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SJÆLLANDS LANDSBYER OG LANDSBYNAVNE.
ET BIDRAG TIL DANMARKS HISTORIE I OLDTIDENS SLUTNING.

Af Henri k Larsen.

1. Indledning.
2. Samfunds- og Ejendomsforhold.
3. Bynavnene paa -inge, -sted og -um.
4. Bynavnene paa -løse.
5. Bynavnene paa -tofte, -by, -torp, samt Naturnavne.
6. Bebyggelsen før og efter -lev-Tiden.
7. Sammendrag.

, 7. Indledning.
Endnu har Menneskene ikke formaaet helt at udslette vort 

Lands oprindelige Natur, endnu findes der Aaer og Bække, skønt 
deres Løb ofte er som trukket med en Lineal, Bjerge og Høje, 
selv om mange af de sidste er sløjfede, Søer og Moser, skønt ofte 
kun noget sort Muld minder om, at der her tidligere blot var ufar
bart Morads, Heder og Skove, der dog paa mange Steder delvis 
har maattet vige for Ploven. Alle disse Ejendommeligheder i Na
turen havde tidligere hver sit Navn, der huskedes fra Slægt til 
Slægt og ofte endnu erindres. Mange af disse Navne blev i Fælles
skabets Tid knyttede til de talrige Agerskifter, som man da delte 
Byens Mark i, og blev derfor nedskrevne, da Christian den 5te lod 
Landets Agerjord opmaale, da han 1681—88 skabte Landet en 
ny Matrikel. I Markbøgerne fra 1681—83, der indeholder Op- 
maalingerne af hver Landsbys Mark, og som opbevares i Matri- 
kuls-Arkivet, finder man disse Navne. Henved Hundrede Aar 
efter begyndte det Opsving i Landbruget, som bevirkede, at man 
tog fat paa Udskiftningen af Landsbyernes Jorder, og som skaf
fede os de første Kort over Landets Landsbymarker, fra Byerne i 

Fortid og Nutid. IV. 7
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Gentofte Sogn 1764—66, da Bernstorff lod dem opmaale og ud
skifte, fra Antvorskov og Vordingborg Rytterdistrikter 1769—70, 
da Regeringen lod Byerne her opmaale, dog ikke for Udskiftnin
gens Skyld, og i de følgende Aar fra Landets øvrige Byer, efter
som de blev udskiftede. De førstnævnte Kort fra Gentofte Sogn og 
Rytterdistrikterne har Navnene paa Agerskifterne, derimod mang
ler disse ikke sjældent paa Udskiftningskortene. De fleste af disse 
Kort opbevares i Original eller Kopi i Matrikuls-Arkivet, hvor der 
skelnes imellem Antvorskov Rytterdistrikts Kort, Udskiftnings
kort, ældste Originalkort, det er Kort, som blev kasserede som 
ubrugelige, da den nuværende Matrikel skulde paabegyndes, hvor
til ogsaa henregnes Kortene fra Vordingborg Rytterdistrikt, og 
Originalkort Nr. 1, der danner Grundlaget for den nugældende 
Matrikel, og som i Reglen er Kopier af Udskiftningskortene, un
dertiden dog ogsaa selve Originalen1). Fra Nutiden finder man 
nogle af Navnene paa Generalstabens Kort over Landet, en Del 
er benyttede som Gaardnavne, og nogle lever endnu i Folkemunde; 
de sidste er man for Øjeblikket i Færd med at nedskrive. Man har 
altsaa Marknavnene optegnet fra 3 forskellige »Tider, fra 1681—83, 
fra Udskiftningstiden og fra Nutiden. Af disse er de, der er ned- 
skrevne i Nutiden efter Udtalen, vel de værdifuldeste, men da 
Indsamlingen endnu kun omfatter en ringe Del af Landet, og til
dels først er begyndt, efter at denne Afhandling er paabegyndt, 
er de ikke benyttede her; da der i denne Afhandling kun vil blive 
benyttet nogle faa, ofte forekommende og i Reglen let kendelige 
Marknavne, kan det nok forsvares, men man maa stedse have i 
Agt, at nogle af Navnene kan være forvanskede i Tidens Løb.

Navnene er i Markbøgerne og paa Kortene forøvrigt snart gen
givne i Egnens Udtale, snart paa Datidens almindelige Dansk, 
hvis da Optegneren har forstaaet eller ment at forstaa, hvad Nav
net betød; om han har truffet det rette er en anden Sag. At Nav
nene undertiden skulde være lavede paa Stedet ved Landmaalin- 
gen 1681—83, hvad der er blevet paastaaet, er næppe sandsyn
ligt uden formodentlig i enkelte Tilfælde, hvor en Aas eller et

*) I det følgende betegner R. K. Antvorskov Rytterdistrikts Kort, U. K. 
Udskiftningskort, æ. O. K. ældste Originalkort, O. K. Nr. 1 Originalkort Nr. 1 
og Mb. Markbog.
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Stykke Jord maaske intet fast Navn har haft; Navnene gør i alt 
Fald ikke Indtryk deraf, og de genfindes som oftest paa Kortene 
fra Udskiftningstiden, hvis disse da har Navne. Ofte har dog 
Markbøgerne flere Navne end Kortene, eller omvendt, men det 
kan bero paa, at ikke alle Navnene er komne med; særlig for 
Kortenes Vedkommende var de jo ikke altid nødvendige. Ofte 
genfinder man imidlertid omtrent alle Markbogens Navne paa 
Kortet, og dette maa siges at tyde afgjort paa, at disse Marknavne 
er meget gamle, thi naar der i de c. 100 Aar fra 1681—83 til Ud
skiftningstiden kun er forsvundet nogle faa Procent af Navnene 
fra Markbogen, hvis de da ikke ligefrem er udeladte, da er der 
næppe Grund til at tro, at der i den foregaaende Tid og i Middel
alderen skulde være sket nogen større Forandring i Navnestoffet. 
Man kan derfor utvivlsomt gaa ud fra, at Navnene er ældgamle 
og i mange Tilfælde hidrøre fra den første Opdyrkning. Dog maa 
i saa Tilfælde forudsættes, at Stedet ikke i længere Tid har været 
øde, eller at der ikke har fundet en ny Bosættelse Sted. Dette 
kan imidlertid for de fleste Byer paa Sjælland ikke have været 
Tilfældet, thi Bolskiftet, som man som oftest finder her, maa 
gaa tilbage til den tidlige Middelalder, og saafremt der har været 
en Afbrydelse i Beboelsen, maa man gaa ud fra, at Bolskiftet 
var forsvundet, da man ikke i den senere Middelalder vilde have 
fordelt Agrene efter Bol, men ved Solskifte. Især maa det, jo 
større Byen var og jo flere de Beboere var, der benyttede Navnet, 
have været vanskeligt for et nyt Navn at fortrænge et gammelt; 
derimod kan man ikke altid vente at finde gamle Navne paa Smaa- 
byers og Enkeltgaardes Marker, da Traditionen her lettere kunde 
blive brudt. Et andet Vidnesbyrd om Marknavnenes Ælde er, at 
flere af dem utvivlsomt indeholder hedenske Gudenavne eller Ord, 
der minder om hedensk Gudsdyrkelse og Kultus.

Det er denne Afhandlings Formaal, af vore Marknavne i For
bindelse med Landsbyernes Navne og andre landbohistoriske 
Forhold at uddrage Kundskab om vigtige Sider af Sjællands Hi
storie i Oldtiden.

Vore Landsbynavne er nu Navne paa Byer, men derfor be
høver de ikke altid at have været det eller i det Hele taget at være 
Landsbyernes oprindelige Navne. Jeg har i en tidligere Afhand- 

7*
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ling udtalt, at en større Gaards Navn of le er overført paa den By, 
hvori eller ved hvilken den laa, og har fortrængt dennes gamle 
Navn1). Jeg skal senere i denne Afhandling nærmere komme 
ind paa dette Spørgsmaal; men i sig selv synes det rimeligt at 
antage, at det Ord, der betegner en Landsby, ikke altid kan bru
ges om en Gaard, især ikke naar Landsbynavnet oprindelig var 
Navnet paa Beboerne. Navnene paa -inge antages saaledes al 
mindeligt at være Beboernes Navne, oprindelig i Flertal, f. Eks. 
Helsinge betyder Beboerne paa Halsen, Halsboerne, men kan et 
saadant Navn egentlig bruges om en Gaard, saalænge man hu
skede Navnets oprindelige Betydning? Da der i Længden ikke 
kan opretholdes to Navne ved Siden af hinanden for en Landsby, 
hvilket i alt Fald er meget sjældent paa Sjælland, maa det ene 
forsvinde, og er det da snarest det, der var af mindst Vigtighed, 
og brugtes mindst, det vil sige Bondebyens Navn, der forsvinder, 
medens Herregaardens bevares; muligvis bidrager hertil, at Herre- 
gaardens Navn som værende af senere Oprindelse er mere i Over
ensstemmelse med de nye Navneskikke. Man maa med Prof. 
Steenstrup2) gaa ud fra, at man har givet en Landsby det Navn, 
der bedst betegnede, hvad den var. Men man maa tillige have haft 
andre Navne for Landsbyer end for Gaarde; man har taget Hen
syn til, hvad Bedriften paa Gaarden gik ud paa, om denne var 
indrettet til Kvægavl eller Agerbrug; man har skelnet mellem 
Gaarde, beboede af Ejerne selv, og dem, der styredes af en Bryde. 
Og man har for Byernes Vedkommende taget Hensyn til, om deres 
Beboere var frie, ufrie eller Trælle. Thi vore Landsbynavne er 
ofte et Produkt af Landets Samfunds- og Ejendomsforhold og 
maa ses i Belysning af disse.

I det følgende skal jeg søge at gøre Rede for disse Forhold 
paa Sjælland, idet jeg først skal vise, at der i Oldtiden maa have 
været to Samfundsklasser her i Landet, til Tider vist endog meget 
skarpt adskilte fra hinanden, og dernæst søge at dele den Tid, 
fra hvilken det særlig maa antages, at vore Landsbynavne stam
mer, i to Perioder, den ene før og den anden efter -lev-Navnenes 
Dannelse. Dernæst vil jeg behandle de forskellige Endelser og

’) Aarb. f. nord. O kik. 1918, S. 273 ff.
2) Hist. Tidsskrift 6. R. V, S. 363 f.
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Navne og søge at henføre dem til den Tidsperiode og den Sam
fundsklasse, hvor de høre hjemme.

2. Samfunds- og Ejendomsforhold.
Om Samfundsforholdene i Danmark i Oldtiden ved man fra 

skriftlige Kilder intet, i alt Fald intet fra Tiden før Vikingetiden. 
Men man kan muligvis gaa ud fra, at Standsforholdene har været 
noget lignende, som dem Tacitus skildrer for Germanerne. Men 
netop Tacitus’ Ytringer har jo givet Anledning til mange Stridig
heder. om Germanerne var Godsejere med ufrie og Trælle under 
sig, af hvis Agerbrug de levede, eller om deres Samfund hoved
sagelig bestod af jævne frie, isprængt nogle faa fremragende Slæg
ter med deres Trælle. Lidt mere kan man slutte af antropologi
ske og arkæologiske Forhold. Fra Sten- og Jernalderen er bevaret 
en Del Skeletter af Datidens Befolkning, og disse er bievne under
søgte i antropologisk Henseende af Dr. H. A. Nielsen, der har 
offentliggjort sine Undersøgelser i Aarbøger for nord. Oldkyn- 
dighed. Af disse fremgaar det, at der var ikke saa lidt Forskel 
paa Stenalderens og Jernalderens Beboere. Ifølge hans sidste Af
handling3) havde af 83 Jernalderhoveder, stammende fra Skelet
grave fra den romerske Jernalder, Folkevandringstiden og den 
nærmest derefter følgende Tid, 81,9 % en Breddeindex op til 74,9, 
15,7 % op til 79,9 og 2,4 % op til 85,9, medens % Antallet for 
Stenalderen af 162 Hoveder af de forskellige Grupper var hen
holdsvis 30 %, 46,2 % og 23,8 %. Jernalderens Mennesker, i alt 
Fald de, hvis Skeletter man finder i Gravene, har altsaa været 
langt mere langskallede end Stenalderens, hvortil endvidere kom
mer, at de i øvrigt ogsaa i andre Henseender var langt mere ens
artede end disse. Ligeledes adskiller Jernalderens Mennesker sig 
fra Nutidens, der nærmer sig Stenalderens. Denne Afvigelse og 
den nye Kultur i den rom. Jernalder og Folkevandringstiden vil 
Dr. Nielsen tilskrive en fremmed Invasion i Landet. Det er mu
ligt, at der er foregaaet en saadan ved den rom. Jernalders Be
gyndelse, men da de antropologiske Forhold i Danmark i disse 
Perioder af Jernalderen synes at være de samme som i de om-

*) Aarb. f. nord. Oldk. 1915, S. 275—370.
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givende Lande, f. Eks. Sverige, og ligeledes heller ikke er meget 
afvigende fra de germanske Folks i Sydtyskland, saa føres man 
til at formode, at det alligevel er et gammelt Forhold, der først 
nu ved den forandrede Gravskik kommer for Øje, og som ikke 
er særegent for Danmark, men fælles for alle de germanske Folk. 
Men kan der da ikke i Nordeuropa i Tiden efter Stenalderen eller 
i Slutningen af denne — thi de maalte Kranier stammer alle fra 
Stendysser og Jættestuer — være kommet et nyt Folk ind, der 
adskilte sig fra de tidligere Beboere? Et saadant Folk, mener 
Dr. Sophus Müller, er indkommet med den Befolkning, som lig
ger begravet i de jyske Enkeltgrave fra Slutningen af Stenalde
ren1), der repræsenterer en ny Kultur, og de i dem gravlagte maa 
efter hans Mening tilhøre et andet Folk end de gamle Beboere og 
være af arisk Herkomst. Hvis dette er Tilfældet, har dette Folk 
holdt sig temmelig ublandet gennem hele Bronzealderen og Jern
alderen, skønt enkelte Kranier fra den ældre Bronzealder nær
mest stemmer overens med Stenalderens Kranier. Imidlertid maa 
der i Bronzealderen have levet en højt kultiveret Overklasse, der 
har haft Trælle og ufrie under sig til at udføre det grove Ar
bejde2) .

Kommer man til den romerske Jernalder og Folkevandrings
tiden, bliver Klasseforskellene paa Sjælland endnu mere udtalte. 
De mange rige og pragtfuldt udstyrede Skeletgrave her stammer 
utvivlsomt fra en Overklasse, der ved Rigdom og Kultur har hævet 
sig over den øvrige Befolkning. Paa de samme Gravpladser finder 
man ogsaa undertiden fattige Grave, hvor de gravlagte ofte ligger 
med Hovedet i en anden Retning end den, som de rige gravlagte 
har. Man kunde her tænke paa den jorddyrkende Underklasses 
Grave, hvis de da er fra samme Tidsperiode som de rige Grave; 
snarere bør man tro, at de, som her er begravede, er de Riges 
personlige Tjenere og Trælle, thi Gravene synes altfor faa i For
hold til den Befolkning, der maa have udgjort Underklassen, og 
som maa have været langt talrigere end Overklassen.

Et andet Vidnesbyrd om rige og mægtige Stormænd i Old
tiden er de af vore Landsbynavne, der er sammensatte med et

*) Aarb. f. nord. Oldk. 1913, S. 318.
2) Sophus Müller, Vor Oldtid, S. 401.
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Personnavn, Navnene med Endelserne -sted, -lev og -torp, thi 
den Person, som disse Byer er opnævnte efter, maa enten have 
haft en ledende Stilling i Byen i Forhold til de øvrige Beboere 
eller sandsynligvis have været Ejer af Byen, i alt Fald for nogle 
af disse Byers Vedkommende, og selv om for -torp-Navnenes 
Vedkommende en Bryde kan have givet Navn til Byen, saaledes 
som senere skal vises, saa følger dog heraf, at der har været en 
større Gaard i den. I Modsætning hertil kan man, hvor der var 
flere Beboere af lige Anseelse og Betydning, have opnævnt Byen 
efter dem alle, enten efter deres Slægtsnavn, hvis de da var af 
fælles Slægt, eller paa anden Maade, f. Eks. efter Stedets Beskaf
fenhed eller Beliggenhed; saadanne Navne har man i Navnene paa 
-inge. Foruden de anførte Grunde afgiver de ikke saa faa Or- 
nummer og Ornummebol, der findes paa Sjælland, og som jeg 
har omtalt i en tidligere Afhandling1), et tydeligt Vidnesbyrd 
om Storejendom i Slutningen af Oldtiden. Mod disse Vidnesbyrd 
har det ikke saa meget at sige, at der i Middelalderen paa forskel
lige Steder paa Sjælland fandtes ikke saa faa Selvejere, thi disse 
kan senere have erhvervet Ejendomsret til deres Gaarde2).

Mosefundene i Fyen og Jylland fra den rom. Jernalder og 
Folkevandringstiden minder om Kamp og Krig; paa Sjælland 
finder man ikke disse Tegn paa Kamp, her synes den velhavende 
Befolkning at have levet i uforstyrret Ro gennem hele denne 
Periode. Ved Folkevandringstidens Slutning indtraadte der over 
hele Landet med Undtagelse af Bornholm en fuldstændig For
andring i Gravskikkene, ikke alene de rigt udstyrede Skeletgrave 
paa Sjælland forsvinder, men ogsaa i det øvrige Land ophører de, 
og paa de Steder, hvor Ligbrænding herskede, ophører ogsaa 
denne Skik, i alt Fald giver den sig ikke synlige Tegn, saa man 
for det følgende Tidsrum næsten ingen Kendskab har til Gra
vene.

Sophus Müller har ment, at der til Forklaring af disse to 
Forhold, Mosefundene og Forandringen i Gravskikkene, kunde 
opstilles en Indvandrings- eller Erobringshypotese3). De to For-

') Aarb. f. nord. Oldk. 1918, S. 249 IT.
2) Aarb. f. nord. Oldk. 1918, S. 221.
fl) Sophus Müller, Vor Oldtid, S. 561.
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hold behøver dog ikke at staa i Forbindelse med hinanden, thi 
Mosefundene kan, som ogsaa anført af Sophus Müller, antages 
at henhøre til Kampe mellem Landets egne Beboere, medens For
andringen i Gravskikkene kan stamme fra, at Landet er blevet 
erobret af et udefra kommende Folk. Dertil kommer, at Mose
fundene strækker sig over flere Aarhundreder, uden at det ene 
af de kæmpende Folk synes at have vundet nogen synderlig For
del over det andet; ja paa Fyen, hvor flere af Fundene er gjorte, 
vedvarede endnu til Folkevandringstidens Slutning to forskellige 
Gravskikke, Ligbrænding og Begravelse af Ligene ubrændte, hvor
efter begge Arter af Gravskikke forsvinder. Desuden vilde vel, 
hvis et af Landets Folk havde sejret og erobret hele Landet, dets 
Gravskik have vedvaret i alt Fald i dets eget Land, selv om det 
ikke var talrigt nok til at befolke det overvundne Folks Land og 
præge dets Gravskik. Da imidlertid de gamle Gravskikke ved 
Folkevandringstidens Slutning forsvinder i hele Landet (undtagen 
Bornholm), maa man antage, at det er et ude fra kommende 
Folk, der har erobret Landet og fortrængt om ikke alle Landets 
Indbyggere, saa dog dets jordejende Overklasse. Der er ogsaa flere 
andre Tegn paa, at en saadan Erobring omtrent ved den Tid har 
fundet Sted, hvilke i det følgende skal omtales.

Af det angelsaksiske Digt Bjovulf erfarer man, at der ved 
Aar 500 var en kraftig og krigerisk Kongeslægt paa Sjælland, vi 
hører om Kong Halvdan, hans Sønner Roar og Helge, og om den 
sidstes Søn Rolf Krake. Om Slægtens Oprindelse siges der, at 
Halvdan var Søn af Bjovulf og denne Søn af Skjold, der engang, 
da Landet var i Nød, som et lille Barn var kommet paa et Skib 
til Landet. Baade Skjold og Bjovulf maa betragtes som Sagn
figurer, saa den første Konge af Slægten bliver Halvdan, om hvis 
Herkomst man altsaa intet vidste. Af gamle Sagn og Digte hører 
vi om en anden Konge, Siger og hans Slægt, ligeledes knyttede 
til Sjælland. Denne Kongeslægts Levetid maa sættes før Skjold
ungeslægtens, thi hvis den havde levet efter denne, kan den næppe 
have regeret før efter Aar 600, og da vilde Kong Sigers Navn sik
kert ikke være nævnt i det angelsaksiske Digt Vidsid. Man maa 
da formode, at der er kommet en ny Kongeslægt til Magten paa 
Sjælland noget før Aar 500, thi Kong Hugleik, der faldt c. 515
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ved et Angreb paa det frankiske Rige, levede ifølge Bjovulf sam
tidig med Kong Roar. Dog dette behøver jo ikke at have med
ført nogen Forandring i Befolkningen, selv om Tiden for det nye 
Herredømmes Begyndelse falder nogenlunde sammen med de 
gamle Gravskikkes Ophør her i Landet. Vidsids Udsagn, at Kon
gerne Siger og Alevih har hersket over Danerne, som jo ogsaa 
var det Folk, som Skjoldungeslægten raadede over, er paa den 
anden Side heller intet Modbevis, thi disse to Konger herskede i 
det Land, som senere var Danernes, og derfra og til at gøre dem 
til Danernes Konger er ikke langt.

Om en Befolkningsveksel meddeler derimod den gotiske 
Historieskriver Jordanes, idet han fortæller, at Danerne havde 
fordrevet Herulerne fra deres Bopæle. Han angiver ikke, naar 
dette skulde være sket, men det synes dog at være en nylig hændt 
Begivenhed, som han meddeler. Han fortæller ogsaa, at Danerne, 
i alt Fakl kan hans Ord forstaas saaledes, skulde stamme fra 
den skandinaviske Halvø.

Danerne maa paa hans Tid utvivlsomt være Navn paa det 
Folk, som da beboede Sjælland, og som Skjoldungeslægten her
skede over. Herulerne var Navn paa et Folk, der ved Aaret 500 
boede i den nordvestlige Del af det tidligere Ungarn, nord for 
Donauknæet, og som allerede i et Par Hundrede Aar havde boet 
forskellige Steder i Mellem- og Østeuropa, de gjorde c. 267 et 
Tog mod det sorte Havs Kyster. Folket synes dog at have været 
delt i to Afdelinger, hvoraf den ene boede mod Nord, uden at 
man dog ved noget nærmere om dens Bopæl, og det kan jo være 
denne Gren af Folket, som Danerne fordrev. De sydlige Heruler 
brændte i det 6. Aarhundredes Begyndelse, ifølge den græske 
Historieskriver Procop, deres Døde, hvorfor man kunde formode, 
at de nordlige havde gjort ligesaa; man kunde da antage, at de 
havde boet paa Fyen eller et andet Sted, hvor der herskede Lig
brænding. Men da de to Afdelinger af Folket i lang Tid havde 
været skilte fra hinanden, er det ikke umuligt, at de hver har 
haft sine Gravskikke; disse er da ikke til Hinder for, at de sjæl
landske Skeletgrave hidrører fra Herulerne. De fyenske Grave 
med brændte Lig maa da stamme fra et andet Folk. Vi har jo 
Beretningen om et saadant, Hadbarderne, der besejredes af Rolf
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Krake, og som maa have boet i Danernes Nabolag, og da Vidsid 
beretter, at disse fordrev Hadbarderne, maa de vel have erobret 
deres Land; saafremt dette Folk har boet syd for Østersøen, er 
det næppe sandsynligt, at Danerne kunde fordrive dem her. Had
barderne kan dog kun have boet paa Fyen, saafremt Ligbræn
dingen her er vedvaret noget længere end de sjællandske Skelet
grave, da Rolf Krakes Levetid maa sættes efter, at disse var op
hørte paa Sjælland. Af ovenstaaende Grunde kunde man da 
maaske antage, at Herulerne har boet paa Sjælland, hvis Beboere 
var rige og formodentlig mægtige, saaledes at deres Fordrivelse 
kunde gælde for en stor Bedrift, og at Danerne er komne ude 
fra, muligvis fra et eller andet Sted paa den skandinaviske Halvø 
og har fordrevet dem. Da Herulernes Navn ikke nævnes i nor
diske eller angelsaksiske Oldsagn, er det muligt, at de hjemme 
har baaret et andet Navn og maaske har været kaldt Daner, hvil
ket Navn saa senere er gaaet over paa det Folk, som fordrev dem.

