1 27 14 3 - 17 32 6 1
Refshale . . . 6 23 23 13 6 - 19 29 9 2
Forneby .... 7 22 7 29 10 11 21 11 27 2
Langet .......... 8 28 3 31 34 9 — - 43 10 9 4
Paarup .... 8 35 13 48 35 27 62 36 34 9
Krønge .... 9 33 1 34 22 9 31 13 19 1
Fjelde .......... 10 36 6 42 21 13 4 38 30 6 4
Bandholm .. 13 58 11 69 42 19 61 51 30 4
Ringsebølle . 14 37 23 60 28 15 43 49 29 4
Grænge .... 17 82 28 110 50 27 4 81 35 37 9
Torslunde ’. . 17 48 10 58 40 26 2 68 104 56 17
Sædinge .... 18 43 23 66 10 16 — 26 19 18 3
Maglemer 22 107 18 125 61 40 4 105 76 33 9

Ialt. .. . 169 626 155 781 407 237 14 658 544 336 73

Hestene er jævnt fordelt i Forhold til Byernes Gaardantal, Paa- 
rup og Grænge har hver 6 pr. Gaard, Torslunde og Sædinge kun 
lidt over 3. Gaarde helt uden Heste forekommer kun i to Til
fælde, derimod mangler en Masse Gaarde Opdræt.
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Kvæget viser en ret uregelmæssig Fordeling mellem Byerne. 
Paarup med 8 Gaarde har 62 Stkr., Sædinge med 18 kun 26. 
Efter Tallene fra de enkelte Gaarde havde 11 Gaarde i Sædinge 
ingen Køer, 8 intet Ungkvæg, og 6 Gaarde manglede baade Køer 
og Ungkvæg. Ialt manglede 22 Gaarde (ca. 13 pCt.) Køer, 12 
Gaarde (ca. 8 pCt.) haade Køer og Ungkvæg. Det største Antal 
Køer paa en Gaard var 9. af Ungkvæg har en Gaard 11. Kun 
9 Gaarde havde Stude, ingen mere end 2.

Flere af Byerne har kun faa Faar, ogsaa her ligger Sædinge i 
Bunden. I Virkeligheden har kun 6 af Byens Gaarde Faar, mens 
12 er uden. Ialt er 41 Gaarde (ca. 25 pCt.) uden Faar. En enkelt 
Gaard har 14 Faar, nogle andre 10 hver.

Svineholdet er ikke imponerende, dog har Paarup og Band
holm o. 4 pr. Gaard, Aagerup og Sædinge har kun en pr. Gaard. 
Mange Gaarde har overhovedet ikke Svin, del gælder for ialt 48 
(ca. 29 pCt.).

Af samtlige Byer er Paarup den bedst stillede med ca. 23 Krea
turer i Gennemsnit, Grænge har 15, Sædinge kun 7.

Tabel 111 viser Forholdene i en Række fvenske Landsbyer i 
Odense Amt. Gennemsnittet pr. Gaard er 3—1 Heste. 3—4 Køer, 
o. 4 Faar og knap 2 Svin. Hvad Kvæg og Heste angaar er Tal-

Tabel III. Fyn, Odense Amt. 1682. Landsbyer.
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Gundestrup . 3 f) 4 10 6 3 — 9 10 3 2
Højbjerg . . . 4 10 4 14 12 5 — 17 15 3 3
Svenstrup . . 6 17 4 21 14 13 - - 27 35 12 11
Otterup .... 6 25 5 30 16 17 3 36 51 12 7
Ni slev .......... 6 16 16 14 5 19 26 11 3
Ubberud . . . 8 17 10 27 16 16 __ 32 14 14 7
Stenløse .... 9 20 11 31 16 7 — 23 34 19 8
Hjorslev . . . 11 26 . 3 29 19 15 1 35 46 9
Volderslev . . 17 31 18 49 24 16 — 40 60 29 7
Brvlle .......... 25 57 46 103 49 49 4 102 79 41 16

Ialt. .. . 95 225 105 330 186 146 8 340 370 153 54
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lene lidt mindre end de lollandske, for Faarene større. Opdrættet 
er stort, baade hvad Heste og Køer angaar. Antallet af fuldt ar
bejdsdygtige Heste og mælkeydende Køer er altsaa ret ringe. 
Tabellen viser en jævn Fordeling mellem Byerne for Hestenes 
Vedkommende, det samme er Tilfældet for de enkelte Gaarde, 
ingen Gaard er helt uden Heste, og ingen Guard har over (5 Heste. 
Ogsaa Kvæget er jævnt fordelt, saavel mellem Byerne som mel
lem Gaardene. Kun Ottemp rager frem blandt Byerne méd 
6 Stykker Kvæg pr. Gaard. Kun en eneste Gaard mangler ganske 
Køer, og da den har to Stykker Ungkvæg, er ikke en eneste Gaard 
helt uden Kvæg. En eller to Køer er del almindelige paa Gaar
dene, og de fleste Gaarde har tilsvarende Ungkvæg. De største 
Kvægbesætninger er 7 og 6 paa en Gaard. Kun 5 Gaarde har 
Stude.

8 Gaarde (9 pCt.) mangler Faar, et Par Gaarde har 12 Faar 
hver, iøvrigt er ogsaa Faarene ret jævnt fordelt. Otterup rager 
dog ogsaa hvad Faarene angaar frem foran de øvrige Byer, idet 
den i Gennemsnit har over 8 Faar pr. Gaard. Svinene fordeler 
sig ogsaa ret jævnt mellem Byerne, kun Hjorslevs Bestand er be
mærkelsesværdig ringe. Af Gaardene mangler ialt 7 Svin. Bista
derne er ret ulige fordelt mellem Byerne, men mellem Byernes 
Gaarde er de jævnt fordelt. Otterup har de største Besætninger 
i Gennemsnit pr. Gaard med 21 Kreaturer, Hjorslev ligger lavest 
med 11. Forskellen er ikke saa stor som mellem Trønninge og 
Vented og mellem Paarup og Sædinge paa henholdsvis Sjælland 
og Lolland-Falster.

Tabel IV viser Kvægtallene8) fra østjyske Byer (Aakjær Amt, 
Hads Herred).

For Heste er Gennemsnittet som paa Fyn 3—4 Stkr. pr. Gaard, 
for Kvæg 5 ligesom Sjællands; da Faar og Svin er samlede i en 
Rubrik, kan der ikke for deres Vedkommende foretages Sammen
ligninger med de andre Landsdele. Kvæget forekommer i langt

8) Tallene stammer fra Amisskriverens Protokol. Denne eller maaske Præsterne, 
som sendte Indberetningerne, har overall, hvor der forekom baade Faar og Svin 
paa en Gaard, slaaet dem sammen i en Rubrik. De i Tabellen forekommende Tal 
for Svin og Faar stammer fra Gaarde, der enten kun havde Svin eller Faar.
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større Tal end Hestene. Hesteopdrættet er relativt lille, Kvæg
opdrættet meget stort, Studene spiller her en ret betydelig Rolle. 
Bistadernes Antal svarer omtrent til Antallet paa Sjælland. 
Hestene er meget jævnt fordelte baade mellem Byerne og mellem 
Byernes Gaarde, flest har Failing, op mod 5 pr. Gaard. Ingen 
Gaarde er helt uden Heste: den største Hestebesætning for en 
enkelt Gaard er 6.

Tabel IV. Østjylland, Aakjter Amt. 1682 . Landsbyer.
a tn tc8 u,o—•o o u ®
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Tendrup . . . . 3 6 3 9 7 9 6 22 31 5
Morsholt . . . . 5 12 2 20 14 14 3 31 -- 65 5
Hundslund 6 16 2 18 13 11 24 26 1 17 2
Røert .............. 7 19 2 21 20 16 90 46 31 — 21 4
Hadrup .......... 7 13 8 21 16 11 7 34 9 — 38 6
Ondrup .......... 8 23 4 27 14 16 8 38 82 13
Bjerreager 9 23 7 30 21 18 11 50 15 52 6
Sondrup . .. . 9 22 3 25 14 15 29 21 25 3
Trustrup . . . . 10 19 6 25 15 16 2 33 17 30 6
Rude .............. 10 22 9 31 21 10 11 42 16 1 27 3
Falling .......... 10 34 13 47 23 27 7 57 69 6
Fillcrup . .. . 13 36 7 43 33 21 13 67 17 21 15
Aalstrup . . . . 14 36 11 47 29 23 12 64 77 4

Ialt. . . . Ill 281 77 358 !230 207 100 537 152 2 555 78

Smaabyerne Tendrup, Mosholt og Røert er særdeles velfor
synede med Kvæg, svagest staar Trustrup. Mellem Gaardene er 
Fordelingen jævn, kun to Gaarde er uden Køer, den ene af disse 
er helt blottet for Kvæg. Den største Kvægbesætning er paa 19 
Stykker, hvoriblandt 6 Stude, Studene betyder mere her end i 
nogen anden Landsdel, 58 Gaarde af 111 har Stude i deres Be- 
sætninger. Bistader findes paa 45 Gaarde, en eller to pr. Gaard 
er det sædvanlige.

Tabel V viser Kreaturtallene fra en Række vestjyske Lands
byer. Gennemsnitstallene er smaa, knap lo Heste er der pr. 
Gaard, o. 3 Stkr. Kvæg, 4 Faar, men ikke engang en Gris paa 
hver Gaard. Kvæget er langt talrigere end Hestene, Faarenc
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igen talrigere end Kvægel: der er over dobbelt saa mange Faar 
som Heste. Svin forekommer kun i ringe Mængde.

Tabel V. Vestjylland, Lundenæs-Røvling Amt. 1682. Landsbyer.
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Ounbøl ....... . . . . 4 8 — 8 6 4 2 12 5 1
Sandager .... . . . . 4 4 3 7 4 7 11 10 2 —
Bækbo ......... . .. . 5 2 6 8 7 2 9 18 2 1
Dalager ....... . . . . 6 6 7 13 11 11 5 27 35 5 3
Yderik ......... . . . . 6 9 2 11 9 8 2 19 26 1 2
Debelmose . . . . . . 8 5 2 7 8 5 1 14 31 1 3
Sig .............. . . . . 9 17 1 18 17 16 1 34 31 3
Nr. Bork .... . ... 22 35 6 41 37 19 8 64 88 17 3

Ialt . ... 58 86 27 113 99 72 19 190 239 33 16

Ungkvæget udgør en meget stor Del af Kvæget, det synes at
være opdrættet for at sælges til Studeopdrætterne. Mellem Hestene 
spiller Opdrættet samme Rolle, som det gør paa Sjælland. Hestene 
er jævnt fordelt i Forhold til Byernes Gaardtal, kun een, Debel- 
mose. er meget svagt forsynet. Gaarde helt uden Heste forekom
mer, men de er faa, til Gengæld har meget faa Gaarde flere end 
to Heste. Kvæget er jævnt fordelt ligesom Hestene. Ingen af de 
foreliggende Gaarde er uden Kvæg og kun et Faatal har tre eller 
derover, en enkelt Gaard naar op paa 6 Stkr. Kvæg, men det er 
absolut en Undtagelse. Stude findes ialt paa 10 Gaarde. en enkelt 
Gaard har 3.

Faaret er det eneste Husdyr, der forekommer i lidt større Tal 
paa Gaardene, nogle Gaarde har 7—8 Stkr. Adskillige Gaarde 
liar slet ingen Faar, det gælder saaledes om de fire Gaarde i 
Ounbøl. Svin forekommer kun yderst sparsomt. To af Gaardene 
har to Svin, 28 1 Svin hver, 27 slet ingen. Bistader findes saa 
godt som kun i Enkelttal ved Gaardene.

Dalager har gennemsnitlig 13 Kreaturer pr. Gaard. Ounbøl 
kun 6.

Tabel VI er fra Vendsyssel og Hanherrederne (Børglum, Aa- 
strup og Sejlstrup Amter).
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Tabel VI. Vendsyssel, Børglum And, 1682. Landsbyer.
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Vrangbæk 4 4 3 7 4 2 6 6
Flegum 4 7 3 10 7 3 1 11 2 5
Povlstrup 5 3 5 8 2 1 3 7 4
Vogn . . . . 7 8 __ 8 5 5 7 . -
Jelstrup . , 7 4 4 8 11 19 23 3
Hundelev . . 17 2 2 2 26 13 39 42 10
Gjølstrup 8 2 2 4 7 3 10 16 3 1
Tislum* ... 9 6 2 8 6 1 - 7 12
Mosbjærg . . 10 12 2 14 8 2 10 27 1
Furreby . . . 11 16 8 24 15 5 1 21 24 11 1
Guldagger . . 12 10 9 19 7 10 — 17 13 5 -
Torslev . .. . 30 45 17 62 30 27 1 58 78 29

Ialt. .... 124 113 57 170 125 78 3 206 256 71 2

1 Den forarmede lille By.

Vendsyssel møder med de laveste Tal blandt Landsdelene, for 
Heste er Gennemsnittet kun godt 1 pr. Gaard, for Kvæg knap 2. 
for Faar lidt over 2, for Svin langt under 1 pr. Gaard. Kun med 
Hensyn til Gennemsnitstallet for Svin ligger Vestjylland lige saa 
lavt. Bistader er en stor Sjældenhed. Baade Hesteopdrættet og 
Kvægopdrættet er stort, i Gennemsnit har der altsaa ikke engang 
været een fuldt arbejdsdygtig Hest pr. Gaard og kun een yde
dygtig Ko. Tabellen viser, al en Landsby, Htmdelev, overhove
det ikke havde en udvokset Hest og kun to Foler. Hvordan fik 
man dyrket Jorden der? Jelstrup, Gjølslrup og Tislum har lige
ledes meget smaa Hestebesætninger. Flegum, Furreby og Tors
lunde er nogenlunde forsynede med Heste, i Torslev er kun 3 
Gaarde uden voksne Heste, og hver af de tre har en Fole, ellers 
forekommer Gaarde uden Heste almindeligt i samtlige Byer. 
Større Hestebesætninger forekommer intetsteds, enkelte Gaarde 
har 3 Heste ialt, en eneste 4.

Kvæget viser en meget jævn Fordeling. 25 Gaarde mangler dog 
Køer, 15 af disse har heller inlet Ungkvæg. Blandt Byerne ei
det især Guldager, Mosbjærg og Tislum, der er ringe stillede i
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saa Henseende. Torslev viser en særdeles ligelig Fordeling. Af 
Byens 30 Gaarde har en 2 Køer. en ingen Ko og 28 1 Ko hver. 
Trods dette findes dog den største i samtlige Byer forekommende 
Kvægbesætning her, den er paa 5 Stkr. ialt (2 Køer + 3 Stkr. 
Ungkvæg). Stude er rene Undtagelser i Vendsyssel. 10 Gaarde 
har ingen Faar, af disse findes de tre i Flegum, iøvrigt er 2 eller 
3 det almindeligste, nogle Gaarde har 4—5 Stkr., en enkelt har 6. 
J Vrangbæk, Vogn og Tislum findes overhovedet ikke Svin, i 
Mosbjærg kun el eneste. Torslev. Furreby og Flegum har ca. 1 
pr. Gaard.

Furreby har flest Kreaturer pr. Gaard, lidt over 8, Torslev har 
lidt under 8, Tislum er meget ringe stillet, der findes gennem- 
gaaende kun 3 pr. Gaard. Torslev er bemærkelsesværdig ved den 
overordentlige ligelige Fordeling mellem Gaardene, alle Gaarde 
har Heste, alle Kvæg og alle Faar, dog mangler de 10 af Gaar
dene Svin.

Alt ialt fremgaar det af Tabellen, al Vendsyssel var overordent
lig ringe stillet, hvad Husdyr angaar.

Materialet til de foregaaendc Tabeller er ikke stort, for lille 
I il at videregaaende Slutninger kan drages. Gennemlæsning af 
en Række Præstemandtal giver imidlertid det Indtryk, at Tabel
lernes Angivelser svarer nogenlunde til det for hver Landsdel 
gældende Forhold, for Vestjylland er Forholdene dog maaske 
noget ugunstigere, end det fremgaar af Tabellen. Nogle Ændrin
ger i Billedet og i hvert Fald en større Sikkerhed i Bedømmelsen 
vilde et større Materiale selvfølgelig give.

Sammenligner man de forskellige Landsdele paa Grundlag af 
det foreliggende Materiale bliver Resultatet:

Kreaturer pr. Gaard
Svin Kreaturer ialtHeste Kvæg Eaar

Sjælland .............. ......... 4,8 5,1 5,1 2,1 17,1
Lolland................ ......... 4,6 3,3 3,2 2,0 14,1
Fvn ....................... ......... 3,5 3,6 3,9 1,0 12,6

Østjylland ......... ......... 3,2 4,8 7,2 15,2
Vestjylland......... ......... 2,0 3,3 4,1 0,6 10,0
Vendsvssel ......... ......... 1,4 L7 2.1 0,5 5,8
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Tallene er overalt meget smaa set Ira et Nutidsstandpunkt, 
men Forskellene mellem Landsdele er overordentlig store. Sjæl
land er all ialt den bedst stillede Landsdel, kun m. H. t. Faar og 
Svin kommer Østjylland op paa Siden af den. Øsljyllands Kvæg
tal er heller ikke meget ringere end Sjællands, og Forskellen 
mellem Lollands og Sjællands Hestehold er ikke stor, men ellers 
ligger Sjælland overalt betydeligt over de andre Landsdele. Fyn 
indtager en Mellemstilling, Tallene er ingen Steder særlig smaa. 
Vestjylland hævder sig nogenlunde hvad Faar og Kvæg angaar. 
men Hesteholdet og Svineholdet er ringe. Vendsyssel ligger lavt 
overalt.

Gives der nogle Forklaringer paa disse meget væsentlige For
skelle? Del kunde tænkes, at Sjælland særlig lagde Vægt paa 
Kvægavl, de andre Landsdele paa Kornavl. Dette kan have en 
vis Sandsynlighed for Lollands Vedkommende, og kan maaske 
ogsaa i nogen Grad gælde for Fyns, men det lyder ikke rimeligt 
for Vestjvllands og Vendsyssels.

Sjællands store Hestehold er tidligere blevet forklaret ved, at 
de sjællandske Heste var meget ringere end de øvrige Landsdeles, 
især Jyllands, der maatte derfor spændes flere Heste for Ploven 
paa Sjælland end i Jylland, og Bønderne maatte som Følge deraf 
holde flere Heste. Det er jo muligt — men direkte at slutte, at 
Hestenes Kvalitet var omvendt proportional med Antallet, gaar 
dog ikke, i hvert Fald vilde en saadan Slutning ikke være til 
megen Gavn for de mange vestjyske og vendsysselske Bønder, 
der slet ingen Heste havde. Sandsynligere lyder det maaske, 
naar der er sagt, at de sjællandske Bønder gennemgaaende havde 
mere Hoveri end de jyske, saa de af den Grund maatte holde 
flere Heste, men naar der tilføjes, al det store Hestehold med
førte et lille Kvæghold paa Sjælland i Forhold til de øvrige 
Landsdele, synes del at være direkte forkert.

Naturligst vil del dog være at betragte Kvægholdet i Forhold 
til Gaardenes Størrelse. Ved Gaardenes Størrelse kommer to 
Ting i Betragtning, det dyrkede Areal og Hartkornsstørrelsen. I 
Hartkornsberegningen indgik foruden det dyrkede Areal ogsaa 
den beregnede Værdi af Gaardenes Andel i Enge, Skove og Over-
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drev. For en Guards Kornavl vil Størrelse og Bonitet af det dyr
kede Areal være afgørende, for Kvægavlen vil Enge, Skove og 
Overdrev spille en betydelig Rolle, Størrelsen af Besætningerne 
maa derfor sættes i Relation til Gaardenes Hartkornsstørrelse.

Og her synes Forklaringen paa Forskellen i Kreaturhold for en 
stor Del at ligge. En løselig Gennemgang9) af Gaardenes gen
nemsnitlige Hartkornsstørrelse efter Henrik Pedersens Tabeller 
i De Danske Landbrug viser, al Gaardene i Holbæk Amt havde 
det største Hartkornslilliggende, derefter følger Lolland og Øst
jylland, saa Fyn. Vestjylland og sidst Vendsyssel10).

Ogsaa de Forskelle, der fandtes mellem de enkelte Byers Krea- 
lurhold, finder for en Del deres Forklaring ved at sammenligne 
de paagældende Byers Hartkornstilliggender.

Tabel VII. Sjælland, Holbæk Amt. 1682. Landsbyer.
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Au (lebo ................ 6 30,61 144,7 29 94 38 123 38 123 20 65
LI. Grandløse . . . 5 37,70 150,7 22 58 15 40 43 113 7 18
Sørninge .............. 8 38,96 218,7 30 77 41 105 43 110 7 18
Bognæs ................ 6 42,07 317,8 33 79 32 76 52 124 11 26
Ven led .................. 8 58,34 219,7 23 40 24 41 2 4 7 12
Sdr. Vallinderød .. 8 60,42 310,5 43 72 77 128 48 80 15 25
Stenlille ................ 9 58,74 315,8 38 64 48 82 35 59 23 39
Mørkøv ................ 12 63,93 298,8 67 105 86 134 59 92 30 47
Bukkerup ........... 12 110,64 523,5 55 50 57 51 72 65 28 25
Trønninge............ 11 113,19 389,3 91 85 111 97 80 71 74 66

Ialt. .. . 85 614,60 2899,5 432 70 529 86 472 77 223 36

Tabel Vil viser en Række af de i Tabel I nævnte Byer med 
deres Hartkornsstørrelse, og Antallet af Heste. Kvæg, Faar og

,J) Da Præstemandtallenes Angivelser af Byernes Gaardtal i saa mange Tilfælde 
er uoverensstemmende med Tallene i Henrik Pedersens Tabeller, kan en nøjagti
gere Sammenligning kun i de færreste Tilfælde foretages.

10) Fabricius anfører i Det danske Folks Historie V p. 227. at den gennem
snitlige Hartkornstørrelse paa en Bondegaard i Nordvestsjælland var 6,25 Tdr.. 
paa Aarhusegnen 5—6 Tdr.. i Vestjylland og Vendsyssel 1—5 Tdr.
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Svin er beregnet pr. 100 Tdr. Htk. En Del af de i Tabel I fore
kommende ekstreme Forhold faar deres Forklaring af denne 
Tabel. Trønninges store Besætninger forklares saaledes ved, at 
dens Gaarde i Gennemsnit har over 10 Tdr. Htk. I Forhold til 
Harlkornsstørrelsen er egentlig kun dens Svinebesland impo
nerende.

Sørninges ringe Kreaturhold kan ogsaa forklares ved Gaardens 
smaa Hartkornslilliggender, de var ikke engang halvt saa store 
som Trønninges. I Forhold til Hartkornsstørrelsen er del Mørkøv 
og ikke Trønninge, som har de bedste Besætninger.

Men disse Beregninger udligner dog langtfra alle Forskelle, 
Ven teds Kreaturhold er lige saa smaal i Forhold til Hartkorns- 
slørrelsen som absolut. Hesteholdet pr. 100 Tdr. Hik. varierer 
for de i Tabellen forekommende Byer fra 40 til 105, Kvægholdet 
fra 40 til 134, Faareholdet fra 4 til 123 og Svineholdet fra 18 
til 66.

Fra de andre Landsdele har jeg kun foretaget Undersøgelser 
over Ilartkornsslørrelse og Kreaturhold for nogle Enegaardes 
Vedkommende i Fyn, Vestjylland og Vendsyssel. For Fyns Ved
kommende omfatter Undersøgelsen 10 Gaarde. Den mindste. 
Nürnberg, Brylle Sogn, havde 1.72 Tdr. Htk.: den største Bro
holm. Brylle Sogn, havde 11,34 Tdr. Hik. Gennemsnitsstørrelse 
for Gaardene var 6 Tdr. Hik. Tilsammen havde de 10 Gaarde 
51 Heste, 86 Stkr. Kvæg, 49 Faar og 35 Svin, ialt 221 Kreaturer. 
Gennemgaaende er Besætningerne paa Enegaardene betydelig 
større end i de fynske Landsbygaarde. Gennemsnittet pr. Gaard 
er 5 Heste. 8 Sikr. Kvæg. 5 Faar og 3—4 Svin, tilsammen 22 
Kreaturer pr. Gaard, mens Landsbygaardene kun havde 12,6. 1 
Reglen betyder mere Htk. en større Besætning, men der gives 
dog stærkt afvigende Undtagelser. Lille Eilstrup i Ubberud Sogn 
havde saaledes paa 6,15 Tdr. Htk. 8 Heste, 12 Stkr. Kvæg, 8 
Faar og 6 Svin, mens Lille Appe, Brylle Sogn, 6.89 Tdr. Htk., kun 
havde 4 Heste, 5 Sikr. Kvæg, 2 Faar og 2 Svin. Mindst er Besæt
ningen paa Brunsvig, Brylle Sogn, der med 2,72 Tdr. Htk. kun har 
1 Hest, 1 Ko, 2 Faar og 1 Svin, mens Broholm har 12 Heste. 19 
Stkr. Kvæg, 12 Faar og 10 Stkr. Svin.
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For Vestjyllands Vedkommende omfatter Undersøgelsen 12 
Gaarde med tilsammen 68,24 Tdr. Htk., knap 6 Tdr. i Gennem
snit. Den mindste Gaard, Skindtofte i Torstrup Sogn var paa 1,08 
Tdr. Htk., den største, Gjaldbæk i Borris paa 12,86. Besætnin
gerne laa betydeligt under de fyenske i Størrelse. Skønt del sam
lede Htk. var større, var der kun ialt paa Gaardene 22 Heste. 56 
Stk. Kvæg, 45 Faar og 11 Svin, ialt 134 Kreaturer. Her stiger Be
sætningernes Størrelse ret jævnt med Hartkornstilliggendet. 
Skindtoftes hele Besætning bestod i en Ko, Lille Skindbjerg, Dej
bjerg Sogn, med 2,72 Tdr. Htk., havde en Ko og en Hest, samme 
Besætning som mange vestjyske Smaagaarde. Den bedste Besæt
ning havde Store Skindbjerg, Dejbjerg Sogn, paa 10,28 Tdr., med 
4 Heste, 13 Stkr. Kvæg og 2 Svin. Trods de beskedne Tal syntes 
ogsaa Vestjyllands Enegaarde at have noget større Besætninger 
end Landsbygaardene.

1 Vendsyssel omfatter Undersøgelsen 15 Gaarde paa tilsammen 
85,28 Tdr. Htk., altsaa med samme Gennemsnitsstørrelse som de 
vestjyske. Tilsammen havde de 15 Gaarde 33 Heste, 49 Stkr. 
Kvæg, 44 Faar og 10 Svin, ialt 136 Kreaturer; i Forhold til Hart
kornet er det betydeligt mindre end de vestjyske, med de fyenske 
taaler det slet ikke Sammenligning. Især er det smaat med Svine
holdet: af de 9 mindste Gaarde har kun en eneste en enkelt Gris. 
Flere af Gaardene har meget smaa Besætninger. Fuglsang, Vrej- 
lev Sogn, 2,82 Tdr. Htk., har kun 2 Heste og 1 Ko. Lund, Vrejlev 
Sogn, 8,25 Htk., 2 Heste, 2 Køer og 2 Faar. Den største Gaard, 
Hestvang i Undested Sogn paa 12,44 Tdr. Htk. har 4 Heste. 10 
Stkr. Kvæg, 10 Faar og 4 Svin.

I de foreliggende Tabeller er udelukkende benyttet Materiale 
fra Tællingen 1682. De viser altsaa kun Forholdene et bestemt 
Aar og paa en bestemt Aarstid. Kan dette ene Aar betragtes som 
et gyldigt Udtryk for den Tids Kvæghold? De andre Aars Kvæg
tællinger byder et rigt Materiale til Sammenligning, jeg har fore
taget en saadan Sammenligning for to Landsbyers Vedkommende. 
Trønninge og Stenlille i Holbæk Amt. Trønninge havde, som del 
fremgaar af Tabel I, sammenlagt de fleste Kreaturer blandt de 
forekommende Landsbyer. Det forklares til en vis Grad ved dens

Fortid og Nutid. XIII. 12
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store Hartkornstilliggende; nu er Spørgsmaalet, om den i Almin
delighed havde saa slort Krealurhold? Det var langt fra Tilfæl
det, 1682 betegner et absolut Højdepunkt. 1678 havde den iall 
278 Kreaturer, mens den i 1682 havde 358. Herligheden varede 
kun kort, allerede 1683 var Tallet faldet til 261, det var især 
Kvæget, del var gaaet ud over, 61 mod 113 i 1682 var der kun, 
men iøvrigt var der Nedgang overalt. Og Nedgangen fortsattes. 
1684 er der ialt 209 Kreaturer. Denne Gang er Nedgangen særlig 
voldsom for Hestene, de er gaaet ned fra 78 til 58. 1686 er der 
kun 175 Kreaturer, der er Nedgang overalt, særlig voldsom ei
den for Svinenes Vedkommende, deres Antal er 26 mod 45 i 
1684. 1687 er der kun 161 Kreaturer tilbage. Der er nu Tale om 
en lille Fremgang for Svin og Faar, fra 26 til 28 og 46 til 51. 
men Kvæget er gaaet ned fra 46 til 33; af disse er de 20 Køer, 
13 Ungnød og Kalve, Studene er helt forsvundne. 1 Procent er 
Nedgangen for Hestene 45 pCt., for Kvæget 72 pCt., for Faarene 
50 pCt. og for Svinene 62 pGt. i Tiden 1682 til 1687.

Tallene for de enkelte Gaarde viser en ret jævnt fordelt Ned
gang, den er størst for de Gaarde, som i 1682 havde de meget 
store Besætninger. Endnu i 1687 havde alle Gaarde 1 eller flere 
Heste. Kun en har hverken Køer, Faar eller Svin, og den havde 
hele Tiden været meget ringe stillet; endnu en mangler Faar, 
niens alle de andre har Køer saa vel som Faar og Svin. En enkelt 
Gaard har endnu 25 Kreaturer, men den havde 53 i 1682.

Nedgangen i Trønninges Kreaturbestand er voldsom, men den 
er ikke enestaaende, for Stenlille gik det endnu værre. 1682 havde 
den ialt 144 Kreaturer. 1683 var der kun 103. Nedgangen havde 
været særlig stærk for Kvæget, fra 48 til 25. 1684 viser en lille 
Opgang til 116, Svinene er gaaet frem fra 17 til 27 og Faarene 
fra 24 til 33, mens Heste og Kvæg har fortsat Nedgangen. Men 
1686 viser ny stærk Nedgang overalt. 58 Kreaturer er der nu til
bage, værst er det gaaet ud over Svinene, som viser en Nedgang 
fra 27 til 6, af Faarene er over Halvdelen væk (33 til 16). Og 
Nedgangen fortsættes med stor Styrke til 1687. Saa er der ialt 
kun 38 Kreaturer tilbage, 20 Heste, 6 Køer og 12 Faar.

Hestene har som i Trønninge klaret sig bedst, af Kvæget er der
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kun 11 pCI. af Tallet i 1678, Faarene er reduceret lige saa kraf
tigt, og Svinene er helt forsvundne. Tallene fra de enkelte Gaarde 
frenibydcr et trist Billede i 1687. Een Gaard, den der hele Tiden 
har haft den største Besætning, har klaret sig nogenlunde. Den 
har endnu 4 Heste — Femtedelen af Byens samlede Bestand —, 
3 Køer, Halvdelen af Bestanden, og 6 Faar, ligeledes Halvdelen 
af Bestanden. De andre Gaarde har hver to Heste tilbage, en 
har dertil en Ko og fire Faar, to hver 1 Ko, en 2 Faar og to Gaarde 
slet ingen Husdyr udover Hestene. Man bemærker, at der nu kun 
er 8 Gaarde, en af Bønderne har altsaa maattet gaa fra Gaarden, 
som saa er blevet øde. Den stærke Reduktion af Besætningerne 
maa have betydet en Katastrofe for Bønderne, Ernæringsmulig
hederne maa være blevet ganske overordentlig forringede.

Hvad kan have foraarsagel denne voldsomme Nedgang? Først 
og fremmest maa man bemærke, at Beretningen fra Trønninge 
er indsendt d. 30. Marts, Tællingen maa være foregaaet de nær
mest fofegaaende Dage. Indberetningen fra Stenlille er ikke date
ret, men den maa hidrøre fra omtrent samme Tidspunkt, og det 
var just det Tidspunkt paa Anret, da Besætningerne i Alminde
lighed har været mindst, det mest mulige har været slagtet, nogle 
Kreaturer er maaske ligefrem døde af Sult, og der er endnu ikke 
begyndt al komme Føl, Kalve og Lam. Aarstiden alene kan dog 
langtfra forklare den stærke Nedgang, men denne finder vel sin 
tilstrækkelige Forklaring i, at lo for Kvægavlen ødelæggende 
Fænomener havde optraadt samtidigt, nemlig Misvækst og Kvæg
syge. Den sidste Halvdel af Firserne var meget daarlige Aar for 
Landbruget, 1686 skal have været et rent Misvækstaar, dette om
tales ikke i Præsteindberetningerne, derimod tales der flere Gange 
om Sygdom baade hos Faar og Kvæg; Kvægsygen omtales som en 
Lungesygdom, Faaresygens Art omtales ikke nærmere. Mis
væksten har medført Sullefodring, og de afkræftede Dyr har saa 
ikke kunnet modstaa Sygdommens Angreb, de er døde i Massevis.

Det er dog et Spørgsmaal om den voldsomme Nedgang, der 
ramte Trønninge og Stenlille, var fælles for alle Landsbyerne, og 
det synes ikke helt at være Tilfældet. Gennemlæsning af en Række
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Indberetninger tyder vel paa stor Nedgang overalt, men ingen 
Landsbyer syntes at være blevet saa haa rd l ramt som Stenlille.

Imidlertid fremgaar det heraf, at man ikke kan danne sig noget 
paalideligt Skøn over Kvægholdet ved at holde sig til Tallene for 
et enkelt Aar, en Undersøgelse fra 1686 eller 1687 vilde give et 
ganske andet Billede, end den fra 1682 har givet.

Præsternes Kreaturhold var af en ikke ganske ringe Betydning 
i Datiden, det laa i alle Tilfælde højt over Bondegaardenes, og 
mange Præster havde større Besætninger end de smaa Hoved- 
gaarde. En Undersøgelse af Kreaturholdet paa en Række Præste- 
gaarde i de forskellige Landsdele giver nedenstaaende Resultat:

I Gennemsnit pr. Præstegaard:
Heste Kvæg Eaar Svin Kreaturer ialt

Sjælland ................ 11,8 21,1 6,3 6,6 45,8
Lolland ..................... 7,7 15,4 11,1 6,8 39,0
Fyn ............................ 7,4 15,8 10,7 4,6 38,5
Østjylland .............. 5,6 10,3 10,1 3,a 29,5
Vestjylland ............ 4,3 12,1 10,5 2,1 29,0
Vendsyssel.............. 4,1 9,8 9,2 2,6 25,7

I det væsentlige svarer Forholdene mellem Præslegaardenes 
Besætninger til Forholdet mellem Bondegaardenes i de paagæl
dende Landsdele. Som Sjælland begge Steder indtager Første
pladsen. besætter Vendsyssel Sidstepladsen, de vendsysselske 
Præster er dog ulige bedre stillet end deres Sognebørn.

Mens de sjællandske Præster særlig havde stort Kvæghold, var 
de lollandske førende hvad Svineholdet angaar, de jyske Præster 
havde som Regel en Del Stude, enkelte af dem havde mange.

De største Besætninger paa Præstegaarde forekom i Holbæk 
Amt. Præsten i Nr. Jernløse havde saaledes 10 Heste, 7 Køer. 
12 Ungnød og Kalve, 8 Stude, 16 Faar, 6 Geder og 4 Svin, ialt 
69 Kreaturer paa Præstegaarden, og dertil drev han en Ødegaards 
Jorder, paa hvilken han holdt 5 Heste, 4 Køer, 5 Ungnød og 6 Stude, 
ialt ejede han saaledes 89 Stkr. Kvæg. Præsten i Jyderup havde 
15 Heste, 9 Foler og Føl, 10 Køer, 22 Ungnød, 3 Stude og 8 Svin, 
ialt 67 Kreaturer, Faar holdt han ikke, han har aabenbart spe
cialiseret sig om Heste og Kvæg. Overhovedet var det ret almin-
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deligt, at Præsterne i Holbæk Amt ikke havde Faar, 8 af 18 
mangler dem ganske. Hovedvægten er saa afgjort her lagt paa 
Kvæget og inden for det igen paa Opdrættet, i 10 af 18 Tilfælde 
er det større end Antallet af Køer og i tre lige saa stort.

Ogsaa adskillige lollandske Præster havde smukke Besætnin
ger, Præsten i Radsted havde saaledes 11 Heste, 3 Foler, 16 Køer. 
12 Ungnød og Kalve, 24 Faar og 8 Svin, ialt 74 Kreaturer. Faare- 
og Svinebesætningerne var overalt store i de lollandske Præste
gaarde, Stude forekom derimod sjældent og kun i ringe Antal.

De fynske Præsters Besætninger var gennemgaaende som de 
lollandske, naar bortses fra det mindre Svinehold, den største 
Besætning har Præsten i Ottrup med ialt 67 Kreaturer.

De østjyske Præsters Besætninger ligger mærkbart under 
Øboernes, naar Faareholdet undtages; indenfor Kvægholdet spil
ler Studefedningen en stor Rolle, Studeholdet er afgjort størn1 
end paa Øerne. Der forekommer ingen særlig store Besætninger, 
men enkelte meget smaa. Præsten i Kolind har kun 2 Heste. 
1 Ko, 4 Faar og 2 Svin.

1 Vestjylland er Heste- og Svinebesætningerne smaa. Ungkvæg 
og Slude spiller en stor Rolle, og mange af Præstegaardene hol
der store Faareflokke. Ingen Præstegaarde har særlig store Be
sætninger og ingen af dem særlig smaa. Det samme gælder for 
Vendsyssels Vedkommende, her er Hestebesætningerne endnu en 
Tak mindre end i Vestjylland, Svinebesætningerne er ogsaa sær
deles smaa. ligesom hverken Kvæg eller Faar forekommer i større 
Antal. Et Par Præstegaarde mangler Svin, men ellers har alle 
Gaardene Heste, Køer, Faar og Svin.

Man har altid hørt Rationalismens Præster roses som dygtige 
Landmænd, der foregik deres Sognebørn med gode Eksempler. 
Fra Ortodoksiens Præster har man aldrig hørt om nogen betyde
lig agrarisk Indsats. Det foregaaende viser, at de i hvert Fald 
som Kvægavlere har været fremragende, paa dette Punkt har de 
sandsynligvis ikke staaet tilbage for Rationalismens Præster.

Selv om mange Præstegaarde havde store Besætninger, fandtes 
de største Besætninger dog paa Hovedgaardene. Tabel VIII viser
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Besætningerne paa en Række Hovedgaarde i Holbæk Amt. ord
nede efter Hartkornsstørrelse.

Tabel VIII. Sjælland, Holbæk Amt. 1682. Hovedgaarde.
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Mørkegaard 21,35 79,5 15 18 33 23 25 — 48 25 34 15
Bonderup .... 22,86 84,5 7 3 10 15 22 34 71 10 19 --
Torup .............. 29,31 108,1 4 4 6 14 12 32 53 __ ____ _

Merløsegaard . . 29,47 112,4 10 4 14 12 10 4 26 4 8 2
Aggersvold . . . 32,16 96,1 8 3 11 18 36 41 95 40 24 —
Tersløsegd. . . . 35,18 127,4 2 5 7 10 20 38 68 —- 16 —
Hørbygaard 43,71 156,6 7 3 10 13 20 28 61 30 16 2
Knabstrupgd. . 44,28 155,2 6 2 8 5 2 8 15 30 6 4
Hagestedgd. . . 51,74 151,8 7 6 13 13 14 34 61 30 18 —
Søgaard ........... 54,47 204,0 __ . 11 38 48 __ 18
Eriksholm . . . 56,55 174,2 12 - - 12 52 19 48 119 — 11 13
Frydendal .... 75,15 215,9 7 o 9 29 11 — 40 13 10 —
Vognserup .... 78,26 182,3 3 2 5 50 12 58 120 — 11 —
Tølløsegd........... 88,53 305,0 6 - 6 80 7 87 49 8 1

Ialt.... 673,02 2163,0 84 48 141 326 223 343 890 284 199 37

Man fæster sig først og fremmest ved de smaa Hestebesæt
ninger, Herregaardene havde; de var i mange Tilfælde ikke større 
end Bøndernes og i Gennemsnit ikke saa store som Præsternes. 
Kun én Hovedgaard, den mindste af de foreliggende, Mørkegaard. 
havde et stort Hestehold. Naar Torup kun har 4 og Søgaard 
slet ingen, hænger det sammen med, at de blev drevne sammen 
med henholdsvis Eriksholm og Tølløse. Iøvrigl finder de smaa 
Hestebesætninger deres Forklaring ved Hoveriet; Bønderne ud
førte alle Kørsler og andet Arbejde, som krævede Heste.

Kvægholdet er uensartet, nogle lægger Vægt paa Køer og Ung
kvæg, det er Mejeribruget, som bar vimdet Indpas dersteds. Det 
gælder især for Mørkegaard, Tølløse og Frydendal. De fleste 
Gaarde har dog ogsaa en Del Stude, men der findes ingen ud
prægede Studegaarde. Store Besætninger af Køer og Stude sam
tidigt har Aggersvold, Eriksholm og Vognserup. Knabstrup har
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en overordentlig ringe Kvægbesætning. Antallet af Faar varierer 
ret stærkt, fire Gaarde har ingen Faar, for Eriksholm og Søgaard 
betyder det dog blot, at Faarene er samlede paa den anden Avls- 
gaard.

Svineholdet er ret rigeligt, ogsaa her ligger den lille Mørkegaard 
i Spidsen. Mørkegaard og Aggers vold har langt de bedste Besæt
ninger i Forhold til Hartkornsstørrelsen.

Tabel IX. Lolland, Aal holm Aml. 1682. Hovedgaarde.
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Dansted . .. .. . 21,08 71,1 6 5 11 6 6 2 14 12 14 4
Sædingegd. . . . 33,02 114,7 4 4 8 6 6 6 18 8 6
Aarsmarke . . . 33,88 104,4 6 -- 6 20 12 22 54 9 10
Brainslykke . . 33,92 136,8 5 1 6 14 20 30 64 30 — --
Havlykkegd. .. 34,31 101,3 2 — 2 6 6 8 20 8 7 3
Berridsgd. . . . 37,08 115,6 7 3 10 421 21 3 65 51 652 8
Orebygd. . . . . 37,85 172,3 10 4 17 16 16 2 34 248 16 3
Nørregd. . . .... 41,55 158,0 2 — 2 92 92
Nielstrup... 51,04 159,4 2 — 2 40 22 34 94 16 3 —.
Engestofte . . . . 54,96 192,7 — — 23 19 16 58 27 11
Højbvfxd. . . . 58,79 211,6 10 — 10 26 9 3 38 17 34 __
Krenkerup . . . 58,84 202,1 14 8 22 20 43 60 1234 10 70
Kjærstrup . . . . 59,83 227,5 4 4 30 20 18 68 40 6 —
Lungholm .. . . 71,40 238,6 3 6 9 33 10 14 57 — 10 —
Thostrup . . . 71,98 175,2 11 3 14 20 20 10 50 20 24 __
Bremersvold . . 84,38 252,8 6 2 8 9 16 8 33 11 9 —

Ialt. . .. 783,91 2634,1 92 36 128 305 246 328 879 283 285 18
> 39 Koer, 3 Tyre. 2 19 Soer, 46 sinaa Grise. 3 Faar og Geder.
4 Hollænderne desuden 1 Tyr, 50 Koer, 4 Lam, 6 Svin.

Tabel IX viser Forholdene paa lollandske Hovedgaarde. Heste
holdet er gennemgaaende endnu mindre end paa Sjælland, en 
saa stor Gaard som Engestofte har slet ingen Heste, Nørregaard 
og Nielstrup kun to hver, ikke en eneste Gaard har en stor Heste
besætning. Kvægholdet er ligeledes mindre end paa Sjælland. 
Berridsgaard og Nielstrup har et større Antal Køer, kun Krenke- 
rup og Nørregaard har store Studebesætninger. Nørregaard er
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en typisk Studegaard, udover et Par Heste holdes der kun Stude 
paa den. Faareholdet er ikke imponerende, Berridsgaard og Kjær- 
s trup har dog store Faareflokke. Krenkerup og Berridsgaard har 
ganske usædvanlig store Svinebesætninger, Berridsgaard er des
uden enestaaende ved i saa høj Grad al lægge Vægt paa Produk
tion af Smaagrise, 19 Søer paa en Gaard har været et for de Tider 
overordentlig imponerende Tal. Krenkerup og Berridsgaard møder 
overhovedet med de bedste Besætninger. Lungholms Besætning 
er meget lille, ikke stort mere end et Kreatur pr. Td. Htk.

Af fynske Hovedgaarde omfatter Undersøgelsen 21 med tilsam
men 772,61 Tdr. Htk., den mindste er Lindved med 16,22 Tdr., 
den største Søbysøgaard med 63,79. Disse 21 Hovedgaarde har 
tilsammen 111 Heste, 49 Foler og Føl, 250 Køer, 250 Stkr. Ung
kvæg, 400 Stude, 368 Faar og 147 Svin. Besætningernes Stør
relser og Fordeling ligner meget de lollandske, naar undtages, at 
Svinebesætningerne er meget mindre. Hestebesætningerne er alk 
smaa, Kvægbesætningerne ikke særlig store, kun en enkelt Gaard. 
Rugaard, har specialiseret sig med en stor Besætning af Køer, 
den har tre Heste og 60 Køer, men hverken Faar eller Svin. Si. 
Knuds Kloster og Lundsgaard havde specialiseret sig om Stude
fedning uden dog al have særlig store Studebesætninger, hen
holdsvis 36 og 32. Den største Besætning i Forhold til Hartkor
net havde Hollnfgaard (32,25 Tdr. Htk.) med 5 Heste, 10 Køer, 
21 Ungnød og Kalve, 41 Stude og 28 Faar og Svin. En meget 
lille Besætning havde Rønninge Søgaard (38,36 Tdr. Hik.) med 
4 Heste. 10 Køer, 5 Ungnød, 12 Faar og 5 Svin. Fire Gaarde 
havde ingen Faar, det var der, hvor man særlig havde lagt Vægt 
paa Stude eller Kohold. Næsten alle Svinebesætninger er ganske 
smaa, Hasmark og Nislevgaard havde dog en Snes Stykker hver.