Mærkeligt nok findes vort Lands Navn, Danmark, ogsaa 
brugt som Marknavn, og da disse Navne maaske kan have Inter
esse, skal de anføres her.

Ballerup, Smørum Hd., Mb. Nr. 10 Danne marcks aas. æ. 
O. K. Dannemark, Aasen laa c. 1000 mt. syd for Byen.

Vallensbæk, samme Hd., æ. O. K. Dannemark, var en Eng, 
vest for den nordlige Del af Byen, nævnes ikke i Mb.

Sengeløse, samme Hd., Mb. Nr. 13 Danmarcks aasz, æ. O. K. 
Dannemark, laa c. 600 mt. øst for Byen.

Borup, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Hd., Mb. Nr. 34 
Danne marcks aas, U. K. Dannemaks (!) Ager, laa c. 1200 mt. syd 
for Byen.

Kamstrup, Sømme Ild., O. K. Nr. 1 Danmark (de to sidste 
Bogstaver dog tvivlsomme), laa i en Mose nordvest for Byen, op 
til Darup Mark, nævnes ikke i Mb.

Ubby, Arts Hd., Mb. Nr. 192 Støcher vnder Danmarch, O. K. 
Nr. 1 ingen Navne, nu Danmarksgaard nordøst for Ubby, tæt ved 
Klovby Skel.

Klovby, samme Hd., Mb. Nr. 192 Dannemarch, Kortet ingen 
Navne. Disse to sidste Navne stammer maaske fra samme Loka
litet.

Nyrup, Arts Hd., Mb. Nr. 197 Danmark, Udskiftnings-For
retningen Dannemark, maa have ligget øst eller nordøst for Byen.

Rislev, Tybjerg Hd., Mb. Nr. 330. De sma stycker ved Dan-
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marek, 0. K. Nr. 1 Dannemark, laa c. 1200 mt. syd for Byen, 
c. 300 mt. fra Susaa.

Holløse, 0. Flakkebjerg Hd., Mb. Nr. 173 Danne marches aas, 
nævnes ikke paa Kortet, maa have ligget nord eller nordvest for 
Byen.

Vallensved, samme Hd., Mb. Nr. 174 Dannemarchisholm, 
nævnes ikke paa Kortet, synes at have ligget syd for Byen.

Oddense, Hindborg Hd., Jylland, Mb. Nr. 1350 Dan marchs 
agre, O. K. Nr. 1 ingen Navne.

Plovslund, Slavs Hd., Mb. Nr. 799 Danmarches fald, O. K. 
Nr. 1 Danmarks Agre, laa c. 1000 mt. nordøst for Byen.

»Schioldbierre«, nu Neder eller Over Moltkenbjerg i Slavs 
Hd., Engtaks. Prot. Nr. 802 Stor og Liid Danmarch, to Enge, 
Beliggenhed ubekendt.

Alslev Sogn, Skads Hd., Mb. Nr. 732 Laues marches eller 
Danmarchs gaard, nu Gaarden Damsmark.

Stavreby, Baarse Hd., Eng- og Skovtaks. Prot. Nr. 315 Dan
marchs holm, liggende til Degnen i Jungshoved Sogn, nu Degne
holm, en lille 0 mellem Sjælland og Møen.

Her skal samtidig nævnes 3 andre Aase, i hvis Navn Ordet 
Dannevirke forekommer:

Solrød, Tune Hd., Mb. Nr. 78, Danne virch aas, O. K. Nr. 1 
Dannevirk, laa c. 1300 mt. nordvest for Byen, øst for den nu
værende Landevej til Roskilde fra Køge, ved Haudrup Markskel.

Bjerre, Arts Hd., Mb. Nr. 188 Danne wirche støeker, O. K. 
Nr. 1 ingen Navne, maa have ligget sydvest for Byen.

Skamby, Skam Hd., Mb. Nr. 478, Danne wirche, O. K. Nr. 1 
Danneværk, laa c. 800 mt. nnø. for Byen ved Bolmerød Skel, øst 
for Vejen, der førte mod Nord til Nørre Næraa.

Som man vil se, er disse Navne spredte over hele Landet, selv 
om de fleste af dem, som jeg har fundet, findes paa Sjælland, hvor 
de forøvrigt samler sig i smaa Grupper.

Foruden de arkæologiske Forhold og Jordanes’s Beretning, 
synes Bynavnene med Endelsen -lev at kunne støtte Paastanden 
om, at der engang er kommen om ikke en ny Befolkning, saa dog 
en ny Overklasse i Landet. Disse Navne er sammensatte af en 
Persons Navn i Ejefald og Endelsen -lev, der maa være det old
nordiske Ord leif, der betyder Arvegods. Endelsen maa i By
navne sikkert angive en Ejendomsret, erhvervet paa en eller anden 
Maade. Derimod betegner leif ikke en By eller Gaard eller nogen 
Ejendom af særlig Art eller til særlig Brug. Men naar man ud
trykkelig angiver noget som sin Ejendom, da faar man let Mis-
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tanke, om Grunden hertil ikke er den, at Ejendomsretten er noget 
tvivlsom, f. Eks. erhvervet ved Erobring. Man kan da med Steen- 
strup1) tænke sig, at -lev betegner Gods overdraget den, som 
Byen er opnævnt efter ved en saadan Erobring. At Ordet mulig
vis ikke oprindelig bruges i denne Betydning er ikke noget Bevis 
herimod, da man ved en saadan særlig Lejlighed kan have grebet 
til et Ord, der omtrent betegner det samme Begreb. Muligvis har 
man ved Valget af denne Betegnelse villet angive, at Byen var 
givet til arvelig Ejendom og ikke alene til personlig Brug. Det 
kan her bemærkes, at Endelsen -lev forekommer i Ordet Konge
lev, der i Kong Valdemars Jordebog betegner Krongodset eller 
det til Kongernes Underhold henlagte Gods, der arvedes fra den 
ene Konge til den anden og ikke maatte sælges, i Modsætning til 
hans private Ejendomme. Dette Ord kan godt stamme fra samme 
Tid og Lejlighed som -lev-Navnene; disse angiver, hvad der er 
bleven Hirden og de øvrige Deltagere i Erobringen tildelte, Konge
lev er den Del, som er tilfaldet Kongen.

Det ligger nær at sætte denne Erobring, som skulde have 
givet Anledning til -lev-Navnene i Forbindelse med de foran 
anførte Tildragelser, Forandringen i Gravskikken, den nye Konge
slægt og Jordanes’s Beretning om Herulernes Fordrivelse af Da
nerne. Det Omraade, hvorpaa -lev-Navnene findes, synes at passe 
med det Omfang, som Danmark maa have haft i Skjoldunge
slægtens Levetid. Man maa vel her se bort fra de thiiringske 
Navne paa -leben, der synes at være samme Ord som det danske 
-lev; derimod er der næppe noget i Vejen for at henføre Byerne 
med denne Endelse, som findes paa Øland, i Smaaland, i Vest
og Østgølland i Sverige til Skjoldungeslægtens Besiddelser eller 
Erobringer, selv om de alle ligger udenfor det senere gamle Dan
marks Grænse. Gamle Sagn meddeler, at den danske Konge Ha
rald Hildetand faldt i Braavallaslaget. Dette maa, hvis denne Konge, 
som Hyndloljod siger, er Søn af Rørik, som maa være den Konge 
af dette Navn, som Rolf Krake lod dræbe, antages at have fundet 
Sted omkring Aar 600. Kampstedet og Slaget viser, at Danerne 
har gjort Erobringstog saa langt op mod Nord, og det er da rime
ligt, at de ogsaa har undertvunget det syd for liggende Omraade.

’) Hist. Tidsskr. 6, R. V, S. 361.
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1 Slaget faldt Kongen og sikkert med ham hans Hird; det er mu
ligt, at det menige Folk har kunnet redde sig om Bord paa Flaa- 
den, som efter Sagnet medfulgte, men for Slagets Udfald var det 
betydningsløst, det blev et ødelæggende Nederlag for Danerne. Og 
var disse en Overklasse, saa har den største Part af dem været 
ved Hirden og er faldet i Slaget, hvorefter Landet har ligget aabent 
for Sejrherren, thi af Bønderne og de af Danerne undertvungne 
Folk havde han næppe stor Modstand at vente. Men et Nederlag 
har næppe da været mindre ødelæggende for de overvundne end 
nu, og Sejrherren har sikkert taget, hvad han kunde faa, det vil 
sige den Del af Danernes Rige, der laa nord for det senere Dan
mark, om ikke mere.

Der er altsaa ikke noget i Vejen for, at -lev-Byernes Omraade 
kan svare til Danerigets Udstrækning i det 6. Aarhundrede; der
imod svarer det ikke til Skeletgravenes Udbredelse. Man kan alt
saa nok tage -lev-Navnene som et Bevis for, at der ved Folke
vandringstidens Slutning har fundet en Erobring Sted, og da 
de findes udbredte over hele det gamle Danmark, af en ude fra 
kommende Magt.

Antallet af -lev-Byer i Danmark, de skaanske Landsdele 
iberegnet, er c. 346 x), og selv om man regner, at mange i Tidens 
Løb har skiftet Navn, og at -lev-Navnet i nogle Tilfælde ikke 
er slaaet an, bliver Antallet dog for ringe til, at et Folk kan have 
deltaget i Erobringen. Dertil kommer, at meget siden i Middel
alderen tyder paa, at Landet ikke var et Folks Eje, men dets Kon
ges. Jyske Lov siger, at hvad ingen anden ejer, det ejer Kon
gen, men denne Sætning maa være langt ældre end Loven, thi 
ellers kunde Knud den hellige ikke forbyde Bønderne i Skaane 
at fiske i Øresund og Bønderne i Halland at drive deres Svin i 
de store Skove langs Landgrænsen. Havde det været et Folk, 
der erobrede Landet, havde det vel faaet Del i Havet og de Skove, 
der ikke var Enkeltmands Eje. Sakses Beretning om, at Kong 
Svend Tveskæg solgte Skovene, peger i samme Retning, og ende
lig har maaske endnu tidligere Danekongens Ejendomsret til sit 
Land bevirket, at Harald Haarfager søgte at skaffe sig samme 
Ret i Norge ved at fratage Bønderne deres Odel.

x) Hist. Tidsskrift 6. R. V, S. 360.



102

Man ser tillige, at Kongen ejer en Mængde Øer, der dog fra 
gammel Tid af maa have været beboede og deriblandt en temme
lig stor, Samsø. At Beboerne paa denne 0 siden ejede den Grund, 
deres Gaarde og Huse stod paa, er vist af temmelig sen Dato. Det 
ses af Kallundborg Lens Regnskaber1), at der solgtes Grunde til 
Beboerne, og da der ikke førtes Bog over, hvilke Gaardes Grunde, 
der var Privateje, og hvilke Kongens, maatte man nødvendigvis 
føres til at betragte alle de bebyggede Grunde som Privateje. Fra 
gammel Tid af har Beboerne da kun ejet deres Gaardes Bygnin
ger, saaledes som det ofte var Tilfældet paa de mindre Øer. Dan
marks Deling i 3 Lande, der hver havde sine Love, og som kun 
holdtes sammen af Kongemagten, kan heller ikke forliges med, 
at et Folk har erobret Landet.

Man maa derfor formode, at det er Kongeslægten, Skjold
ungerne, der har erobret Landet. Det vil stemme med, at det ofte 
er Kongerne, der skaber Rigerne; man ser samtidig, at Merovin- 
gerne danner det frankiske Rige, der igen udvides af Karolingerne, 
vi ser det i Norge, hvor Harald Haarfager skaber Kongeriget 
Norge, England samles af Konger, og andre Eksempler har man 
i Ermanriks og Attilas Storriger. Det samme er Tilfældet senere, 
Kapetingerne gør Frankrig til een Stat, Hohenzollerne skaber 
Preussen og derigennem det tyske Rige og Osmannerne det tyr
kiske. Man kan derfor ogsaa henføre det danske Riges Dannelse 
til Skjoldungeslægtens krigeriske Dygtighed gennem flere Slægt
led, først Kong Halvdan, Erobreren af Sjælland, hans Sønner 
Roar og Helge, Sønnesønnen den tapre og gavmilde Rolf Krake, 
der siden for Eftertiden stod som den ideale Konge, og endelig 
vel som fjerde Generation Harald Hildetand.

Om Aarsagen til denne Slægts Fordring paa Sjælland kan 
maaske Stamfaderens Navn, Halvdan, fortælle, der skulde be
tegne ham som halv Dan, hans Moder kan da have været af den 
gamle Kongeslægt paa Sjælland og han kan, efter at denne var 
uddød, eller ved anden Lejlighed have gjort Fordring paa Riget, 
og da dette formodentlig er blevet afslaaet, med Magt have søgt 
at sætte sin Fordring igennem og besejret den næppe talrige Over-

Kallundborg Lens Regnskaber, 1611—12, under Stedsmaal af Samsø.
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klasse paa Sjælland. Derefter har han fordelt de besejredes Ejen
dom mellem sine Mænd og gjort sig selv til Konge.

For -lev-Navnenes forholdsvis sene Oprindelse og deres Til
knytning til det senere danske Rige taler forskelligt. De fleste 
af vore Herreder er opnævnte efter en eller anden By, men mær
keligt nok har intet Herred øst for Lillebælt Navn efter en -lev- 
By; derimod findes i Jylland 8 Herreder, der er benævnte efter 
disse Byer. Det første bliver forstaaeligt, hvis man har fore
trukket at benævne Herrederne efter en af Kronens Byer, hvad 
i alt Fald ofte synes at have været Tilfældet paa Sjælland. Af de 
21 Herreder her, der har Navn efter en By, er de 6 benævnte efter 
en By, som Kronen (eller Kongen) ejede helt eller delvis. Des
uden ejede Kongen Ubby, paa hvis Mark Arts Herreds Tingsted 
fandtes, og Roskilde, som muligvis er den forsvundne By Sømme. 
Endvidere ejede Roskildebispen, hvis Gods vel nok for en stor 
Del stammer fra Kongen, helt eller delvis 3 Herredsbyer. Da der 
jo kan være kommet meget Gods fra Kongen og Kronen i Tidens 
Løb, er det sandsynligt, at flere, muligvis endog alle Herreds
byer paa Sjælland, har tilhørt disse to Ejere. Da ingen -lev-By 
paa Sjælland er Herredsby, ligesom heller ingen af disse Byer 
her var Kongelev, skønt det er den Del af Landet, hvor de hyp
pigst forekommer, kan heraf maaske formodes, at -lev-Byerne 
af en eller anden Grund ikke tilhørte Kongen eller Kronen. Det fal
der da naturligt at tænke paa det foranførte, at disse Byer ved en 
Erobring er bievne tildelte Kongens Mænd. At der i Jylland var 
8 Herreder, som havde Navn efter en -lev-By, kan enten skyl
des, at man her ikke har benævnt Herrederne efter Kronens Byer, 
eller ogsaa være fremkommet ved, at flere af -lev-Byerne var 
bievne Kronens, da Herrederne fik Navn.

Herrederne var atter delte i Tredinger, Fjerdinger, S jettin ger 
eller andre Underafdelinger, men der er det mærkelige, at disse 
mindre Omraader ofte var ulige store. I Gudme Hd. var ifølge 
Kong Valdemars Jordebog 3 Underafdelinger paa henholdsvis 30, 
24 og 10 Havne. I Vindinge Hd. var der paa samme Tid 4 Fjer
dinger med henholdsvis 24%, 10, 8 og 16 Havne samt desuden 
et Omraade eller en By Frøthorp (Frørup) med 8 Havne. I dette 
Herred staar altsaa Frørup, hvor Kongen havde Gods, uden for
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Fjerdingerne, og under Gudme Hd. opføres Herrested, der i alt 
Fald senere tilhørte Kongen og var et eget Birk, for sig selv. I 
Stævns Hd. nævnes i Tryggevælde Lens Jordebøger 6 Sjettinger, 
men da disse, der nærmest var Skattelæg, kun omfattede Selvejerne, 
og disse hovedsagelig fandtes i Herredets sydlige Del, er det sand
synligt, at der har været flere endnu. Men i saa Tilfælde bliver Sjet- 
lingen et meget lille Omraade, ikke stort større end en By eller et 
Sogn, der ikke kan være det samme Distrikt som et Skipen, der jo 
udredede et Skib til Leding. Der er nu 6 -lev-Navne i Stævns Hd., 
altsaa lige saa mange som der var Sjettinger i det 17. Aarh. Da 
mange -lev-Byer i Tidens Løb kan have skiftet Navn, kan deres 
Antal maaske ogsaa tidligere have været lig Antallet af de foran 
anførte smaa Sjettinger, og heraf kan man maaske slutte, at et 
-lev-Omraade har været et mindre Distrikt for sig selv, medens 
Krongodset paa samme Maade har udgjort en særlig Afdeling. 
Senere, da man havde Brug for et større Distrikt til at stille et 
Skib, slog man flere af disse -lev-Omraader sammen til et; deraf 
kan maaske forklares, at en By, f. Eks. Vindeby i Lollands Nørre 
Hd., var delt mellem 2 Tredinger.

Sammenfatter man nu det foregaaende, den pludselige For
andring af Gravskikken over hele Landet (undtagen Bornholm) 
ved Folkevandringstidens Slutning, den nye Kongeslægt, Beretnin
gen om Herulernes Fordrivelse ved Danerne hos Jordanes, -lev- 
Navnene, Kongens Ejendomsret til Landet, da synes der ikke at 
kunne være Tvivl om, at der paa det foranførte Tidspunkt, altsaa 
vel c. 450—500, har fundet en Omvæltning Sted paa Sjælland, 
hvorved den gamle herskende Klasse er blevet fordrevet af en 
krigerisk Høvding, der saa har sat sig selv paa Tronen og delt 
Landet mellem sine Folk, hvis Ejendomme da skulde være -lev- 
Bverne.

3. Bynavnene paa -inge, -sted og -lim.
De germanske Folk synes ofte at have været delt i flere Sam

fundsklasser, Stormænd, menige frie, halvfrie, hvortil vel ogsaa 
mange Steder maa regnes de Levninger af den tidligere under
tvungne Befolkning, som fandtes, og Trælle. Nu vilde man regne 
dem alle for Germaner, men om disse selv betragtede de ufrie
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og Trællene som Germaner er noget andet. Det har vel været hos 
dem som hos Romerne, hvor kun den, der havde romersk Bor
gerret, blev betragtet som Romer, men ikke den store Mængde 
af undertvungne Folk og Slaverne. Om Germanerne siger Taci- 
tus x): »De bor sondrede og spredte, alt som de har følt sig til- 
trukne af en kilde, en mark eller en lund. Byer anlægger de ikke 
efter vor skik med bygningerne sammenhængende eller stødende 
op til hinanden«. De, der boede for sig selv, maa have været Stor- 
mændene og muligvis ogsaa de andre frie Germaner, selv om vel 
undertiden disse kan have boet slægtvis og saaledes dannet Over
gang til Landsbybeboelse. Germanerne anlagde ogsaa Landsbyer, 
men Tacitus taler ikke noget om, at de boede i dem, i saa Fald 
vilde det jo ogsaa staa i Modstrid med den foregaaende Ytring, at 
de boede hver for sig. Man kan derfor antage, at man i Lands
byerne har de ufrie og Trællenes Beboelser, for saa vidt de sidste 
ikke har boet ved Stormandens egen Bolig, og formodentlig har 
de, der tilhørte samme Stormand, boet i en eller flere Lands
byer for sig selv. Agerbruget var ifølge Tacitus ikke nogen af Ger
manerne særlig yndet Beskæftigelse, og man kan derfor tvivle om, 
at de har haft Storgaarde. Saadanne fordrer endvidere dels læn
gere Tids fast Bopæl, og dels en mere udviklet Administration og 
Teknik end et Folk paa Germanernes sociale og økonomiske 
Standpunkt kan antages at have raadet over.

De fornemmes Boliger har altsaa kun bestaaet af en Hal eller 
Sal med de fornødne Huse til andet Brug og nogle Boliger til Hus
trællene. Hvad Navn bar nu disse Stormandssæder? Det, som 
her var det vigtigste, var Stormanden eller Beboeren selv, og naar 
man kom til Stedet, var det ham, man søgte, medens Salen eller 
Huset først kom i anden Række. Man har vel gjort, som man 
gør i Nutiden, sagt, at man har været hos den og den og føjer 
som Regel ikke Gade eller Husnummer til, som er til for Post
væsenets Skyld; det væsentlige er jo Personen selv, og at han bor 
i en Lejlighed og i et Hus, er noget, der følger af sig selv, og 
endnu mindre giver man den eller Huset Navn. Ligesaa var det

’) Tacitus ved Lefolii, S. 125. Germ. 16: Colunt discrcti ac diversi, ut 
fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant non in nostrum morem conexis 
et cohærentibus edificiis.

Fortid og Nutid. IV. 8
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i vore Landsbyer, de selv havde Navne, men de enkelte Gaarde 
havde som Regel intet særligt Navn, højst kunde man kalde dem 
efter Beboerne. Det er derfor sandsynligt, at man ikke har givet 
de Boliger, der kun tjente til Beboelse, noget Navn. Et Eksem
pel fra Danmark synes at vise det. Salløv i Tune Hd., tidligere 
Salhøje, har Navn af nogle Høje, der maa have ligget ved en Sal. 
Men Navnet betegner en By, muligvis tidligere en Gaard, der lig
ger ved disse Høje, og kan ikke have været et Navn paa Salen. 
Havde denne haft et eget Navn, var det muligvis gaaet igen i Byens 
Navn. Noget andet er det, at man for at angive Beliggenheden for 
en ikke stedkendt Mand har betegnet denne efter en eller anden 
Lokalitet, og undertiden kan vel en saadan Naturbetegnelse være 
gaaet over til at blive et fast Navn, og vedvaret til Nutiden, hvis 
der senere blev en Gaard eller By ud af Boligen. Undertiden har 
vel ogsaa Stormanden selv givet den et Navn; et Eksempel herpaa 
kan hentes fra Danmark, hvor Kong Roar ifølge Bjovulf gav sin 
Kongesal Navnet Hjort, men den var jo iøvrigt, foruden for ham, 
tillige Bolig for hans Hird og kan vel næppe strængt taget regnes 
for en Privatbolig. At man senere, da der knyttedes Agerbrug til 
Stormandens Bolig, gav den derved fremkomne Gaard et Navn, 
skal jeg senere komme ind paa; men disse Navne betegner først 
og fremmest Gaarden og ikke Boligen.