Af østjyske Hovedgaarde omfatter Undersøgelsen 33 med til
sammen 1654.83 Tdr. Htk., den mindste er Moesgaard med 18,45 
Tdr. Htk., den største Bygholm med 115,13. Disse 33 Gaarde har 
tilsammen 211 Heste, 89 Foler og Føl, 149 Køer, 233 Stkr. Ung
kvæg. 2387 Stude, 587 Faar og 98 Svin. Tallene viser, at Stude
holdet var det aldeles overvejende. Alle Gaardene havde store
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Studebesætninger, Høgholm har 220, Palsgaard 174, GI. Es trup, 
Marselisborg og Bygholm 160 hver, ialt havde 12 over 100 Stude. 
Adskillige Gaarde havde udelukkende specialiseret sig om Stude
fedning, de havde hverken Køer eller Ungkvæg. Det gælder bl. a. 
Marselisborg, Palsgaard, Vosnæs, Skjærvad, Meilgaard og Øster- 
gaard. Andre havde ganske enkelte Køer foruden Studene, saa
ledes Bygholm (5), Skjærvad (4), Barritskov (5) og Kjærby- 
gaard (2). Store Besætninger af Køer forekom overhovedet ikke. 
GI. Estrup naaede højst med 16, Ungkvæget var ogsaa alle Ste
der faatalligt, Rosenholm havde flest med 39. Hestebesætningerne 
var de fleste Steder smaa. Undtagelser var Stadsgaard, som havde 
34 Heste og 7 Foler, Marselisborg med 11 og 25 og Lungbvgaard 
med 16 og 27.

De store Studegaarde holdt almindeligvis ikke Faar, Høgholm, 
der havde den største Studebesætning, havde dog dertil 80 Faar. 
Stadsgaard havde flest med 100, Rosenholm havde 50. Svin 
fandtes kun paa 12 Gaarde, de fleste Steder i meget smaa Tal. 
kun Marselisborg havde en større Svinebesætning med 31.

Af vestjyske Hovedgaarde omfatter Undersøgelsen 21 med til
sammen 804 Tdr. Htk. Den mindste er Fæstergaard med 16,88, 
den største Estvadgaard med 74,77 Tdr. De 21 Gaarde har til
sammen 70 Heste, 18 Foler og Føl, 129 Køer, 163 Ungnød og 
Kalve, 779 Stude, 426 Faar og 43 Svin. Som i Østjylland ligger 
Hovedvægten paa Siudeholdet, selvom de ikke her spiller en saa 
afgjort dominerende Rolle. De enkelte Gaardes Studebesætninger 
var da heller ikke saa imponerende som de østjyskes. Lønborg- 
gaard havde flest med 106, Estvadgaard havde 90, Rydhave og 
Lindbjærg havde hver 76, Lundenæs 74. Til Gengæld havde alle 
de vestjyske Gaarde Køer, selv om Tallene alle Vegne var smaa. 
Flest havde Estvadgaard med 14. Ungkvæget var ligeledes faa
talligt, Grubbesholin havde 24, Lønborggaard 21. Hestebesætnin
gerne var alle Steder meget smaa. højst naaede Kvisirup med 11. 
3 af Gaardene havde ingen Faar, de største Faarebesætninger 
havde Estvadgaard og Nørholm, begge med 60. Svineholdet var 
ganske ringe overall.
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Tabel X. Vendsyssel. Børglum. Aastrup og Sejlstrup Amter. 1682. 
Hovedgaarde.

25.. 969,16 4820,7 171 92 263 173 302 1331 1806 586 150 14
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O - t£ . ’s
•c -c s- 5: s £
= = > s > .2
yj ^2 X X c/2 ffl

Skjørholt1.. 11,65 141,1 4 2 5 8 16 6 30 18 3 2
Aas.............. 13,76 47,1 3 2 5 6 22 28 18 2
Ormholt. ... 15,91 83,0 11 2 13 4 8 10 22 10 4 —
Hvidstedgd. 19,37 201,7 4 3 7 — 6 38 44 34 — 5
Hæstrupgd. 20,18 137,5 2 2 4 4 8 20 32 10 8 —
Lundergd. . 20,49 129,6 2 1 3 4 8 22 34 — 6 —
Linderumgd. 20,58 136,9 6 2 8 7 8 30 45 24 4 2
Eskjær .... 24,43 234,7 6 •— 6 6 10 36 52 30 4 1
Bollergd. .. 
Tidemands

26,38 172,0 6 6 12 6 2 38 46 16 6

holm .... 27,06 143,0 7 9 16 7 13 25 45 242
Odden .... 31,72 243,3 6 6 6 54 60 30 6 1
Bangsbo 32,71 178,1 5 3 8 6 53 59 15’ 6 -
Lengsholm . 
Vrejlev

33,48 144,0 6 2 8 8 6 44 58 364 4 - -

Kloster . . 35,34 307,4 7 6 13 9 5 112 126 255 9 -
Elkjær .... 35,75 124,8 4 2 6 6 6 54 66 16 4
Aagaard . .. 44,88 322,9 4 5 9 26 49 7 82 61 2 - -
Oxholm . . . 46,43 223,0 9 8 17 8 6 52 66 31 5
Baggesvogn. 46,72 233,3 10 3 13 8 16 60 84 12" 16 4
Sæbygd. .. 48,15 314,0 6 2 8 4 20 16 40 20 8 -
Sejlstrup .. 
Børglum

48,20 131,8 10 2 12 10 16 40 66 32 8 -

Kloster . . 49,23 216,2 5 2 7 5 2 8 15 14 9
Skovgaard . 55,60 283,4 15 13 28 11 24 130 165 24 9
Bratskov 
Hundslund

70,69 215,0 8 2 10 6 4 110 120 34

Kloster . . 92,50 358,8 6 8 14 6 37 152 195 21 17
Voergaard . 97,94 196,1 19 6 25 68 36 182 226 51 10

1 En meget ringe Herregaard, bemærker Præsten. 2 16 Geder. 3 5 Geder.
* 1 Geder. 3 Faar og Geder. « 20 Geder.

Tabel X. vendsysselske Hovedgaarde.
De vendsysselske Hovedgaarde giver et ganske andet Billede 

end Bonde- og Præslegaarde fra samme Landsdel. Kreaturholdet
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er baade stort og alsidigt. Af Heste liar de flere end nogen anden 
Landsdel. Indenfor Kvægavlen er Hovedvægten som de andre 
Steder i Jylland fornemmelig lagt paa Studeholdet og der findes 
store Studebesætninger paa Voergaard, Hundslundklosler og 
Skovgaard, men saa godt som alle Gaarde har desforuden Køer, 
dog forekommer der kun et Sted et nogenlunde stort Kohold; 
derimod har mange Gaarde et anseligt Opdræt. Faareholdet er 
paa de fleste Gaarde stort, kun en Gaard har slet ingen Faar; 
dertil findes der nogle Steder ret store Gedeflokke. Svineholdet 
er ikke stort, men dog langt større end i Øst- og Vestjylland. 
Flere af Gaardene har særdeles store Besætninger. Voergaard 
ialt 312 Kreaturer, Hundslund Kloster 247 og Skovgaard 224. 
Vrejlev Kloster med del ikke særlig store Hartkornstilliggende 
har 173.

Sammenligner man Landsdelene faar man:

Pr. 100 Tdr. Htk.
Svin Kreaturer ialtHeste Køer En ar

Sjælland .............. ........... 21 133 42 30 226
Lolland ................ ........... 16 113 36 36 201
Fyn ......................... ........... 21 118 48 19 206
Østjylland ............ ........... 18 162 36 6 222
Vestjylland .......... ........... 11 134 53 5 203
Vendsyssel .......... ........... 28 186 60 15 288

Resultatet afviger stærkt fra Forholdene for Bønder og Præster. 
Vendsyssel, som begge Steder var afgjort ringest stillet, har hel
langt de største Besætninger undtagen for Svinenes Vedkom
mende. Lolland er Nr. 1 hvad Svinene angaar, men staar daar- 
ligsl med Kvæget og er sammenlagt Nr. sidst. Østjylland rager 
frem med Kvæget. Vestjylland med Faarene. Sjælland har intet 
helt fremragende og intet helt daarligt.

Var der nu lige saa store Svingninger i Hovedgaardenes Be
sætningers Størrelse, som del viste sig al være Tilfældet med 
Bøndergaardene? Forholdene er undersøgt for to sjællandske 
og lo østjyske Hovedgaardes Vedkommende. De sjællandske er 
Vognserup og Frydendal i Holbæk Amt. Paa Vognserup var der 
stor Fremgang i Besætningen fra 1682 til 1683. For Heste 13 til
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23, Køer 50 til 70, Ungkvæg 12 til 22, Stude 58 til 90 og Svin 11 
til 56. Men 1683 blev et Kulminationspunkt. Hestene fortsætter 
ganske vist Fremgangen i 1684 til 36, og Koerne gaar ogsaa en 
Smule frem, men for Ungkvæg, Stude og Svin falder Tallene 
stærkt, til Gengæld har Gaarden faaet 40 Faar. 1686 viser stærk 
Nedgang. Heste fra 36 til 23, Svin fra 46 til 11, Koer fra 76 til 
32, Stude fra 58 til 32. Ungkvæget er derimod gaaet frem fra 
10 til 40, man har aabenbart gjort en Kraftanstrengelse formo
dentlig i Form af Indkøb for at holde Kvægbesætningen oppe. 
Den har dog ikke slaael til, 1687 er der kun 32 Koer, 17 Stkr. 
Ungkvæg og 15 Stude tilbage, ialt 62 Stkr. Kvæg mod 182 i 
1683. Som Grund for del ringe Kvæghold anfører Præsten, at 
en slem Lungesot gennem halvandet Aar har hærget Gaardens 
Besætning. Svinene var i 1687 gaaet frem til 15.

Paa Frydendal var Besætningen 1682 meget lille i Forhold til 
Gaardens Hartkorn: 9 Heste. 40 Stkr. Kvæg, 13 Faar og 10 Svin. 
1683 viser lidt Fremgang overalt. Saa har man aabenbart be
sluttet al lægge mere Vægt paa Kreaturholdet, for 1684 viser 
større Fremgang og Fremgangen fortsættes i 1686, da der ialt 
var 10 Heste, 30 Køer, 26 Stkr. Ungkvæg og 11 Stude, 24 Faar 
og 16 Svin, men 1687 kommer Nedgangen ogsaa her. Studene er 
borte. Ungkvæget er reduceret til 14, Koerne til 28. Faarene til 
16 og Svinene til 14.

De østjyske Hovedgaarde er Marselisborg og Vilhelmsborg. 
Marselisborgs Studehold kulminerer i 1682 med de 160, 1683 er 
Tallet sunket til 140, 1684 viser Fremgang til 156, 1687JI) er det 
imidlertid faldet til 75. Hestene viser endnu stærkere Nedgang. 
1682 var der 36, 1687 er der kun 6. Svinebesætningen klarer sig 
bedre, 1687 er der 24.

Vilhelmsborg havde stor Nedgang fra 1682 til 1683. Heste fra 
14 til 8, Køer fra 12 til 10, Ungkvæg fra 6 til 0. Stude fra 104 
til 60, Faar og Svin fra 40 til 30. 1684 er Studene gaaet frem til 
75, det andet har holdt sig uforandret, men 1687 er der kun 1 
Hest og 40 Stude tilbage: Køer og Ungkvæg, Faar og Svin er

n) Tallene for Tællingen 1680 mangler for Marselisborg og Vilhelmsborg.
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ganske forsvundet. De for Kreaturholdet saa katastrofale For
hold i Firsernes Midte har altsaa lige saa fuldt ramt Hovedgaar
denes som Bøndergaardenes Besætninger.

Hvor stor Betydning Kreaturholdet har haft for Landbrugets 
Økonomi i Datiden er ikke helt klart, men den har aabenbaii 
været meget stor. Meget tyder paa, at Bønderne holdt saa store 
Besætninger, som deres Gaarde overhovedet kunde føde. I gode 
Aar er Besætningerne derfor vokset, og i daarlige Aar er de 
skrumpet ind. Det samme har vel i det væsentligste været Til
fældet for Hovedgaardenes Vedkommende, selvom de vel nok har 
haft nogen større Modstandskraft i daarlige Aar.

Man kan vel ikke direkte slutte, at Levestandard og økono
misk Stilling overhovedet var direkte afhængig af Kvægholdets 
Størrelse, men en vis maaske ret snæver Sammenhæng har der 
sandsynligvis været mellem dem. De mange vestjyske og vend- 
svsselske Bønder, der havde en Hest, et Par Køer og to-tre Faar. 
har uden Tvivl ofte maattet leve paa Smalkost, mens de sjælland
ske Bønder, der i gode Aar kunde have op imod et halvt hundrede 
Kreaturer, ikke har behøvet at savne Smør og Sul, og de har 
rimeligvis ogsaa kunnet tage nogle Dalere hjem ved al sælge et 
Par Stude eller nogle Ungkreaturer nu og da. Nu var der ganske 
vist ogsaa sjællandske Bønder, der efter Besætningerne at dømme 
sad meget smaat i det, og enkelte vestjyske og vendsysselske Bøn
der kunde have nogenlunde hæderlige Besætninger, men stort set 
har man vist Lov at slutte, at Øernes og Østjyllands Bønder var 
betydeligt bedre økonomisk stillede end Vestjyllands og Vendsys
sels. Til Gengæld blev de vel saa trykket lidt haardere af Herre- 
mændene.

Selvom Øernes Bønder gennemgaaende sad nogenlunde godt 
i det, var de dog ikke garderet mod Ulykker i Form af Misvækst 
og Kvægsyge, saa Levefoden har sikkert ogsaa der værel meget 
lav i Aarene omkring 1687.

Mens Bøndernes Besætningers væsentligste Opgave vel har væ
ret at yde Naturalier i Form af Mælk, Kød, Flæsk og Uld, skulde 
Hovedgaardenes Besætninger først og fremmest gøres i Penge.
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Hvilken Metode var i saa Henseende den mest hensigtsmæssige? 
Øst- og Vestjyder holdt fornemmelig paa Studefedningen, paa 
Øerne var Kobestanden flere Steder dominerende, men de fleste 
foretrak dog her de blandede Besætninger. Som det ses af del 
foregaaende, er Forholdet mellem Landsdelenes Krealurhold et 
ganske andet end for Bøndernes og Præsternes Vedkommende, 
dette udelukker til en vis Grad, at man kan forklare Forskellene 
mellem Landsdelene ved geografiske Aarsager, dog maa de lol
landske Hovedgaardes relativt smaa Besætninger sikkert forkla
res ved. at Hovedvægten her er lagt paa Kornavl.



ANMELDELSER.
Et Monumentalværk om Bondegaardsarkitektur.

Mogens Clemmensen: B u 1 h u s e. Studier over gammel 
dansk T r æ b y g n i n g s k u n s t. Munksgaard. 1937.

»Var disse Studier foretaget i samme Omfang for 50 Aar siden, 
vilde Resultatet utvivlsomt have været af større Værdi«, siger 
Forf. beskedent i Værkets Forord. Det er fristende i Tilknytning 
til disse Ord at minde om, at en af DHF’s første Opgaver, da 
den for 30 Aar siden startede, var at slaa til Lyd for et nøjere 
Studium af vore gamle Bøndergaarde1); de forsvinder med 
rivende Hast, vort Kendskab til dem er saare mangelfuldt og 
ufuldstændigt, de Problemer, de rummer, er meget interessan
tere, end vi hidtil har troet! Nødskriget var ikke helt forgæves. 
Regering og Rigsdag mandede sig op til at give en beskeden Be
villing til kulturhistoriske Bondebygningsstudier, Folkemuseet 
tog fat paa Arbejdet, dets Mænd, især Museumsinspektør, Arki
tekt II. Zangenbcrg, berejste Landet og publicerede fortjenstfulde 
Afhandlinger. Senere fik Frilandsmuseet sine haardt tiltrængte 
Udviklingsmuligheder, og hist og her ude i Landet er der ydet 
en fortjenstfuld Indsats. Det var heller næppe uden Forbindelse 
med den forudgaaende Agitation, at Mogens Clemmensen tog fat 
paa at løse en Opgave indenfor dette Studiefelt. Stilfærdigt og 
udholdende gik han i Gang med at undersøge, fotografere og op- 
maale de Bøndergaarde, som er byggede i «Bulvirke«, og efter et 
Indsamlingsarbejde, som er fortsat gennem tyve Aar, foreligger 
nu Resultatet i det danske Bondegaardssludiums stateligste og 
smukkeste Værk, udgivet med Understøttelse baade af Carlsberg- 
fonden og Ny Carlsbergfonden. Et digert Textbind paa 300 Sider 
er rigt illustreret med fornemme Lystryk, der nærmer sig Idealet 
af videnskabelig Billedgengivelse, fordi de taaler at ses i Lup og 
derfor muliggør en langt intensere Fordybelse i Enkeltheder end 
almindelige, netætsede Bogillustralioner; et Tavlebind indehol-

l) Dansk historisk Fællesforenings Meddelelser Nr. 1 (1909) S. 25—31. Sink 
C. A. Jensen: Stolper og Sider i Fortid og Nutid 1 (1915) S. 60—76.
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der 56 Plancher Opmaalinger, saa godt som alle egenhændigt 
tegnede af Clemmensen selv, uden at hans nænsomme Nøjagtighed 
et eneste Sted har svigtet, hverken i Hovedlinjerne, i de konstruk
tive Detailler eller i Karakteristiken af Materialerne, Straa og 
knastet Tømmer. Det har krævet Penge, men det har i endnu 
højere Grad krævet Arbejde. Man maa baade forundre og glæde 
sig over, at Arkitekt Clemmensen samtidigt med sit store Arbejde 
ved Nationalmuseets Nybygning og andre krævende Opgaver har 
haft Tid og Kræfter til at fuldende Bulhus-Studierne. Trods 
Exakthedcn, trods den fænomenalt fine Streg er det ikke gaaet 
ud over Helheden: kunstnerisk set er Opmaalingerne af de hjem
lige Bøndergaarde vel snarest bedre end Clemmensens Gengivelse 
af Kirker som Kalundborg og Vestervig eller af de græske Tem
pelruiner i Tegea og Nemea, der er europæisk kendte som Mønstre 
paa videnskabelig Nøjagtighed.

Lige saa grundig og indtrængende som Billedstoffet er Værkets 
Text. Selvfølgelig er den ikke let Læsning, hverken dens om
hyggelige Redegørelse for de enkelte Egnes Byggeskik eller Be
skrivelserne af de opmaalte Bygninger. Forf.’s Interesse er i 
første Række Konstruktionerne, om dem giver turn Besked til de 
mindste Detailler, og i Begrænsningen ligger der en Styrke. Som 
praktisk Arkitekt har han de bedste Betingelser for at forstaa og 
vurdere de gamle Tømreres tekniske Præstationer, og som Byg
ningsarkæolog forsømmer han hverken de forskellige Landsdeles 
lokale Fagord (sml. den nyttige Ordliste S. 282 f.) eller de skrevne 
Kilder. Hvad de behandlede Bygningers Grundplan og Boligind
retninger angaar, vil der maaske nok hist og her kunne frem
drages supplerende Arkivstof, for selve Bul-Konstruktionerne 
bliver der næppe meget nyt at tilføje. Her har Clemmensens Un
dersøgelser lagt et solidt Grundlag, hvorpaa alle fremtidige Stu
dier af dette Ænine maa bygges. Hans Grundighed faar dobbelt 
Værdi, fordi Værket allerede ved Udgivelsen er paa Veje til at 
blive et Kildeskrift. Mange af de Bygninger, lian har beskrevet, 
fotograferet og tegnet, er siden hans Undersøgelse forsvundne, og 
mange vil snart følge efter. Et kosteligt Studiemateriale er gen
nem Clemmensens Billeder og Beskrivelser reddet for Viden
skaben.

Da han 1909—10 tog fat paa Arbejdet, gjaldt det i første Række 
de sønderjydske Bulhusbygninger i Egnen mellem Kolding og 
Aabenraa. Men allerede paa dette tidlige Tidspunkt har han teg
net de mærkelige gamle Bulhuse i Visby paa Gotland, og efter- 
haanden har han udstrakt sine Undersøgelser over hele Danmark 
og Sydsverige. Han har fulgt de spredte Levn af Bulkonstruk-
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tioner i Vcstslesvig og Nørrejylland, og et meget rigt Materiale 
har han indsamlet i de gammeldanske Provinser østensunds, i 
Skaane, Halland og Bleking samt paa Gotland, der uden nogen
sinde at have været dansk af Nationalitet dog i henved 300 Aar 
hørte under den danske Krone, og herfra har han søgt videre til 
de gammelsvenske Landsdele Smaaland, Vestergølland og Øland. 
Et Oversigtskort viser godt ti Gange saa mange Bulhusforekom
ster i Sverige som i Danmark (o. 650 mod o. 60), men i Text- 
bindet faar de danske Bygninger en mere detailleret Behandling 
end de svenske, saa at de lo Afsnit fylder henholdsvis 100 og 
150 Sider.

Naar Sønderjylland med Nørrc-Tyrstrup Herred, som indtil 
1864 hørte til Hertugdømmet, er den eneste danske Provins, der 
indtil vor Tid har bevaret talrige Bulhuse, ligger del delvis deri, 
at den ikke ramtes af de bekendte nørrejydske Forordninger af 
1554 og 1577 (samt den mindre kendte af 1733) mod Bøndernes 
Bulhuse. Nok saa stor Bolle har dog sikkert Skovenes Forhug- 
ning spillet. Under alle Omstændigheder forekommer Bvggemaa- 
den nu ikke i ødanske Bøndergaarde, og de fra vor Tid kendte 
nørrejydske Exempler er faatallige og spredte2). Men just derfor 
har de sydsvenske Bulhuse den største Betydning for dansk Hus
forskning.