De fri Germaner har ligesom Stormændene heller ikke haft 
noget Navn paa deres Boliger, saafremt de boede for sig selv. 
Hvis de har boet i Landsbyer, har man vel kaldt disse ligesom 
Stormandsboligen efter Beboerne, enten efter deres Slægtsnavn, 
saafremt de var ætstore nok til at have et saadant; eller man 
kan have dannet Navne i Lighed med de danske Bynavne Hed
dinge, Helsinge, Veddinge o. s. v., der, oprindelig Flertal, be
tegner Befolkningen som Beboere af Heden, Halsen, Skoven o. s. v. 
Senere er da disse Navne gaaet over til at betegne Landsbyerne, 
i hvilke disse Folk boede.

Boligerne for den anden Hovedklasse af Befolkningen, de 
ufrie og Trællene, har man næppe givet Navne paa denne Maade; 
ganske vist var ogsaa Beboerne her det vigtigste, thi uden dem 
kunde Jorden ikke dyrkes og Landsbyen ikke opstaa. Men de var 
dog mere Ting end Mennesker, og dels var de ufrie og Trællene
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næppe værdige til at betegnes med Endelsen -inge paa samme 
Maade som fribaarne Germaner, og dels var det ogsaa af Vig
tighed at vide, hvem de og Landsbyen tilhørte.

Der er tillige nogle fællesgermanske Landsbynavne, de der 
ender paa -sted, som synes skabte til at betegne Landsbyer be
boede af ufrie. De er som Regel sammensatte med et Personnavn, 
der maa være Ejerens Navn, og -sted, der i de ældre Navneformer 
er Flertal, og dette Ord vilde passe udmærket paa den enkelte 
Bolig i en saadan Landsby. Man kunde jo ogsaa tænke paa Nav
nene sammensatte med -heim, der i alt Fald i de gamle norske 
Navne forekommer i Flertal, men det er dog tvivlsomt, om man 
vilde have anvendt et Ord, som betyder Bosted eller lignende paa 
saadanne Byer. Den fornemme Betydning, som Ordet nu har 
i de forskellige germanske Sprog, »Hjem«, viser, at Ordet maa 
have betegnet noget mere anset end en ufri Bondes Bolig.

Selv om Forholdene i Danmark ikke var ganske som i Tysk
land, saa var de dog ikke meget forskellige derfra, og man kan 
da vente at træffe de samme Navne som der, og at de har samme 
Betydning. I Byerne paa -inge maa vi se den almindelige Be
folknings Landsbyer, hvad enten den nu har bestaaet af frie Ger
maner af ringe Byrd, eller af mere eller mindre frie Efterkom
mere af den tidligere Befolkning. Muligvis kan man i selve By
navnene skelne mellem disse to Arter af Befolkning, idet de første 
særlig skulde have dannet deres Bynavne af Slægternes Navne, 
medens de sidste har dannet Navnene efter Naturforholdene; de 
sidste Navne kunde være saadanne som f. Eks. Heddinge (Store 
<>g Lille i Stævns Hd.) af Hede, Helsinge (Kirke- og Vinde- i Løve 
Hd., samt Helsinge i Holbo Hd.) af Hals. De fleste af disse Navne 
maa antages at være ældre end -lev-Navnene, thi der maa have 
været Beboere i Landet, da Erobringen fandt Sted. Navneskikken 
kan være ældgammel, men de nuværende Navne behøver jo der
for ikke at gaa saa langt tilbage. Hvor langt op i Tiden man har 
benyttet denne Navneskik, er heller ikke let at sige.

Man maa sikkert ogsaa fortolke de danske -sted-Navne paa 
samme Maade som foran er anført for de tyske. Forleddet er 
her i Landet som Regel et Personnavn og maa være Navnet paa 

8*
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en Stormand, der engang har ejet Byen. Undersøger man de 
sjællandske -sted Byers Historie, vil man i de fleste Tilfælde finde 
bekræftet, at de i Oldtiden eller i alt Fald i den tidligere Middel
alder har været i Stormandseje.

I Kong Valdemars Jordebog nævnes som Kongelev Hagested 
og Haraldsted, medens Ringsted tidligere havde været det. I Viger- 
sted ejede Kongefamilien (Erik Plovpennings Døtre) Gods1), og 
som forhenværende Kongegods maa vel ogsaa Harrested ved 
Slagelse betragtes, der fra tidlig Tid ejedes af det af Valdemar I 
stiftede Antvorskov Kloster. Efter Alsted samt det tidligere nævnte 
Ringsted har Herreder Navn, og som private Stormænds Gods 
kan nævnes Harrested i 0. Flakkebjerg Hd., tilhørende i Begyn
delsen af det 14. Aarh. Hr. Karl Pedersen. Osted i Voldborg Hd. 
tilhørte Roskilde Kapitel, skænket det af Jakob Sunesøn2), og 
Holsted ved Næstved Skovkloster. Desuden er der de arkæologiske 
Vidnesbyrd om Stormandsbopæle ved disse Byer, rige Skelet
grave ved Hyllested, Sigersted og Alsted, samt et Bælte af sølvblan
det Guld fra Hellested paa Stævns, der dog maaske er lidt ældre.

Udenfor Sjælland er der paa Lolland paa Herregaarden Juel- 
linges Grund gjort et Fund af 4 Kvindegrave fra den romerske 
Jernalder, hvoraf den ene meget pragtfuldt udstyret. Men Juel- 
linge er det gamle Halsted Kloster, som oprindelig var Krongods. 
Man tør utvivlsomt sætte de 4 Grave i Forbindelse med Byen 
Halsted, selv om disse 4 Kvinder ikke selv har haft Del i Byen, 
og denne atter i Forbindelse med et Høvdingesæde. Dette bestyr
kes, naar man betragter Byens Beliggenhed. Halsted ligger i Lol
lands Nørre Hd., lige ved den Aa, der danner Grænsen til Sønder 
Hd., og omtrent midt paa Øens vestlige Halvdel; udenom den 
ligger i en Kreds langs Herredets Kyst de store Byer paa -lev og 
andre Endelser: Branderslev, Sandby, Købelev og mange andre, 
skilte fra Halsted ved nu opdyrkede Overdrev og mindre Byer, 
især med Endelsen -by. Man kan ikke tvivle om, at disse store 
Byer langs Kysten allerede har været til, da de 4 Kvinder levede, 
thi disse har ikke levet af deres egne Hænders Gærning, men 
mange Bønders Arbejde har maattet skaffe dem Underhold og

b Repert. Nr. 1163, 1164,
2) Huitfcld, Fol. I, S. 214.
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endnu flere deres mandlige Slægtninger. Men disse Bønder kan 
ikke have levet andetsteds end langs Kysten, idet man med Steen- 
strup i Almindelighed maa gaa ud fra, at de største Byer, som 
netop ligger her, er de ældste. Ser man altsaa hen til denne By
ens Beliggenhed som Centrum for Herredets store Byer, til Byens 
Navn og til, at Endelsen kun forekommer denne ene Gang i Her
redet1), da synes det, at det maa være saaledes, at der i eller ved 
Byen har ligget et Høvdingesæde. Imidlertid var Byerne paa -sted, 
som foran anført, rimeligvis Trællebyer eller beboet af ufrie, 
hvorfor man heller maa søge Høvdingesædet et eller andet Sted 
i Nærheden af Byen. Og som forhenværende Høvdingeeje er Byen 
da senere bleven Krongods. I Sønder Hd. har Søllested en lig
nende tilbagetrukken Beliggenhed inde i Landet, medens Byerne 
ligger i to Rækker nærmere Kysten. I Fuglse Hd. har Hillested 
samme Beliggenhed, her ligger dog ved Kysten Øster og Vester 
Tirsted, i Musse Hd. Vaabensted og Radsted. Desuden findes der 
enkelte mindre Byer med denne Endelse paa Øen. De fleste af 
-stcd-Byerne ligger som Halsted tilbagetrukne fra de øvrige Byer 
og ofte i den mere skovbevoksede nordlige Del af Øen. At der 
undertiden ligger flere i et Herred, er ikke noget Bevis imod, at 
der har ligget et Høvdingesæde i Nærheden, thi dette kan jo i Ti
dernes Løb være blevet flyttet, eller ogsaa kan de andre have 
været i mindre Stormænds Eje.

Paa Sjælland har Hellested i Stævns Hd. en Beliggenhed, der 
fuldstændig ligner den, som Halsted har; langs Kysten ligger de 
store Byer og inde i Landet, skilte fra dem ved Overdrev, Skove 
og mindre Byer, Hellested, og denne Beliggenhed i Forbindelse 
med det tidligere omtalte Bælte angiver, at Høvdingens Sæde maa 
søges her i Nærheden. I Smørum Hd. ligger langs Kysten en 
Række store Byer, Vallensbæk (8 Bol), Brøndbyvester (11 Bol), 
Brøndbyøster (11 Bol), Avedøre (6 Bol) og Hvidovre (8 Bol) og 
inden for disse Herstedvester og -øster, hver paa 7 Bol, og bag 
disse to Byer igen mindre Byer som Risby og Harrestrup. Omtrent 
samme tilbagetrukne Beliggenhed har Ørsted i Ramsø Hd., Ousted 
i Voldborg Hd., Hyllested i V. Flakkebjerg Hd., Hillested i 0.

x) I Herredet ligger nu en Gaard eller lille By, Jysted, der dog tidligere 
hørte til Sønder Herred.
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Flakkebjerg Hd. og Harrested ved Slagelse i Slagelse Hd. Til- 
sidst skal nævnes, at de 3 Byer Ringsted ved Sjællands gamle 
Tingsted, Sigersted og Alsted, ifølge gamle Sagn Sigerslægtens 
Kongesæder, ligger tilbagetrukne midt inde i Sjælland.

Gaar man til Jylland, finder man mange lignende Eksempler, 
jeg skal kun omtale et af dem, hvilket dog adskiller sig fra de 
øvrige ved, at -sted-Byen ligger ved Kysten, det vil her sige Hor
sens Fjord, i Stedet for inde i Landet. Der ligger Hansted, hvor 
Kongen ifølge Kong Valdemars Jordebog ejede Gods. I dens Op
land ligger i Hatting, Nim, Vrads, Tyrsting og Vor Herreder, alle 
hørende til det gamle Loversyssel, mange Byer med Endelsen 
-inge, strækkende sig til Hederne i Vest og Himmelbjergsøerne i 
Nord, mellem dem og særlig syd for dem findes tillige en Del Byer 
paa -um. Syd for Hansted ligger i Hatting Hd. i Nærheden af 
hinanden Thorsted, Tvrsted og Ølsted samt lidt sydligere Heden- 
sted. Det hele synes at være en vel afgrænset Bygd med sit Høv
dingesæde ved Hansted og maaske til andre Tider ved de 4 andre 
Byer.

Det synes saaledes at fremgaa baade af Beliggenheden og af 
arkæologiske Grunde, at i Nærheden af mange -sted-Byer maa 
Høvdingen for Egnen have boet. At antage ham for boende i 
selve Byen, er vel ikke sandsynligt, da han næppe har boet Side 
om Side med sine Bønder, og at antage disse Byer for opstaaede 
af en stor Hovdingegaard, gaar næppe an, dels er det meget ofte 
store Byer, og dels adskiller de sig ikke fra andre Landsbyer. 
Tiden, da disse Høvdinger maa have levet, og altsaa den Tid, 
da Navnene blev dannede, kan efter Gravfundene sættes til den 
romerske Jernalder og Folkevandringstiden, selv om nogle af 
Navnene muligvis kan være fra endnu ældre Tid og nogle maaske 
yngre.

Byerne paa -um findes her i Landet hyppigst i Jylland, paa 
Sjælland findes forholdsvis faa, de fleste i Nordsjælland, og det 
synes endda, at mange af disse ifølge Prof. Steenstrup maa ud
skilles i en særlig Gruppe paa -rum. Hvad Endelsen -um egentlig 
betyder, og hvorledes den er fremkommen, er omstridt. Steen
strup har villet fortolke den som en Dativ Flertal, andre mener,
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at disse Navne oprindelig har været sammensatte med -heim, der 
i Norge, England og Tyskland er en meget almindelig Endelse i 
Bynavne. Imod den første Forklaring synes dog forskellige For
hold at tale. Man finder i de ældste Former ikke altid -um. 
Maarum hedder f. Eks. i K. V. J. Martheme, Alume Aleme, 
Smørum 1085 Smørhem, i K. V. J. Smørhem. Dernæst finder man 
ofte en Endelse efter -um, saaledes i de ovennævnte gamle Former 
af Maarum og Alume, ligeledes ofte i Herredsnavne, f. Eks. i 
K. V. J. Semæhæreth, Hiarmæhæreth, og hertil maaske ogsaa 
Schammæhæreth og Gramæhæreth, men derimod Graam. Men 
er -um en Bøjningsendelse, synes det unødvendigt at føje en ny 
til og kan vel heller ikke gøres. Dertil kommer, at Endelserne jo 
ellers altid er forsvundne, eller højst bevarede som et enligt e, 
og dette er i Jylland endda ogsaa forsvundet i Byerne paa -inge, 
medens netop her Endelsen -um særligt skulde have holdt sig. 
Endvidere maa det anses for usandsynligt, at Flertalsformen kan 
være benyttet ved mange af de Ord, som skulde udgøre det første 
Led i Navnene paa -um, f. Eks. Hald (Skraaning), flere Byer hed
der Haldum, Hallum, findes ligeledes som Bynavn alene, Hornum 
(Hjørne), 4 Byer hedder Hornum, 2 Byer hedder Horne, og der 
synes ikke altid at være flere Næsser ved de Byer, der hedder 
Nissum. Desuden forekommer Hjem som første Led i By- og 
Marknavne, Byen Hjembæk, Hemedale ore ved Topshøj næv
nes i Sorøbogen1), Hjemskoven ved Sigersted, Hiemtofften (Mb.) 
ved Nakke i Ods Hd.; hertil maa vel ogsaa regnes Hjemvældsgaard 
ved Gislinge, skønt intet saadant Navn nævnes i Markbogen. Man 
maa derfor antage -um for i alt Fald i mange Tilfælde at komme 
af et ældre -heim.

Hvad der særlig synes at udmærke -um-Byerne paa Sjælland 
fremfor andre Byer er, at der i dem ofte findes Ornummer og 
Ornummebol eller andre Tegn paa en forhenværende Storgaard, 
hvad jeg allerede har udtalt i en tidligere Afhandling2). Det 
samme er vistnok ogsaa Tilfældet i Jylland, enkelte af Navnene 
her betegner jo kun en Gaard eller nogle faa Gaarde, der kan 
være fremstaaet ved Deling af en større Gaard. Janum i Øster

x) Ser. Rer. Dan. IV. S. 502.
2) Aarb. f. nord. Oldk. 1918, S. 276.
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Han Hd., der 1683 bestod af 4 Gaarde, synes saaledes engang 
kun at have haft 2. Da Navnene paa -heim jo i Norge er Gaard- 
navne, kan de jo ogsaa her i Landet oprindelig have været Navne 
paa Gaarde, og saa senere enten være gaaet over paa den By, i 
eller ved hvilken Gaarden laa, eller ogsaa kan denne have ud
viklet sig til en By.

Man finder ogsaa Marknavne med Endelsen -um, og ser 
man bort fra Sønderjylland, hvor de er særlig hyppige, er der i 
det øvrige Jylland ikke flere, end at de godt kan være Navne paa 
forsvundne Gaarde eller Byer, især vel det første, da disse let 
kan forsvinde eller flyttes. Det er en ren Undtagelse, at der i Fly, 
Fjends Hd., er 3 saadanne Marknavne1). Disse Navne maa vel 
nærmest siges at styrke Formodningen om, at -heim eller -um be
tegner en Gaard.

Skikken at danne Navne sammensatte med -heim er efter 
Rygh2) i Norge gaaet af Brug før Vikingetiden, idet der i de nor
ske Nybygder kun undtagelsesvis forekommer saadanne Navne. 
I England er den yngre end Anglernes og Saksernes Erobring af 
Landet, og i Syd- og Vesttyskland maa disse Navne være yngre 
end Romernes Herredømme.

Da Storgaarden oprindelig maa have været Germanerne 
ubekendt, er den maaske en Efterligning af den romerske Villa. 
I saa Fald kan den næppe være indført her i Landet forud for 
og -um-Navnene altsaa ikke være ældre end nogle Aarhundreder 
efter vor Tidsregnings Begyndelse.

4. Bynavnene paa -løse.
En for Danmark og Sverige særegen Endelse i Bynavne er 

-løse. I det førstnævnte Land er den dog nærmest indskrænket 
til Øerne, i Jylland findes kun et Par Bynavne, der med nogen
lunde Sikkerhed kan siges at ende paa -løse. I Sverige findes den 
ikke alene i de gamle danske Landskaber, men ogsaa i Gøte- og 
Svealandene til helt op nord for Mælaren.

Endelsen -løse findes, foruden i Bynavne, ogsaa i Marknavne

!) Efter Meddelelse af Svend Aakjær. Nævnes ikke i Mb.
2) O. Rygh, Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, S. 54.
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og det nogle Steder ret hyppigt. Jeg skal nævne disse Marknavne 
for et Par Egnes Vedkommende. I Omegnen af København fin
des: Ved Jægersborg Soeløse1). Vangede Mb. Nr. 7 Store og Lille 
Hafvelse aas, Kort 1764—66 Hav Agre; tvivlsomt er maaske Mb. 
Møgeløs spiels aas, Kort Mygle Spiellen paa samme Bys Mark. 
Herlev Mb. Nr. 10 Byegeløsz aasz, æ. O. K. Bogløse, laa syd for 
Byen og Mb. Meenløsze, æ. O. K. Melløsse, der laa nø. for Byen. 
Brøndbyvester Mb. Nr. 8 Medels ager aasz, Kortet ingen Navne. 
Sengeløse Mb. Nr. 13 Øster og Wester Meenløse agre, æ. O. K. 
Meenløsene, laa s. for Byen.

I Omegnen af Kallundborg findes: Raklev O. K. Nr. 1 Pud- 
løse Agre, nævnes ikke i Mb., laa sydøst for Byen, op til Kallund
borg Hestehave. Kallundborg Ladegaard Mb. Nr. 187 Nye løs- 
holmb, Beliggenhed ubekendt. Tømmerup O. K. Nr. 1 Tavløse, 
nævnes ikke i Markbogen, laa lige s. for Byen. Østrup, det nu
værende Lerchenborg, Mb. Nr. 195 Jærløse aas, maa have ligget 
n. eller ø. for Lerchenborg. Jerslev Mb. Nr. 189 Miælløsse, O. K. 
Nr. 1 Melløse Agre, laa ø. for Byen. Svallerup Mb. Nr. 188 
Mageloes aas, Kortet ingen Navne. Viskinde Mb. Nr. 198 Senge - 
løsz aasz, O. K. Nr. 1 Sængeløse Agre, laa langt vest for Byen, 
ved den nuværende Viskinde Kro. Sejrø Mb. Nr. 207 Skavelsøe 
wang, Generalstabens Kort Skagelse Huk. Særlig i denne Egn 
synes der at være mange Marknavne, der ender paa -løse, og 
flere af dem minder om Bynavne, men om de alle er ægte, er 
ikke let at afgøre.

Undersøger man -løse-Byernes Beliggenhed, vil man finde, 
hvad ogsaa H. V. Clausen gør opmærksom paa2), at de ligger i 
Nærheden af Skove; særlig passer dette paa de nordsjællandske 
-løser. Det samme er ogsaa ofte Tilfældet med Marknavnene paa 
løse i Omegnen af Kallundborg. Pudløse Agre laa lige op til 

Kallundborg Hestehave, der før var skovbevokset. Østrup, hvor 
Jærløse aas laa, havde tidligere mod Vest Skovene paa Asnæs, 
og Vangen, hvori -løse-Aasen fandtes, hed Escheschous wangen. 
Sængeløse Agre i Viskinde laa lige ved den tidligere skovbevoksede

*) Sokkelund Hd.s Tingbog 16. Juli 1674: Soeløse Gerder. E. Nystrøm, 
Gentofte Sogn, S. 120: »Soløse« Mose (1820).

2) Aarb. f. nord. Oldk. 1916, S. 27.
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Værslev Ore. Nye løsholmb ved Kallundborg Ladegaard, der 
blev besaaet hver 15 Aar, maa have været Udmarksjord, og 
Skagelse Huk paa Sejrø laa ligeledes langt fra Byen. Denne Be
liggenhed i Skov og Udmark kan tyde paa, at disse Byer og 
Navne har noget med Græsgang at gøre. Der er rigtignok ikke 
Skov ved dem alle nu, men den kan jo være forsvunden, og des
uden kan der jo være Græsgang, uden at der er Skov.

De rige Skeletgrave fra Folkevandringstiden er særlig fundne 
paa Sjælland og Fyen, og netop i de samme Egne af Danmark 
træffer man -løse-Byerne. Ogsaa paa disse Byers Marker finder 
man disse Grave; i Engelhardt, Nydam Mosefund nævnes 7 Fund 
fra -løse-Byer paa Sjælland fra Folkevandringstiden og den nær
mest foregaaende Tid, og senere er der offentliggjort endnu flere 
Fund. Da det vel kun er de færreste Grave, der er komne for 
Dagens Lys, og da vel ogsaa nogle Fund endnu ikke er komne 
til Offentlighedens Kundskab, kan man formode, at der paa 
mange af disse Byers Omraade har været Bebyggelse paa den 
Tid, selv om den ikke har ligget paa det Sted, hvor Byen nu er. 
Ogsaa paa en Mængde andre Byers Marker har man truffet disse 
Grave, f. Eks. paa -lev-Byernes, men da disse Byer har en videre 
Udbredelse end Gravene, synes de ikke at kunne høre hjemme 
paa samme Tid som disse, hvad ogsaa er fremført i et foregaaende 
Kapitel. Derimod taler det, at -løse-Navnenes og Skeletgravenes 
Omraader falder saa nogenlunde sammen for, at disse Navne kan 
være fra samme Tid som Gravene. Dertil kommer, at Navnene 
er vanskelige at fortolke, hvad der gør det usandsynligt, at de 
kan være af meget senere Dato. Paa den anden Side synes de 
mange Marknavne, der ender paa -løse, at vise, at de heller ikke 
kan være meget ældre, da der saa ikke vilde være saa mange 
bevarede. Men et bedre Bevis faar man, naar man undersøger 
disse Navnes Alder og sammenligner denne med andre Bynavnes, 
hvilket jeg skal gøre senere i denne Afhandling.

Da de nævnte Grave stammer fra Overklassen, kan man sik
kert gaa ud fra, at denne har ejet de fleste af disse Byer, da en 
Stormandsstand paa den Tid ikke kan tænkes uden Jordegods. 
Det vil ikke stride mod Besiddelsesforholdene i Middelalderen, 
idet -løse-Byerne lige saa hyppigt som -lev-Byerne, der jo, som
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forhen omtalt, oprindelig var Stormandseje, var i Enkeltmands 
Besiddelse. Kronen eller Kongen ejede Slagelse og Gamløse paa 
Ourø, Roskildebispen ejede hele Tølløse, Sengeløse og Ramløse 
og desuden Gods i mange andre; og en Undersøgelse af de øvrige 
Byers Ejendomsforhold vil sikkert give til Resultat, at Storbesid
delse ogsaa herskede her.

For at kunne løse Spørgsmaalet om, hvad disse Byer oprin
delig var, Landsbyer, Gaarde eller andet, og om ligeledes -løse- 
Marknavnene oprindelig var det samme, er det nødvendigt at tage 
nogle andre Marknavne til Hjælp, nemlig dem, i hvilke Ordene 
Smør, Sol og Bo (Bou, Bues, Boes, Bode o. s. v.) indgaar.

Ordet Smør findes som første Led i mange Marknavne, 
spredte over hele Danmark. Paa Sjælland paa et Omraade, som 
er over 2/-; af Øen, har jeg fundet ea. 60 Navne. Forleddet er 
altid stavet Smør, kun et Par Gange Smørre, og der kan vel ikke 
være Tvivl om, at det er det nuværende Ord Smør, der indgaar 
i disse Navne. Ordet findes baade i Forbindelse med Ord, der 
betegner noget ophøjet, Bjerg (6 Navne), Høj (6 Navne), Kuld 
o. s. v., og hertil maa vel ogsaa regnes Sten (4 Navne), og sam
mensat med Mose, Kær, Pyt, Kilde o. s. v. Desuden finder man 
Smøragre, Smørholme o. s. v.; af disse laa dog Smør Agre i 
Frankerup i Arts Hd. paa en høj Bakke, og det samme kan jo 
være Tilfældet andre Steder. I Gentofte laa et Smørkær ved Si
den af en Smorhøj og kan jo have faaet Navn af denne. Det 
mest karakteristiske af disse Navne og det, som bedst forklarer 
dem, findes i Baarse. I denne By nævnes i Mb. Nr. 311 en Aas 
»De stycker sønden for Smørslaa steenen« og en anden Aas »Dee 
aggere norden for Smørslaasteenen«. Paa et Kort fra 1770 (æ. 
O. K.) kaldes Aasene Smørslag, og paa O. K. Nr. 1, et originalt 
U. K. fra 1783, Smørlags Agre. Her maa have været en Sten, og 
paa den har man brugt at »slaa« Smør. Skikken synes gammel, 
idet der ifølge æ. O. K. ved Siden af Aasen findes anført Nederste 
og Øverste Korsagrene, hvad der viser, at man engang har be
tragtet Skikken som hedensk, hvad disse gamle Skikke i Reglen 
jo ogsaa er. Det har altsaa været en hedensk Ofring, som her er 
foregaaet, og Meningen med Anbringelsen af Smørret paa Ste
nen har vel været, at det skulde smælte i Solen, som maa have
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været den, man ofrede til. Der er ingen Grund til at tvivle om, 
at de andre Smørstene ogsaa har været saadanne Offerstene, og 
man maa ogsaa antage, at Smørbjergene, -højene, -kuldene og de 
højtliggende Smøragre ligeledes har været benyttede til Ofring. 
Hvad Smørmoserne og Smørpytterne er bievne benyttede til, ved 
jeg ikke, men muligvis kan de have noget at gøre med Rensningen 
af de med Smør indsmurte Genstande, idet der i Kulby i Løve Hd. 
i Mb. Nr. 224 nævnes en Aas Smørbat, æ. O. K. Smørbads Agre. 
At det er Solen, som man ofrede til, synes at fremgaa af, at de 
Marknavne, i hvilke Ordet Sol indgaar, synes at kunne træde i 
Stedet for de med Smør sammensatte Navne. Man kunde jo lige 
saa godt opkalde en Høj efter det, som ofredes, som efter den, man 
ofrede til.

Ordet Bo indgaar ligeledes over hele Landet i en Mængde 
Marknavne, enten som Bo, Boe, Bou, Bog o. s. v. eller med et s 
indskudt mellem det og det følgende Led, Boesager, Buesager, 
Busbjerg eller andre lignende Former. De Former, der har u, 
findes især i Holbæk Amt, f. Eks. (Mb.) Bugs aas i Ulstrup 
Refsnæs, Bues ager i Hagested, derimod lige ved Siden af i Mar
ken Baukersholm, O. K. Nr. 1 Baadeskiærsholm. Disse Former 
gaar ned i det nordlige af Sorø Amt, f. Eks. i Fjenneslevlille i Mb. 
Buds aggre, Store og Lille Baabierigs aas, O. K. Nr. 1 Bus Ager, 
Store og Smaa Baabierg, liggende ved Siden af hinanden, Hald- 
agermagle, R. K. Buus Krog. Derimod synes Københavns Amt 
at have Formen Boesager, f. Eks. i Tune og Havdrup. Bo findes 
tillige som sidste Led i mange Bynavne, og her er det en Nutids
form af et ældre Both(e), der betyder Bod (er)1), og det maa an
tages, at Bo i Marknavne ligeledes oprindelig er Bod eller Boder, 
enkelte Steder finder man da ogsaa Bode som første Led, f. Eks. 
Nørre Hvalsø Mb. Nr. 96 Boedebieris Aas, O. K. Nr. 1 Bodebierg. 
En Bod er en Bygning, der tjener til Ophold for Kreaturer, eller 
til foreløbig Brug for Mennesker, derimod bruger eller har man 
næppe brugt Ordet om et fast Opholdssted. Da disse Navne er 
Agernavne og ret hyppige, maa man sikkert betragte dem som 
Kreaturboder, hvor Kvæget har haft Ophold for bedre at kunne 
udnytte Græsgangene.

Steenstrup, Indledende Studier, S. 115 ff.
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Jeg skal i det følgende nævne nogle Eksempler paa, at -løse 
eller Bo findes sammen med Smør og Sol i By- og Marknavne. 
Paa Kirke Værløse Mark nævnes i Mb. Nr. 16 Smørknole agere, 
æ. O. K. Smør Knois Agre, og laa efter Kortet ikke langt fra Lille 
Værløse Skel. Dette er paa Sjælland det eneste Eksempel paa, 
at et med Smør sammensat Marknavn ligger imellem to -løse-Byer 
med samme Navn. Derimod nævnes i Jylland paa Øsløs Mark 
i Vester Han Hd. i Mb. Nr. 1614 en Smørholm, tilhørende Sønder- 
gaard i Øsløs; Holmen var opbrudt af Heden for to Aar siden 
og maa vistnok have ligget vesten for denne Gaard, mellem Øsløs 
og Vesløs. Paa Uvelse Mark i Nordsjælland nævnes i Mb. Nr. 33 
Soelberigs aas, paa O. K. Nr. 1 kaldet Stoere og Smaae Soelberg; 
ifølge Generalstabens Kort ligger dette Solbjerg langt østen for 
Byen lige ved Kollerød Mark. I Mb. Nr. 250 for Ondløse, Mærløse 
Hd., anføres Stoere Smørbiere, O. K. Nr. 1 Smørbierg Agre, der 
laa syd for Byen ikke langt fra Skellet til Østrup Mark, der stræk
ker sig nær ind til Ondløse. Paa Haslev Mark nævnes i Mb. Nr. 
131 Smør ager aas, der ikke findes paa O. K. Nr. 1, men synes 
at have ligget vest for Byen, vest for denne laa Truelstrup, paa 
hvis Mark der ifølge samme Mb. var en Menløse aas. Paa Sejrø 
var ifølge Mb. Skavelsøe wang, Generalstabens Kort Skagelse 
Huk, her laa tillige Soelhøys agre, O. K. Nr. 1 Soelhøys Agre, 
der ifølge Kortet laa paa selve Hukket, langt nord for Sejrby. I 
Mb. Nr. 166 for Ting Jellinge nævnes Smørbierg aasz, O. K. Nr. 1 
Store og Smaa Smørbierg; syd for Byen ligger Sønder Jellinge, 
hvor der i Mb. Nr. 171 findes nævnt Smørbiere aasen, O. K. Nr. 1 
Smørbiergs Ag., disse Aase maa efter Beliggenheden have Navn 
efter samme Smørbjerg; paa den sidste Bys Mark anføres tillige 
i Mb. Slagels aaszen, der paa O. K. Nr. 1 kaldes Aagelse Ag., lig
gende nv. for Byen, syd for Smørbiergs Ag.; sammesteds nævnes 
i Mb. Bogs eng, der synes at svare til O. K. Nr. 1, Baus Ag. eller 
Boeskieg Ag., der laa mod sydøst i et Hjørne af Marken. Nordøst 
for Bjæverskov laa den lille By Skolkerup, hvis Jord nu hører 
under Spanager, og her nævnes i Mb. Nr. 288 Hesløs aas og 
Smørpollen eller Smørpølen. I Mb. Nr. 7 for Gentofte nævnes 
Smørhøys stvckerne, paa Kortet 1764—66 Smør Høys Stykkerne, 
i samme Mb. findes Bou spield, der maa have ligget inden for
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Smørhøjen, samt Baasmoszeholm og Baas agere, paa Kortet kal
det Bovs Moose og Baads Agre, der maa have ligget uden for 
Højen. I Ølstykke var ifølge Mb. Nr. 36 Smørbierg aas, O. K. 
Nr. 1 Smørbierg, der laa øst for Byen, og Boudys aas, O. K. Nr. 1 
Boedys, der var beliggende langt nord for Byen og Smørbjerget. 
1 Gørløse nævnes i Mb. Nr. 34 Solhøis aasz, U. K. Sole Høys Agre, 
der laa noget syd for Byen; her var ligeledes ifølge Mb. Boeholms 
aaes, U. K. Boe Holme, der laa langt fra Byen syd for denne, og 
efter U. K. Boekilde Holme, der laa i Nærheden af Solhøjen; paa 
denne Bys Mark var ifølge Mb. Smørholmen, der ikke nævnes 
paa Kortet, men maa have ligget lige nord for Byen. Nordøst for 
Byen Hagested i Tudse Hd. ligger Audebo, hvor der i Mb. Nr. 257 
nævnes Neyre Smørbiergs agere og Øverste Smørbiers aas, paa 
0. K. Nr. 1 kaldet Nederste og Øverste Smørbierg, der laa syd 
for Byen. I Gammelrand i Skippinge Hd. var ifølge Mb. Nr, 201 
Soel høys aas og Baas agre, beliggende i Kirchewangen, der laa 
mellem Byen og Bregninge; O. K. Nr. 1 har ingen Navne, men 
det første Navn genfindes muligvis paa O. K. Nr. 1 over Breg
ninge som Nordre og Søndre Polebierg, hvilken Form kan til
skrives en Høre- eller Skrivefejl. I Kyringe var efter Mb. Nr. 245 
en Boebiergs wang, O. K. Nr. 1 Bogbierg Mark, og i denne Vang 
nævnes i Mb. Smør agre aas. De to Aase i Baarse benævnte 
efter Smørslaastenen er tidligere anført, i samme Vang som disse 
nævnes i Mb. Boesz pille stycker [= Boesspield], der ikke findes 
paa Kortene. Tilsidst skal anføres Fjenneslevlille, hvor et Frøs
bjerg synes at træde i Stedet for et Smør- eller Solbjerg. Her 
nævnes i Mb. Nr. 140 Stoere (og Lille) Frøsbierig aas, paa O. K. 
Nr. 1 kaldet Store og Lille Frøsbierg, desuden fandtes her de 
foran anførte Navne sammensatte med Bo (Bus Ager og Baa- 
bierg).

Mange af de nævnte Sol- og Smørhelligdomme ligger tem
melig langt fra den By, paa hvis Mark de findes, og man kan 
formode, at de tillige har været knyttede til noget andet, en an
den By, en Gaard ude paa Marken eller noget i Retning af en 
Sæter. I Kirke Værløse laa Smør Knois Agre 1400 mt. fra Byen, 
og det synes urimeligt, at man har gaaet saa langt bort for at 
ofre, selv om maaske Græsgangene laa herude. I Uvelse maatte
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man gaa c. 2200 mt. for at komme til Solbjerget, paa Sejrø 
3000 mt. til Solhøjen, Smørstenen ved Baarse laa i en Afstand af 
c. 1000 mt. fra Byen; paa Vandløse Mark i Mærløse Hd. nævnes 
paa 0. K. Nr. 1 en Solebiergs Mose c. 1600 mt. nordvest for 
Byen. I Thorslundemagle var ifølge Mb. Nr. 11 Soelehøys aas 
nu Solhøj, der ligeledes ligger langt ude i Marken. Disse Af
stande fra Byerne bliver kun forklarlige, hvis der her ude har 
ligget enten en anden By eller en Gaard, der var fælles med Byen 
om Helligdommen; derimod synes nogle Kreaturboder alene 
næppe tilstrækkelige til at forklare Afstanden, thi Ofringerne er 
vel ikke bievne besørgede af underordnede Kvæghyrder, men af 
den fornemste Mand i Byen eller den, der ejede Gaarden og Jor
den her. Lidt østen for Smør Knois Agre paa Kirke Værløse Mark 
begynder Lille Værløses Jord; her ved denne By er gjort et Fund 
fra Folkevandringstiden, der tillige med en Sael aas viser, at 
her har boet Stormænd, medens Ladager aas og Hougaars aas 
siger os, at her har været en større Gaard, der endnu var til 1370, 
da Roskildebispens Jordebog blev affattet. At man i Byen har 
drevet Kvægavl fremgaar af, at der til den hørte et stort Omraade 
med Overdrev og Skov, medens Kirke Værløse intet Overdrev 
havde. Man maa af dette slutte, at Smør Knois Agre var fælles 
for disse to Byer. Smørholmen paa Øsløs Mark laa mellem denne 
By og Vesløs, ved hvilken nu ligger en Hovedgaard, Vesløsgaard. 
Det synes imidlertid, at her i Vesløs har ligget en endnu ældre 
Gaard, idet denne Bys Mark faldt i to Dele, af hvilke nogle 
Gaarde hovedsagelig havde den ene og nogle den anden. Det 
synes at vise, at der i Byen har været noget i Retning af et Ornum, 
altsaa en gammel Storgaard. Paa Sejrø ligger Solhøjen og -løse- 
Aasen ved Siden af hinanden, langt fra Byen. Er Solhøjen virke
lig en Helligdom, maå -løse-Navnet anses for ægte, og her har 
altsaa ligget en By eller Gaard, vel snarest det sidste, da her ude 
ikke er meget Plads til en By. I de to første Tilfælde ligger altsaa 
Smør- eller Solhelligdommen mellem en By paa den ene Side og 
en By eller en forhenværende Gaard paa den anden Side. Paa 
Sejrø ligger den maaske nærmest ved Siden af -løse-Navnet. Med 
Navnene paa Bo er det ligesaa, vi har en By og ude paa Marken 
et Smør- eller Sol-Marknavn, det sidste ofte liggende ved Siden
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af Bonavnet, undertiden imellem Byen og det, f. Eks. i Ølstykke. 
Her svarer Bonavnenes Beliggenhed fuldstændigt til -løse-Byernes 
og -løse-Navnenes, og man kan derfor formode, at de begge i 
Virkeligheden betegner det samme. Endvidere kan tilføjes, at 
der paa et R. K. over den lille By Snekkerup i Faardrup Sogn 
nævnes en Aas Gamløse, og i Nærheden paa Byens egen og paa 
Faardrups Mark flere Aase med Navnet Bodebierge. Her finder 
man altsaa ligeledes et -løse-Navn i Forbindelse med et Navn, 
der siger os, at her har ligget nogle Boder. Af disse Forbindelser 
mellem -løse-Navne og Bo-Navne, der gensidig kan erstatte hin
anden, synes at fremgaa, hvad -løserne har været, thi Boderne kan 
kun betegne, at her har været holdt Kvæg. Dette vil passe ud
mærket med, at -løse-Byerne ligger i Nærheden af Skove, og det 
staar ikke i Modstrid med de mange Smørhelligdomme, thi det 
synes rimeligt, at man har ofret det, man helst vilde have igen. 
At Smør var en yndet Spise hos de rige Germaner, erfarer man 
af Plinius, der skriver, at det var Barbarernes (det er Germaner
nes) kæreste Føde1).

De nuværende -løse-Byer er nu alle Landsbyer, og -løse- 
Navnene ligger i de fleste Tilfælde paa en Landsbymark. Derfor 
er der dog ingen Grund til at antage, at -løserne oprindelig er 
Landsbyer, thi i den Tid, der er forløbet siden de dannedes, kan 
de jo have udviklet sig til Byer, de kan i alt Fald ikke have væ
ret saa store som nu, thi paa det samme Omraade kan der jo 
leve mange flere af Agerbrug end af Kvægavl. Man vilde heller 
ikke have betegnet en Landsby som Boder. De nuværende Lands
byer med Endelsen -bo maa betragtes paa samme Maade som 
Bonavnene paa Markerne, i alt Fald var der som foran anført et 
Smørbjerg ved Audebo, ligesom der nord for Nøddebo paa Gene
ralstabens Kort findes anført en Smørsten. Denne Bys Navn vi
ser tillige, at her maa have været Kreaturboder. Disse Byer maa 
da ligeledes have været -løser og først senere have udviklet sig 
fra en Gaard til en By.

Ligeledes siger det store Antal af -løse- og Bo-Marknavne, at 
-løserne maa have været Gaarde, da saadanne lettere forsvinder 
end Byer; Beboerne i disse skulde jo bo et Sted, og derfor vilde

2) Schrader. Reallcxikon, 2. Opl., S. 176.
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-løserne sikkert ikke være bievne nedlagte saa ofte, hvis de havde 
været Byer.

Mange af -løse-Navnene findes desuden paa Smaabyers Mar
ker, der ikke var stort større end en Gaard. Skolkerup er endog 
nu kun en Del af en Gaard. Østrup paa Asnæs, hvor Jærløse aas 
laa, var 1688 8 Gaarde, men da den ene, tilhørende Universitetet 
og lige stor med de andre, kun var paa 1 Øre i Skyld1), kan hele 
Byen i Middelalderen ikke have været paa mere end 1 Mark i 
Skyld, altsaa en temmelig lille By, meget mindre end mange af 
Roskildebispens Herregaarde 1370. Det foran nævnte Snekkerup, 
Atterup ved Bavelse, hvor der i Mb. Nr. 328 nævnes en Boosz 
aasz, Engelstofte, hvor der i samme Mb. findes anført en Aas 
Boesz krog, Trællerup ved Roskilde, hvor der ifølge O. K. Nr. 1 
var en Solhøj, er kun smaa Byer. I Jydstrup i Ringsted Hd., syd 
for de store Skove ved Skjoldenæsholm, var der et Smørbjerg, og 
her havde Roskildebispen i Middelalderen en stor Gaard. Dertil 
kommer, at der undertiden findes to -løse-Navne paa en Bys 
Mark, f. Eks. i Herlev, eller et -løse-Navn paa en -løse-Bys Mark, 
f. Eks. i Sengeløse, skønt muligvis undertiden det ene Navn kan 
stamme fra en -løse paa en Nabobys Mark. Dette synes at tale 
for, at -løserne er Gaarde.

Af Kirke og Lille Værløse skulde som foran anført den sidste 
have været den egentlige -løse; Kirke Værløse maa da have været 
en Bondeby, idet saadanne og -løserne ofte synes parvis sammen
knyttede, og paa den maa da -løsens Navn være overført, sikkert 
fordi de stod i en eller anden Forbindelse med hinanden. Det vil 
da være rimeligst at antage, at Lille Værløse var en Stormands- 
gaard indrettet ved Bondebyen Kirke Værløse, muligvis paa et 
Overdrev tilhørende den, og af den Mand, som ejede den. Her 
har -løsen og Bondebyen samme Navn, men der er næppe noget 
til Hinder for at antage, at de nu kan have hver sit, hvor -løsen 
da ikke er nedlagt. Mellem Ondløse og Østrup laa som foran 
anført et Smørbjerg, man kan sammenstille disse to Byer med 
Kirke og Lille Værløse, i begge Tilfælde skulde da den ene By 
være en gammel Bondeby og den anden en forhenværende -løse. 
Da Ondløse er større end Østrup, er det sandsynligst, at den er

*) Repert. Nr. 1836.
Fortid og Nutid. IV. 9
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Bondebyen og den anden By -løsen. Langt øst for Uvelse ligger 
et Solbjerg, her kunde -løsen være forsvundet, men helt umuligt 
er det ikke, at den har ligget paa Kollerød Mark øst for Uvelse, 
og at Kollerød er en Fortsættelse af den, idet Solbjerget ligger 
mellem disse to Byer. I mange andre Tilfælde kan -løse-Byen 
sikkert ikke være den oprindelige -løse, men denne maa søges 
paa dens Mark eller i en Naboby. Saafremt Herringeløse indehol
der et Bynavn Herringe, kunde dette være det gamle Navn paa 
Byen, og denne altsaa en Bondeby, medens -løsen har ligget et 
andet Sted enten paa Byens Mark, eller hvor Nabobyen Hved- 
strup nu har sine Jorder. Navnet Herringeløse viser tillige, at 
Bondebyen og -løsen maa have staaet i Forbindelse med hinan
den. Paa Benløse Mark i Ringsted Hd. nævnes paa O. K. Nr. 1 
en Aas Bindingebov, der maaske siger, hvor -løsen her har ligget, 
Bindinge skulde da være det gamle Navn paa Bondebyen Ben
løse, dette Navn kan muligvis staa i Forbindelse med første Led 
i Ordet Bindinge. Tilsidst skal anføres, at ved Slaglille i Alsted 
Hd., tidligere Slagløselille, laa før Byen Slagelsebo, nu Sorø store 
Ladegaard, der maa opfattes som den egentlige -løse her.

Det synes af det foregaaende at fremgaa, at -løserne oprin
delig er Gaarde, bestemte til Kvægbrug, at de meget ofte har staaet 
i Forbindelse med en Bondeby, og at de, som det synes, i Reglen 
er indrettede paa dennes Mark eller paa dens tilliggende Overdrev 
og Græsgange. Da der i Folkevandringstiden, fra hvilken Tid 
-løserne ifølge det tidligere anførte kan stamme, var en rig Over
klasse, har denne vel ejet baade Byen og -løsen. Byen maa være 
den ældste af disse to, idet en Stormandsstand næppe kan tænkes 
uden en Bondebefolkning, og en saadan har der sikkert fra gam
mel Tid af været her i Landet. De fleste af Bo-Marknavnene maa 
ligeledes oprindelig have været -løser, dog er nogle af dem vistnok 
af nyere Oprindelse. Endvidere synes Smørbjerget i Audebo og 
Smørstenen ved Nøddebo at vise, at Byerne med Endelse -bo og- 
saa i Virkeligheden har været -løser, selv om de maaske ikke har 
baaret et -løse-Navn.

Tilsidst skal jeg omtale Gamløse og Bybjerg paa Ourø, der 
havde fælles Marker, hvoraf følger, at Gaardene i den ene By 
maa være udflyttede fra den anden. Den første af Byerne havde
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6 Gaarde og den anden 28, af disse var to, en i hver By, fælles om 
et Ornum. Disse to Gaarde laa dog ifølge O. K. Nr. 1 mellem 
Byerne, hvor ogsaa den største Del af deres Jord var beliggende. 
I Gamløse ligger Gaardene saa langt fra hinanden, at der kunde 
anbringes flere endnu i denne By. Det synes at være et Tegn paa, 
at Gamløse maa være Udflytterbyen, idet man vel først vilde 
have anbragt saa mange Gaarde i Byen som muligt, førend man 
anlagde en ny By paa Marken. Derimod ligger Gaardene i By
bjerg meget nær ved hinanden, og nogle har man endda maat- 
tet anbringe paa Gaden. Da Gaardene i de to Byer tidligere 
maa have ligget sammen, er det rimeligt, at de har ligget 
i den, der er overfyldt, og denne By, det vil sige Bybjerg, skulde 
altsaa være den ældste. Tillige har nogle af Gaardene i Gamløse 
Tofter ved Bybjerg, hvad ligeledes viser, at de oprindelig har hørt 
hjemme her. Man maa derfor anse Gamløse for en Udflytterby 
fra Bybjerg. Men i saa Fald kan den ikke have været en selv
stændig Ejendom, en -løse. Dog Byens Navn bliver forklarligt, 
naar man antager, at den er en Fortsættelse af en -løse, idet Gaar
dene her er udflyttede paa dennes Plads, efter at den er bleven 
nedlagt. -Løsens Navn kan ogsaa være overført paa Bondebyen 
og bevaret i Udflytterbyen fra den, Gamløse, medens den gamle 
By senere har faaet Navnet Bybjerg.