I Princippet, siger Clemmensen med Rette, er der ikke nogen 
væsentlig Forskel mellem skaanske og jydske Bulkonstruktioner. 
Del nære Slægtskab kan enhver let kontrollere ved et Besøg paa 
Frilandsmuseet, hvor nordslesvigske Bygninger slaar nær den 
skønneste bevarede skaanske Guard af denne Art. Tvillinggaar- 
den fra Næs. De jvdske Detailler har gennemgaaendc et yngre 
Præg: de er mere træbesparende, og de er paavirkede af Renais- 
sancetidens Købstadsbindingsværk, som iøvrigt har laant Træk 
fra Bulhusene, især i Haderslev, Kolding og Ribe. Mellem de 
sydsvenske finder man Bygninger, der i ganske anden Grad 
minder om en Tid, da man kunde ødsle med Tømmeret; der 
findes her gammeldags rundede eller ryggede Bulværksplanker 
paa indtil 65 cm’s Bredde og 7 m’s Længde, Dimensioner saa 
store, at de overflødiggør Stolpedelingen af Bulvæggene og kun 
kræver Hjørnestolper. Desuden træffer man i Halland, i Vester- 
gøtland og paa Øland Bulbygninger, hvis Tage bæres af Suler 
som dem, der herhjemme kendes paa Fyn og i Midtjylland, hvad

=) Ferup ved Lejrskov (Anst Herred). Trolde ved Vejlby (Elbo II.), Ørreslcv 
Havgaard (Vor II.. Aarhus A.), Feldballe Præstegaard (S. Dyrs II.) og Drostrup- 
gaarde i Rud (Galten II., Randers A.). Hertil kommer dog enkelte Resier, bl. a. 
i Aarhus og paa Læso.

Fortid oa Nutid. XIII. 13
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enten dette Forhold skyldes de ældgamle Forbindelser over Katte
gat, eller Sulerne ligesom Bulvæggene er forsprængte Levn af en 
tidligere langt mere udbredt Byggeskik.

Skønt ingen af de til vor Tid bevarede bulbyggede Bønder
bygninger er ældre end Aar 1600, er det ialfald sikkert, at de 
bringer os nyttige og nødvendige Oplysninger om langt ældre 
Tider. Trods alle de senere Aars talrige Fund, trods Rester af 
Stenaldershytter, trods de nørrejydske IIus- og Landsby tomter 
fra keltisk og romersk Jernalder, trods Hedeby og Trelleborg er 
der mægtige Huller i vor Viden om Træbygningsteknikens Ud
viklingshistorie. Selv de heldigste Fund vil ikke overflødiggøre 
Clemmensens Værk.

I et afsluttende Kapitel viser Forf., al han ikke for Detaillerne 
glemmer det store Udsyn. Han gennemgaar det hjemlige mid
delalderlige Materiale, skrevne Vidnesbyrd om Bulhuse i Køb
stæder (København, Kalundborg, Stege, Svendborg), behandler 
den mærkelige Bulvæg i Vordingborg Gaaselaarn og andre Bul
rester (Fund fra den o. 1400 ødelagte Herregaard Boringholm 
ved Horsens, fra Lund og andetsteds) og forklarer Bygningsbil
leder paa Bayeux tæppet som Bulhuse. Videre sammenstiller han 
Bul- og Stavværk, viser, at de lo Konstruktioner har samme 
Grundprincip, Plankevægge i en fast sammenføjet Firkant- 
Ramme med lodrette Stolper mellem vandrette Fod- og Tag
remme; Forskellen er blot, at Stavvægsplankerne er lodrette, Bul
plankerne vandrette. I Virkeligheden har flere af de tidligt mid
delalderlige, gotlandske Trækirker, som man har anset for Stav
kirker, været bulbyggede; selv i Norge kendes Bulkonstruktionen. 
Videre eftersporer han Bulhuse i Europa og andre Verdensdele, 
paapeger Exempler3) i Tyskland, i Rusland og paa Balkan, i 
Lilleasien, hvor antike lybiske Klippegrave efterligner Bulkon
struktioner, paa Øer i Stillehavet og paa Amerikas Vestkyst. 
Primitive Ny-Guinea Stammer tilhugger nydelige Bulhuse med 
Økser af Muslingskal. »Der er teoretisk set intet til Hinder for, 
at den yngre Stenalders Europæere ogsaa kan have bygget sig 
Bulhuse«. En forhistorisk Arkæolog har givet denne Hypotese 
sin Tilslutning og fremhævet, at den yngre Stenalders ypperlige 
Flintredskaber tyder paa et udviklet Tømmerhaandværk4).

Ogsaa i dette sidste Afsnit holder Clemmensen sig strængt til 
sit Æmne. Han eftergaar ikke Bulteknikens Paralleller i middel-

’) Hertil kan fojes den mærkelige polske Moseby Biskupin med bulbvggcdc 
Bækkehuse fra den ældste Jernalder. (Sml. P. V. Glob i Tilskueren 1939 I. S. 416).

4) Broholm i Nationaltidende 27. Juli 1937.
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alderligt Møbelhaandværk. Han diskuterer ikke om Bulvirkets 
Aldersforhold til den anden Hovedtype af ren Tømmerkonstruk
tion, Blokværkct, der bestemmer det nordskandinaviske Hus, men 
nøjes klogeligt med at stadfæste den gamle Sandhed, at de to 
Typer er naturgeografisk betingede af Løvskovene og Naalesko- 
vene. Skønt han selv har publiceret en interessant Studie om ris
flettede græske Bønderhytter5), undervurderer han maaske i 
nogen Grad den Rolle, som den allerældste Træbygningsteknik 
har spillet her i Landet, hvor den dog har levet ned til vor Tid. 
Endnu er de sidste Ord ikke.sagt om de forskellige Teknikers 
Forhold til Udviklingen af den hjemlige, danske Langhustype og 
den sydgøliske, af tømrede Enheder sammenstillede Gaardtype, 
hvis Slægtskab med den vestdanske Cl. sikkert med Rette frem
hæver. Anm. benytter gærne Lejligheden til at erkende, at han 
først af Cl. har lært at forslaa, hvor stor Betydning Bulvirket 
har haft som Forgænger for Renaissancetidens Bindingsværk.

Som Helhed er Clemmensens Værk el ypperligt Exempel paa. 
al det kulturhistorisk betonede Bygningsstudium — ligesom an
den folkloristisk Forskning — ikke blot gælder »hjemmestrik
kede« Kuriositeter, som en funktionalistisk Nutid foragter, men 
rækker langt videre. Det stedlige Særpræg faar Betydning som 
Levn af tidligere Tiders almene Bygningsskikke, de forsvindende 
og tilsyneladende ligegyldige Detailler giver os dybe Perspektiver 
i Tid og Rum, Udblik over Kultursammenhæng paa tværs af 
Landegrænser, Nationaliteter, Racer og Raceteorier.

Det er meget at haabe, at Clemmensen trods Tidens Vanskelig
heder maa kunne fuldføre sine Studier over gammeldansk Træ
bygningskunst med et forlængst forberedt Bind om vore tømrede 
Klokketaarne.

Chr. Axel Jensen.

Danske Købstadssegl.
Poul Bredo Grandjean: Danske Køb s tæders Segl indtil 

1 6 6 0. I Kommission hos J. H. Schultz, 1937.

Til de ældre Monumentalværker over danske Segl (Henry Pe
tersens gejstlige og adelige Sigiller, Thisets adelige Sigiller og 
Kongesigiller) har Arkivar Grandjean med Støtte af begge Carls- 
bergfonderne føjet en værdifuld Publikation af Købstadssegl. I 
Sammenhæng har Købstædernes Vaaben kun været behandlede 
i Thisets Afhandling i Tidsskrift for Kunstindustri 1893—94; Gen-

4) Primitive Hustyper i Aitolien. Geografisk Tidsskrift 36 (1933).
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giveker af selve Seglene har man maattet søge i Traps Dan
mark. Nu foreligger de ældre Segl i ypperlige fotografiske Gen
givelser paa 32 Lystryktavler. Texten (63 Sider) bringer en 
exact Beskrivelse af de enkelte Segl og en kort, heraldisk-sfragi- 
stisk Indledning, der viser, at Forfatteren, for Tiden Danmarks 
eneste Heraldiker, behersker sit Speciale og har sine Udgiver
principper i Orden. Lidt mindre Faglighed vilde maaske have 
været en Fordel. Forf. har desværre givet Afkald paa en kultur
historisk Analyse af Skibstyper og Bygningsformer og har nøje
des med en Henvisning til Anmelderens Skitse i Festskriftet til 
Kr. Erslev 1927, som diskuterer de middelalderlige Sigilbilleders 
Forhold til den topografiske Virkelighed, og som nok kunde til
trænge en Revision. Heller ikke det saare interessante, men ret 
vanskelige Spørgsmaal om Aldersbestemmelsen af de ældste — 
og bedste — Signeter er videre uddybet. Men selvom dette Pro
blem ikke nævnes i de enkelte Sigilbeskrivelser, er der dog i Ind
ledningen (S. 11) meddelt en Dateringsliste, som bygger paa Mu
seumsdirektør, Dr. Nørlunds Autoritet, og som viser, at Signeterne 
kan være 100—200 Aar ældre end de ældste bevarede Aftryk.

At Studiet ikke paa alle Punkter er ført til Bunds, kan ikke 
gøre Værket mindre tillokkende for Arkæologer og Topografer 
og formindsker ikke dets Værdi som Kildepublikation. Arkivar 
Grandjean har været en ihærdig Indsamler, baade herhjemme og 
i Nabolandene, og ikke mindst fra Lübecks rige Arkiv har han 
fremdraget udmærkede, hidtil ukendte middelalderlige Segl, 
f. Ex. fra Helsingør, Horsens, Kalundborg, Nakskov, Nyborg, 
Nysted, Slangerup, Stubbekøbing og Vordingborg. Københavns 
ældste, hidtil kun i et mangelfuldt Aftryk kendte Segl er nu re
præsenteret i et fuldstændigt bevaret Exemplar. Fundene er i 
flere Tilfælde saa smukke og værdifulde, at de ikke blot har 
historisk Interesse, men maaske ogsaa kan give Anledning til 
Revisioner af de Thisetske Byvaaben-Tegninger.

Værket medtager de gammeldanske Byer østen for Øresund, 
men ikke de sønderjvdskc Købstæder. Forf. har planlagt Publika
tioner af Herredssegl, Gilde- og Lavssegl samt i et særligt, af
sluttende Bind de slesvigske Segl. Om Betimeligheden af at ud
skille de slesvigske Segl kan der diskuteres, men det maa ind
rømmes, at praktiske Grunde taler derfor. Gid det ikke maa 
vare for længe, inden Maalet naas!

Chr. Axel Jensen.
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Husmand og Inderste.
Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og inderste, studier 

over sjællandske landboforhold i perioden 1660 
—1 8 0 0. Munksgaard, 1940.

Det vilde være baade synd og skade, om den danske læsever
den, rigeligt affodret med den landbohistoriske litera tur, jubi
læet for stavnsbaandsløsningen nylig lagde paa bordet, skulde 
betakke sig for at gaa i gang med Skrubbeltrangs bog. Den be
tegner nemlig et saa vigtigt nybrud i den landbohistoriske forsk
ning, at den bør blive grundlæggende for al fremtidig behand
ling af denne vigtige side af vor historie. For den, der var for
trolig med stavnsbaandsliteraturen af 1888, maatte de senere 
behandlinger — bortset fra enkelte mindre tiltag, bortgemt i 
tidsskrifter og godshistorier — virke som en lidt forstemmende 
efterklang. Det var, stort set, ikke lykkedes at pløje synderligt 
dybere, end det var* gjort af Holm. Fridericia og Steenstrup. 
Man saa med disse stadig forholdene fra de synsvinkler, som ret 
bekvemt frembød sig i landbokommissionernes aktsamlinger og 
den literære polemik fra det 18. aarh. I det højeste supplerede man 
maaske betragtningen paa grundlag af Falbe-llanscns meget be
tydningsfulde, men for spinkelt underbyggede økonomiske og 
statistiske undersøgelser.

Del er Skrubbeltrangs store fortjeneste al have opsporet og 
gennem en indgaaende kritisk behandling sigtet og tilrettelagt et 
omfattende materiale, der tillader os at skønne over forholdene 
uafhængigt af landbopolitikernes og -skribenternes mere eller 
mindre tendensprægede fremstillinger. Ekslraskalteregnskaber- 
nes sognemand lailer, udarbejdet af præsierne, de embedsmænd, 
som i datiden kom almuen paa nærmest hold, statistiske efter
retninger som f. eks. Oeders ægteskabsstatistik fra 1771. fæste- og 
skifteprotokoller, samt jordebøger o. m. a. kilder, lilblevne uden 
berøring med reformkampen, er udnyttet til en statistisk bestem
melse af befolkningsforhold, erhvervsdeling og sociale tilstande 
i den sjællandske husmands- og landarbejderklasse i liden forud 
for og omkring de store reformer. Undersøgelsens formelle be
grænsning til den sjællandske smaamandsklasse medfører ikke, 
at udsynet til forholdene i det øvrige Danmark og til landbefolk- 
ningens andre lag, gaardmændene og godsejerne, er tabt. Be
stemmelsen af husmandsklassen som losseplads for fæstebonde
klassens liloverblevne elementer, aftægtsfolk og gaardforsiddere. 
som arbejdsreserve for de hoverityngede gaardfæslere, der kun 
med daglejerhjælp kunde overkomme pasningen af deres egen
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bedrift, og endelig som parthaver i fællesjordens græsningsmulig
heder, alt dette kaster nyt lys over fæsteforholdets, hoveriets og 
landsbysamfundets saavcl som over godssystemets væsen.

Paavisningen af den vældige forøgelse af tallet paa husmands
familier — og det vel at mærke især yngre, arbejdsduelige hus
mænd — allerede i tiden fra c. 1700 til omkr. 1770, hvor hele 
tilvæksten i landbefolkningen tilfaldt denne klasse, gør det af 
med den hidtidige undervurdering af husmands- og landarbejder- 
problcmets betydning i reformkampen. Det blev tilstedeværelsen 
af denne arbejdsreserve, der gjorde det muligt, ja, fordelagtigt 
for godsejerne at afløse gaardmandshoveriet og tillod dem at 
slappe grebet om fæstebondens nakke. Men samtidig øgedes rig
tignok tilbøjeligheden til at sikre sig et fastere herredømme over 
de ny arbejdsmuligheder, hvilket fandt udtryk i modstanden 
imod jordtildeling til husmændene ved fællesskabets ophævelse. 
Her deltes reformvennerne, idet flertallet viste sig villige til af
slag paa delte for dem mindre væsentlige punkt. Alligevel lyk
kedes det — ikke mindst ved Chr. D. Revenllows og hans em
bedskollegers ihærdige arbejde — at skaffe jord til c. 10.000 
husmænd. et resultat, man tidligere har været tilbøjelig til at 
overse.

Spørgsmaalet om jordtildelingen blev af skeldannende betyd
ning i forholdet mellem gaardmands- og husmandsklassen. Un
der udskiftningen viste gaardmændene sig, især hvor tallet af 
husmænd var stort, uvillige til at indrømme disse andel i jorden. 
Hertil kom, at selvejets og arvefæstets udbredelse som i det hele 
sikringen af fæstebondens retsstilling mindskede godsejernes mu
ligheder for ombytninger af husmænd og fæstegaardmænd, og 
al de første fra hovedsageligt al være daglejere eller tyende nu i 
langt større udstrækning blev landarbejdere for godserne. Disse 
forhold betingede en gradvis slivnen af en klassemodsætning, 
fortiden næppe havde kendt, fordi den fælles usikkerhed i leve
vi lka ar og det nære samarbejde paa landsbyjorden havde med
ført en vis solidaritet mellem de to grupper. Det forbeholdtes en 
senere tid at forsøge denne modsætning mildnet ved gennem
førelsen af Gentoftepræsten Høeglis ideal: en væsentlig jordbru
gende husmandssiand, der kunde formidle overgangen fra land
arbejder til gaardmandsklasse.

Til den læser, som finder vejen gennem det første afsnits 
statistiske udredninger træls og trættende skal siges, at belønnin
gen ligger i de følgende afsnit. Netop paa basis af disse solide 
og velaf ve jede statistiske iagttagelser faar forfatteren — og med 
ham læseren — et fastere lag i de problemer, som var genstanden
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for statsstyrelsens og literaturcns drøftelser, og føres til en san
dere fortolkning af deres vidnesbyrd.

Bogen, hvis mange værdifulde resultater ikke lader sig ud
tømme i en kort anmeldelse, har ikke mindst interesse for lokal
historikere, som i dens dybtgaaende undersøgelser foruden nyt
tige vink kan hente gode impulser for deres arbejde.

./. O. Bro Jørgensen.

Moder og Barn.
J. S. Moller: Moder og Barn i dansk Folk eo verlev e- 

r i n g. Danmarks Folkeminder Nr. 48. Munksgaard.

Tidligere kredslæge i Kalundborg J. S. Møller har som nr. 48 
i »Danmarks folkeminder«s skrifter udgivet et stort værk på over 
600 sider, hvori han har søgt at fremlægge hele det uhyre store 
danske overleveringsstof, utrykt som trykt, der knytter sig til 
svangerskab og barselfærd. Hvad han fortæller, spænder fra tids
punktet for kvindens befrugtning til og med barnets dåb og barsel
gildet samt moderens »kirkegang«. Ilvor stort et arbejde, der 
ligger bagved, er let at se, selv om, som forf. siger, emnets stør
relse, rækkevidde og vanskelighed først under indsamlingen af 
stoffet tilfuldc gik op for ham.

Der kunde dog sikkert ikke findes nogen bedre til at behandle 
delte emne. Forfatteren har tidligere i den i samme skriftrække 
udgivne prægtige bog om »Folkedragter i Nordvestsjælland« og i 
særdeleshed i det betydningsfulde værk om »Fester og højtider« 
vist, hvor samvittighedsfuldt, grundigt og åndfuldt han kan 
skrive om el folkemindeemne, og netop over for spørgsmålet, 
hvad tro og sædvane der knytter sig til barnefødsel og alt, hvad 
der hænger sammen dermed, har han fra sin mangeårige læge
gerning ganske særlige forkundskaber og forståelse; han har haft 
betingelserne for at knytte den boglige viden til de enkelte per
sonlige oplevelser og har derudfra skabt et værk, der vil blive 
slående som en mærkepæl i dansk folkelivsskildring ved siden af 
H. F. Feilbergs »Jul« og det aller bedste, vi ellers kan nævne på 
dette område.

Emnet »Moder og barn« er vel i og for sig for omfattende 
for en enkelt mand. Side efter side vil den kyndige læser kunne 
stadfæste og undertiden supplere. F. cks. kunde der straks om 
benævnelser på svangerskab anføres et så malende udtryk som: 
Skørterne har sagt farvel til træskoene«. — Det er rigtigt, at 

navnet »fostermoder« stadigt bruges i Nordslesvig, det bruges
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endda udelukkende af den indfødte befolkning i den største del 
af landsdelen, ikke blot i enkelte sogne. — En gammel jorde
moder i Vestslesvig gav endnu for 30 år siden efter fødslens fuld
endelse barselkonen en kop mælk med afføring af en mus i; 
hun vilde aldrig fortælle mig hvorfor. — Med hensyn til at klippe 
for tungebånd kunde nævnes, at Bossels lærebog, som forf. jo også 
kender, pålægger jordemoderen at »eftersee, om Barnet har 
Tungebaand, som hun da med den liden Sax klipper«. — Også 
de små børn i Flensborg fiskes op af en kilde, Grønnekilden på 
Havretorv (Ohrt: Udvalgte sønderjydske folkesagn).

Opnævnelse af bedsteforældre var tidligere en selvfølge i Søn
derjylland: hvor nøje skikken fulgtes, kan jeg illustrere ved. al 
der i min fødeby i løbet af det sidste halve hundrede år har level 
mindst 5 brødrepar med samme fornavn, arvet fra bedsteforæl
drene. Så kunde man skelne ved at lage et andet fornavn eller 
morfaderens efternavn med (Niels og Niels Peter, Peter og Peter 
Vilhelm. Hans Hansen og Hans Jessen Hansen etc.). Det er først 
i de aller seneste år, at denne opnævnelsesskik har kunnet brydes.

Del hjemmedøbte barn blev i Arrild sogn »fremstillet for me
nigheden«, og præsten bad fra prædikestolen for kirkegangs
konen.

En god bog opfordrer til at arbejde videre med emnet. Det 
får man i høj grad lyst til, medens man læser kredslæge Møllers 
bog. Man undres og glædes over, hvor vidt den spænder, hvor 
meget han ved. hvor store værdier han har frelst ved dette lige 
så lærde som velskrevne værk, hvor stærkt han kan lade lyset 
falde over vort folks sæd og tro indtil vore dage. Del er en bog. 
der er værd at sige lak for og vende tilbage til.

H. Laust en-T homsen.

Dansk Vævekunst.
Margrethe Hald: De Bolstre blaa —. Nvt Nordisk Forlag, Ar

nold Busck, 1940.

I Indledningen til sin Bog om Sengetøjets Historie skriver Mar
grethe Hald: ». . . . el Musæumsarbejde .... har el dobbelt For- 
maal; del ene at bevare, det andet al formidle«: .... »det, som 
bæres døende ind. skal bæres levende ud«.

Det har vel altid været saadan. men Mulighederne for det for
midlende Arbejde har været smaa. For os Lægfolk er National- 
musæet i Løbet af de faa Aar siden Indflytningen i de nv Loka
ler fra en Kuriositet for Kendere blevet vores alles Eje og Stolt-
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hed. Den nærmere Kontakt med Folket synes ogsaa at virke til
bage og give Publikationerne en Tilsætning, som gør dem til
gængelige for mange — den formidlende Side af Opgaven bliver 
tydeligere, vi har praktisk Brug for de Meddelelser, som direkte 
eller indirekte kommer fra Nationalmusæet.

Paa Texlilernes Omraade er denne Hjælp tiltrængt. Som Børn 
fik vi svenske og norkse Folkedragter, fordi de danske varukendte, 
som unge blev vi saa optaget af svensk Textilkunst, at vore Hjem 
stod i Fare for at faa Præg deraf. Nu er Haandarbejdet. men 
især Vævningen blevet moderne igen, men de fleste af os er tradi
tionsløse. vi ved ikke, hvad der ligger bag os, hvad vi naturligt 
skal fortsætte.

Fra Sagaerne og Folkeviserne ved vi. at Vævning i gamle Dage 
var en anset Syssel, det skulde den gerne blive igen. M. Halds 
Bog er en grundig Hjælp dertil. Ingen af vore gamle Vævninger 
virker saa lydeligt og kraftigt paa os som Dynetøjerne. Ganske 
enkelt, sammenlignet med Dragtsloffernes Mangfoldighed i Far
ver og Mønstre, i Reglen faa Skaft, nem Sølvning, Striber. Og 
dog! Ilvis man ikke har sine Fornemmelser i Orden, bliver Stoffet 
jasket og ud Bydende. En Væverskes Duelighed viser sig ikke 
først og fremmest ved Ideernes Mangfoldighed, men ved, at hun 
kan sit llaandværk: et Ilaandklædc skal være tilpas fast og blødt, 
et Bolster skal kunne holde paa Fjerene, et Stof, som skal valkes, 
maa have en bestemt Tæthed o. s. v.