Da -løserne var Kvægbrugsgaarde og Bygningerne paa dem 
Boder, kan Datidens Stormænd naturligvis ikke have boet paa 
dem. Men da der imidlertid maa have hørt et stort Areal til 
mange af disse Gaarde, har Stormændenes Bolig sandsynligvis 
ofte ligget inden for -løsernes Omraade, selv om det ikke altid 
var Tilfældet.

Der findes endnu nogle Marknavne, der bør omtales sammen 
med -løserne, nemlig de, der begynder med Tune, Hus og Borg 
(Borre). Af Tune-Navne kender jeg c. 12 paa Sjælland foruden 
Byen Tune; de ender som oftest paa -mose eller -kær. Navnenes 
ringe Antal taler for, at de maa være gamle, og da der ikke synes 
at være nogen Plads til disse Navne efter -lev-Folkets Erobring 
af Landet, kan de maaske høre hjemme i -løse-Tiden.

Mange Marknavne er sammensatte med Hus, og de kan jo 
hidrøre fra forskellige Tider, skønt Forbindelsen af Hus og -heim 

9*
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i Husum viser, at nogle af dem kan stamme fra -heim-Tiden. 
I Nørrehyllinge findes en mærkelig Forbindelse af Hus med to 
andre Navne Smør og Port. I Mb. Nr. 102 nævnes i samme Vang 
Porthøigs aas, Smørre høigs aas og Huusbiergs aas, ifølge O. K. 
Nr. 1 hed de Store og Lille Porthøis Agre, Store og Lille Smør- 
høis Agre og Huusbierg Agre, og de laa i en Række østen for 
Byen, Porthøis Agre inderst og Huusbiergs Agre yderst. Af For
bindelsen af Hus med -heim og Smør kan maaske formodes, 
at dette Ord har været Betegnelsen for Stormandsboligen i -løse- 
Tiden, i alt Fald har man næppe brugt det om Kreaturboder.

Navnene, der begynder med Borg, finder man ikke sjældent 
ved Kysterne i Nordvestsjælland. Paa Sejrø laa meget langt fra 
Byen, nord for Skagelse Huk ifølge O. K. Nr. 1 Borre Bierg, et 
Navn, der ikke nævnes i Markbogen. Bjerget maa ikke forveks
les med det kendte Borrebjerg nærved Sejrø By, hvor der er gjort 
et Bopladsfund fra den ældre Jernalder. Paa Refsnæs nævnes 
i Mb. for Ulstrup Borrespield og Bugs aas og i Mb. for Raklev 
Boere biergs dael, paa O. K. Nr. 1 kaldet Borbosdahl. Aasen laa 
lidt vest for Pudløse Agre og lige ved Kallundborg Hestehave. 
Paa den anden Side af Fjorden nævnes i Mb. for Østrup, nu 
Lerchenborg, Store Borrebierge liggende i samme Vang som Jær- 
løse aas. Ved Kjeldstrup i Kirke Stillinge Sogn findes paa et R. K. 
nær ved Byen Buusagre og Børreagre. Tilsidst skal nævnes, at 
ved Uggerløse i Arts Hd. ligger Voldstedet Børren, der dog kan 
have staaet i Forbindelse med Herredets Tingsted, som i alt Fald 
i Middelalderen laa her i Nærheden, dog paa Nabobyen Ubbys 
Mark. Alle disse Borg-Navne liggende ved Kysten i Omegnen af 
Kallundborg og alle i Nærheden af -løse- og Bo-Navne viser, at 
Sjællands Beboere maaske ikke har siddet i en saa tryg Ro og 
Uforstyrrethed, som Manglen af Mosefund lader formode, især 
da disse Borg-Navne ogsaa andre Steder paa Øen forekommer i 
Forbindelse med -løse.

Man finder, som før sagt, mange Marknavne med Endelsen 
-løse, men jeg ved ikke af, at der findes nogle, der begynder med 
dette Ord. Dette er paafaldende og kan maaske hjælpe til at for
klare, hvad -løse betyder. Hvis dette Ord har haft Betydningen 
Eng, Græsgang, Skov eller noget andet i Naturen, da skulde man
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vente, at det ogsaa fandtes som første Led i Marknavne; ligesom 
man f. Eks. har Engbjerg, Skovbjerg, Orebjerg o. s. v., saa skulde 
man ligeledes finde f. Eks. Løsebjerg, Løseager o. s. v., men saa- 
danne Navne finder man ikke1). Derimod er der en Mængde 
Marknavne, benævnte efter Boderne paa -løserne, f. Eks. Boes- 
ager, Bobjerg, Boggaard (Mb. Særslev, Skippinge Hd.), Buusgieris 
aas (Mb. Frankerup, Arts Hd.) og Busgierds aas (Mb. Sønder- 
sted, Mærløse Hd.), skønt man her lige saa godt kunde anvende 
Ordet -løse. Særlig for de 3 sidste Navnes Vedkommende skulde 
man vente en Sammensætning med dette Ord, og endnu mere gæl
der dette om et Navn som Bogskrogs Agre paa 0. K. Nr. 1 over 
Flakkebjerg, lige ved Skellet til Vemmeløse. Man kunde formode, 
at -løse oprindelig vel har haft en Betydning af Græsgang eller 
lignende, men her i Landet kun var brugt som Navn paa Gaarde; 
dette synes dog heller ikke rimeligt, thi naar -heim, der dog er 
langt sjældnere end -løse, kan findes som første Led i Navne, 
saa maatte det samme ogsaa kunne være Tilfældet med -løse.

Der er en anden Endelse, -lev, der heller aldrig forekommer 
som Forled, fordi den har Hentydning til Byens Ejendomsfor
hold og ikke til Naturforhold. Det kan formodes, at -løse da 
ogsaa henviser til Ejendomsretten, og man kan da med Dr. Dyr
lund antage, at -løse staar i Forbindelse med Verbet at løse i Be
tydning indløse, købe, eller ogsaa med Olufsen mene, at det 
kommer af samme Verbum og betyder at fraløse, skille. Den 
første Forklaring er næppe rigtig, thi Stormændene, der ejede 
-løserne, har vel ogsaa ejet den vedliggende Bondeby, og saa 
skulde den ogsaa have heddet -løse, hvad ifølge det foregaaende 
ikke kan være rigtigt, og hvorfor skulde disse købte Byer eller 
Ejendomme just bruges til Kvægbrug? Olufsens Forklaring vilde 
passe bedre, den vilde betegne -løsen, eller den Jord, hvorpaa 
den laa, som fraskilt Bondebyen, hvortil den jo ogsaa ifølge det 
foregaaende tidligere skulde have hørt; og den forklarer den par
vise Forekomst af en -løse og en Bondeby. Men er Erhvervelsen 
ikke foregaaet ved Køb, da maa man formode, at den er sket 
med Magt, og da maa man antage, at der, før -løserne fremkom, 
er foregaaet en Erobring af Landet. Efter Svend Aakjærs Me-

I Postadressebogen nævnes dog Løsebækshuse ved Allinge paa Bornholm.
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ning x) skal Forleddet i -løse-Navnene ofte indeholde et Ord, der 
betegner et Gærde eller lignende. Dette kan godt stemme over
ens med en Fraskillelse med Magt, idet da Gærderne, der skilte 
-løsen fra Byen, maa have stukket Bønderne i Øjnene og derved 
let være bievne knyttede til -løsernes Navne. En Invasionshypo
tese er alt fremført af Dr. H. A. Nielsen, men om de nye Beboere 
er komne fra Rhinegnen. som han mener, kan ikke ses af By- og 
Marknavnene, derimod peger flere af disse hen til Sverige. De 
mange romerske Varer kan, saafremt det var Heruler, der da 
boede paa Sjælland, være hjembragte af disse fra romersk Krigs
tjeneste, hvortil dette Folk blev meget anvendt.

5. Bynavnene paa -tofte, -by, -torp samt Naturnavne.
Da Danerne, efter de forholdsvis faa -lev-Byer at dømme, var 

et Folk af Stormænd, kan man vente, at de ogsaa om ikke straks 
saa dog senere har haft Storgaarde, og at disse Gaardes Navne 
endnu kan være til Stede i vore Landsbynavne, idet Gaardens 
Navn, dersom den laa i en By eller paa dens Mark, er blevet over
ført paa Landsbyen.

Ved Tofte forstod man i Fællesskabets Tid den nærmest 
bag ved Gaarden liggende Jord, som var dens Særeje. Som saa- 
dan blev den ofte undtagen fra Rebning, naar en saadan fandt 
Sted. Ogsaa ifølge de gamle Landslove var Toften Særeje, 
der kunde indhegnes af Ejeren eller Brugeren, om han vilde det. 
Man kan da formode, at Ordet ogsaa i Bynavne har været Navn 
paa det, der var en enkelt Mand tilhørende, hans Særeje.

Af Byer og Gaarde med Endelsen -tofte findes der paa Sjæl
land 21. Af disse har 2, Gentofte og Herregaarden Vemmetofte, 
ved hvilken der forøvrigt tidligere laa en By, over 100 Tdr. Hart
korn, henholdsvis c. 187 og c. 119 Tdr., foruden Skovskyld, 7 
andre har mellem 50 og 100 Tdr., 9 mellem 25 og 50 Tdr. og 3 
under 25 Tdr. Hartkorn2), det er altsaa ofte smaa Byer, den mind
ste er Faarentofte med c. 19 Tdr Hartkorn. Af Markbøgerne og 
andre historiske Kilder kan endnu ses, at der 1682 eller i Middel-

*) Danske Studier 1922, S. 34 ff.
2) Ifølge Sogneprotokollerne til Matriklen af 1844.
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alderen var eller havde været en større Gaard i mange af disse 
Byer. Vemmetofte var og er endnu en Herregaard, i Gentofte 
nævnes i Middelalderen Gentoftegaard, der synes at have ligget 
mod Nord i Byen ved Kirken; der maa imidlertid her have været 
en endnu ældre Gaard beliggende mod Syd, thi de to Bol, der 
havde deres Tofter og Gaarde her paa den Side af Byen, hvor 
Smørhøjen og Bonavnene fandtes, og som bestod henholdsvis af 
Gaardene Nr. 6 og 17 samt Nr. 2 og 51), maa engang have udgjort 
een Ejendom, thi dels har de to Bol i de fleste Aase Agre ved Siden 
af hinanden, og dels har den ene Gaard i et af Bolene i nogle 
Aase byttet Plads med en af Gaardene i det andet Bol, hvad der 
vel kun kan gøres, naar begge Bolene var een Ejendom. Hoved
parten af Gaardene i Gentofte laa vest for Gaden med deres Tofter 
ned mod Søen, medens Agerjorden laa foran Gaardene paa den 
anden Side af Byens Gade. Dette maa være et Tegn paa, at Be
byggelsen her er gammel og stammer fra en Tid, da Agerjorden 
ikke spillede nogen videre Rolle, da man ellers vilde have lagt 
Gaardene saaledes, at Søen var foran dem, og Tofterne og Ager
jorden laa samlet bagved Gaardene. Byen maa sikkert gaa tilbage 
til den Tid, da her ved Smørhøjen laa en -løse. De 4 nævnte 
Gaarde eller i alt Fald deres Tofter laa syd for de øvrige Gaarde 
ved Enden af Gaden, og denne afsides Beliggenhed lader formode, 
at de er yngre end den Del af Byen, der laa vest for Gaden. Blandt 
de andre -tofte-Byer minder Navnet Saltofte, der findes to Steder 
paa Sjælland som Bynavn, og som maa være sammensat med Sal, 
om at der ved disse Byer har været en Stormandsbolig; Almstofte 
og Horsetofte og det nu forsvundne Wrabbetoftæ var Sæde for 
et af Roskildebispens Fogderier (exactio); desuden havde denne 
en Hovedgaard i Aastofte i Odsherred og en Brydegaard i Fred
tofte i Lynge-Kronborg Hd. Byen Gaasetofte i Arts Hd., hvor der 
siden og vel allerede dengang var en Hovedgaard, tilhørte indtil 
1320 Ringsted Kloster2), Byen Evetofte 1366 Hr. Niels Aagesen3) 
og Byen Røstofte c. 1370 Roskildebispen. I Middelalderen var der 
Hovedgaarde i Tyvstofte og Søtofte, selv om dette ikke er noget

2) Efter Matriklen af 1688.
2) Repert. Nr. 1301.
3) Repert. Nr. 2804.
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Bevis for, at der i Oldtiden har været en Storgaard i disse Byer. 
En Laaespieldtz ager aas i Lundtofte er vist ogsaa et Tegn paa 
en Storgaard, i alt Fald laa i Gaasetofte en Aas Ladager syd for 
de to sammenbyggede Gaarde, der, liggende lidt fra de øvrige, 
maa have været den gamle Hovedgaard her. Selv om der endnu 
er nogle Byer paa -tofte tilbage, hvor der ikke vides at have været 
nogen Herregaard eller anden større Gaard, saa viser dog de alt 
nævnte Byer hen paa, at Byerne paa -tofte har været Stormands
eje, og at der i dem rimeligvis har været en Storgaard, og i de 
andre kan da denne være forsvundet ved Omrebning, eller de 
mindre Byer kan ligefrem være fremkomne ved Deling af en 
Gaard. Dette kan ogsaa have været Tilfældet ved Byer, der nu 
er temmelig store; Røstofte, der nu har 87 Tdr. Hartkorn, havde 
tidligere kun 2 Mark Jord1).

Ved en By forstaar man nu her i Landet en Købstad eller 
en Landsby. I Svensk betyder Ordet nu en Landsby, men i nogle 
svenske Dialekter har det Betydning af Gaard, hvad Ordet ogsaa 
kan have i Oldnordisk, hvor det dog ogsaa betegner en Købstad. 
Jeg har tidlige udtalt2), at Endelsen -by i vore Landsbynavne 
fordum har haft Betydningen Gaard og begrundet denne Mening 
med, at der i disse Byer ofte fandtes et Ornum eller en større 
Gaard eller Tegn, der viser, at der har været en saadan. Det er 
dog ikke allevegne Tilfældet.

I Københavns Amt, hvor der 1688 var c. 32 Byer med denne 
Endelse, fandtes der 1682 kun Ornummer eller Ornummebol i 
Taarnby, Lyngby i Sokkelund Hd., Viby og vistnok ogsaa i Sæby 
i Voldborg Hd. samt et forhenværende Ornummebol i Lyngby i 
Voldborg Hd., der 1682 var solskiftet, men hvor der i Markbogen 
nævnes en Ornum Aas i hver Vang. Desuden fandtes i Højby en 
større Gaard, der maaske ogsaa maa regnes hertil. I enkelte andre 
Byer kan den forhenværende Storgaard maaske paapeges. I 
Brøndbyvester er det sandsynligvis de to største Gaarde i Byen, 
hver paa et Bol, liggende ved Siden af hinanden vest for, det vil 
sige bag Kirken. I Brøndbyøster laa de to sydligste Gaarde paa 
den vestre Side af Gaden, hver paa et Bol, lidt fra de øvrige og

*) Ser. Rer. Dan. VII, S. 7.
2) Aarb. f. nord. Oldk. 1918, S. 273 ff.
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er vel Storgaarden her. I Valby ved København laa nord for Ga
den to Gaarde, hver paa et Bol, der, saafremt Valby maa forkla
res som Byen, det er Gaarden, paa eller ved Volden, hvilket Ord 
vel nærmest betegner Græssletten i Modsætning til Agerjorden, 
maa have udgjort den egentlige Val »by«, thi de fleste Gaarde laa 
syd for Gaden, og her har vist ogsaa den oprindelige Agerjord 
ligget. Men i flere af Byerne med denne Endelse søger man dog 
forgæves efter en stor Gaard eller Bevis for, at der har været en 
saadan. Mange af dem er imidlertid solskiftede, og fra disse Byer 
maa man se bort, og i andre kan Gaarden være forsvundet ved 
Bolskiftningen, idet den allerede da kan være bleven delt mellem 
flere Bønder. Ofte var det nemlig ikke nødvendigt at have alle 
disse store Gaarde. Roskildebispen har beholdt mange af sine, 
men Kapitlet, hvis Gods især var beliggende her i Amtet, synes 
ikke at have ejet saa mange. Dertil kommer, at disse Gaarde ofte 
vel ikke har været saa meget store.

Imidlertid kan, hvor to Byer af samme Navn ligger ved Siden 
af hinanden, den ene, især hvis den er mindre end den anden, 
have været den egentlige »By«, det vil sige en Gaard. Dette kan 
være Tilfældet med Store og Lille Karleby, Store og Lille Valby 
samt maaske med Store og Lille Salby, der dog ligger i Mark
fællesskab med hinanden. Hvis Valby har den foran omtalte Be
tydning, saa vil Betegnelsen Valby passe udmærket paa den noget 
fra Store Valby liggende Lille Valby, og Navnet skulde da fra 
denne Gaard være overført paa den gamle By, Store Valby. Paa 
Amager ligger Store Magleby og Maglebylille, af hvilke den første 
1370 var paa 10 Bol og altsaa fuldt berettiget til at kaldes Magleby, 
men det vilde da være mærkeligt, at man ogsaa har givet den 
mindre By samme Navn, selvom den var en Udflytterby fra den 
anden. Men Navnet Magleby i Betydning »Storgaard« vilde lige
ledes passe paa Maglebylille, thi med sine 6 Bol havde denne 
Gaard været langt større end Ornumgaarden i Taarnby. Navnet 
Magleby forekommer som Bynavn flere Steder i Landet, og ved 
den ene af disse, Magleby i Stævns Hd., synes Betydningen Gaard 
at være den rigtige, thi Byen var ifølge Præsteindb. 1651 skiftet 
i 8 Bol, hvad der ikke vilde berettige den til Navnet Magleby, idet 
Nabobyen Strøby ifølge Markbogen var paa 16—17 Bol. Disse
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to Byer var vel i Hartkorn og Areal saa nogenlunde lige store, 
men her bør vel ses paa den ældste Størrelseansættelse, Antallet af 
Byernes Bol. Derimod var der i Magleby en øde Hovedgaard, der 
1370 sammen med 6 øde Gaarde gav 40 Pund Korn i Landgilde1), 
og denne Gaard er meget større end den, som synes at have været 
i Strøby.

At Gaarden, som ved de tidligere omtalte Dobbeltbyer, har 
ligget ude paa Marken og ikke ved Landsbyen, haves der andre 
Eksempler paa. Saaledes ligger Sæbygaard ved Tissø og maa 
være den egentlige Sæ»by«, men selve Byen ligger et Stykke fra 
Søen. Paa Stifts-Bjergby Mark er i Kirkebjerg fundet Murlevnin
ger2), hvad der viser, at her har staaet Bygninger, og det synes 
ikke urimeligt at antage, at Gaarden »Bjergby« har ligget her, 
hvor de mest fremtrædende »Bjerge« paa Byens Mark, Kirkebjerg 
og Toftebjerg, ligger. Her nævnes i Mb. Nr. 258 i Kierchebiergs 
wang Gammelbye tofte aas og Neden for GI. bye tofte aas, og i 
disse to Aase havde Hovedgaarden i Byen 1682 af 40 og 36 Agre 
de 33 og 21.

En stor Mængde Landsbyer og mange Enkeltgaarde er op- 
nævnte efter en eller anden Ejendommelighed i Naturen i Nærhe
den af dem. Forholdene i disse er næppe meget forskellige fra 
dem, der findes i Byerne paa -by. Man finder Byer, hvor der er 
et Ornum eller en større Gaard, og andre, hvor der ingen er. Disse 
Navne kan betegne Gaarde, hvad der ses af, at mange Eneste- 
gaarde bærer saadanne Navne, og ligeledes fremgaar af Ornum- 
merne i mange af disse Byer. Ogsaa som Købstadsnavne er de 
benyttede, og her kan Navnet ligeledes først have været brugt 
om en Gaard. Ved Køge ligger saaledes GI. Køgegaard, ved Ros
kilde havde alt Harald Blaatand en Kongsgaard og ved Havn laa 
Bispens Gaard Østergaard. Dog gives der vist ved disse Navne 
Undtagelser. Man finder dem ofte anvendte, hvor en By ligger i 
Markfællcsskab med en anden. Paa Sjælland har Byerne Lyders
lev og Lund fælles Marker, og den ene af disse Byer maa altsaa 
være en Udflytterby fra den anden. Lyderslev maa efter Navnet 
at dømme allerede have været til c. 500, og til saa tidlig en Tid

2) Ser. Rer. Dan. VII, S. 3.
2) Trap, 4. Udg. II, S. 483.
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kan næppe et Markfællesskab mellem to Byer gaa tilbage, især 
hvor Byerne ligger saa langt fra hinanden, c. 3000 Mt., som disse 
to. Lund maa derfor være en senere Udflytterby fra Lyderslev; at 
Byen er temmelig ung, synes ogsaa at fremgaa af, at den ligger 
ved Stranden, hvad de gamle Byer paa Stævns ikke gør. I dette 
Tilfælde er det maaske ikke sikkert, at Navnet Lund først er ble
vet baaret af en Gaard. løvrigt, bestod Udflytterbyerne vel ofte 
af frie Bønder, selv om de var Fæstere, og Naturnavne kan altsaa 
være en lige saa passende Betegnelse for disse Byer som for en 
fri Mands Gaard.

Man finder baade Byer og Enkeltgaarde, hvis Navne ender 
paa -torp eller i Reglen nu forandret til -rup, -drup, -trup o. s. v. 
Nogle af disse Byer maa regnes for store, Svallerup i Arts Hd. 
var paa 9 Bol, i Københavns Amt var Hastrup i Tune Hd. den 
største med 8 Bol, dernæst var Ballerup i Smørum Hd. og Kam
strup i Sømme Hd. hver paa 6 Bol. Men en Mængde af disse Byer 
er meget smaa, ofte kun paa nogle faa Gaarde, og ligger ikke sjæl
dent i Skovegne. Af Enkeltgaardene fremgaar det, at -torp kan 
anvendes om en Gaard, og man kan deraf formode, at Ordet ogsaa 
engang har haft denne Betydning i Bynavnene. Imidlertid finder 
man sjældent Ornummer i disse Byer, i Københavns Amt vist kun 
i Kornerup, Svenstrup i Borup Sogn og Kirkerup. I Ballerup havde 
Roskildebispen en større Gaard. Man finder undertiden, at Kirken 
ligger i en -torp-By, skønt der findes større Byer i Sognet, hvad 
der maaske viser, at der i -torp-Byen har været en større Gaard 
og boet en indflydelsesrig Mand, der har sat igennem, at Kirken 
opførtes i denne mindre By. Saaledes er Gadstrup Kirkeby, skønt 
baade Ramsømagle og -lille samt Ramsøgaarde, af hvilke Byer 
Herredet har Navn, ligger i Sognet, i Rorup Sogn findes Højby 
med en stor Gaard, i Taastrup Sogn ligger Valby, i Aagerup Sogn 
Store og Lille Valby, i Daastrup Sogn Assenløse og i H vedstrup 
Sogn Herringeløse. Mange af de smaa -torp-Byer kan maaske 
betragtes som fremkomne ved Deling af en større Gaard. Men i 
mange af disse Byer kan ingen saadan paavises, hvad maaske 
kommer af, at Torperne var mindre Gaarde; endnu er i Sverige 
Torp Navn paa et Husmandsbrug. Hvad der vel bedst taler for, 
at -torp-Navnet oprindelig er baaret af en Gaard, er, at det første
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Led som oftest er et Personnavn. En Mand, der har givet en By 
sit Navn, maa antages at have boet paa en større Gaard, selv om 
i nogle Tilfælde disse Byer har Navn af en udenbysboende Mand, 
f. Eks. de forskellige Byer, der hedder Kongstrup og Bistrup 
(Biscopsthorp). Derimod ligger i Refsnæs Sogn, der ifølge K. V. J. 
tilhørte Kongen, foruden et Kongstrup, 3 andre -torp-Byer, der 
maa have faaet Navn af en Bryde, og det samme maa være Til
fældet med mange af de øvrige -torp-Byer, der tilhørte Kronen 
og Kongen og ikke bar Navnet Kongstrup.