Sengetøjets æstetiske Værdi vindes kun ved en solid Viden om 
Samspillet mellem Garn og Sølning og Kam og Slagstyrke. — 
Teoretisk set skulde det være som Fod i Hose al kopiere vore 
Bolstre og vor Olmerdug. Men vi kunde snarere anvise del som 
en solid Skoling i, hvordan et Slof bør være. Texturen, enten det 
nu er »Emmerel-Keber«els kraftige Zigzag eller Satin’ens Silke- 
glalhed. og de faa, men fuldt virkende Farver, saa uoverl ruffen t 
enkelt sammenstillet, vil give Begynderen den Text ilsans, som 
skal blive hendes fornemste Hjælp. Begyndelsen er saa betyd
ningsfuld. Den første Modelrække for en Væverske bør fastslaa 
Betingelserne for. at Arbejdet kan lykkes.

Til delle er Margrethe Halds Bog den allerbedste Hjælp. Det 
er allsaa en »Grundbog«, og gid den maa blive brugt som saadan! 
Her er alle de Oplysninger, en Væverske kan ønske sig (og som 
er absolut nødvendige for den usikre!): Garn og Garnnr., Sølning, 
Opbinding, Trædning, Tøjbillede, Kædetæthed, Skudlæthed og 
Farveorden. Efter den Bog maa der kunne arbejdes!

Og saa faar vi i Tilgift dette uforklarlige, som hører Folke
kunsten til. naar den kommer i de rette Hænder: Stoffet bliver
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levende, kommer os ved. Se Billedet af den gamle »Mimi« i Sen
gen med Halmfletningen mod Væggen. Hvem af os husker ikke 
den sidste lignende Type paa vor Egn og hendes mærkelige Ind
retninger. Halmmaatten er flettet som vore Legehatte. Noget 
af det ejendommeligste ved Margrethe Halds Arbejder er i det 
hele taget, at Barnelegens Traditioner og Textilvidenskabcn løber 
sammen i hende. Derfor myldrer Læserens Associationer supple
rende frem. Glemte Ting dukker op i Mindet og det bliver let 
at lære af Bogen. Ordsprog og Mundheld og Eventyr smutter ind 
imellem Inventarieoprcgningerne — og til sidst kaster man et 
baade kritisk og beundrende Blik paa sin egen behagelige Seng: 
Hvilken Udvikling fra Jernalderens Lerbænke med Halm og Dy
ner eller Middelalderens Køjesenge af Skind, over Alkovesengen, 
hvor man skjult bag dens Sparlagen tronede paa et Bjerg af Hø 
og Tørv, Halm og Straa, Bolstre og maaske endog Lagner — med 
de vældige Olmerdugsdyner over sig. Maaske vil vi i Vinter sende 
dem et Længselssuk sammen med den varme Teglsten, som 
Absalon lagde i Ærkebisp Eskils Seng mod Fodkulden.

Vi faar et helt Billede af den omtænksomme Husmoder, der 
sørger for, at enhver Fjer bliver gemt til Dynefyld. Hun kan kun 
klare Husførelsens mange Opgaver ved streng Økonomi, med 
Respekt for selv de ubetydeligste Værdier. Pengene var faa, man 
maatte spare sammen ved at samle paa Naturalier — og et Hus’ 
Velstand kunde beregnes efter Sengeklædernes Antal og Kvalitet. 
Men for at opnaa den fine Kvalitet maatte Kvinderne næsten 
være Tusindkunstnere. En Proces som Blegningen, der vilde sy
nes os andre ret underordnet, viser sig at være et meget væsentligt 
Led i Lærredets Behandling, saa almen kendt, at Baggesen kan 
sige: »Var jeg Lærred, da vilde jeg ikke lakke Syersken saa meget 
som Blcgersken«.

»De Bolstre blaa« er en udmærket og tiltrængt Bog for Væver
sker, en — uden at vide det — opdragende Bog for Husmødre, 
og en morsom Læsning for enhver, der har mindste Interesse for 
Textiler.

Udstyret er saa smukt som overhovedet muligt til en overkom
melig Pris, med tydelige Arbejdstegninger og store Farveplancher.

Bogen er tilegnet Mormoderen, An’ Katrin’ — og dens Hemme
lighed er Forfatterens naturgroede Samhørighed med sit Emne.

M arg ret he Ch rist iansen.
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Skiftende Dragtmoder.
Ellen Andersen: Som man klæd te sig, P. Haase & Søn, 1939.

Mens Margrethe Hald behandler et enkelt Omraade indenfor 
danske Textiler, væsentlig samlet om een Teknik, Kipperen, viser 
Fru Ellen Andersens populære og fornøjelige Gennemgang af de 
skiftende Moder den anden Side af Musæets Opgave overfor Al
menheden: Overblikket. Tilsammen viser de to Bøger, hvor vidt
spændende et Felt, Arbejdet med danske Textiler er, og hvor for
skelligartet en Behandling der kræves. Fru E. Andersen, som har 
ordnet Folkemusæets fortrinlige Dragtsamling, har haft den gode 
Ide at lade disse Dragter blive levende ved at vise dem som en 
historisk Mannequinopvisning, der vandt stort Bifald. Dragterne 
blev ved denne Lejlighed fotograferede, saa vi ser dem her i 
Bogen paa levende Mennesker og ikke paa døde Stativer. Hvor 
Dragterne prægeri Hvilken Elegance over Rococoen, hvilken sød 
Borgerlighed over 50ernes Krinolinemadam, og hvad mon den 
spændende Tournurefrøken drømmer om? Hendes Stilling er 
fint valgt, saa den fremhæver det glatte Kjoleliv og Slæbets 
Plissé-Brus.

Dragterne er anbragt i de rette Omgivelser, saa hvert Billede 
bliver et afstemt Interiør eller Exteriør. Fotografierne er fine og 
hele Udstyret smukt. En Gavebog for Kendere som for ukyndige 
— og mon den ikke kunde give de sidste Lyst til at gaa op paa 
Musæet og se selv!

Margrethe Christiansen.

Gammel Skrift.
Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen til 

Midten af 19. A a r h. Med Tekstlæsninger. Udgivne 
v e d Holger Hjelholl af Dansk historisk Fællesfor
en i n g. H. Hagerups Forlag, 1940.

Til magisterkonferens i historie ved de danske universiteter 
kræves der bl. a. en vis færdighed i at læse akter og breve, skrevne 
i Danmark i de forskellige tidsrum. Hvad angaar tiden efter re
formationen, har det ikke været helt let at honorere dette krav 
uden ret indgaaende arkivstudier. En god indførelse i studiet er 
ganske vist i al korthed givet af dr. Eiler Nystrøm i Sv. Dahis 
»Haandbog i Bibliotekskundskab« (3. udg. 1930), men de her 
optagne, i øvrigt godt valgte, skriftprøver maatte nødvendigvis 
være faa og korte. Det af dr. Kr. Kålund for den Arnamagnæanske 
Kommission udgivne »Palæografisk Atlas« (1903—07) standser
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for danske haandskrifters vedkommende ved 1550. Hvad der 
i øvrigt er udgivet af danske skriftfaksimiler foreligger meget 
spredt. Værker som Emil Hildebrands »Svenska skriftprof. Nyare 
tiden « (Stockholm 1900) og Martin Weibulls »Handskriftprof 
1500—1800« (sst. 1901) har vi i Danmark ikke haft noget side
stykke til, og savnet er kun delvis afhjulpet ved »Fra Rigsarkivets 
Samlinger« I—II, der gengiver henholdsvis en række aktstykker 
og breve fra den danske reformationstid (ved dr. Bjørn Kornerup) 
og stammende fra rigsarkivets embedsmænd 1668—1863 (ved dr. 
Holger Hjelholl) — saa værdifulde disse meget smukt trykte 
faksimiler end er for alle yndere af dansk skrift og historie. Her
til kommer, at disse faksimileudgaver er ret dyre at anskaffe. 
Dette gælder ikke det hefte i stort oktav med ovenstaaende titel, 
som dr. Hjelholl i 1940 har udgivet for »Dansk historisk Fælles
forening«. Dr. Hjelholt har her i faksimile aftrykt 44 danske 
skriftprøver fra 1537—1849, hentede fra rigsarkivets og del sjæl
landske landsarkivs rige skatkamre og omfattende snart sagt alle 
sider af vort lands forvaltning, regnskabsvæsen og retspleje. Ud
giverens formaal har været, som han siger i sit forord, »at give 
Hænder, der kunde betegnes som forholdsvis typiske, og som man 
kunde vente at genfinde — enten samme eller en omtrent lignende 
Haandskrift i adskillige Dokumenter eller Protokoller fra den 
paagældende Tid«. Han har ønsket »gennem de valgte Prøver at 
give et vist Kendskab til de ved lokal- og personalhistoriske Stu
dier mere almindeligt anvendte Kilder i Arkiverne«, og tilstræbt, 
at nogle af prøverne »slaar i Forbindelse med vigtige Begivenhe
der i vort Lands Historie, og at andre ikke helt savner kultur
historisk Interesse«. — Dr. Hjelholt maa siges al have naaet det 
maal, han har sat sig. Udvalget kan, inden for de givne rammer, 
næppe tænkes bedre. De meddelte »hænder« er gennemgaaende 
udpræget lidslypiske, og studiet af dem giver et højst lærerigt 
indblik i det arkivalske kildestof til en række vigtige sider af 
dansk indre historie. Trykket (paa uglittet papir) er saa klart 
og lydeligt, som det kan forlanges (i flere tilfælde adskilligt let
tere at læse end originalerne), samtidigt med at flere af prøverne 
volder saa tilpas store tydningsvanskeligheder (f. ex. nr. 17 og 24, 
begge fra falsterske tingbøger), at den, der har klaret dem uden 
at slaa op i den facitliste, der hedder »Tekstlæsninger« — som jo 
ikke uden hensigt er udgivet i et hefte for sig — ikke længere 
kan kaldes en ren novice i skriftlæsningens kunst. Den lille bog, 
som med godt udbytte har været benyttet ved skrifllæsningsøvel- 
ser med unge studenter ved Aarhus Universitet, kan paa del var
meste anbefales til studium for alle, som ønsker at ruste sig til
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studier i offentlige og private danske arkiver. — Det er, som prof. 
Fabricius oplyser i sit forord til bogen, Fællesforeningens plan 
tillige al udsende en vejledning i den gotiske skrifts udvikling 
siden reformationen. Det var at ønske, at en saadan vejledning 
inden alt for længe maalte se lyset.

C. O. Bøggild Andersen.

Kunsthistoriske Hjælpemidler.
Henny Giar bo: Oversigt o v e r K i 1 d e r til dansk Kunst

historie i R i g s a r k i v e l. Fischers Forlag, 1939. (58 Sider).
Merete Bodelsen og Aage Marcus: Dansk kunsthistorisk 

Bibliografi. C. A. Reitzels Forlag, 1935. (503 Sider).

Blandt det meget, som en Lokalforsker maa have Rede paa, er 
ogsaa dansk Kunsthistorie. Kunstarkæologien er en nødvendig 
Forudsætning for at kunne give selv en kori fattet Beskrivelse 
af en middelalderlig Bygning; for Renaissanceperioden og senere 
Tider kommer hertil ogsaa Arkivstof, og stundom er det nyttigt 
al kende Biografier af Kunstnere, som ved Fødsel eller Arbejder 
har Tilknytning til den Egn, man vil studere.

Henny Glarbos lille Bog er beregnet til Indføring i det kunst
historiske Arkivstof, der beror i Rigsarkivet. Om de ældre Tider 
(før 1660) oplyser den vel næppe noget, som ikke paa Forhaand 
kunde være en Lokalhistoriker velkendt. For Enevældens Tid 
giver den en kort, men instruktiv Oversigt over de mangeartede 
Arkivfonds, hvori man kan finde kunsthistoriske Oplysninger, 
bl. a. om de forskellige kongelige Kasser og om Fonden ad usus 
publicos. Tilslut gør den Rede for Kunstakademiets Arkiv, som 
Rigsarkivet har overlaget 1938 og nyordnet. 1 el Tillæg behandles 
Kunstneres Udenlandsrejser.

Stundom kunde man ønske, al Rammerne var mindre rigorøst 
overholdt; det virker noget underligt, al del ikke med et Ord 
antydes, at det kgl. Kunstkammers Arkiv ogsaa maa søges i flere 
Musæer. Og exactere Henvisninger til trykt Litteratur vilde sik
kert have øget Bogens Nytte.

Netop med dette in mente skal her erindres om en noget ældre 
Bog, den flittigt og dygtigt samlede »Dansk kunsthistorisk Biblio
grafi«. dér er el udmærket Hjælpemiddel paa delle Omraade. Den 
medtager ikke blot Litteratur om enkelte Arkitekter. Billedhug
gere, Slalerc og Grafikere (indenfor hver Gruppe i alfabetisk Or
dern), men foruden historisk ordnede Afsnit om Kunst i Alminde
lighed og de enkelte Kunstarter, indeholder den desuden mange 
Sider, der er ordnede efter topografiske Stikord; især gælder det
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Arkitekturen, men under Kunst i Almindelighed finder man »Alter
tavler og Epitafier« og under Billedhuggerkunst »Gravmonumen
ter« grupperet paa lignende Maade. Den medtager ogsaa Litte
ratur vedr. Skaane, Halland og Blekingens Kunst indtil 1658 og 
Svdslesvigs indtil 1864, og selvom Bogen ifølge sit Program ikke 
omfatter Kunsthistorie, Kunsthaandværk og Folkekunst, nævner 
den for de ældre Tiders Vedkommende meget herom. Man finder 
sig hurtigt til Bette i Værket, naar man blot læser Forord og Ind
holdsfortegnelse og erindrer, at det opererer med Titler og ikke 
med Indholdet af Oversigtsværker.

Weilbachs Kunstnerlexikon (2. Udg. 1896—97) tiltrænger i høj 
Grad al revideres, og skønt det nye Dansk biografisk Leksikon, 
hvis Udgivelse skrider forbavsende hurtigt og præcist fremad, be
handler alle betydeligere Kunstnere, kan det dog ikke afhjælpe 
Savnet af et fuldstændigt dansk Kunstnerlexikon. Her yder Biblio
grafien i mange Tilfælde en værdifuld Hjælp.

C. .1. /.

Fra Pottemagerværksted til keramisk Kunstindustri.
Jens Thirslund: K ä h 1 e r-K e r a m i k gennem 100 A a r. Nyt 

Nordisk Forlag, 1939.

Den smukke, ganske rigt illustrerede Bog maa vel betegnes som 
et Reklametryk, men den er ialfald Reklame af den fineste Art. 
Det landskendte Firma A/S Herman A. Kähler i Næstved, som 
vandt sin første internationale Sejr paa Pariserudstillingen 1889 
og siden sammen med Porcellænsfabrikcrne har gjort dansk 
Keramik verdensberømt, lader en af sine egne Mænd, Keramike
ren Jens Thirslund, skrive sin Historie. Han gør det med kunst
nerisk Livfuldhed og velgørende uimponeret overfor store Navne 
og fine Verdensudstillingsdiplomer.

Virksomheden har dybe Rødder i det gode gamle Provinshaand- 
værk. Allerede for Aarhundreder siden udmærkede Næstved sig 
ved dygtige Pottemagcre, hvis Blomstringstid tilhører Lerkakel- 
Ovnenes Periode omkring Aar 1600. Det kählerske Værksted, 
hvis direkte Forhistorie kan følges ialfald til 1699, blev 1834 
overtaget af den holstenske Pottemagersvend Joachim Chr. Herrn. 
Kähler, der bl. a. forstod at lave smukke Hernhutter-Ovne af den 
Art, som ogsaa produceredes i Christiansfeldt. Men medens de 
nordslesvigske Værksteder sygnede hen, formaaede Slægten Käh
ler med udholdende Sejghed at hævde sig. Skønt Jærnstøberierne 
sammen med Fajance- og Porcellænsfabriker berøvede Potte
magerierne deres gamle Kundekredse, evnede Kählerne al lægge
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Virksomheden om, knyttede Forbindelserne med Hovedstadens 
kunslinduslrielle Bestræbelser i 1880’erne og fornyede dem indtil 
vore Dage, da Thislunds og Svend Hammershøjs fine Kunst præ
ger Næstved-Produktionen. Bogen giver et interessant Indblik i de 
haarde og vanskelige Kampe, som maalte udkæmpes for al føre 
den gamle llaandværkertradilion videre under Nutidens ændrede 
Forhold.

C. A. /.

Litteratur om Almuekultur og Folkeminder 1938.
Den moderne Folkemindeforskning har ved metodiske Under

søgelser af utallige, ofte tilsyneladende ganske ubetydelige Op
tegnelser ført vor Forståelse af ældre Tiders Kulturhistorie el 
stort Skridt fremad. Ikke mindst i det sidste Par Tiår er mange 
nye Synspunkter blevet fremførte af Forskere i forskellige Lande, 
idet det først har været muligt i den seneste Tid at give Forkla
ring på denne eller hin Skik, fordi man ikke tidligere havde Op
tegnelser nok al bygge paa. Fremskridtene inden for Udforsk
ningen af Fester og Højtider får man således at klart Indtryk af 
ved al læse Bind XXII af Nordisk Kultur (Schultz’ Forlag 1938, 
154 S.), hvori Årets Højtider behandles. I forholdsvis korte Af
handlinger gøres der rede for de forskellige nordiske Landes 
folkelige Højtider fra Jul til Høst, og Videnskabens nyeste Re
sultater fremføres i disse Bidrag, der kan læses som store 
Leksikonarlikler. Særlig ma fremhæves Martin P.n Nilssons 
Stykke om Folkefesternes Tilknytning til Ar og Arbejdsliv samt 
hans Omtale af den største og mest omdiskuterede Årshøjtid: 
Julen, der af Hilding Celander er blevet betragtet som et oprin
deligt Arbejdsafslutningsgilde, el Synspunkt, der ikke modsiges 
af Prof. Nilsson. På en vis Måde kan det siges, at Julen var en 
Høslfest, idet Tærskningen, som udgør Slutarbejdet ved Korn
høstens Bjergning, i de fleste Tilfælde var fuldført i Tiden midt 
i Vinlermørket, da man var lige langt fra Høst og Sæd. Om 
Tærskearbejdets Fuldendelse ved Juletid bør bemærkes, at i sær
lig gamle Dage var Kornavlen så ringe, at man let kunde være 
færdig med Plejltærskningen i December. Det var ikke førend 
ned imod vor Tid, Kornavlen blev så god, at man på i hvert Fald 
større Brug hørte Plejlens kraftige Slag fra Laden endnu længe 
efter Jul. — Hovedresultatet af den nyeste Forskning om Julens 
Oprindelse kan sammenfattes i de Ord, at Julen var en Frugtbar- 
hedsfest (med Varselstagning for den kommende Høst), hvori 
var indgået Skikke fra Arbejdsafslutningsfesten, når Kornet var
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tærsket. — Arbejdsgildcr, fejrede, når et bestemt Arbejde, oftest 
udført af Bvmænd i Fællesskab, var færdigt, betød meget for den 
gamle Almue. 1 Arets Række af festlige Sammenkomster var saa- 
danne Gilder talmæssigt dominerende. Over tredive Arbejdsgil- 
der, afholdt på forskellige Tider af Året, kendes fra dansk Tra
dition. I Bogen: »Nogle Arbejdsgildcr« (Universitetsforlaget i 
Aarhus, 1938) er en Del af dem omtalte. Del store Gildeantal er 
el interessant Vidnesbyrd om Almuens Evne til al finde på Fester 
og udnytte enhver nogenlunde passende Lejlighed til at komme 
sammen til fælles Moro og Glædskab.

1 Bd. XXII af Nordisk Kultur har J. S. Møller skrevet om Ärs
fester fra Vår til Høst i Danmark. Her fremsættes i kort Begreb 
de nyeste Studieresultater vedrørende Gøre Vejr, Fastelavn, Påske, 
Valborgfesten. Pinse, Set. Hansfest, Mikkelsgilde-Høslfest og 
Mortensgilde. 1 en praktisk Ordning af et mangeartet Stof er del 
lykkedes Hr. Møller al fremkomme med alle de Oplysninger, man 
med Billighed kan forlange af el encyklopædisk Værk. Da For
fatteren besidder en meget omfattende Viden netop som Fest
forsker, vil man forsla, det er et fortrinligt Bidrag, han har leve
ret om de danske Årsfester. J. S. Møller har forsynet sin Afhand
ling med udførlige Henvisninger.

En smuk Folkelivsskildring fra Skern- og Tistrnpegnen mel
lem Ringkøbing og Varde findes i den nu afdøde 80-arige Bonde
kone Kjersten Alkærsigs Erindringer, der er samlede i Bogen: 
»Folk fra Vesterhavsfiaden« (Nyt Bogforlag, Odense 1938, ill., 
112 S.). 1 en tiltalende Form og med mange godt sete Enkelt
heder berettes her om gammeldags Jul, om Slet og Høst og Råd 
mod Sygdomme. Mindre udførlige er Oplysningerne om Tælle
lys, Arbejdet med Ulden, Vævning, Giflermålshislorier (med et 
Eksempel på en Sunds-Amerikaners Optræden), Hedeopdyrkning 
m. m. Bogen giver smukke Bidrag til Forståelse af det religiøse 
og folkelige Åndsliv i Vestjylland i del sidste Par Menneskealdre. 
Kjærslen Alkjærsig var stærkt grundtvigskprægel, hvorfor hendes 
Erindringer indeholder Tak og Hyldest til Højskolebevægelsen og 
dens folkevækkende Betydning.

1 Afsnittet »I Mands Minde« i Axel Garboes Bog: Agersø i Store 
Bælt (S. 197—268) findes en alsidig Fremstilling af Øens gamle 
Folkeliv i alle dets Faser, bl. a. gode Oplysninger om Årets og 
Livets Fester, Arbejdsgildcr, Bylav, Boliger o. s. fr. Den udmær
kede Bog slutter med en smuk Skildring af Agersøs Begravelses
skikke og de opklappede Grave på Kirkegården. — I Historisk 
Årbog for Thisted Amt 1938, 79—90 fremkommer N. Sodborg i 
Bidraget »Fra Hannæsland i gamle Dage« med nyttige Oplys-
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ninger om denne afsides Egns Skikke knyttet til Fødsel og Dåb, 
Bryllup og Begravelse, Jul, Høst (også Hø og Raps), Bagning, 
Brygning m. v. Fra omtrent samme Egn stammer J. Yde Kirks 
slet ikke få, fra mange Hold tilvejebragte, Optegnelser om om
vandrende Helligtrekongerstjernesangere i Thy og Hanherrederne 
(Thisted. Ärb. 1938, 107 ff.). Et godt Stof er her samlet og om
hyggelige Oplysninger om Meddelelsernes Hjemmelsmænd giver 
Afhandlingen el solidt Præg. Den supplerer godt Dr. Marius Kri
stensens Undersøgelse i Danske Studier 1925 om Helligtrekongers- 
sang i Danmark. 1 Sønderjydsk Maanedsskrift 1938 findes i M. 
P. Ejerslevs Folkemindeoptegnelser fra Mellemslesvig godt Stof 
om Fester, Bylavsskikke m. m., medens Hans Ellekilde smsts. 
har en interessant Afhandling om Høst s kikke i Angel og Svans, 
ligesom han behandler Fok, Hundeneg og Basse i et andet Bi
drag i Månedsskriftet1). Fynsk Hjemstavn 1938 har naturligvis 
C hr. Pedersens »Gilder i Sønderby« og Jørgen Plougs værdifulde 
Stykke om Sessionsdag og Soldatergilde for Horne 40 Ar tilbage.

Om del gamle Landsbystyre forefindes der nogle få Bidrag at 
nævne. C. Klitgaard har haft det Held i Horns Herreds Tingbog 
1647 at finde omtalt Bindslev Gildehus, i øvrigt det eneste, Klit
gaard under sine mange Studier i Vendsyssels Historie er truffet 
pa. Bindslev Gildehus stod på Præstegårdens Grund, der måske 
oprindelig er et gammel Kultsled (Vends. Arb. 1938). — Om 
Snold elev og Tune Bylav findes der Oplysninger i Th. Mølbys 
m. fl.’ Bog: »Snoldelev-Tune« (1939), der er Levering for 1938 
fra Hist. Sf. f. Kbhvns. Amt. Man hører her om Snoldelev Bylavs 
Horn, Oldermandsgilde, Søpenge, Bytræ i Tune m. m. — I Fra 
Holbæk Amt 1938, 86—105 er i en praktisk Fremlægning med
delt et fyldigt og godt Stof om Bystævnepladser, Bylav, Older
mænd, By horn, Bylavsgilder og Arbejdsgilder i Ods- og Skippinge 
Herreder. Fra Thisted Amt er der ikke overleveret nær sa rig
holdige Oplysninger om gammelt Bystyre som fra Nordvestsjæl
land, hvad man kan se i Thisted Arb. 1938, 34—48, hvor der for
uden en Omtale af Amtets Vider og Vedtægter anføres Enkelt
heder om Gildelav og Arbejdsgilder. — I denne Forbindelse kan 
man passende henlede Opmærksomheden på Red. Jacob Wol- 
sings Afhandling: Pilehegn på Lolland (L.-F. Arb. 1938, 1—16).

l) I Digteren P. II. Hastes Idyller findes Enkeltheder af kulturhistorisk 
Værdi, navnlig vedrorende Høst på Stevns i 1790’erne (se Danske Studier 1938, 
93—96).

Fortid og Nutid. XIII. 14
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På denne 0 lod Chr. Ditl. Reventlow til Christianssæde indføre 
Hegn- og Læplantning. Wolsing giver en Række Oplysninger om 
Pilearternes Botanik og Pilenes Behandling (Stævning), om Heg
nenes Pasning og Gærdernes Lukning. Da Pilehegnene ikke var 
økonomiske for Landbruget, blev de senere udryddede. Også 
Mergelgravenes Forsvinden har Forf. Bemærkninger om. Han har 
leveret et godt og nyttigt Bidrag om et ret ejendommeligt Stykke 
Bondehistorie.

Da det er meget sjældent, man har skriftlige Bidrag fra lidt 
ældre Tid om Landsbymenneskers Liv og Kår udarbejdede af 
Bondestandens egne, skønner man særligt på, når sådanne fore
fundne Bidrag fremdrages og gøres let tilgængelige, således som 
Poul R. Poulsen har gjort det for Fæstebonden Niels Remmers 
Vedkommende i Østjydsk Hjemstavn 1938, 134—41. Niels Rem
mer (f. 1772) fra Skivholme Terp var en intelligent Mand, hvis 
skriftlige Arbejder indeholder kulturhistoriske Enkeltheder af In
teresse, ligesom han også i sine Småstykker fremsætter Samfunds
betragtninger etc., der har deres Værdi, idet de er Udtryk for, 
hvad en af Bondestandens egne tænkte i en Tid, da næsten ingen 
Bønder skrev. — Husmand og Podemester Jørgen Thyrresens 
Erindringer (Østjydsk Hjemstavn 1938, 174—82) indeholder 
mange saglige Detailler om Soldaterliv og Husmandskår i Frede
rik VI’s Dage, altså fra en Tid, hvorfra man ikke har nævnevær
digt Erindringsstof nedskrevet af en Husmand selv. Thyrresens 
Optegnelser er affattede i 1865 og deres Indhold stammer fra 
Kaløvigegnen.

I Gruppen af Folkelivsskildringer er Johannes Vinthers Udgave 
af sin Moders Erindringer Perlen. Der er en egen Stemning over 
Jobs. Vinthers Bidrag (Østj. Hjemstavn 1938, 82—97), der inde
holder Oplysninger fra Skanderborgegnen, især fra Stilling og 
Ørskov. Man læser her om Dagligliv, Bondearbejder, Fester. 
Skolegang og Konfirmation, 1848, 1864, om gamle Bønder og 
deres Væremåde, om Præster og Lærere og andre Personligheder, 
der var med til at præge Folkelivet i afvigte Århundrede i den 
skønne Egn mellem Skanderborg og Horsens. — Fra 1860— 
70’erne er de Skildringer fra et Husmandshjem i Linå, som Edi>. 
Eqeberg har offentliggjort i Østj. Hjemstavn 1938. 158—165. 
Efter at have meddelt en omhyggelig Beskrivelse af en Husmands 
Bygninger, fortæller Egeberg smukt om Landbrug og Dagligliv i 
Per og Sidselmaries Hjem, for endelig at skildre et Bryllup i 
Hjemmet, da en af dets Døtre blev afsat. — Om gammel Bygge-
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skik, Hoveri, Veje1) og Sagnoverlevering fra Beder og Malling 
Sogne er der i Østj. Hjemstavn 1938, 63—73 leveret et Bidrag 
med gode Enkeltheder i. — Fra Fjencls Herred (Vridsted Sogn) 
har Pastor J. P. Lundøe i Fra Viborg Amt 1938, 25—97 i en Skil
dring, der fortrinsvis har Barndoms- og Ungdomserindringer til 
Forudsætning, fremsat en Række underholdende Oplysninger om 
bekendte Folk i Egnen Syd for Skive i 1870—80’erne. Man hører 
her om Pastor A. Winding, Kræn Haagebro (den gamle Kroejer 
i Hagebro), Niels Pæjsen i Trevad og flere andre Fjandbocr, som 
man kender fra Jeppe Aakjærs Værker. Lundøes Afhandling læses 
som et godt Supplement til Aakjærs Erindringer. —

Mere specielle Områder indenfor gammelt Folkeliv findes der 
Oplysninger om i nogle Arbogsbidrag. Således har L. Larsen 
Eske i Lolland-Falsters historiske Arbog 1938, 40—56 offentlig
gjort en Levnedstegning af Musiker og Væver Hans Chr. Hansen 
i Ønslev. Denne Mand førte Dagbog og Regnskabsbog, så man 
får i Larsen Eskes Uddrag af disse et lærerigt Indtryk af en 
Landsbyspillcmands Kår i første Halvdel af forrige Århundrede. 
I hans Regnskab (fra 1844 og senere) får man Besked om Priser 
på Landbrugsvarer, så her findes Oplysninger af mere almen 
Interesse. — Chr. Holtet har i sin Afhandling om Skvæt Mølles 
Historie (Østj. Hjemstavn 1938, 183—200) på Grundlag af Arkiv
studier givet en god Fremstilling af Mølleriet her ved Skander
borg. Søren Knudsens Tegninger, der ledsager Holtets Tekst, er 
værdifulde, og hans Iagttagelser om Skvæt Mølles Bygningers 
Arkitektur er også af Betydning. — Om Markeder er der skrevet 
et Par Bidrag, der hver på sin Vis er til Gavn for Forståelsen af 
gammelt Folke- og Handelsliv. C. Klitgaard omtaler (Vendss. 
Årh. 1938, 329—30) Tolne Marked, der nok oprindelig var et 
Kildemarked, hvorom man dog ikke véd noget. Klitgaard har 
Oplysninger om Slagsmål og Mord på Tolne Marked i 1539 og 
1631 samt Bestemmelser om Opførelse af Boder til Markedet 
1639. — R. P. Randløvs Markedsskildring (Østj. Hjemstavn 1938, 
152—56) fra Skanderborg er skrevet ud fra egne Erindringer 
o. 1870. Markedet var da for Landsbybefolkningen den store Op
levelse. Randløvs Omtale af Gader og Torve, Handelsmænd, Gøg
lere, Lommetyve m. m. er værdifuld ved sine mange konkrete 
Enkeltheder. — Foruden på Markederne blev der også handlet 
ved Dørene med omvandrende Kræmmere, Den 90-årige Niels 
Boel har til T. Kragelund fortalt om sit Liv som Kræmmer. Niels 
Boel handlede med Tøj og hjemsøgte Ribe-Esbjærg-Egnen, men

l) Om Hoveri og Veje på Mors se Morsingboer i gamle Dage IV (1938).
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kom dog også undertiden på Handelens Vegne længere Syd pä 
(Fra Ribe Amt 1938, 120—32). — Vagabonder kan man under
tiden finde Oplysninger om i Tingbøgerne, idet disse Samfunds
medlemmer ofte forbrød sig mod Loven, hvad man kan erfare 
ved at læse Niels Stenfeldts Tingbogsuddrag (Sorø Amts hist. 
Ärb. 1938, 94 ff.) om Vagabonder i Haraldsted og Allindemagle 
i 1640. Man lærer af dette lidt om hine Eksistensers ikke mis
undelsesværdige Levekår. Gunnar Knudsen har ledsaget Sten
feldts Stykke med nogle gode sproglige og kulturhistoriske Op
lysninger, bl. a. om Lokaliteten Kongens Hus og Kongens Kam
iner, der af Knudsen tolkes som et Barfred. — I Fynsk Hjem
stavn 1938 har G. Schovsbo en Redegørelse for Kistebrevenes Al
der og Betydning (suppleret af G. Knudsen), så nu ved man også 
Besked om denne Specialitet.

I denne Oversigt må det ikke lades uomtalt, at Salomon J. Fri
felt har skrevet en tyk Bog: Fra Vildornen til Baconsvinet (Gyl
dendal 1938. 502 S., ill.), hvori der findes Afsnit om Svin på 
Skoven, Brændepenge og Oldengæld, Svinehyrden. Svinet i 
Landsbylove og i Købstædernes Markvedtægter. Svinehandel og 
Svinedrivere, Slagtetid og Pølsegildc, forskellig folkelig Overleve
ring om Svin o. s. v. Bogens Indhold rækker fra Skaldyngernes 
Tid og til Esbjerg Andels-Svineslagteris Halvthundredårs-Dag 
19. Marts 1938. Det omfangsrige Arbejde er forsynet med en for
trinlig Litteraturliste, så man kan nu let finde en Mængde Vær
ker, hvori Svinene i vort Lands Erhvervs- og Kulturhistorie er 
omtalt. Del er en meget nyttig og underholdende Bog, Frifelt her 
har udarbejdet. Den bringer også gode Oplysninger om Andels
sagens Historie.

Nu har Jobs. E. Tang Kristensen udsendt Registerhæftet til 
Evald Tang Kristensens Danske Sagn Ny Række (Reitzels Forlag. 
124 S.). Det er forsynet med Meddelerregister, Stedregister, Ret
telser og Tilføjelser. Det omhyggeligt udarbejdede Register er 
ganske uundværligt for enhver, der har Brug for det vældige Sagn
værks Ny Række.

I en smuk Sagnundersøgelse i Fynsk Hjemstavn 1938 gennem
går Lektor Hakon Müller systematisk Sagnene om det gloende 
Genfærd ved Sandholt. — En Udgave af Sagn og Æventyr fra 
Skelskøregnen findes i Sorø Ärb. 1938, 60 ff., hvor man i Chr. 
Jespersens Gengivelse læser udførlige Sagnoptegnelser om Palle 
Fragtmand og Troldene i Maglehøj, Grængebjergtrolden, Trolde 
og Ellefolk i Basnæs Skove o. s. v. Der er ingen særegne Typer i 
Sagnene, der giver et noget romantisk Indtryk af en sjællandsk
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Egns Overlevering af denne Form for Folkedigtning. I Aage Sø
rensens dygtige Afhandling: Ommersyssels Ødekirker (Fra Ran
ders Amt 1938, 28—103) er der ved Omtalen af hver Kirkeruin 
inddraget stedligt folkloristisk Stof, f. Eks. hvad der til hver Ruin 
er knyttet af Sagn om hellige Kilder, Sten m. v. Afhandlingen er 
forsynet med rigelige Henvisninger og med en almen religions
historisk Indledning. — I Fra Ribe Amt 1938. 17—34 har K. 
Høgsbro Østergaard og H. K. Kristensen meddelt Resultatet af 
en Udgravning af Kapelbanken i Torstrup. Her fandtes St. Ger
truds Helligkilde. Man kunde ønske mange flere lignende arkæo
logiske Undersøgelser af vore udvalgte Kildevæld. Pest tjørne er 
omtalte i Bogen: Snoldelev-Tune (1939), S. 165—66.

Gudmund Schütte har i Fra Himmerland og Kær Herred 1938, 
79—101 i et Hjemstavnsmødeforedrag givet en Oversigt over 
Himmerboernes Oprindelse og Folkeart. Han fremdrager Oplys
ningerne fra Ptolemaios’ Kort, omtaler Kimbrerlogel, Himmer
lands Tyr, Knarkvognen, den vilde Jæger, Hakkelsemanden m. m. 
1 Festskriftet til C. Klitgaard 1938, 259—64 giver Dr. Schütte også 
en Fremstilling af Kimbrernes Tyredyrkelse, ligesom han omtaler 
dens internationale Udbredelse. Og endelig har Schütte i Zeit
schrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 
67. Bind (1939), S. 377—88 i en polemisk Opsats søgt at bevise, 
al Kimbrerne kom fra Himmerland.

Om Fugle har ikke mindst Fr. L. Grundtvig tilvejebragt meget 
Folketrosstof (nu i Dansk Folkemindesamling), ligesom han har 
skrevet et Par Bøger om de fjedrede Skabninger i Folkets Digt
ning og Tro. Siden er der ikke fremkommet nævneværdigt på 
Dansk om dette Emne. Det er derfor påskønnelscsværdigt, at 
Tage la Cour har udgivet Bogen: »Gøg, Stork og Svale i Sagn og 
Tro« (P. Haase & Søn 1938, 94 S.), da man i dette velordnede 
Arbejde finder samlet en Række forskelligartede Optegnelser fra 
ældre og nyere Tid om de tre nævnte Fugles Plads i Folkeovcr- 
leveringen. Hr. la Cours Bog. der ikke prætenderer at være et 
videnskabeligt Værk, er forsynet med en god Litteraturfortegnelse, 
og man må rigtig ønske, at han vil fortsætte med Offentliggørel
sen af sine folkloristiske o. a. Samlinger om danske Fugle.

J. S. Møllers Bidrag i Festskriftet til Klitgaard, 215—29 inde
holder sikkert Hovedparten af den Overlevering, der på Dansk 
foreligger om Snoge, der opholdt sig ved eller i Menneskers Bo
liger. Husslangen mentes at bringe Lykke til Huse, og det voldte 
Ulykke, når den dræbtes. Foruden en instruktiv Gennemgang af
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det danske Stof om Husslangen fremkommer Møller med nogle 
Oplysninger om dens store Rolle i Religionshistorien. — På mere 
litterær Måde behandler Poul Helveg Jespersen (Danske Studier 
1938. 147 ff.) »Sneglen i Digtning, Tale og Folketro«. Ved Hjælp 
af mange Eksempler fra ældre og nyere Skønlitteratur og Folke- 
overlevering lykkes det Forf, at give et alsidigt Indtryk af Sneg
lens folkloristiske Betydning. — I H. Grüner-Nielsens Afhandling: 
»Mathias Moths Landsindsamling af danske Ord 1697—1700« 
(Sprog og Kultur 1938) findes S. 126—28 Oplysninger om og 
Uddrag af Pastor Hans Olufsen Nysteds Optegnelser fra Løs
ning. Af den gamle Præsts Meddelelser om Ordet April, og hvad 
der var at bemærke om dette i sproglig og folkloristisk Hen
seende, kan man se, at der har eksisteret en meget fyldig Tradi
tion blot om denne ene Måned. I vor Tid er så at sige alt glemt 
af, hvad der o. 1700 var en levende Virkelighed i Folkets Tale 
og Tankesæt. — Overtro blandt Fiskere på Horsens Fjord har 
Arnold Hansen et godt Stykke om i Østjydsk Hjemstavn 1938, 
156—57. Det er ligeledes Folketro og Varsler, Esper Brogaard 
(i Skivebogen 1938, 113—121) bringer Eksempler på fra Midt- 
salling. Navnlig Barselvarsler og Regler for Handlingers Tillade
lighed har Brogaard gode Enkeltheder om.

£
Et folkepsykologisk Bidrag har Søren Vasegaard (Fra Him

merland og Kær Herred 1938, 101—119) meddelt i sit Foredrag 
ved Hjemstavnsstævnet i Års 1937. Vasegaard, der selv er Him- 
merbo, har de bedste Betingelser for at vurdere sin Hjemegns 
Befolkning. Ved at fremdrage Gravskrifter og gode Eksempler 
på Sparsommelighed og Hjælpsomhed er det lykkedes ham at 
give en fortrinlig Skildring af Himmerlands Befolkning.

Hovedværket Danmarks gamle Folkeviser er i 1938 blevet sup
pleret med to Storhæfter, begge udgivne af II. Grüner-Nielsen på 
Schultz’ Forlag. Det ene Hæfte er Teksttillægets 2. Hæfte til 
Bind X (S. 97—240), hvori findes Tillægsoptegnelserne til DgF. 
Nr. 76—112. Udgiveren har ledsaget Teksterne med meget ud
førlige Kommentarer, indeholdende en Mængde betydningsfulde 
folkloristiske og litteraturhistoriske Oplysninger, som man har 
megen Gavn af at gøre sig bekendt med. Ikke mindst Under
søgelserne om Viserne: »Jesus og Jomfru Marie« og »Marie Mag
dalena« (Nr. 97, 98) er smukke Vidnesbyrd om Grüner-Nielsens 
omfattende Lærdom. Det andet Hæfte, der er udsendt i DgF.’ 
Række, er H. 2 af Bind XI (S. 57—140). hvor Melodierne til Nr.
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51—114 er udgivne og forsynede med alle tænkelige Oplysninger. 
Begge Hæfter viser, at Grüner-Nielsen uden Tvivl er den kyn
digste Folkeviseudgiver, vi til nogen Tid har haft, og det er der
for let forståeligt, at han nyder megen international Anseelse som 
F olkevisef orsker.

I »Morsingboer i gamle Dage« IV (1938) findes en Oversigt 
over det morslandske Folkevisestof. Ligeledes er i samme Bog 
meddelt Oplysninger om det fra Limfjordens største 0 tilveje
bragte Eventyr- og Folkedansemateriale.

I Skivebogen 1938, 125 ff. har J. C. Krogh givet gode Oplys
ninger om gamle Sallingdanses Bibliografi samt angivet deres 
Navne og meddelt en instruktiv Vejledning i Dansenes praktiske 
Udførelse. *

Af Folkemindeforskeren F. Ohrt (1873—1938), hvis efterladte 
Afhandling om Merseburgformlerne som Galder er offentliggjort 
i Danske Studier 1938, er der ved L. L. Hammerich meddelt en 
Levnedsskildring i Vid. Selsk. Medd. 1939, ligesom der i Sønder- 
jydske Årbøger 1939 findes en Biografi af denne fremragende 
Videnskabsmand. Ohrt var en af de første danske Sprogforskere, 
der gjorde Folkeminde- og Dialektoptegnelser i Fjoldeegnen. Han 
var dernede i 1913 og udspurgte vist de samme Mennesker, som 
J. B. Høyer nogle År i Forvejen havde besøgt på sine sydslesvigske 
Indsamlingsrejser (se Sdj. Årb. 1938, 51—-63). — Måske den 
sidste, der kunde Dansk hernede, Gamle Tinne i Bjerrup, død 
1937, har Anders Bjerrum skrevet en smuk Karakteristik af i 
Danske Folkemål 1938, 1—14. — Nævnes bør det her, at H. P. H. 
Novrup i Fra Ribe Amt 1938—39 har udgivet Erindringer af H. 
F. Feilbergs Fader, Pastor N. L. Feilberg, og at der i Bogen om 
Johan Skjoldborg (1938) findes Oplysninger — flere end i Skjold
borgs Erindringer — om hans Indsamling af Folkeminder i Han
herrederne i 1880—90’erne. — I »Morsingboer i gamle Dage« IV 
er der et Kapitel om Evald Tang Kristensens Indsamling af Folke
minder på Mors og et lignende om Frode C. VV. Rambusch’s 
Folkemindeindsamling på nævnte 0 samt andre Steder. — Vand
inspektør Palle Fløe i Vostrup (1839—1916), der sendte nyttige 
Oplysninger til Feilbergs Ordbog og meddelte E. T. Kr. adskillige 
Folkeminder, har Lærer J. Jørgensen Borup i Bøvling skrevet en 
udførlig Levnedsskildring af i Hardsysscls Årbog 1938. Palle 
Fløe har også optrådt som lokalhistorisk Forfatter, bl. a. sammen 
med Oluf Nielsen.

Endelig skal anføres, at Højskoleforstander Rasmus Nielsen, 
Særslev, i Østjydsk Hjemstavn 1938, 60—65, har offentliggjort
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en meget smuk og underholdende Karakteristik af den østjydske 
Eventyrfortæller Peder Laursen (1904—86) fra Lisbjærg. Den 
fattige og blinde Mand kom ofte i Rs. Nielsens Barndomshjem. 
Ved sin Eventyrfortællen glædede han mange og efterlod sig et 
smukt Minde. R. Nielsen oplyser lærerigt om et Sammenstød han 
havde på Voldbv Højskole med E. Tang Kristensen. Senere var 
E. T. Kr. en ret hyppig og velkommen Gæst på Særslev Højskole, 
så de lo Mænd må jo efterhånden være blevet gode Venner. — 
Sønderjydske Stednavne er med Udsendelsen af 11. Levering 
(Gads Forlag) blevet færdig med Sønderborg Amt. og Bind V er 
dermed afsluttet. Som det var at vente, er Sundeved og Als Lands
dele, hvor det myldrer med Marknavne. Da mange af disse inde
holder gamle og særegne Navneled, har det til voldt Vanskelig
hed al tolke dem, hvorfor man hyppigt kan få Lejlighed til al 
glæde sig over den Dygtighed, der er udvist af Stednavneforskerne 
under deres Arbejde med at forklare ejendommelige Navne. Det 
er dog Landsbynavnene, der frembvder det sværest tilgængelige 
Sprogslof, hvad man kan overbevise sig om ved at læse Artiklerne 
om Navne som Stevning, Stolbro. Svelstrupskov, Øvelgønne, Gøl- 
linggård og Himmark. Historikere og Topografer kan have megen 
Nytte af »Sønderjydske Stednavne«.

August F. Seh midt.