Toften var Særjorden, og det er rimeligst at tænke sig den 
under Dyrkning. Man finder ogsaa Toftnavne ude paa Marken 
ofte langt fra Byen og maa, naar Ordet det ene Sted betegner 
Særejendommen, ogsaa tænke sig, at det det andet Sted har sam
me Betydning. I Markbøgerne og paa Kortene nævnes Toftagre 
i Valby ved København, Skovlunde, Ølby, Tofthøjagre i Lyngby 
ved København, Brøndbyvester, Højby (paa Kortet dog Toftagre), 
i Vangede nævnes Toftekjærs Agre, i Avedøre Toftemose Agre; 
undertiden er -tofte nærmere betegnet ved et andet Ord, f. Eks. i 
Herlev i Mb. Søetofften, i Ordrup Mb. Foren tofte aas, i Ishøj i Mb. 
Tol tofft aaszen o. s. v. Hertil kan ogsaa regnes alle de Aase, 
som kaldes Gammeltofter, der f. Eks. findes i Hastrup (Snoldelev 
Sogn), Karlslunde, Ganløse, Melløse, Søllerød o. s. v. Men naar 
disse Tofter har været Særeje, saa maa man ogsaa tro, at der 
har været Beboelse eller en Gaard ved dem, hvilket man i nogle 
Tilfælde finder bekræftet ved andre Marknavne. Ved Tofte høys 
aasz i Brøndbyvester ligger et Torsbjerg, Mb. Torsberg aasz, 
medens Salle tofter schiftt i Utterslev paa Lolland, hvor der i Nær
heden ligger et Hellehøyeschifft, maa ligestilles med Byerne Sal
tofte.

Ordet By er beslægtet med at bo, og skal ifølge Falk og Torp 
oprindelig have haft Betydningen Bolig »Wohnstätte«, men man 
bør snarere sætte By i Forbindelse med at bo i Betydningen at 
dyrke, tysk bauen; By bliver da Stedet, hvor man dyrker Jorden 
og driver Agerbrug, det er Gaarden, thi Betydningen Bolig passer 
ikke overalt og er ikke det væsentligste, ej heller har man kaldet 
de rene Boliger, Hal og Sal, for en By. Skønt mange af de Lands
byer, hvor de store kongelige Gaarde med Ornumjord fandtes,
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endte paa -by, (Lyngby, Skibby, Stifts-Bjergby o. s. v.), er dog 
kun ganske faa Herreder benævnte efter en By med denne En
delse. Paa Sjælland nævnes i K. V. J. det maaske fejlskrevne Wal- 
byshæreth, i Fyen Skovbyherred, derimod hedder det Skam Her
red og ikke Skamby Herred, desuden Husby og Horseby Herreder 
i Sønderjylland. Da Ved er det ældre Navn paa en Skov, kan 
maaske Skovby antages at være et ungt Navn. Ved Skamby, men 
paa en Nabobys Grund, findes en Runesten, rejst til Minde om 
Alle Saalve Gode; man kan jo antage, at denne Mand har boet 
paa den Gaard med Ornumjord, der fandtes i Byen Skamby, men 
da der paa Byens Mark paa 0. K. Nr. 1 nævnes Salskiær Agre, i 
Mb. dog skrevet Sadelkier dild, der laa øst for Byen paa samme 
Side af denne som Runestenen, er det rimeligt at sætte hans Bolig 
i Forbindelse med disse Navne. At Runestenen staar paa Glaven- 
drup Mark, har næppe stort at sige, Goden har sikkert været 
knyttet til Herredsbyen Skamby. Dette, at næsten ingen Herreder 
er opkaldte efter en Landsby med Endelsen -by, skyldes sikkert, 
at ved en »By« forstod man, hvad ogsaa de mange kongelige 
Gaarde lader formode, en Avlsgaard eller en Brydegaard, der 
ikke var beboet af Ejeren selv, og saadanne Gaarde har man 
næppe benævnt et Herred efter.

Men er »By« den Gaard, som blev drevet ved en Bryde, da 
maa man søge at andet Navn paa den af Stormanden beboede 
Gaard, og Valget maa falde paa de Navne, som er tagne fra et 
Naturforhold. Mange Herreder paa.Sjælland er opnævnte efter 
saadanne Byer, og i mange af disse finder man Ornummer eller 
Ornummebol, det vil sige en stor Gaard, og man maa tænke sig 
den beboet, da Herrederne næppe var, som tidligere omtalt, bievne 
benævnte efter en Avlsgaard.

I England finder man i de i Vikingetiden erobrede Dele Byer 
med Endelsen -by, hvor Forleddet er et Personnavn, hvad der er 
ubekendt i Danmark undtagen i Sønderjylland. Men dette skyldes 
sikkert, at man der i hurtigst mulig Tid skulde bruge en Masse 
Navne, hertil kan Naturnavnene ikke bruges, da disse Navne er 
sclvgroede, man tog da det hjemmefra kendte Ord »By« og an
vendte paa Gaardene her, selv om disse var beboede af Ejerne selv.

Danernes krigerske Bedrifter var ikke endte med Sjællands
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Erobring, I den følgende Tid fortsattes Kampene med Erobrin
gen af det øvrige Land og maaske endnu mere, indtil det Hele 
endte med Nederlaget i Braavallaslaget. Dette maa for en lang 
Tid have lammet Folket, og der maa efter Slaget have fulgt en 
fredelig Tid, indtil Landets Konger og Sjællands Stormænd atter 
kastede sig ud i nye Kampe, da Vikingetogene tog deres Begyn
delse. Denne Vekslen af Krig og Fred kan man følge i vore 
Landsbynavne. I den første krigerske Periode var Stormandens 
Plads ved Kongens Hird, og der levnedes ham kun liden Tid til 
fredelig Syssel. Til denne Tid maa man sætte de Agerbrug, som 
dreves paa -tofterne, thi i disse Navne er det særlig Jorden og 
Ejendomsforholdet, der er navngivet, medens »By« snareré be
tegner Gaarden med dens Huse og altsaa maa tilhøre et mere 
fremskredent Agerbrug, hvor Bygningerne var begyndt at spille 
en større Rolle. Hertil kommer, at man ofte paa -byernes saavel- 
som paa Naturnavne-Byernes Marker træffer -tofte-Navne, der 
som forsvundne Bebyggelser maa være ældre end den endnu be- 
staaende Landsby. Paa Lolland laa Errindlev i Markfællesskab 
med Skovby, og da dette Fællesskab næppe kan gaa tilbage til 
-lev-Tiden, maa Skovby være en senere Udflytterby eller -gaard 
fra Errindlev. Lidt længere borte fra denne By end Skovby laa 
Sjælstofte, der ogsaa har noget Fællesskab i Jord med de to 
andre. Men dette mindre Fællesskab viser, at Sjælstofte maa være 
ældre end Skovby, thi var den yngre eller samtidig med denne 
By, maatte Udflyttergaardene her vel have haft lige saa megen 
Del i den fælles Bymark, som de to andre Byer. Alle Navne paa 
-tofte kan dog ikke være saa gamle, thi Bistoft i Sønderjylland 
hedder i K. V. J. byscopstoft, og Byens Navn maa altsaa være 
meget ungt.

I den Fredsperiode, der fulgte efter Slaget ved Braavalla, maa 
Stormændenes Virksomhed have givet sig Udslag i et udvidet 
Agerbrug, og til den Tid maa man henlægge Ornummerne og 
Storgaardene og samtidig deres Navne, hvad enten de ender paa 
-by, eller de er hentede fra Naturforhold; thi som foran anført, 
maa Navnene paa -by være yngre end -tofte-Navnene ude paa 
Marken. Disse Storgaarde ligger som oftest i Landsbyerne, i Mod
sætning til de forsvundne -tofte-Gaarde paa Marken; Aarsagen
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hertil er sikkert den, at der nu behøvedes større Arbejdskraft, som 
skulde hentes fra Landsbyen, medens tidligere formodentlig Trælle 
har besørget det fornødne Arbejde.

Torp er et oprindeligt Intetkønsord, der kan have mange Be
tydninger, Gaard, By, Ager og Skare. Saafremt den sidste er den 
ældste, Torp svarer til det latinske turba, der blandt andet ogsaa 
betyder Skare, er Overgangen til de tre øvrige Betydninger for
holdsvis let for et Vandrelolk, som Indoeuropæerne jo engang 
maa have været. Naar de efter Marschen slog Rast og valgte sig 
nye Bopladser, maa Agerjorden jo være bleven fordelt efter An
tallet af Trælle, i alt Fald havde den Stormand, der ingen Trælle 
havde, ingen Brug for Jord. Derfor kan man let tænke sig, at 
Ordet gik fra at betyde Trælleskaren over til at betegne Jorden 
og den Gaard eller Landsby, som blev bygget paa den.

Saafremt Ordet Torp er gammelt i det danske Sprog og 
f. Eks. ikke laant fra tysk, hvor man allerede tidlig benyttede 
det i Landsby- (eller Gaard-)navne, saa maa det ogsaa her have 
haft Betydningen Skare eller lignende, thi Ageren kan vel næppe 
være kaldt Torp, ej heller Landsbyen, thi da skulde man vente at 
finde Torpagre, Torpbjerge o. s. v. i Lighed med Byagre, By
bjerge o. s. v., men disse Navne finder man kun meget sjældent, 
ligeledes havde man for Gaarden tidligere Betegnelsen »By«. 
Desuden gør -torp-Navnene Indtryk af at være unge, idet de 
benyttes om Enkeltgaarde, hvad -by-Navnene ikke bliver, und
tagen maaske enkelte Steder paa Bornholm, skønt »By« skulde 
være det samme som Torp. Mange af -torp-Navnene er sammen
satte med kristne Navne og kan altsaa først være fra Tiden efter 
Kristendommens Indførelse i Danmark. Ligeledes maa mange 
-torp-Byer være unge, idet de ligger i Markfællesskab med en an
den By, fra hvilken de altsaa maa være Udflytterbyer. Tilsidst 
skal nævnes, at der i Oppesundby var et Ornummebol, men de 
Gaarde, der 1682 havde Jord i det, hed Tollerupgaarde. Her maa 
altsaa et -torp-Navn have afløst Ornummebolets ældre Navn, som 
efter det foregaaende ikke kan have været noget andet end det 
Navn, Byen nu bærer.

Af det foregaaende følger, at Ordet Torp først sent kan være 
brugt i det danske Sprog som Benævnelse for en Gaard eller By.
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Overgangen i Betydningen fra Flok eller Skare til Gaard eller 
By kan, som foran omtalt, let foregaa hos et Folk, der er paa 
Vandring, men er heller ikke umulig i et Land, hvor Befolknin
gen alt længe har været fast bosat, naar man ved Ordet Torp for- 
staar den Skare af Trælle og andre, som hørte til en stor Gaard, 
Tyendet med et moderne Udtryk. Grunden til, at man har valgt 
et nyt Ord til at betegne en Gaard med, er vel den, at »By« be
gyndte at faa den nuværende Betydning, Landsby eller Købstad, 
man har da valgt det forholdsvis nærliggende Ord Torp til at 
erstatte det. Muligvis har Vikingetogene forøget Skaren af Trælle, 
saa den er blevet særlig fremtrædende og har præget Livet paa 
Gaarden.

Mange kongelige og biskoppelige Gaarde har -torp-Navne, og 
disse maa Ejerne have drevet ved en Bryde; endvidere har i den 
Tid, som -torp-Navnene hovedsagelig stammer fra, Stormændene 
ofte været fraværende paa Vikingetog og ikke haft Tid til selv at 
drive deres Gaarde. Man kan da formode, at -torp meget ofte 
betegner Brydegaarden. Bryrup i Tyrsting Hd. hed 1416 Bry- 
thorp1), og dette Navn siger os, at her har boet en Bryde.

Da en Mængde Enestegaarde og Smaabyer bærer Naturnavne, 
som betegnede den af Ejeren personlig drevne Gaard, ligesom saa- 
danne Navne ogsaa bæres af middelalderlige Herregaarde, saa 
kan -torp-Navnene ikke have afløst disse Navne og være Navne 
paa den af Ejeren selv beboede Gaard; derimod taler det, at Torp 
afløste Bryde- og Avlsgaardene paa -by, for at det ligeledes er 
Navn paa en Brydegaard.

Af den her fremsatte Forklaring af Ordet Torp fremgaar 
maaske Grunden til, at dette Ord i Reglen er sammensat med et 
Personnavn, thi et Ord som Tyende synes ikke godt at kunne for
bindes med Navne paa Naturforhold, som f. Eks. Bjerg, Høj, 
Sø o. s. v.

Imidlertid findes der flere af den Slags Navne, f. Eks. Sørup, 
Ordrup, Kirkerup, Nyrup o. s. v. Disse Navne kan maaske være 
yngre end de andre og stamme fra en Tid, da Ordets oprindelige 
Betydning var gaaet i Glemme. De to sidste Navne kan maaske 
bekræfte dette.

’) Ser. Rer. Dan. VI, S. 497.
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6. Bebyggelsen før og efter -lev-Tiden.
Man kan vist i Almindelighed gaa ud fra, at de største Lands

byer er de ældste, uanset Navnet, der jo som foran vist ofte kan 
være af senere Oprindelse. Deraf vil ogsaa følge, at Bebyggelsen 
er ældst der, hvor Byerne gennemgaaende er store, hvilket især 
er Tilfældet ved Kysterne af Sjælland, selv om der ogsaa i Øens 
Indre kan findes gammel Bebyggelse. De gamle Landsbyer maa 
have haft Navne, der endte paa -inge, men mange, om ikke de 
fleste, skjuler sig nu under et andet Navn.

I Arts Hd. ligger langs Storebælt en Række store Byer, Bjerre 
paa 12 Bol, Svallerup, Uggerløse og Melby paa henholdsvis 9, 6 
og 8 Bol, som ikke ender paa -inge, men da her ingen Byer med 
denne Endelse er, uden Forsinge, Viskinde og Bregninge et Stykke 
inde i Landet, saa maa vi antage de først nævnte store Byer for 
oprindelige -inge-Byer. Inden for disse ligger tilbagetrukket en 
anden stor By, Ubby, med en stor Gaard, der tillige med Byen til
hørte Kongen eller Kronen1). Endelsen -by gaar her paa Gaarden, 
og Ubby kan da ikke have været Byens gamle Navn. Men hvad 
har den da heddet? Den har samme tilbagetrukne Beliggenhed 
som -sted-Byerne, og det synes derfor ikke urimeligt at formode, 
at den er en forhenværende -sted-By, et Jerslev lige østen for 
Byens Mark, der kan være et gammelt Jarlslev, viser, selv om 
dette Navn ikke er saa gammelt som -sted-Navnene, at der har 
boet Stormænd i Nærheden. Muligvis kan man søge det gamle 
Stormandssæde ved Klovby, hvor der i Mb. nævnes en Farum 
tofftaas, der kan være et gammelt -heim-Navn. En anden gammel 
-sted-By er maaske Stifts-Bjergby i Tudse Hd., der har samme 
tilbagetrukne Beliggenhed, ligeledes var Krongods, og har en gam
mel Hovedgaard.

Den fjerde gamle Endelse er -løse. Blandt de nævnte Byer er 
kun en -løse-By, men længere inde i Landet ligger en anden Jør- 
løse (Jordløse); derimod findes der nogle -løse-Navne blandt Mark
navnene, ligesom det ad anden Vej kan udfindes, hvor endnu 
flere -løser har ligget. Uggerløse skal efter Svend Aakjær være 
sammensat med et Ord, der betyder Vig2), og den egentlige -løse

') K. V. J. ved O. Nielsen, S. 79.
2) Danske Studier 1922, S. 38.
Fortid og Nutid. 10
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maa da søges mellem Byen og Storebelt, hvor der er rigelig Plads 
til den. En Buszberg aasz, nævnt i Markbogen, minder maaske 
om, hvor den har ligget. Vest for Byen ligger Bastrup, hvor der i 
Mb. nævnes en Aas, De smaa Bugsbierre og en anden, Store Bugs- 
bierre. Disse Aase kan muligvis henføres til -løsen ved Uggerløse, 
men de kan ogsaa være et Tegn paa, at Bastrup før har været en 
-løse, der maaske har staaet i Forbindelse med den nord for lig
gende By Aarby. Vest for denne By ligger Melby, som rimeligvis 
maa have været knyttet til den Jærløse aas, der laa paa Østrup 
Mark, vest for Melby. Ved Svallerup nævnes Magløes aas; derimod 
kendes ingen -løse-Navne paa Bjerres Mark. Her ligger Gammel- 
byes aas, der maaske viser, at her ude har ligget en »By«, den 
Gaard, som har givet Byen Navn. Muligvis kan en tidligere -løse 
have været Aarsagen til, at denne Gaard blev lagt herude og ikke 
ved Bierre By. Skellet mellem Ubby og Svallerup er meget nærmere 
den sidste By end den første. Noget sydvest for Ubby og ikke 
saa langt fra Svallerup ligger en Solhøj, i Mb. Solheus aas; saa- 
fremt her har ligget en -løse, saa forstaar man Grunden til, at 
Ubbys Mark har en saa vid Udstrækning paa denne Side af Byen. 
Senere er -løsen bleven nedlagt, og dens Jord lagt under Ubby.

Da -lev-Mændene erobrede Sjælland, blev Øen delt mellem 
dem og nu fremstod en Række nye Navne paa -lev. Som Regel 
blev det vel Bondebyen, som fik det nye Navn, selv om det ikke 
i alle Tilfælde slog an. Men nogle Steder kan det maaske ogsaa 
være blevet knyttet til -løserne, hvad der kan forklare, at man 
undertiden finder disse Navne som Marknavne. Paa Ramløse 
Mark nævnes i Mb. Nr. 59 Øxenløff aasz, U. K. Ysenløb Agre, 
samt i Nærheden i Mb. Borøgle aasz; paa Blæsinge Mark findes 
ifølge Mb. Nr. 222 Findersløff aas, paa O. K. Nr. 1 Finnesløverne, 
lidt udenfor denne Aas ligger en anden, Tofte Agre, der maaske 
staar i Forbindelse med den første.

Ved Erobringen har dog Kongen sikkert forbeholdt sig en 
Del af Sjælland til sin egen og sin Hirds Underhold, og meget tyder 
paa, at en stor Del af Mærløse Hd. er blevet forbeholdt ham. 
For det første laa Herredet nær ved Skjoldungeslægtens Sæde 
Lejre, dernæst ser det ud til, at Kongen eller Kronen fra gammel 
Tid har ejet meget Gods her. I Aagerup Sogn ligger Kongstrup
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og i Nidløse Sogn Kongsted, som Kongen maa have ejet, samt 
sandsynligvis mere Gods i Omegnen af disse to Byer; Gods i Sten- 
løselille ejedes af Erik Menved1), medens Esbern Snare, hvis Mo
der skal have været af Kongeslægten2), ejede Stenløsemagle til
lige med Nabobyerne Nyrup og Assen torp, og hans Broder Absalon 
skænkede Gods i Tveje Mærløse og omliggende Byer til Sorø Klo
ster. Hertil kommer, at Tølløse med omtrent hele det store Sogn 
Ira gammel Tid af tilhørte Roskildebispen. Her i dette Herred 
synes -løserne at være blevet bevarede, thi der behøvedes jo Kød 
til Hirdens Underhold. Her findes ingen -lev-Byer, de fleste Byer 
er enten -løser eller har Navne, der viser, at de maa være af 
meget sen Oprindelse. Navnet Nyby findes een Gang, Nyrup 2 
Gange, desuden er der flere Byer, hvis Navn har et kristent Navn 
til Forled. Endvidere findes her store Overdrev og mange Byer 
med et stort Areal, men ifølge Roskildebispens Jordebog med et 
kun ringe Antal Mark Skyld. Alt dette viser, at Opdyrkningen 
først sent er begyndt her, hvad næppe vilde være sket, hvis Her
redets Jord havde været i Privateje. Derimod tyder flere Grave 
fra Folkevandringstiden paa, at dette har været Tilfældet paa 
den Tid.

I mange Tilfælde er -løserne, som foran sagt, forsvundne og 
undertiden fuldstændigt, eller de har kun efterladt sig et Minde i 
et -løse-, Bo-, Sol- eller Smørnavn. Der er dog andre Navne, der i 
mange Tilfælde maaske ligeledes angiver, hvor der har ligget en 
-løse. Paa Ganløse Mark ligger mellem de to Skove, Ganløse Ore 
og Eged, et Par Gammeltofte Aase, en i hver sin Vang, men i Nær
heden af hinanden, og stødende op til samme Mose. Jeg har tid
ligere villet fortolke disse Gammeltofte Aase, som det Sted, hvor 
en forsvunden Moderby til en Torp eller anden Udflytterby skulde 
have ligget3). Imidlertid maa man ogsaa betragte de andre Tofte
agre ude paa Marken paa samme Maade, men i saa Fald maa de 
fleste Byer være flyttede, og dette kan næppe være Tilfældet. 
Man maa da, som foran anført, antage dem for Tofter for en for
svunden Gaard. Der er vist ingen Grund til at skille disse Gam-

') Nv Kirkeh. Saml. 3, S. 798 ff.
2) Hans Olrik, Absalon, S. 11.
8) Aarb. f. nord. Oldk. 1918, S. 233.