Byer og Byhistorie.
Interessen for Byhistorie har gennem de sidste Aarlier stadig 

været stigende, i en Række Lande er fremkommet betydelige hi
storiske Værker om Byer og Byinslitulioner. Vore Nabolande har 
fulgt godt med i denne Udvikling, fra Norge behøver kun at næv
nes et Værk som Edv. Bulls: Kristianias Historie, mens Sverige 
bl. a. kan møde med N. Ahnlunds: Sundsvalls Historie og L. M. 
Bååth: Hälsingborgs Historia. For Sveriges Vedkommende maa 
tillige peges paa »Sveriges Stadshistoriska Instituttet«, der har 
til Formaal at tilvejebringe et maalbevidst videnskabeligt Forsk
ningsarbejde med svensk Byhistorie som Objekt. Delte arbejder 
med Ordning og Publikation af Kildemateriale til Byhistorie, vej
leder ved byhisloriske Arbejder og udsender Afhandlinger og 
større Værker angaaende Hovedproblemer i svensk Byhistorie.

Herhjemme kan vi vel ikke tale om et maalbevidst videnskabe
ligt Arbejde med byhisloriske Problemer. Dette skyldes i første 
Række manglende Interesse hos de danske Faghistorikere, kun 
et Faatal har givet sig af med Studiet af vore Købstæder og deres 
Forhold; nævnes maa dog P. Munchs og M. Mackeprangs Studier
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i dansk Købstadstyrelse, Hugo Matt fliessens forskellige Arbejder 
om Købstadsforhold i Middelalderen og Albert Olsens Undersø
gelser over Byernes Befolkningsproblemer i Merkantilismens Tid. 
Videnskabelige Arbejder over enkelte Købstæders Udvikling har 
heller ikke fristet vore Historikere i større Tal, blandt de faa 
Værker af denne Art maa nævnes Hugo Matthiessen: Fredericia 
1650—1760.

Da Faghistorikerne i nogen Grad har svigtet paa dette Om- 
raade, maa vi være Amatørhistorikerne taknemmelige, fordi de i 
saa stort Omfang har taget Opgaven op. Det er dem. der har 
Æren af, at en stor Del af vore Købstæders Historie1) paa nær
værende Tidspunkt er blevet skrevet. Disse Købstadhistorier er 
ofte skrevet af Mænd, der har sat mange Aar af deres Liv ind paa 
Opgavens Løsning, de er gaaet til Sagen med den største Enthusi- 
asmc, og har dertil udvist den store Flid og Taalmodighed, der er 
nødvendig for at komme gennem de Bjerge af Arkivalier, som 
findes fra saagodtsom enhver Købstad. Meget værdifuldt Kilde
stof har herved set Dagens Lys. og mange af de Enkeltheder, 
der er nødvendige for at danne et Helhedsbillede af Byernes Ud
vikling, er herved fremdraget.

De ældste danske Købstadhistorier gaar langt tilbage i Tiden, 
allerede i 17. Aarh. kom »Beskrivelser« af forskellige Byer, der 
som Regel indeholdt en Del historisk Stof. Egentlige Købstad
historier fremkom dog først i forrige Aarh., den betydeligste af 
disse var J. Kinch: Ribe Bys Historie, som i to Bind (1869—1884) 
naar op til 1660. Kinchs Værk hævder sig endnu som en af de 
allerbedste danske Byhistorier. Hans største Fortjeneste ligger i. 
at han fremdrager et meget omfattende Materiale og lader del 
blive en meget indgaaende Bearbejdelse til Del. Naar Værket er 
blevet saa stort, som det er, skyldes del for en stor Del, al han 
af trykker en lang Række Dokumenter in extenso, hvad man vel 
nok vilde undlade i en moderne Købstadhistoric.

Med Kinch: Ribe Bys Historie blev der skabt en god Tradition 
for dansk Byhistorie, og mange Byhistorikere har lært af hans 
Værk. En Række betydelige Arbejder kunde nævnes, her skal 
dog blot henvises til P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til 
Nutid, og til C. Klitgaards Værker om Skagen og Hjørring.

Trods del store Arbejde, der i de fleste Tilfælde er udført, til
fredsstiller dog en Del af de danske Købstadshistorier ikke alle

9 En Fortegnelse over danske Byhistorier findes i V. Ilermansen: Byhistorie 
i »Ilaandbog i Hjemstavnslære« ved Regnar Knudsen.
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videnskabelige Krav, hvilket jo helst skulde kunne forenes med 
de lokale Læseres Interesser.

Et Omraade, der ofte lader en Del at ønske, er Kildekritikken. 
Der er undertiden for stor Tilbøjelighed til at anse alle Kilder for 
at være lige gode og derfor uden videre benytte dem, som de fore
ligger. En af de hyppigste Forsyndelser, som begaas i denne Hen
seende, er at betragte Borgernes hyppige Klager til Regeringen 
over Nød og Fattigdom som gyldige Udtryk for Byernes økono
miske Forhold. Disse Klager vil i mange Tilfælde vise sig at være 
overdrevne. Klager var blot den gængse Maade at udtrykke sig 
paa overfor Staten.

Hvad Valget af Stof angaar er vore Byhistorier ofte vidt for
skellige, men i de fleste spiller det personalhistoriske Stof dog en 
meget fremtrædende Rolle. Dette kan være berettiget, naar blot 
Personskildringen er begrænset til de Mænd, hvis Indsats har væ
ret af Betydning for Byens Udvikling, men der ligger en Fare i 
Bestræbelserne for at medgive samtlige Degne, Præster, Byfogder, 
Borgmestre etc. saa mange biografiske Data som muligt. Dette 
vil som Regel hverken have videnskabelig eller lokal Interesse, 
og det maa derfor betegnes som overflødigt. Hvad Stoffet angaar, 
kunde nu og da en stærkere Bearbejdelse være at ønske. Saaledes 
anføres i mange Tilfælde kun Eksempler paa et eller andet, hvor 
det maaske havde været muligt at foretage en statistisk Bearbej
delse af det foreliggende Materiale. Eksempler kan undertiden 
give gode Illustrationer af et eller andet Forhold, men det gælder 
saavidt muligt altid at faa fat i det typiske, og det maa bygge 
paa et statistisk Grundlag.

Man savner nu og da en skarpere Problemstilling, en kraftigere 
Understregen af det, der til enhver Tid var det væsentlige for 
Byens Liv, det være sig i økonomisk Henseende, hvad Bystyret 
angaar, i de sociale Forhold o. 1., til Gengæld kunde en Række 
Detailler ofte uden Skade udelades.

Paa et Omraade er adskillige af de senere Aars Byhistorier ret 
svage, nemlig hvad Byens Forhold til dens Omgivelser angaar. 
En By er jo ikke bare en Samling Huse indenfor bestemte Græn
ser, men en Faktor af større eller mindre Betydning paa mang
foldige Omraader for dens Omegn. Enhver By har et Opland, 
som den er bundet til i økonomisk Henseende. Oplandet er saa- 
vel Leverandør som Aftager og af afgørende Betydning for Byens 
Vækst og Trivsel. Byernes store Interesse for Oplandet støder vi 
Gang paa Gang paa, enten det nu drejer sig om Forbud mod Mar
keder, Forsøg pa at skabe Læbælter eller Kamp mod ulovlige 
Havne og ulovlig Handel. Vi ser Nabobyer kæmpe om hinandens
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Opland under mange Former, i gammel Tid ved Erhvervelse af 
Monopol- og Stapelstadsrettigheder, i nyere Tid bl. a. ved Jern
bane-, Vej- og Rutebilspolitik. Alt dette danner et af de mest 
interessante Kapitler i vore Byers Udviklingshistorie, men har 
hidtil været paaagtet i for ringe Grad.

Mere er der som Regel gjort ud af Købstædernes Forhold til 
Staten, sagtens fordi det træder tydeligere frem i Kildematerialet, 
men ofte savnes dog en nøjere Redegørelse for den Indflydelse, 
Statens forskellige Faser af Købstadpolitik i hvert enkelt Tilfælde 
har haft for vedkommende By.

Et andet Omraade, der forsømmes i nogen Grad, er den nyeste 
Tids Historie. Medens der i mange Tilfælde ofres en Del Plads 
paa Byens Forhistorie, d. v. s. paa tilfældige arkæologiske Fund, 
der er gjort i Byen og dens nærmeste Omegn, og som i og for sig 
ikke har noget at gøre med Byen som saadan, er de sidste halv
hundrede Aar noget sparsomt behandlede, og det selvom Byerne 
i denne Tid har gennemløbet en Udvikling som aldrig tidligere. 
Som Regel gives der kun en Del nærmest skematiske Oplysninger 
om Virksomheders Anlæggelse, Forretningers Udvikling o. 1., 
mens en dyberegaaende Undersøgelse af de stedfundne Ændrin
gers Aarsager og Virkninger ganske savnes. Saameget mere mær
keligt er dette, som Materialet til denne Udviklings Historie er 
stort og let tilgængeligt, og dertil kommer, at de fleste Lokalhisto
rikere selv har oplevet en Del af Udviklingen.

1 det sidste Aarstid er Rækken af danske Byhistorier blevet for
øget med J. Aldals: Hols.tebros Historie, E. Svenstrup: Grenaa 
Bys Historie og med Viborg Købstads Historie samt »Aarhus gen
nem Tiderne« under Redaktion af J. Clausen, E. Haugsted, E. Sejr 
og R. Knudsen.

Aldals »Holstebros Historie« ligger den sædvanlige Byhistorie- 
type ret nær. Et meget stort Materiale er samlet fra trykte og 
utrykte Kilder, og mange værdifulde Oplysninger om dansk Køb
stadliv gennem Tiderne er at finde i Bogen. Efter en geologisk 
og forhistorisk Indledning, hvori de Terrænforhold, der førte til 
Fremkomsten af en Købstad paa Holstebro Plads, meget rigtigt 
er paaviste, føres vi gennem Middelalderen med dens ret spar
somme Kildemateriale op til den nyere Tid og videre til vore 
Dage. Bestandig gøres der grundigt Rede for økonomiske For
hold, Bystyre, Kirker, Skoler, Bispegaarden, Ildebrande, Trold- 
domssager og større Begivenheder i Byens Historie saasom dens 
Skæbne under de forskellige Krige, Palle Dyres Drab o. 1. Flere 
af Afsnittene er udmærkede, bedst Skildringen af Holstebros Mar-
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keder gennem Tiderne, som gennem en Række værdifulde Træk 
giver et godt Billede af en meget væsentlig Side af de danske 
Smaakøbstæders Handelsforhold.

Forfatteren kalder i Forordet Bogen en Haandbog i Holstebros 
Historie, der skal kunne give Svar paa alle rimelige Spørgsmaal 
desangaaende. Det haandbogsaglige mindes man lidt for ofte 
om under Læsningen, især paa to Omraader træder det for stærkt 
frem, nemlig angaaende den nyeste Tid og Personalhistorien. For 
den nyeste Tids Vedkommende gives en Række ret korte Oplys
ninger om Kirker, Valgmenigheder, Læger, Sygehuse, Apoteker. 
Postvæsen, Jernbaner, Havnen, Lystanlæg etc., men intet Forsøg 
paa en Analyse af de økonomiske og sociale Ændringer, der har 
skabt det nye Holstebro. Saaledes gives der bl. a. en Del Aarstal 
og Kendsgerninger om Jernbaneanlæggene, men saare lidt om 
hvad Jernbanen kom til at betyde for Holstebro.

Det personalhistoriske Stof er den væsentligste Aarsag til. at 
Bogen er blevet saa diger. Der gives personalhistoriske Oplys
ninger om saa godt som alle Præster, Kapellaner, Kordegne, Rek
torer, Hørere, Borgmestre, Raadmænd, Byskrivere, Toldforval- 
lere o. s. v. Adskilligt af dette Stof føjer sig naturligt ind i Bogens 
Sammenhæng og er med god Grund medtaget, men meget har 
udelukkende personalhistorisk Interesse og hører derfor ikke 
hjemme i en Byhistorie. Korte Lister over Embedsmændenes 
Navne vilde i de fleste Tilfælde været tilstrækkeligt. Saa kunde 
det rige personalhistoriske Stof eventuelt have set Lyset i et andel 
Bind.

Denne Fremgangsmaade er fulgt af C. Svenstrup i »Grenaa Btjs 
Historie« Bind B. Bogen giver en personalhistorisk-topografisk 
Beskrivelse af Byens Ejendomme i Søndergade, paa Torvet og i 
Storegade. Forfatteren følger hver eneste Ejendoms Skæbne fra 
ca. 1700 og op til vore Dage ved at give biografiske Skildringer 
af dens Beboere gennem samme Tidsrum. Motiveringen for denne 
originale Fremgangsmaade er, at det derved er blevet muligt al 
medtage en Mængde Smaalræk af kulturhistorisk Værdi, som del 
ellers vilde have været vanskeligt at medtage i en sammenhæn
gende Skildring.

I det store og hele maa Forsøget siges al være lykkedes. Den 
lange Række af Borgerskildringer danner tilsammen et fyldigt og 
i mange Henseender levende Billede af Livet i en Smaakøbslad 
gennem de halvlredie hundrede Aar. Det kan dog ikke nægtes, 
at store Dele af Stoffet kun kan være af Interesse for snævert 
lokale Kredse, ja mange Ting kunde uden Skade for nogen helt 
være udeladt. Naar det f. Eks. berettes om en ikke særlig belv-
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delig Borger, at han i sin høje Alderdom brækkede sit ene Ben 
og kom godt over det, er vi ude i det rene Fyldstof, der ikke hø
rer hjemme nogensteds, selv ikke i en Bog, der er skrevet med 
direkte Henblik paa det personalhistoriske. Og altfor mange 
Eksempler af denne Art kunde nævnes.

Forfatteren bebuder, at der vil komme et Bind til af samme 
Art. Det vilde være i høj Grad ønskeligt, da det er af Værdi at 
faa en enkelt dansk Købstad som Helhed behandlet paa denne 
Maade. man maa blot ønske en noget mere kritisk Sortering af 
Stoffet, selvom det skulde medføre el Værk af betydeligt mindre 
Omfang end det foreliggende.

De fleste hidtil udkomne danske Købstadhistorier er en enkelt 
Mands Værk, men ogsaa paa dette Omraade er Specialiseringen 
begyndt at trænge ind, »Viborg Købstads Historie« og »Aarhus 
gennem Tiderne« har begge flere Medarbejdere.

Viborg Købstads Historie udgives af Viborg Byraad under 
Redaktion af Svend Aakjær; kun de lo første Bind er udkommet. 
Svend Aakjær udtaler i et Forord, at Værket ikke er tænkt som 
en Afløser af, men som el Supplement til Sliflprovst Ursins ufor
gængelige Bog »SlifIsladen Viborg«, og at det derfor hovedsagelig 
vil beskæftige sig med Byens økonomiske Udvikling, Forhold an- 
gaaende Bystyret, almindelig Kulturhistorie og Personalhistorie.

I det første Bind behandles Viborgs Historie indtil 1660 af 
Johan Hvidtfeldt. Han maalle træde til, da en af Værkets oprin
delige Medarbejdere afgik ved Døden, og han anfører, al han 
har maattet udarbejde Afsnittet i meget kort Tid. Delte mærkes 
enkelte Steder i Sproget, og nu og da nøjes Forfatteren med at 
antyde Muligheder for Problemernes Løsning i Stedet for selv 
at forsøge at løse dem. Trods disse Smaasvagheder er Afsnittet 
dog godt. En Række Problemer belyses, saavidt det sparsomme 
Kildemateriale tillader det, klart, især maa Afsnittene om Bysty
ret og de økonomiske Forhold fremhæves. I Sæder og Skikke 
fremdrages mange levende Smaatræk fra Fortidens Byliv.

A. D. de la Cour behandler i et vægtigt Afsnit Viborg Landsting. 
Han gør indgaaende Rede for dels Oprindelse og dets forskellige 
Funktioner, dets lovgivende og dømmende Magt og dets oprin
delig, mener han, store Indflydelse ved Kongevalgene. Nu og da 
kan Afsnittet blive saa rent retshistorisk præget, al man føler sig 
temmelig langt borte fra Viborg Købstads Historie, men Forfatte
ren viser lilsidst, al han ikke har tabt Viborg af Syne, idel han i 
et godt Afsnit viser, hvilken Betydning Landstinget har haft for 
Viborg som Købstad.
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Otto von Spreckelsen skriver om Viborg som Garnisonsby 
1660—1875. Heri vises tydeligt, hvor store Byrder Enevældens 
Militærvæsen paaførte Landet, og hvor store Ulemper Indkvarte
ringerne medførte for Købstadborgerne, men at Militæret Tid 
efter anden kom til at spille en saa stor Rolle som Forbruger i 
Byen, at Borgerne selv arbejdede for, at Viborg skulde blive fast 
Garnisonsby. Von Spreckelsen skriver desuden om Viborg Bor
gervæbning. Efter det forudgaaende gode Afsnit virker delte no
get tyndt, men det er maaske Emnets Skyld. Sluttelig fortæller 
Bokkenheuser levende om Viborgborgere før den store Indebrand 
1726.

I 2. Bd. skriver F. Paludan-Müller om Viborg Katedralskoles 
Historie indtil 1868. Afsnittet røber megen Viden om Fortidens 
Skoleforhold og samtidig Evne til at sætte sig ind i og forslaa 
gamle Dages Liv og Tankegang. Mens det sædvanlige Billede, der 
gives af ældre Tiders Skoleforhold, er graat i graat, som om 
Skolegangens væsentligste Bestanddele var Fattigdom, Terperi og 
Prygl, gøres der her Forsøg paa at vise, at mere humane Vilkaar 
ogsaa fandtes i hvert Fald i Viborg Katedralskole. Vi hører om 
dygtige Rektorer og gode Lærere, om Skolens relative Velstand 
og om taknemmelige Elever. Vi hører om de humane Skolelove 
fra 1575 »Harmonia«, hvori Pryglebestemmelser næsten ikke 
forekommer, løvrigt gøres der godt og grundigt Rede for Skolens 
Forhold op gennem Tiderne, om Rektorerne og Lærerne, om Di
sciplenes daglige Liv og om, hvad de lærte paa Skolen samt om 
Skolens Økonomi, der takket være Tienderettigheder og Vragret
tigheder paa Læsø som Regel var god. Alt ialt er det en udmærket 
Skildring af dansk Latinskoleliv gennem Tiderne.

Einar Poulsen behandler Almueskoleundervisningen. Efter en 
kortfattet Gennemgang af Almueskolevæsenets Udvikling i Viborg 
gaar han over til en personalhistorisk Redegørelse for Klokkere, 
Degne, Skoleholdere og andre, der har været knyttet til Viborg 
Skolevæsen gennem Tiderne.

Svend Aakjær har taget sig af Viborg Næringsliv og økonomiske 
Styre 1726—1868. Efter en Indledning om Brandkatastrofen 1725 
giver han en interessant Beregning af Bysamfundets Indtægtsfor
hold i 1725, man undres over saa relativt store Størstedelen af 
Borgernes Indtægter var. Typisk for Viborg var, at det var Em- 
bedsmænd, som havde de største Indtægter. Efter at have faaet 
Besked om Borgernes Tal om Herkomst, kommer vi til Byens 
Handel og Negotie. Forfatteren lader i Skildringen af Byens Næ
ringsliv saa vidt muligt Datidens Kilder tale selv, og Resultatet 
af denne Fremgangsmaade er her blevet godt. De fyldige Kilde-
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uddrag bringer Oplysninger om, hvad Købmændene handlede 
med, hvad de tjente og hvilke Vanskeligheder, de havde at over
vinde, især med Hensyn til Varernes Transport fra Havnebyerne 
til Viborg. Det viser sig, at de modtog Varer over Aalborg, Ran
ders, Aarhus, Horsens og Varde. Landevejstransporten var be
sværlig og dyr, hvorfor Viborgkøbmændene bestandig, men for
gæves, kæmpede for at faa lavet en ordentlig Havn ved Iljarbivk. 
Haandværkerne skildres paa samme Maade gennem Kildecitater. 
De enkelte Lavs Historie fortælles. Gennem Skatteansættelserne 
ser vi, hvorledes den enkeltes Position var indenfor Lavet. Ty
pisk for Indlandsbyen Viborg er det, at Vognmandslavel spillede 
en stor Rolle.. Der var mange Vognmænd, og de anførte Takster 
viser, al de i høj Grad har vidst at gøre deres Erhverv ind
bringende.

Sluttelig behandles Bystyret. En lang Række Regnskabsud
drag bidrager her til at give et klart Billede af Byens økonomiske 
Forhold.

P. Jensen skriver om enkelte store Virksomheder i Viborg fra 
1660—1868, de vigtigste af disse var Farverierne, Møllerne. Bræn
derierne og Garverierne.

Kai Bissing fortæller om Læger og Kirurger samt om Apoteker
virksomhed og Hospitaler. Afsnittet rummer mange interessante 
Oplysninger om Sundhedsforholdene og om de til Sygdommenes 
Bekæmpelse anvendte Midler.

Med »Aarhus gennem Tiderne«, hvoraf lo Bind paa indevæ
rende Tidspunkt foreligger, er der gjort et Forsøg paa at skabe 
en baade hvad Udstyr og Indhold angaar anseelig Købstads
historie. Arbejdet har været grundigt forberedt, et nedsat Ud
valg har gennem flere Aar arbejdet med Planlæggelsen og med 
de store Forarbejder, som var nødvendige, og Resultatet syntes 
at skulle blive Anstrengelserne værd.

De første Afsnit, som handler om Aarhus Omegn, forsøger hver 
paa sit Felt at vise, hvorfor Byen Aarhus kom til at ligge der, 
hvor den ligger. Afdøde Lektor J. M. Møller behandler Aarhus- 
egnens Geologi, E. Haugsted Arkæologien, P. Skaut ru p og S. 
Haugstrup Stednavnene, d. v. s. Aarhusegnens Bebyggelses
historie. I Tilknytning hertil skriver E. Haugsted om Aarhus’ 
Topografi gennem Tiderne. Haugsted behandler desuden Bispe
dømmets Historie gennem Middelalderen og gør grundigt Rede 
for Bispernes Virksomhed, især hvad deres Arbejde for Domkir
kens Bygning og dens Ombygning angaar. I et Par mindre Af-
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snit skriver Helge Søgaard instruktivt om Aarhus borgerlige 
Bygninger, og C. J. F. Thomsen om St. Karens Gaard.

Jens Clausen behandler Byens økonomiske Udvikling og By
styret fra de ældste Tider og op til 1750 i første Bind og fortsætter 
i andet op til henholdsvis 1843 og 1837. Ingen tidligere dansk 
Købsladshislorie har bragt saa indgaaende Behandlinger af disse 
lunner. Forfatteren møder ikke med nye Synspunkter og kom
mer ikke til overraskende Resultater nogensteds, men et stort 
Materiale fremlægges til Belysning og Bekræftelse af den hidtil 
antagne Udvikling. Fra Middelalderen er Materialet til Belysning 
af de økonomiske Forhold meget sparsomt, først efter 1400 træ
der Næringslivets Konturer nogenlunde lydeligt frem: Byen levedi4 
af Landbrug, Haandværk og Mandel. 1537—1627 var en Frem
gangens Tid især for Handelen, Folketallet steg, og Storkøbmænd 
fremkom. 1627—1701 bragte Nedgang, Befolkningstallet gik til
bage. Handelen ligeledes, Ilaandværkel holdt sig, mens Landbru
get kom til at spille en relativt større Rolle. 1701—1750 var en 
Stilstandens Tid. Landbruget var stadig af væsentlig Betydning 
for Byen, derefter følger ny Fremgang, som trods Krig og Krise 
1807—1814 fortsættes til gennem 18. Aarh. Forfatteren har i 
ikke ringe Grad forslaaet bande al faa de store Linier frem og 
samtidig at give gode Tilstandsbeskrivelser af Forholdene paa el 
givet Tidspunkt. Vi faar saaledes flere Gange indgaaende Rede
gørelser for Borgerskabets Sammensætning, for Haandværkernes 
Arbejde. Landbrugets Kaar og Storkøbmændenes Forhold.

f »Bystyret« gøres god Rede for den magtpolitiske Udvikling i 
Tidens Løb mellem de tre Faktorer i Bystyret: Kronen (repræ
senteret af Byfoged og Lensmand), Raadel og Borgerskabet (re
præsenteret af de 24 Mænd og af de eligerede Mænd) og dertil 
gives en nøje Redegørelse af de forskellige Embedsmænds Virk- 
somhedsomraader og Pligter.

I 2. Bd. fortsætter C. Fl. Steenstrup med Skildringen af Byens 
økonomiske Udvikling fra Midlen af d. 19. Aarh. til vore Dage. 
Dette Afsnit kan i mangt og meget tjene til Forbillede for en 
dansk Købstads økonomiske Historie i den nyeste Tid. Flere 
Gange gives der gode Tilstandsbeskrivelser, Forholdene belyses 
ofte statistisk, saasom Befolkningens Fordeling paa Erhverv, 
dens Inddeling i Indtægtsklasser o. 1. Aarhus’ Udvikling betragtes 
stadig paa Baggrund af den almindelige økonomiske Udvikling i 
Danmark. Men snævrere set er Aarhus knyttet til den jyske 
Halvø og til dens Udvikling, og vi faar derfor Oversigter over 
Trafikforholdenes Udvikling i Jylland fra Tiden før Jernbanernes 
Fremkomst over deres Kulmination i Aarene før Verdenskrigen
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nøjes ikke med at fastslaa Aarstallene for Banernes Anlæg eller 
Nedlæggelse, men søger at vise, hvilken Betydning hvert enkelt 
Tilfælde har haft for Aarhus.

Han viser, hvorledes Aarhus' erhvervsmæssige og økonomiske 
Indflydelse stadig har bredt sig i Jylland i bestandig Konkur
rence med andre Byer. Oplandet i Ordets gamle Betydning spil
ler nu en relativt ringe Rolle for Aarhus, men Aarhus har nu fak
tisk hele Midtjylland til Opland, og ved Begrebet Midtjylland for
slaar Forfatteren den midterste brede Part af Jylland, nærmere 
bestemt som Aarhus. Randers. Viborg og Ringkøbing Amter. In
denfor dette Omraade er Aarhus' Betydning som kommercielt og 
kulturelt Centrum utvivlsom.

Forfatteren viser desuden Aarhus' territoriale Ekspansion med 
l endens mod et Stor-Aarhus, og lian giver el godi (iverblik over 
Forsladskomnuinernes Forhold til Byen.

Og til alt dette kommer en grundig Skildring af Handelens og 
Industriens Udvikling, med klart tegnede Billeder af de førende 
Mænd indenfor disse Omraader og med Skitser af de største indu
strielle Virksomheders Historie. Endelig har lian et Par Afsnit 
om Pengevæsenets Udvikling i Aarhus, der viser, hvorledes Aar
hus gennem sine egne Banker, først og fremmest Privatbanken, 
kæmper for al frigøre sig for den københavnske Kapitals Herre
dømme i Aarhus.

1 Afsnittene om den økonomiske Udvikling savner man en 
Redegørelse for Havnens og Skibsfartens Betydning for Aarhus. 
Delle er imidlertid helliget et Par Særafsnit, for den ældre Tids 
Vedkommende af Jens Clausen, for den nyere af C. El. Steen- 
strap, Især den sidstes Afsnit er fortræffeligt, men begge Afsnit 
kunde sikkert med Fordel viere indarbejdet i Skildringen af den 
økonomiske Udvikling. 1 Tilknytning til Afsnittene om Havnen 
behandles Færgeløbets — Rutefarten mellem Kalundborg og Aar
hus — Historie af Palle Birklund og Emanuel Sejr.

Sigvard Preben Skov skriver om Bystyret 1837—1919. Han 
gør Rede for Købstadlovene af 1837 og 1868 og for. hvilken Be
tydning de fik for Byens Styre. Han viser Linjen fra borgerligt 
Embedsmandsstyre i Tiden 1837—1868 over de højstbeskattedes 
Stvre efter 1868 til det fulde Folkestyre efter Valgloven af 1908. 
Vi faar grundig Besked om Bystyrets stadig udvidede Funktioner, 
og der vises, hvorledes Byens Budget er i stadig og rask Stigning. 
Til dette kommer en Skildring af de Mænd. som gennem det 
foreliggende Tidsrum har staaet i Spidsen for Bystyret.

Fortid og Nutid. XIII. 15
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Omsorgen for de faltige beskrives af Hans Sejerholt. Der gives 
en god Redegørelse for Fattigvæsenets Historie fra Kirkens Fattig
pleje i Middelalderen, over Reformationstidens Fattighospitaler 
til Statens Organisation af Fatligvæsenel gennem Lovene af 1708 
og 1803. Vi faar Besked om det stadig florerende Tiggeri, om 
de fattiges kummerlige Liv paa Hospitalet, i Manufakturhuset 
og hvor man nu ellers fandt paa al anbringe dem, om Bestræ
belserne for at skaffe Midler til Lindring af den værste Nød og 
om den private Velgørenhed. Sluttelig skriver Johs. Lundda hl 
om Sundhedsvæsenet og viser Udviklingen fra Middelalderens 
Bartskærere til Nutidens stærkt organiserede og omfattende Sund
hedspleje.

Foruden for dens mange fortræffelige Afsnit maa »Aarhus 
gennem Tiderne« i høj Grad roses for dens mange fortrinlige 
Illustrationer. De allerfleste Billeder fremkommer for første Gang 
her i Værket, de er godt valgte og godt udførte.

Alt ialt synes der med »Aarhus gennem Tiderne« at ville 
komme til al foreligge el Værk, som vil indtage en stærkt frem
trædende Plads blandt danske Byhistorier.

Af ovennævnte Bøger er Aldal: Holstebros Historie udkommet i 
Kommission hos Hilmer Thomsens Bogh., Holstebro. — C. Svenstrup: 
Grenaa Bys Historie er udkommet paa Forf.s Forlag, Grenaa. — Vi
borg Købstads Historie (Munksgaard). — Aarhus gennem Tiderne 
(Nyt nord. Forlag).

Gunnar Olsen.

FORENINGSMEDDELELSER.
Repræsentantmødernc.

I Slutningen af Maj 1940 udsendtes følgende Meddelelse til alle 
Medlemmer af Dansk historisk Fællesforening: »Paa Grund af 
de for Tiden herskende vanskelige Samfærdselsforhold har Be
styrelserne for nedennævnte Foreninger vedtaget indtil videre at 
udsætte Aars- og Repræsentantmøderne for 1940. Dansk kultur
historisk Museumsforening. Dansk historisk Fællesforening«.

Et Repræsentantmøde paatænkes afholdt i Forsommeren 1941.

Skriftprøver.
1. Juni 1940 udsendtes fra Hagerups Forlag et Hefte Skrift

prøver fra Tiden efter Reformationen til Midten af 19. Aarhun-
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lirede, med Tekstlæsninger (Transskriptioner). Prøverne er ud
givet af Dansk historisk Fællesforening ved Arkivar i Rigsarkivel. 
Dr. Holger Hjelholt, og udgør den praktiske Del af den Vejled
ning i gotisk Skriftlæsning, som Fællesforeningen har paalagel 
sig at tilvejebringe. En teoretisk Del omfattende Skriftens histo
riske Udvikling vil senere følge. (Jfr. Prof. Bøggild Andersens 
Anmeldelse af Skriftprøveme i nærv. Hefte S. 203 ff.)x). Skri fi
prøverne, der i Boghandelen koster 4,75 Kr., tilbydes Medlemmer 
af Foreninger, der er tilsluttet Dansk historisk Fællesforening, til 
Fremstillingspris. Det vil sige, at de vil kunne faa Bogen porto
frit tilsendt ved Indbetaling af 2,75 Kr. paa Dansk historisk Fæl
lesforenings Postgirokonto 3516, Markvej 15, København F.

Museumsstat.
Samtidig hermed tillader vi os at gøre opmærksom paa den i 

1939 af Dansk kulturhistorisk Museumsforening udgivne Over
sigt Danske kulturhistoriske Museer. Oversigten, der er paa 127 
Sider, er udarbejdet af Museumsinspektør, Magister Chr. Axel 
Jensen, og fhv. Kredslæge J. S. Møller. For hvert enkelt Museum 
gives Oplysninger om følgende Forhold: Bygningen (der jo ikke 
mindst for Provinsmuseernes Vedkommende tit er af stor histo
risk Interesse i sig selv). Opvarmningsforhold, Virkeomraade (for 
de s tørstes Vedkommende hele Landet, for de mindstes kun et 
enkelt Sogn). Samlingernes Art, Registrering, Vejledning, Littera
tur om Museet, Ledelse og Personale, Adgangsforhold. Oversigten 
omfatter ligesaa mange Museer, som der er Sider i Bogen. I Be
tragtning af. at der for 100 Aar siden endnu ikke fandtes eet 
eneste kulturhistorisk Museum udenfor Københavns Volde, vid
ner dette Forhold om, hvor stærkt den historiske Sans i vort Folk 
er vokset i det sidste hundrede Aar. Den stærkeste Tilvækst stam
mer dog fra de sidste 25 Aar; det fremgaar af den Oversigt over 
danske kultur- og kunsthistoriske Museer og Samlinger, som 
M. Macke prang udarbejdede i 1916 og som kun omfattede halvt 
saa mange kulturhistoriske Museer som den nye Museumsstat. 
Bogen, der er udkommet paa Hagerups Forlag, koster 3 Kr.

’) Der er af Bestyrelsen truffet Aftale med Arkivar Kromann om Udarbejdel
sen heraf, og fra Carlsbergfondets Side er der bevilget den fornødne Slotte til 
Udgivelsen, hvorfor Bestyrelsen allerede nu bringer sin varme Tak.
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Dansk historisk Fællesforenings Medlemmer.
(Ifølge Dansk historisk Fællesforenings Love § 1 kan som Med

lemmer af Foreningen kun optages Foreninger og Institutioner 
(Arkiver, Biblioteker, Museer o. 1.), der virker i historisk, histo- 
risk-topografisk, arkæologisk eller folkloristisk Retning. Ifølge 
Dansk kulturhistorisk Museumsforenings Love § 7 indtræder 
denne Forening i Dansk historisk Fællesforening, saaledes at 
ethvert af dens Medlemmer er Medlem af denne. Ifølge Mu
seumsforeningens Love § 2 hestaar denne Forening af Museer, 
ikke af Enkeltpersoner. Som Medlem af Museumsforeningen kan 
optages ethvert dansk kulturhistorisk Museum).

Frederiksborg Amts historiske Samfund (Find. Museumsdir. Klem, Helsingör). 
Historisk Samfund for Kobenhavns Amt (Dir. Arthur Fang. Koskilde).
Historisk Samfund for Holbæk Amt (Kommunelærer All). Thomsen. Holbæk). 
Historisk Samfund for Soro Amt (Amtmand Topsoe, Soro).
Historisk Samfund for Præsto Amt (Arkitekt Tidemand-Dal, Næstved). 
Bornholmsk Samfund (Lektor E. Lind, Könne).
Lolland-Falsters hist. Samf. (Lærer Sv. Jorgensen, Toreby. Sollesled). 
Historisk Samfund for Fyns Stift (Sekretær Landsarkivar Hall, Odense). 
Historisk Samfund for Hjørring Amt (Postmester C. Klilgaard, Hjørring). 
Historisk Samfund for Thy og Hanherred (Viceinsp. P. L. Hald, Tisled). 
Historisk Samfund for Aalborg Amt (Kass. Lærer V. Qvist, Hobrovej II. Aalborg). 
Skive og Omegns historiske Forening (Kommunelærer N. P. Bjerregaard, Skive). 
Historisk Samfund for Viborg Amt (Teglvivrksejer Gulddal. Brunshaab, Viborg). 
Historisk Samfund for Aarhus Stift (Bibliotekar E. Ilaugsled, Odenseg. 2, Aarhus). 
Vejle Amts hist. Samfund (Lærer Rasm. Mortensen, Lindeballe pr. Gadbjerg). 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt (Lærer II. C. Hansen, Trabjerg, Holstebro). 
Historisk Samfund for Ribe Amt (Lærer II. K. Kristensen, Lunde). 
Historisk Samfund for Sønderjylland (Dr. K. N. Bock, Haderslev).
Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur (cand, theol. Sv. Mogensen, Kannike- 

gade II. Aarhus).

Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhist. (Hovedarkivar Iljorth- 
Nielsen. Bredgade 29. Kbh. K.).

Den danske historiske Forening (Rigsarkivar Linvald, Rigsarkivet, Kbh. K.). 
De Historiesluderende (stud. mag. Bondergaard-Jacohsen. Nygade 6. Kbh. K.). 
Historisk Samfund (Lektor II. II. Fussing, Gjørlingsvej 6, Hellerup).
Institutet for Historie og Samfundsøkonomi (Si. Pedersstnv.de 5. Kbh. K.). 
Det danske Sprog- og Litteraturselskab (V. Boulevard 11. Kbh.n V.).
Dansk Folkemindesamling (Del kgl. Bibliotek. Kbh. K.). 
Geodætisk Institut, Proviantgaarden. Kbh. K.
Det kongelige Bibliotek, Kbh. K.
Københavns Kommunes Folkebiblioteker, Hovedbiblioteket. Nikolaj Plads, Kbh. K. 
Stednavneudvalget, Fiolstræde 1. Kbh. K.
Det sønderjyske Landsbibliotek. Aabenraa.

Pedersstnv.de
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Faaborg byhisloriske Arkiv (cand, pharm. Brandl, Faaborg).
Færø Lands Arkiv, Thorshavn.
Krigsministeriets Arkiv, Slotsholmsgade 8, Kbh. K.
Landsarkivet for Sjælland m. in., Jagtvej 10, Kbh. N. 
Landsarkivet for Fven, Odense.
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Landsarkivet for Sønderjylland, Aabenraa.
Rigsarkivet, Tøjhusgade, Kbh. K. 
Udenrigsministeriets Arkiv, Christiansborg Slot, Kbh. K. 
Assens Byraad.
Bogense Byraad.
Herning Byraad.
Hillerød Byraad.
Hjørring Byraad.
Holbæk Byraad.
Kalundborg Byraad.
Kolding Byraad.
Københavns Stadsarkiv.
Lemvig Byraad.
Maribo Byraad.
Nykøbing F. Byraad.
Ringkøbing Byraad.
Roskilde Byraad.
Slagelse Byraad.
Stege Byraad.
Varde Byraad.

Jernbanemuseet, Sølvgade 10, Kbh. K.
Del danske Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, Kbh. K.
Københavns Bymuseum, Raadhusel, Kbh. V. 
Landbrugsmuseet, Lyngby.
Medicinsk-historisk Museum, Bredgade 62, Kbh. K.
Nationalmuseets I. Afdeling, Frederiksholms Kanal 12, Kbh. K. 
Nationalmuseets II. Afdeling.
Nationalmuseets III. Afdeling (Dansk Folkemuseum).
Nationalmuseet, Den kgl. Mønt og Medaillesamling.
Nationalmuseets IV. og V. Afdeling.
Dansk Post- og Telegrafmuseum, Centralpostbygningen, Kbh. V.
De danske Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg.
Tøjhusmuseet, Kristiansgade 12, Kbh. K.
Aabenraa Museum, Aabenraa.
Aalborg historiske Museum, Aalborg.
Aarhus: Købsladmuseel »Den gamle By \
Aars: Vesthimmerlands Museum.
Amagermuseet, St. Magleby.
Bogense: Nordfvns Museumsforening.
Bornholms Museum, Rønne.
Djurslands Museum, Grenaa.
Faaborg: »Den gamle Gaard«.
Fredericia Museum, Fredericia.
Frederiksværk og Omegns Museumsforening (Th. Christensen, Nørregade). 
Haderslev Amts Museum, Haderslev.
Helsingør Bymuseum, Helsingør.
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Herning Museum, Herning.
Hillerød: Nordsjællands Museumsforening.
Hjørring: Vendsyssels historiske Museum.
Hobro Museum, Hobro.
Holbæk Museum, Holbæk.
Holstebro: Museet for Holstebro og Omegn.
Horsens Museum, Horsens.
Kalundborg og Omegns Museum, Kalundborg.
Koldinghus: Museet for Koldinghus Len, Kolding.
Kronborg: Handels- og Søfartsmuseet, Helsingør.
Køge Museum, Køge.
Maribo: Stiftsmuscet i Maribo.
Middelfart Museum, Middelfart.
Nyborg: Museumsforeningen for Nyborg og Omegn.
Nykøbing F.: »Falsters Minder«.
Nykøbing M.: Morslands historiske Museum.
Nykøbing S.: Ods Herreds Folkemuseum.
Næstved: Museet for Næstved og Omegn.
Odense: Fyns Stiftsmuseum.
Randers Museum, Randers.
Ribe: Den antikvariske Samling i Ribe.
Ringe Museum, Ringe.
Ringkøbing Museum, Ringkøbing.
Roskilde og Omegns Museum, Roskilde.
Silkeborg og Omegns Museumsforening, Silkeborg.
Skagens Fortidsminder, Skagen.
Stege: Møns Museum.
Struer Museum. Struer.
Svendborg Amts Museum. Svendborg.
Sæby: Østvendsysscls Museum.
Sønderborg Amts Museum, Sønderborg.
Tislcd: Museet for Thy og Vester Han Herred.
Try: Hjemstavnsmuseet for Ostvendsyssel, Try pr. Dronninglund. 
Tønder: Museet for Tønder Amt og By.
Varde: Museet for Varde og Omegn.
Vejle Museum, Vejle.
Viborg Museum, Viborg.
Vordingborg: Sydsjællands Museum.
.Ebeltoft Museum, .Ebeltoft.
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AXEL HOLCK 
1863—1940.

Amtsforvalter Hoick var virksom og alsidig som faa. Stati
stiker af Fag, Kunsthistoriker af Lyst har han skrevet vægtige 
Arbejder om Statistik og talrige Lexikons- og Tidsskriftartikler 
om Kunst. Det var vel ogsaa i første Række hans Kunstinteresser, 
som ledede ham ind i Museumsvirksomheden, da han 1908, lo 
Aar efter sin Bosættelse i Maribo, blev Stiftsmuseels Formand. 
Han formaaede al spænde over det mangesidede Provinsmuseums 
talrige Opgaver lige fra Flintflækker til Nutidsmalerier, og i ham, 
den fødte Københavner, fængede en levende Interesse for Lolland- 
Falsters Kultur og Lokalhistorie; da Øernes historiske Samfund 
stiftedes 1912, stod han i første Række og blev ikke blot For
mand, men ogsaa Redaktør af Aarbogen. Utrættelig til at skatte 
Penge, ordne Møder, opstille Mindesten, vinde Medarbejdere og 
udsende betydelige Særpublikationer fik han selv skrevet meget 
i Aarbogshæfterne, men de præges af hans omhyggelige Redaktion 
og af hans Anmeldelser af Litteratur om Lolland-Falster, der 
viser, hvor omhyggeligt han holdt Udkig i Bøgernes Verden. Ikke 
mindre ivrigt spejdende fulgte han med i alt, hvad der havde Betyd
ning for Stiftsmuseet. Han blev en ivrig og alsidig Samler, og da 
den trange Museumsbygning hindrede en gennemgribende Ny
ordning indenfor Murene, brød han nye Baner; det lykkedes ham 
paa bar Bund at skabe Frilandsmuseet ved Maribo, det første i 
sin Art i Provinsen, og at iværksætte Udgravninger af Maribo 
Klosterruiner. Da han efter næsten en Menneskealders Arbejde 
1939 nedlagde sine Hverv, valgtes han med Rette til Samfundets 
Æresmedlem og Museets Konsulent. Hans Livsværk paa disse 
Omraader er grundlæggende.

Dansk historisk Fællesforening og kulturhistorisk Museums
forening vil mindes Amtsforvalter Hoick baade som Foregangs
manden og som den utrættelige og interesserede Deltager i For
eningernes Møder fra første Begyndelse til de seneste Aar.

C hr. Axel Jensen.
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J. ALDAL
1867—1940.

Den 7. September d. A. døde forhenværende Overlærer J. Aldal 
i Holstebro. Han var Landmandssøn fra Ersted ved Skørping, 
født den 12. Juli 1867, blev Student fra Aalborg 1887 og Cand. 
mag. 1893. Efter at han cl Par Aar havde været Lærer ved Løg
stør Realskole, blev han Bestyrer og Ejer af Sakskøbing Real
skole; indtil han i 1907 blev udnævnt til Overlærer i Holstebro, 
og i denne Stilling virkede han med Dygtighed, til han i 1933 log 
sin Afsked.

Aldal var meget historisk interesseret. I 1916 og 17 gengav 
han i Hardsyssels Aarbog en Række udmærkede Minder, som en 
gammel Guldsmed havde fortalt ham om Holstebro i ældre Tid, 
og derved kom han til al sysle med Byens Historie. Resultatet af 
sit aarelange Arbejde dermed nedlagde han i et omfangsrigt og 
smukt Værk, som han naaede at faa ud i Fjor.

Holstebro skylder ham ogsaa Tak for det store og uegennyttige 
Arbejde, han gjorde for al faa Museet i Orden. Adskillige Aar. 
før Aldal traadle til. var der gjort Tilløb til at faa et Museum 
oprettet i Byen, og der var samlet en Del Genstande, der imidler
tid laa i en sørgelig Forfatning paa et Skoleloft. Efter at Aldal 
var kommen ind i Styrelsen for Museet, fik man en selvstændig 
Bygning, og nu blev Sagerne stillet op dér.

I 1930 blev Overlærer Aldal valgt ind i Styrelsen for Historisk 
Samfund f. Ringkøbing A. og Aa ret efter afløste han Lærer Stor- 
gaard Pedersen som Foreningens Sekretær og Aarbogens Hoved
redaktør. og denne Stilling havde han til sin Død.

Aldal var en god dansk Mand, varm for vore nationale Spørgs- 
maal, og han arbejdede ivrigt for. al vort Sprog kunde blive saa 
rent som muligt. Arbejdsfæller, saavel i Skolen som i Historisk 
Samfund, satte Pris paa hans grundige Arbejde og hans usnob- 
bede Væsen.

H. P. Hansen.
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Koben hav n, den 9. Februar 1940.

Holger Iljelholt.
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A. Hoick. .Jørgen Olrik.
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