10*
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meltofte Aase fra andre Tofteaase, det første Led er vel kun givet 
dem for ikke at forveksle dem med Tofterne ved Byen, der, skønt 
i Virkeligheden vel ofte ældre, er bievne opfattede som yngre, da 
de endnu var i Brug. Her ved disse Gammeltofte Aase maa man 
da tænke sig, at -løsen, Ganløse, oprindelig har ligget, her var 
ogsaa de store Skove, der kunde tjene til Græsgang for Kvæget. 
Paa Melløse Mark i Nordsjælland nævnes i Mb. Nr. 29 i Wester 
wang Boos agerne, Gamle tofft agerne og Husbiergs aas og paa 
U. K. Boes Agre, Gamle Tofter v. for forrige og Akkertofte Agre 
s. for Boes Agre; her finder man en Gammeltoft i Forbindelse 
med et Bo-Navn; at begge Navne nævnes, kan maaske komme af, 
at de har haft forskellig Betydning, Boes Agre skulde da sige os, 
at her har ligget en -løse, og Gammeltoft, at her bagefter er blevet 
drevet Agerbrug, hvad vel ogsaa Akkertofte Agre fortæller os. 
Senere er da denne Gaard eller Ejendom blevet nedlagt. Forøvrigt 
fandtes nordøst for Byen ifølge Kortet Bodmoese Eng og Bodholms 
Agre. Om disse Navne ogsaa minder om en forsvunden -løse, 
eller er af nyere Oprindelse, er ikke let at sige. Ved Tømmerup i 
Arts Hd. laa lige syd for Byen Aasen Tavløse og noget længere 
mod Syd paa Byens egen og Nabobyen Kaastrups Mark en Gam
meltoft Aas, disse to Navne kan man maaske ogsaa sætte i For
bindelse med hinanden. I de to første Tilfælde, i Ganløse og Mel
løse, synes -løsen at være helt forsvunden, i det sidste Tilfælde 
kan den muligvis leve videre i Nabobyen Kaastrup. Det, at man 
kan søge -løsen i en Naboby, har jeg alt tidligere omtalt, i det føl
gende skal nævnes flere Eksempler herpaa, da det synes at være 
meget almindeligt og ofte har præget Sjællands Bebyggelse. Paa 
Farum Mark findes ved Stavnsholt Skel en Gammeltofte aas, paa 
Soderup Mark i Mærløse Hd. op til Bukkerup Mark ligeledes en 
saadan Aas, og det samme er Tilfældet paa Snertinge Mark i Skip- 
pinge Hd. ved Skellet til Særslev, her ligger tillige paa den første 
Bys Mark, i den Vang, der er nærmest Særslev, altsaa i Nærheden 
af Gammeltoft Aasen, ifølge Mb. en Aas Boggaard. I disse 
Eksempler kan man maaske søge -løsen paa den ene Bys Mark, 
medens den anden By er en gammel Bondeby; i det første Til
fælde bliver dette vel Farum, i det andet er det usikkert; i det 
tredie kan formodentlig Snertinge være den gamle Bondeby og
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Særslev en By, der er opstaaet paa -løsens Omraade, saafremt her 
da ikke er sket en Navneombytning. Paa Vemmeløse Mark laa 
et Stykke fra Byen ifølge R. K. »Gamletofter ved Byen«. Man 
kunde mene, at -løsen Vemmeløse har ligget her, medens Byen 
selv var en gammel Bondeby; men det er muligt, at det forholder 
sig anderledes, thi paa Flakkebjerg Mark ligger ifølge O. K. Nr. 1 
ved Vemmeløse Markskel Bogskrogs Agre og Bogmose Agre, man 
kan da maaske anse Vemmeløse for en By, der er opstaaet paa 
-løsens Omraade, medens Flakkebjerg er den gamle Bondeby. Ved 
København ligger Buddinge og vest for denne By Mørkhøj, paa 
hvis Mark, der i Mb. Nr. 4 nævnes en Aas, Store Boubierg, senere 
har saa den nord for liggende By Gladsakse udskilt sig fra denne 
-løse; paa Hvissinge Mark fandtes ifølge Mb. Smaa Borøjle, paa 
æ. O. K. kaldet Smaae og Stoere Boerøjler, der laa ved Ejby 
Skel, paa denne Bys Mark nævnes i Mb. Smørkage agere, som 
Byen Solbjerg er benævnt; det ligger da nær at antage, at der har 
staaet en Stolpe eller Kag, bestemt til Smørofring. Nord for Valby 
ligger Frederiksberg Bakke, som maa være det Bjerg, hvorefter 
sikkert maa fortolkes som Smørkag Agere og angiver at her har 
været en -løse, hvor Byen ligger. Syd for Brøndbyøster ligger 
Avedøre, hvis Jord skiller den fra Havet, og paa den sidste Bys 
Mark nævnes paa O. K. Nr. 1 en Boesmose og Toftemose Agre; 
derimod gaar den vest for liggende By Brøndbyvesters Mark lige 
ned til Stranden, men mellem denne og Byen nævnes i Mb. Nr. 8 
Medels ager aasz, Tofte høys aasz og Torsberg aasz; denne By 
og Brøndbyøster kan jævnstilles med hinanden, ved begge har 
mellem Byen og Stranden ligget en -løse, der er blevet efterfulgt 
af en -tofte; af Torsbjerget i Brøndbyvester ses det, at her for
modentlig maa have boet en Gode, altsaa en Stormand, paa -toften; 
derefter er Ejendommen her blevet nedlagt, medens -løsen ved 
Brøndbyøster er blevet fortsat i Byen Avedøre.

I det nævnte Tilfælde synes baade Brøndbyøster og -vester 
at være oprindelige Bondebyer, hver med sin -løse, og har senere 
paa en eller anden Maade faaet samme Navn. Men meget ofte 
maa af to ved Siden af hinanden liggende Byer med samme Navn, 
ligesom ved Kirke og Lille Værløse, den ene opfattes som en 
Bondeby og den anden som en By anlagt paa en -løses Omraade.
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I Arts Hd. ligger Store og Lille Fuglede, paa den sidstes Mark 
nævnes i Mb. Boekiers aas og Sael agere, paa O. K. Nr. 1 over 
Store Fuglede Sogn kaldet Boekiær Agre, den anden Aas nævnes 
ikke her, derimod findes Navnet Thon (Tun?) Agre syd for Boe
kiær Agre; de nævnte Navne synes at fortælle, at Lille Fuglede 
maa være en forhenværende -løse. Det samme maa være Tilfæl
det med Fjenneslevlille, hvor der, som tidligere omtalt, fandtes 
et Par Bonavne og et Frøsbjerg, og med det ogsaa tidligere omtalte 
Sønder Jellinge og rimeligvis i mange andre Tilfælde. Foran er 
nævnt Brøndbyøster og -vester som en Undtagelse fra denne Regel, 
og det samme synes at være Tilfældet med Kirke og Vinde Helsinge 
i Løve Hd. Paa den førstnævnte Bys Mark nævnes i Mb. Nr. 226 
Tolløeszebiergs aasz og Røerbye toffter aasz, paa O. K. Nr. 1 
kaldet Tolsebierg og Reppe Tofte. Bjerget findes paa General
stabens Kort og kaldes der Tølsebjerg, det ligger lige ved Skellet 
til Mullerup. Paa Vinde Helsinge Mark nævnes paa O. K. Nr. 1 
et Tunekjer nord for Byen; paa Byen Dalbys Mark, der ligger 
vest for Vinde Helsinge, findes ifølge Mb. Hagelsøe vang og 
Hagels agre, paa O. K. Nr. 1 Hagels Agre og i en Besigtelse til 
Mageskifte 22. Febr. 1620 Haffuelszewong. Her synes der at have 
været en -løse baade til Kirke og Vinde Helsinge, den ene har 
maaske fortsat sig i Dalby, og den anden er enten nedlagt eller 
fortsat i Mullerup.

Ved nogle Landsbyer synes -løsen at have ligget paa den ene 
Side af Byen, medens den senere Bebyggelse er foregaaet paa 
den anden, selv om det er muligt, at her i nogle Tilfælde ogsaa 
har ligget en -løse. Ved Ølstykke laa Boedyssen og Smørbjerget, 
samt ifølge O. K. Nr. 1 Burre Støkker paa den ene Side af Byen, 
men her blev senere ingen Bebyggelse. Derimod findes nordvest 
for Byen ifølge Mb. Tofte høys aas, liggende lige ved Udlejre Skel, 
paa hvis anden Side der i Mb. nævnes Tof ft høyds aasz og Henge- 
høyds aas. Denne Bebyggelse, som her har været, maa sættes i 
Forbindelse baade med Ølstykke og Udlejre. Som Ejer af den 
førstnævnte By har en Stormand her kunnet nedsætte sig, og 
fra denne Bolig kan siden Byen Udlejre være udgaaet, idet For
leddet i dette Navn rimeligvis siger os, at Byen er en Udflytterby 
fra en anden af samme Navn. Paa Raklev Mark laa Pudløse
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Agre ved Kallundborg Hestehave, der skiller Byen fra Fjorden, 
og kan have været den egentlige -løse. Her blev dog senere 
ingen Bebyggelse, hvorimod der nordøst for Byen i Mb. nævnes 
en Bøntoffte aasz og en Torsbiergs aasz; her er dog heller ingen 
Bebyggelse ved denne Toft, derimod ligger Byen Elledes Mark 
lidt vesten for den. Ved Torslundemagle ligger Husengen og i 
Nærheden er fundet Begravelser fra Folkevandringstiden. Den 
senere Bebyggelse blev dog ikke her, men syd for Byen, hvor 
Thorslundelille By, der nu er blevet til Herregaarden Benzonsdål, 
laa. Ved Ølby i Ramsø Hd. ligger øst for Byen ifølge O. K. Nr. 1 
et Solspield og nær derved Tunemose Eng, og ved Skellet til Gamle 
Køgegaard Kongs Agre og i Nærheden af disse Tofte Agre; denne 
sidste Bebyggelse er sikkert blevet fortsat i Gamle Køgegaard, 
der vel, som foran anført, er det egentlige Køge; Kongs Agre for
tæller, at Gaarden vel engang ligesom Byen maa have tilhørt Kon
gen. Dens og tildels Byens Jorder skiller Ølby fra Køgeaa. Lidt 
nord for denne ligger 3 andre -byer, Salby, Egby og Dalby, skilte 
fra Aaen henholdsvis ved Lellingegaard, Spanager samt Regne- 
mark, de to første af disse er Herregaarde, medens den sidste, 
der tidligere bestod af 2 store Gaarde og 6 smaa, maa anses for 
en forhenværende Storgaard med sine Gaardsæder. At der i de 
nævnte Byer Ølby, Salby, Egby og Dalby ikke findes særlig ud
prægede Tegn paa, at der i dem har været en større Gaard, kan 
maaske skyldes, at denne er blevet nedlagt og afløst af de ved 
Aaen liggende Gaarde. Den nære Forbindelse med Havet, som 
Aaen gav, har vel bevirket, at Gaardene blev flyttede herned. Ti
den, da dette skete, kan sikkert sættes til Vikingetiden, i alt Fald 
maa disse Gaarde være yngre end dem paa -by.

Som Regel er vel en Udflytning fra den gamle Landsby fore- 
gaaet til det Sted, hvor -løsen har ligget, da der vel i Almindelig
hed var bedst Plads her. Om den er foregaaet frivillig eller tvun
gen, og i sidste Tilfælde, om Oprettelsen af en større Gaard paa 
-løsens Plads var Aarsagen til, at en By blev anlagt der, er van
skeligt at afgøre.

Jeg lod før Spørgsmaalet om -løse-Navnenes Alder være til
dels ubesvaret, indtil jeg havde behandlet de øvrige Bynavne. Men 
efter det i det foregaaende anførte synes der ikke at kunne være
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Tvivl om, at den Mening, som jeg foran har fremsat, er rigtig. 
Disse Navne maa være ældre end dem, som de Byer bærer, der er 
oprettede paa -løsernes Grund, naar disse Byers Navne da ikke 
er overført paa dem fra en ældre By. Endelsen -løse maa altsaa 
være ældre end -torp, ældre end -by og Naturnavne og ogsaa ældre 
end -tofte, der er det ældste af disse Navne. Dette fremgaar af 
det foran omtalte Bo-Navn paa Engelstofte Mark, af -tofte- og 
Bo-Navnet i Melløse og af -tofte- og -løse-Navnet paa Tømmerup 
Mark, der ikke kan være samtidige, da -tofte-Navnene peger hen 
paa Agerbrug og Bo- og -løse-Navnene paa Kvægbrug. Ligeledes 
fremgaar det af Forholdene i Gentofte, hvor den ældste Gaard, 
som maa være den egentlige Bærer af -tofte-Navnet her, maa være 
yngre end Smørhøjen og Bo-Navnene her, da disse Ejendommes 
Jord for en Del vilde falde sammen. Ogsaa de mange andre Ste
der, hvor man finder et -tofte-Navn paa det Omraade, hvor -løsen 
maa formodes at have ligget, vidner om, at -tofte-Navnene maa 
være yngre end -løse-Navnene. Der bliver da næppe nogen Plads 
for en Kvægavlsperiode, som -løserne jo repræsenterer, efter -lev- 
Tiden, thi det Tidsrum, som de foran nævnte Navne omfatter, 
maa dog have varet adskillige Hundrede Aar, Navnene paa -by 
maa være omtrent fra Aarhundrederne før Vikingetiden, og den 
Periode, hvorfra -tofte-Navnene stammer, har ogsaa varet nogen 
Tid. Heller ikke synes Smørhelligdommene at passe til Tiden 
efter -lev-Folkets Erobring af Landet, thi dette Folk var i den 
første Tid optaget af Krigi saa det vel ikke havde Tid til at drive 
Kvægavl og passe Ofringerne paa dem. Navnene paa -løse maa 
altsaa sættes til Tiden før Danernes Erobring af Danmark. Men 
da de i mange Tilfælde synes at være afløste af -tofte-Navne, maa 
de sættes til Tiden lige før Erobringen, altsaa til Folkevandrings
tiden og den romerske Jernalder, og være samtidige med Skelet
gravene. At sætte dem endnu længere tilbage, lader sig ikke gøre, 
thi da vilde næppe det store Antal af Bo- og -løse-Navne være 
bievne bevarede. Da -løserne blev nedlagte, blev det Brydernes 
og Bøndernes Sag at forrette Ofringen af Smør. Man finder i 
Gørløse som omtalt en Solhøj noget syd for Byen og en Smør
holm lige nord for den og tilhørende den ene af Ornumgaardene i 
Byen. Her kan man formode, at Bryden har forlagt Ofringen fra
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Solhøjen til den langt nærmere liggende Smørholm for sin egen 
Bekvemmeligheds Skyld.

Der synes at være nogen Forskel paa -løse-Tidens Religion 
og de senere Tiders. Den Gud, som man ofrede Smør til, er maa- 
ske Freyr eller Frø, thi dels var han jo Frugtbarhedens Gud, og 
dels findes der i Fjenneslevlille et Frøsbjerg, hvor man skulde 
vente et Smør- eller Solbjerg. Ved Siden af Frøsbjergs Marken 
findes paa O. K. Nr. 1 Smørengs Mark, hvad maaske kan tyde 
paa, at Frøsbjerget i daglig Tale ogsaa har været kaldt Smør
bjerg og har givet den nærliggende Eng Navn.

Danernes Gud synes derimod at have været Tor, hvad der 
ses af, at Torsdagen blev valgt til Tingdag for omtrent alle Sjæl
lands Herreder; det ses tillige af, at mange Torshelligdomme endnu 
lang Tid efter var selvstændige Ejendomme, f. Eks. Torsmark 
ved Havrebjerg og Kirkerup (i V. Flakkebjerg Hd.) samt ved 
Vester Brønderslev i Vendsyssel, Torsjord paa Falstrup Mark i 
Galten Hd. og paa Vitten Mark i Sabro Hd.1).

Ved -løsernes Forvandling fra Græsgange til Agerland maa 
det dyrkede Areal paa Sjælland være blevet fordoblet, samtidig er 
maaske ogsaa Opdyrkningen af de gamle Landsbyers ledige Jord 
blevet fortsat, saa al den Jord, som kunde undværes, er blevet 
taget i Brug til Agerbrug. Tilbage var da de nødvendige Skove 
til Brændsel og Gavntræ samt Kronens store Skove, men disse har 
man ikke villet røre. Opdyrkningen maa være sket inden Koloni
sationen i England begyndte, thi senere havde Landet næppe 
tilstrækkelig Befolkning til at kunne gøre det, og det er ikke 
umuligt, at Vikingetogene og Bosættelsen i de vestlige Lande staar 
i Forbindelse med, at Jorden her hjemme, i alt Fald paa Sjælland, 
var optaget.

7. Sammendrag.
Som Slutning skal jeg give et Overblik over, hvad jeg i denne 

Afhandling har søgt at bevise.
Mange af vore Bynavne har oprindelig været Navne paa 

Gaarde, senere er de enten bievne overførte paa en nærliggende 
By, eller Gaarden har udviklet sig til en saadan.

x) Se Registret til Kronens Skøder og Mageskifter.
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Der har gennem Bronze- og Jernalderen været to Samfunds
klasser her i Landet, en jordejende Overklasse, og under denne 
en anden Befolkning, der dyrkede Jorden for den.

Ved Folkevandringstidens Slutning c. 450—500 blev Sjæl
land erobret af en fremmed Høvding, Skjoldungeslægtens Stam
fader, der blev Konge og uddelte Øens Byer til sine Mænd.

De Landsbyer, som disse fik, erholdt Navn efter Ejeren, og 
betegnedes som hans »Lev«, der her synes at betyde Gods over
draget til arvelig Ejendom.

Fra Tiden før Erobringen stammer de fleste Bynavne paa 
-inge, -sted, -um og -løse; Navnene paa -inge er muligvis i flere 
Tilfælde ældre end vor Tidsregnings Begyndelse, de øvrige Navne 
er sandsynligvis i Reglen yngre.

De Byer, hvori den frie Befolkning boede, bar Navne, der 
var sammensatte med -inge.

De Byer, der opstod ved Stormandens Bolig og beboedes af 
hans Trælle eller ufrie, bar Navne, der var sammensatte med 
-sted.

Stormandens Gaard bar et Navn paa -heim, senere -um; 
disse Navne er som Regel nu Bynavne.

De sidste Navne, dem paa -løse, blev oprindelig baaret af 
Gaarde, indrettede til Kvægbrug; senere er saa Navnet gaaet over 
paa en By, eller Gaarden selv er blevet en By.

Fra Tiden efter Erobringen stammer Bynavnene paa -tofte, 
-by, -torp samt Naturnavne, der alle som Regel først har været 
baaret af Gaarde, dog kan nogle Naturnavne ogsaa oprindelig 
have været Bynavne.

Navnene paa -tofte betegner Særejendommen, og er de 
ældste.

De efterfulgtes af -by, der var Navn paa Avls- eller Bryde- 
gaarde, og af Naturnavne, der blev baaret af de af Ejerne selv 
beboede Gaarde, dog kan de sidste Navne ogsaa bæres af de af 
frie Bønder beboede Byer.

Den yngste Endelse, -torp, bares af Brydegaarde og kom i 
Brug, da -by begyndte at faa Betydningen Landsby.
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DANSK LANDSBYHISTORIE 1844—1600.
Kortfattet praktisk Vejledning 

ved 
Svend Aakjær.

Det falder godt i Traad med visse Bevægelser indenfor nor
disk Aandsliv, naar Lokalhistorien har faaet en saadan Vækst 
som den har i de senere Aartier. Det er her de samme Grundtan
ker, der gør sig gældende i Historien, som alt længe har været 
hyldet paa andre Omraader i Aandslivet: Interessen for det Primi
tive, det »Oprindelige«; Forvissningen om, at man ved taalmodig 
og ydmyg Iagttagelse af »Det uendeligt Smaa« kan vinde en Viden 
om »Det uendeligt Store«, som ellers vilde forblive skjult for os; 
Sansen for Dagligdagen, den levende Hverdag, der danner det 
brede Grundlag for Forslaaelsen af de mere ejendommelige og 
mere sammensatte Foreteelser i Kulturlivet. Det er de samme 
Drag i vor Tids Psyke, der har bragt Lokalhistorien og dens 
Princip til Hæder og Værdighed, den samme Blanding af forborgen 
Romantik og ængstelig Nøgternhed, den samme hemmelige Lyst 
til ved Fantasiens og Intuitionens Hjælp at føres tilbage til fjærne 
Tiders dunkle Oprindelighed, parret med en sund og ubestikkelig 
Trang til at vide redelig og klar Besked selv med de Ting, som 
nogle vil kalde smaa og uanseelige, den samme Tvedragt mellem 
Trangen til at give sig hen i Dunkelhed og Fordringen om at naa 
til Klarhed, som viser sig paa andre af Aandslivets beslægtede Om
raader, og som vidner om, at vort Slægtled i lige Grad er Børn 
af Romantiken og Realismen.

Nu er det naturligvis ikke saadan, at dette skulde være en 
ny og mærkelig Opfattelse, som først blev vunden i vor Tid. Det 
har, lige siden Historie og Arkæologi indledede sit store Tidsrum 
i Danmark med Navnene Steenstrup, Erslev, Worsaae og Sophus 
Müller, været Grundprincippet i dansk Kulturhistorie, at man ikke 
vandt noget klart Overblik, før man ved mange smaa taalmodige 
»Boringer« havde vundet den dybere Forstaaelse af hele Sammen
hængen: Uden Analyse ingen Synthese.
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Her er det da — for nu at vende os mod vort særlige Emne — 
at Lokalhistorien kan give saa værdifuldt, ja uundværligt et Bygge
materiale for den almindelige Historie: Ved at »bore« og »grave« 
de smaa Enkeltheder frem, hvoraf den almene Historiker skal 
vinde sin Forstaaelse af Samfundets Udviklingshistorie, sit Over
blik over dets forskelligartede Foreteelser i Fortid og Samtid.

Men for at kunne give et Bidrag af virkelig Værdi, maa »Bo
ringen« foretages efter et fast System, efter en paalidelig Metode, 
og som et Bidrag til en rent praktisk Vejledning for Lokalhisto
rikeren paa et enkelt, begrænset Omraade, dansk Landsbyhistorie 
eller Gaardhistorie, skulde de følgende Linjer da opfattes.

Det hænder sikkert ikke saa sjældent, at en Lokalhistoriker 
kunde ønske at kende en enkelt Landsbys Udviklingshistorie, eller 
maaske blot vil følge en enkelt Gaard i Landsbyen, som af en 
eller anden Grund interesserer ham, tilbage gennem skiftende 
Tider og Skriftkilder, for at fastslaa, hvorledes dens Historie har 
formet sig i de forskellige Tidsrum. Men det er forholdsvis sjæl
dent, at det lykkes ham at føre Gaardens Historie ret langt tilbage 
i Tiden, fordi han savner Oplysning om den lange Række af lands
omfattende Kilder, hvori vore Bøndergaarde nævnes, og savner 
Midlerne til at genkende den enkelte Gaard i de forskellige Kil
der. Hvadenten det nu er »lokalpatriotiske« eller »slægtshistoriske« 
Grunde, der driver ham til at søge disse Oplysninger, eller han 
virkelig er besjælet af en ægte, rent historisk Erkendelsestrang til 
at vide, hvorledes Livets Hverdage gled hen for de tidligere Slæg
ter i denne By eller denne Gaard, saa vilde det utvivlsomt være af 
Betydning for ham, om han evnede at slaa Bro mellem de skif
tende Tiders historiske Kilder.

For den rene Lokalhistorie og Topografi er det dog paa For- 
haand indlysende, at en saadan Metode til at slutte Forbindelse 
mellem skiftende Kilder og Tider vil have sin store Betydning. 
Men ogsaa den almindelige Historie vil Gang paa Gang møde 
uoverstigelige Vanskeligheder, saafremt den ikke faar saadanne 
Midler i Hænde, at der kan skabes Sammenhæng imellem de for
skellige Kilders Meddelelser om samme Sted. Lad mig i Flæng
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tage et Par Eksempler fra mine egne Studier over ældre dansk 
Landbrugshistorie.

Man ønsker f. Eks. at blive klar over, hvor stort et Høst
udbytte man gennemsnitlig havde pr. Tønde Land i det 17. Aarh., 
og er ogsaa i Besiddelse af en hel Del Enkeltopgivelser fra forskel
lige Gaarde. Men hvad skal man stille op med disse Opgivelser, 
der f. Eks. gaar ud paa, at Per Jensen i Ledøje 1647 avlede saa 
og saa mange Tdr. Korn, og i 1662 saaede Lars Hansen samme
steds saa mange Tønder, og Jens Olsen i samme By havde 1686 
saa mange Tdr. Land til sin Gaard? Saafremt man ikke kan gen
kende den enkelte Gaard i alle disse tre Kilder, hvoraf den første 
alene opgiver Avlen, den anden alene Udsæden, og den tredje 
alene Arealet — hvad skal man saa stille op?

Eller lad os formode, man ønsker at undersøge Forholdet mel
lem den gamle Ledingsskat og Arealet1). Hvad hjælper det En 
saa, at man veed at Ole Hansen betalte 10 Skilling i Leding 1545, 
at Jacob Sørensen havde en Gaard paa Bol Jord i 1657, og at 
Rasmus Jensen havde 18 Tdr. Land i 1686, hvis man ikke kan 
fastslaa, at det er den samme Gaard, der er Tale om alle tre 
Steder?

Eller man har en Meddelelse fra 1580 om, at en Jørgen Niel
sens Gaard er en tidligere Ladegaard til en Herregaard nær ved 
Byen, eller at den er en »Brydegaard«, eller at den selv har været 
en Herregaard, og kunde ønske at vide, hvorledes denne Gaard 
laa paa Bygaden, og hvor dens tidligere Plads nu er at søge. Gaar- 
denes Beliggenhed kan maaske tidligst findes paa et Udskiftnings
kort fra 1780, men hvorledes her finde den Gaard, der 200 Aar 
tidligere ejedes af Jørgen Nielsen?

Saaledes vil der ogsaa for den almindelige Historiker Gang 
paa Gang dukke Vanskeligheder op, naar han ikke kan forfølge 
den enkelte Gaard igennem længere Tidsrum af dens Historie. 
Men ogsaa ren praktisk Betydning kan det have til Tider. En gam
mel Fundats fastsætter, at Landgilden af en bestemt Gaard i en 
By skal gaa til et Legat el. lign., men det er gaaet i Glemme, hvil
ken Gaard det er: Hvorledes da finde den iblandt Nutidens 
Gaarde? Der hviler fra ældre Tid en gammel Skyld af en særlig

2) Jfr. min Afhandling i Hist. Tidsskr. 9. R. II. S. 35 ff.
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Art paa en enkelt Gaard i Byen, men Ejeren nægter at betale, og 
Myndighederne kan heller ikke bevise, at det er den samme 
Gaard, som fra først af havde denne Skyldbyrde — fordi man 
savner et Middel til at følge Gaarden fra Nutiden tilbage til ældre 
Tider.

Af flere Grunde kunde maaske derfor en saadan lokalhistorisk 
Metode være ønskelig, og jeg skal derfor søge at give en ganske 
kort praktisk Vejledning, med Opgivelse af Kilder, der næsten 
aldrig vil svigte, naar der ønskes Oplysninger om enkelte Gaarde 
i en Landsby1).

1. Fra Nutiden til Matrikelen 18M.
Dette Tidsrum er naturligvis det, som volder mindst Vanske

lighed, da de forskellige Matrikelnumre paa Parcellerne straks 
fortæller os, til hvilken Ejendom disse Parceller hørte i 1844.

Man begynder med at anskaffe sig en Liste over samtlige Par
celler i Byen. En saadan Liste kan f. Eks. faaes hos Ligningsmyn
dighederne. Alle Parceller med Løbenummer 1 (1 a, 1 b, 1 c osv.) 
kan da med Sikkerhed antages at have hørt under den Ejendom, 
som i Matrikelen 1844 betegnes med Matr. Nr. 1; det vil som 
oftest være den Ejendom i Byen, der i Nutiden har Matr. Nr. 1 a.

Vanskeligere stiller Sagen sig derimod, hvis man ønsker 
Besked med hvorledes og hvornaar de forskellige Parceller har 
skiftet Ejere, da de fleste herhenhørende Arkivalier fra 1840 til 
Nutiden ikke er tilgængelige uden med de paagældende Myndig
heders Tilladelse. Dog er der jo ofte meddelt Lodsejeren Kopier 
af Dokumenterne med tilhørende Parcelkort, som undertiden kan 
findes i Gaarden endnu. Enhver stedfunden Udstykning er noteret 
i Matrikulskontorets Udstyknings journaler (U. J.) og i de saa- 
kaldte Forandringsprotokoller (F. P. eller mærket med Matrikelens 
Løbe-Nr. + B C osv.), der slutter sig til Sogneprotokollen (se ne-

l) Jeg har i »Skivebogen« 1919—22 forsøgt at gennemføre Metoden paa 
en enkelt By, Fly i Fjends Herred, Viborg Amt, og kan derfor henvise de 
Læsere der ønsker mere udførlig Oplysning om hvad man kan finde i disse 
Kilder, til denne Afhandling, der i det flg. citeres Fly I—IV 4" Sidetal i Skive
bogen 1919—22. Andre af mig anvendte Forkortelser er RA = Rigsarkivet, 
LA = Landsarkivet, MA = Matrikulsarkivet.
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denfor!) og Matrikelen 1844. Andre Landvæsenssager findes no
terede i Landvæsenskontorets Journaler (L. J.). Før 1857 findes 
alle Landvæsenssager i een Række Journaler, Landvæsens Con- 
toirets Journaler (L. C. J.)1). Alle Skøder, Magelæg, Panteobliga- 
tioner o. lign, er naturligvis noteret i Skøde- og Panteprotokollerne 
paa Herredskontorerne, men ingen af disse Kilder efter 1848 (el. 
1840) er som sagt tilgængelige for Offentligheden uden de paa
gældende Myndigheders særlige Tilladelse. Det samme gælder de 
paa denne Tid optagne Kort i Matrikulsarkivet.

2. Fra Matrikelen 18M til Udskiftningen.
Et Eksemplar af Matrikelen 18U findes gerne baade i MA og 

LA. Hver Matrikelsprotokol omfatter et Herred og har sit Løbe
nummer + Bogstav A, hvortil slutter sig de ovenfor omtalte For
andringsprotokoller, mærket BC osv. Matrikelen indeholder føl
gende Rubriker: 1. Matrikel-Nr. 2. Ejerens Navn. 3. Brugerens 
Navn. 4. GI. Matr. Hartkorn. 5. Gammelskattens Beløb. 6. Nyt 
Matr. Hartkorn. 7. Skovskyld m. m. 8. Bemærkninger, f. Eks. 
Gaardnavne og Henvisninger til senere skete Forandringer2).

Som Forarbejder for Matrikelen har man Hartkornsekstrakter 
for Herrederne 184Æ) (MA), udfærdiget i Flg. Plakat af 24/G 1840 
af Matrikuls-Comitteen, for at henligge paa Amtsstuen til alm. 
Eftersyn. Desuden findes en lignende Række Ældste Hartkorns
ekstrakter (MA)4), som stammer fra Tiden umiddelbart efter Ma- 
trikuleringen, og er vigtige for Gaardhistorien, fordi de har baade 
det nye Matrikelnummer og det gamle Hartkorn fra første Fjerde
del af 19. Aarh.

Det vigtigste Forarbejde til Matrikelen, og den fyldigste Kilde 
til Bøndergaardes Topografi og Historie i det 19. Aarh. er dog 
den saakaldte Sogneprotokol (ogsaa kaldet Beskrivelsesprotokol 
el. Beregningsprotokol) , een for hvert Sogn i Landet (MA), der 
indeholder ikke blot Ejendommenes nye Matr. Nr., deres Ejeres 
og Brugeres Navne, men tillige en Beskrivelse af de enkelte Par-

Fly III. S. 55, 61; jfr. Erslev, Rigsarkivet (1923) S. 32, 40.
2) Fly III. S. 62.
3) Jfr. Gunnar Knudsen, Fortid og Nutid II. S. 33—37.
4) Fly III. S. 61.
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cellers Beliggenhed, Areal og Bonitet, af Veje, Fællesjorder m. m. 
Protokollen er afsluttet efter at Opmaalingen, Boniteringen og 
Matrikuleringen havde fundet Sted.

Disse Arbejder fandt Sted til forskellige Tider mellem 1806 
og 1820, og vil man have fyldig Besked om, hvorledes Arbejdet 
foregik, kan man raadspørge Arbejdsjournalen for det paagæl
dende Herred (MA), der giver alle ønskelige Oplysninger i saa 
Henseende. Ogsaa i Arbejdsjournalen findes de nugældende Ma
trikelnumre paa de forskellige Ejendomme.

En Kilde, der fører endnu et Skridt længere tilbage, er Kon
cepter og Forarbejder til Sogneprotokollen1), der findes i Pakker 
i MA. Der er to Serier: Amtspakker og Herredspakker, og iblandt 
disse Papirer findes endnu en særdeles fyldig og vigtig Kilde til 
Landbrugets Historie, Beretning til Matrikelen om Jordbrugere 
18052), der oprindelig var knyttet som Bilag til Matrikulskontorets 
ældste Journal 1805 (M. C. J. fra 1809). Disse Indberetninger 
giver et udmærket Tværsnit af det nye Landbrug, som det dreves 
lige omkring Udskiftningen, der for de fleste (dog langtfra alle) 
Byers Vedkommende falder før 1805. Pakkerne indeholder bl. a. 
1. Egenhændige Indberetninger fra alle Godsejere og en Del af de 
landbrugskyndige Præster fra denne Rationalismens Tid. 2. Ind
sendte Protokoller fra Amtsstuerne over alt Selvejer- og Strøgods 
ved Aaret 1804’s Udgang. 3. Protokoller over Selvejer- og Strø
gods ved Amtsstuen efter Rentekammerets Ordrer fra is/i2 og 29/i2 
1804, forfattet efter det med Ordren fulgte Skema. Heri gives 
Oplysninger om Dvrkningsmaade, Udskiftning, Jordens Bonitet, 
statistiske Oplysninger (om Høavl o. lign.), GI. Hartkorn m. m. 
4. Ekstrakter af alt det foregaaende, ordnet herredsvis, altsaa en 
Slags Herredsmatrikel 1804, der danner Grundlaget for de ovenfor 
omtalte Ældste Hartkornsekstrakter. Skønt disse Indberetninger 
ikke benytter Matrikelnumre, kan man dog let genkende de en
kelte Ejendomme ved Hjælp af Hartkornet og Brugernes Navne, 
og naar man jævnfører dem med Ejendommene i Koncepten til 
Sogneprotokollen og i selve Sogneprotokollen, der jo har de nu-

’) Jfr. Gunnar Knudsen II. S. 35.
2) Fly III. S. 67.



153

gældende Matrikelnumre, vil man let kunne identificere Ejen
dommene.

Det nævntes ovenfor, at disse Skemaer ogsaa gav Oplysnin
ger om Udskiftningen. Der nævnes nemlig hvad Aar og af hvem 
Byens Jorder er udskiftet, opmaalt og kortlagt, og hvor Kortet 
fandtes 1804. Denne Opgivelse af Udskiftningsaaret er værdifuld 
naar man skal i Lag med den næste Opgave: At finde Byens Ud
skiftningsforretning med tilhørende Kort. Udskiftningskortet fin
des enten i MA, eller ligger endnu hos Lodsejerne (oprindelig hos 
største Lodsejer) — undertiden begge Steder1). Med Hensyn til 
Udskiftningskortene i MA kan jeg nøjes med at henvise til Gunnar 
Knudsens Afhandling i »Fortid og Nutid« II. 29—33. I MA findes 
ogsaa ofte et Eksemplar af Udskiftningsforretningen2), men langt
fra for alle Byer. Da Udskiftningen foretoges af en Landvæsens
kommission for det paagældende Amt, er nemlig Udskiftnings
forretningen ofte at søge i denne Landvæsenskommissions Papirer 
og Protokoller i LA3) (saaledes f. Eks. altid i Viborg, Ringkøbing 
og Vejle Amter).

Ingen Lokalhistoriker, der ønsker at følge en Bys Udvikling, 
maa dog undlade at finde og gøre sig bekendt med Udskiftnings
forretning og -kort, dels fordi de er saa betydningsfulde Kilder til 
Kundskab om den store Omvæltning i Byens Historie som Ud
skiftningen af Fællesskabet var, dels fordi det er meget vanskeligt 
at komme længere tilbage i Byens Historie, før dette Punkt er 
oplyst.

Meget ofte vil man kunne skyde Genvej under Arbejdet paa 
at føre Gaardene i Matrikelen tilbage til Udskiftningen. Hvis der 
nemlig findes baade et Udskiftningskort og et Matrikelskort, kan 
man med Lethed identificere de forskellige Ejendomme, blot ved 
at lægge de to Kort ved Siden af hinanden4). Ofte findes der tillige 
Ejer- og Brugernavne paa begge Kort, og Matrikelskortet har jo 
desuden det nugældende Matr. Nr., som straks vil kunne føjes til 
Brugernavnet fra Udskiftningen.

x) Fly III. S. 55 f.
2) Jfr. Erslev, Rigsarkivet, S. 41.
3) Jfr. G. Knudsen II. S. 33; Fly IIL S. 55.
4) Fly III. S. 57—59.

Forlid og Nutid. IV. 11
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Som det i 19. Aarh. er Matrikelnummeret fra 1844, der er det 
bedste Kendetegn paa Ejendommen, saaledes er det i 18. Aarh. 
Hartkornet fra Matrikelen 1688. Desværre blev det nemlig ikke 
helt almindeligt at bruge Matrikelnummeret fra 1688 til Betegnelse 
af Ejendommene, selv om det nu og da forekommer i visse Kilder. 
Man maa derfor vogte sig for at antage de Numre, der træffes i 
Udsk. Forretn., paa Udsk. Kort, i Jordebøger el. lign., for Matrikel
numre. De er kun yderst sjældent identiske med de gamle Matr. 
Nr. (i hvert Fald jo aldrig med de nye fra 1844!), men blot Løbe
numre1). Ganske vist er disse Løbenumre, saavel som Matrikel
numrene, ikke sjældent givet efter Gaardenes geografiske Række
følge i Byen, og kan derved undertiden indirekte give Fingerpeg 
om, hvilke Gaarde, der er Tale om2). Det sikreste Kendetegn er 
dog som sagt Hartkornet, og det gælder derfor at holde godt Rede 
paa dettes skiftende Fordeling paa Byens Ejendomme.

Dersom Hartkornet er ganske lige paa flere Ejendomme i 
Byen, eller hvis det i Løbet af 18. Aarh. er blevet udlignet (f. Eks. 
ofte paa samlet Fæstegods), kan det være overordentlig vanskeligt 
at identificere Gaardene, og man maa da meget ofte ty til Perso
nalhistorien, der til alle Tider maa være et vigtigt Hjælpemiddel 
for Lokalhistorien og Topografien. Fra det her omhandlede Tids
rum har vi Folketællinger fra 1845 (med Opgivelse af Fødesogn), 
1840, 1834, 1801, 1787 (RA), samt Mandtal paa Formue- og Næ
ringsskat 1789 (RA); se om Folketællingerne og deres Benyttelse> 
E. Marquard, Fortid og Nutid III. 137 ff. Desuden naturligvis 
Kirkebøgerne og Skifteprotokollerne (LA), og for Fæstegodsets 
Vedkommende Fæsteprotokollerne (LA), der oftest angiver Hart
kornet og Navnene paa baade den nye og den gamle Fæster af 
Ejendommen. Endelig kan der jo undertiden ogsaa være en fast 
Rækkefølge for Gaardene i en By i de forskellige Hartkornslister 
el. Jordebøger, som gør det muligt at genkende Gaarden paa dens 
Plads i Rækken.

3. Aarhundredet 1789—1688.
De faste Punkter i dette Tidsrum er Hartkornsspecifikationen 

1789 ff. (RA) i Protokoller for hvert Herred, Mandtal paa Formue-
’) Fly III. S. 56. 2) Fly III. S. 59.
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og Næringsskat 1789, Folketællingen 1787, Hartkornsspecifika- 
tionerne 1778/f.1) (RA), Hoverireglementerne 1773 og 1770 (RA) 
og Ekstraskatte-Mandtallerne 1713—1687 (RA)2), samt endelig 
Matrikelen 1688 (MA).

Mens Hartkornslisterne 1789 er opstillet sognevis i Protokoller 
for hvert Herred, saa maa Hartkornslisterne 1778 sammensættes 
af indsendte Beretninger fra hvert Gods over Godsets Fæstere, og 
desuden fra Amtsstuerne over Selvejer- og Strøgods. Lignende 
Lister kan findes i Amtsstuearkiverne (LA), og kan undertiden 
føre Fæsterne paa et Gods endnu et Stykke tilbage3).

Det bedste Kendetegn paa en Gaard, i Byer hvor Gaardene 
ikke er udlignede, er som nævnt Hartkornet. I de omtalte Hart- 
kornslister findes alle Landets Gaarde nævnt med Brugerens Navn 
og Hartkorn, undertiden ogsaa med Matrikelnummer fra 1688, 
hvor det endnu huskes. I sidste Tilfælde gaar det jo let at føre 
Gaarden tilbage til Kristian den Femtes Matrikel; men ellers kan 
det til Tider være et brydsomt Arbejde. Dette Arbejde lettes dog 
meget ved Kundskaben om at den samlede Sum af Hartkorn var 
den samme i et Ejerlav fra 1688 til 1844, det er blot Fordelingen 
af Hartkornet paa de enkelte Ejendomme i Ejerlavet, der kan 
skifte, men som ved Sammentælling og Fradragning og Deling som 
oftest kan udfindes.

Hvis man lægger Hartkornslister fra 1789, 1778 og 1688 ved 
Siden af hverandre, vil man tit straks paa Hartkornet (el. Matri
kelnummeret) kunne genkende og jævnføre Gaardene i de tre 
Kilder4). Disse Lister kan meget ofte udfyldes ved tilsvarende 
ældre Lister i Amtsstuearkivet (LA)5), og saafremt det drejer sig 
om hoveripligtigt Fæstegods, er der to store landsomfattende Kil
der, der aldrig vil svigte, og som paa flere Punkter er saa fyldige, 
at de danner et senere Sidestykke til Matrikelsarbejderne fra Kri
stian den Femtes Tid. Jeg tænker paa de to Rækker Hoveri-Regle
menter for de forskellige Herregaarde (RA), den første indrettet

x) Se Vejledende Arkivregistraturer i Rigsarkivet II. S. 35.
2) Jfr. C. Christiansen, Fortid og Nutid IV. S. 1—37.
3) Fly III. S. 53 f.
4) Fly III. S. 63 ff.
5) Fly III. S. 54, 66.

11*
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ved Forordn. % 1769, med et General-Hoverireglement for hver 
Hovedgaard 1770, den anden efter Forordn. 12/8 1773 § 6, med 
Hoverireglementer for Sæde- og Avlsgaarde 1773.

De fyldige Oplysninger om Landbruget paa Godset er givet 
under følgende Rubriker: 1. Herregaardens underliggende Hart
korn, baade Sædegaards-Taxt og Bøndergods, med Skov- og Mølle
skyld. 2. Samlede Antal Gaardbrugere og Husmænd. 3. Samlede 
Antal hoveripligtige Bønder. Herefter en yderligere Specifikation:
4. Gaardens Matrikelnummer i Matr. 1688 (saafremt det kendes).
5. Amtets, Herredets, Sognets, Byens el. Gaardens, samt Beboernes 
Navne. 6. Har Sædeland i alle Byen el. Gaarden tilliggende Mar
ker, saavel de besaaede og ubesaaede som til Fælled og i Hvile 
liggende, til Hobe anslaget og beregnet til Rugsæd i Tdr. og Skpr. 
7. Kan avle Hø i alle Byens el. Gaardens tilliggende Enghaver, 
saavel som i andre Enge, der kunde findes i de besaaede og ube
saaede, samt til Fælled og Hvile liggende Marker, tilsammen be
regnet til « Læs å 32 Lispund. 8. Har Rettighed til Græsning i 
Overdrev, beregnet efter fulde Hoveders Paaslag, « Stkr. 9. Til 
Gaarden ligger Humle- eller Frugthaver, som det ene Aar imod 
det andet kan indbringe « Rdl. « Sk. 10. Svarer Landgilde aarlig 
a) Korn: Rug, Byg, Havre «. b) Penge: « Rdl. « Sk. c) Smaa- 
redsel, saasom: Smør, Lam, Gæs, Høns, Æg etc. «. 11. Arbejdes 
for Husbonden ugentlig a) Køre- el. Spænddage «. b) Haand el. 
Gangdage «. 12. Betaler Hoveripenge aarlig « Rdl. « Sk. 13. Ad
skillige generale Anmærkninger, saasom a) hvor langt en By el. 
Enkeltgaard er fra dens Hovedgaard beliggende, b) hvor mange 
Marker Jorden er inddelt i, c) af hvad Bonité Jorden er, enten 
god, sort Muld, god Ler eller Sand med Muld beblandet, middel- 
maadig Ler eller Sand, eller slet Ler eller Sand1).

Det næste Tidsrum 1770—1688 er det forholdsvis vanskeligt 
at give landsgyldige Regler for. De fyldige Ekstraskatte-Mandtaller 
tager først fat 1713, og det mellemliggende Tidsrum maa derfor 
udfyldes ved forskelligartede Kilder. Drejer det sig om kgl. Do
mænegods el. Ryttergods, gaar det dog temmelig let, da der er 
bevaret flere Jordebøger og Regnskaber over dette fra det 18. 
Aarh. M. H. t. disse og til de forskellige Amtsregnskaber (herun- 

') Fly III. S. 52 f.
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der ogsaa Regnskaber over Ekstraskatterne) er det tilstrækkeligt 
at henvise til C. Christiansens Afh. i »Fortid og Nutid« IV. 1—37, 
som maa raadspørges flittigt.

For alm. Fæstegods og Selvejergods bliver Hovedkilden dog 
sikkert Landstingenes og Herredstingenes Skøde- og Pantebøger 
(LA), der som oftest har udførlige Registre. Det lønner sig altid 
at holde Øje med, naar en Hovedgaard skødes eller pantsættes, 
for som Bilag til Skødet og Panteobligationen vil der som oftest 
findes en »Jordebog« over det underliggende Bøndergods, og her 
vil Hartkornet ofte være et godt Kendetegn, saafremt ikke lige
frem Matrikelnummeret fra 1688 er vedf øjet. Desuden maa na
turligvis i første Række benyttes Godsernes Fæsteprotokoller (LA).

Svigter disse Kilder, har man jo altid de personalhistoriske 
Hjælpekilder at ty til: Kirkebøger, Skifteprotokoller, Mandtaller 
(f. Eks. Tiende- og Skolemandtaller i Bispearkiverne m. m.) — 
alle findes de i LA.

Fra 1713 tager Ekstraskatte-M andtallerne fat og fortsættes 
1711, 1710, 1705, 1704, 1699, 1692—88, 1687 (RA)1). Det sidst
nævnte, Kopskatte-Mandtallet 1687, er for visse Egne særlig fyl
digt, idet det nævner ogsaa Hustruens Navn og Besætningens Stør
relse2). Tillige kan ogsaa henvises til de saakaldte Stifts- og Her
redsbøger 1690 i Bispearkiverne (LA), der ofte bl. a. rummer ud
førlige Tiendemandtaller. Disse Stifts- og Herredsbøger el. »Lande
bøger«, som ogsaa kan findes for ældre Tider (1678—80, 1647, 
1590, 1548)3), er Hovedkilden for alt gejstligt Gods.

4. Matrikelstiden 1688—1662.
Naar man skal arbejde med alle disse forskellige Lister, saa 

letter det altid at tilføje Matrikelnummeret ved hver enkelt Gaard, 
saa snart man har »bestemt« hvilken af Byens Gaarde det er. 
Fra 1844 til Udskiftningen bruger man bedst det nugældende Matr. 
Nr., fra Udskiftningen til 1688 det gi. Matr. Nr. fra 1688. Man 
kan derved undertiden opdage, at Rækkefølgen i flere Lister er

x) Jfr. C. Christiansen, Fortid og Nutid IV. S. 21—22, Fly III. S. 34, 50.
2) Fly II. S. 37 f.
3) Se Fridericia, Hist. Tidsskr. 6. R. II. S. 522 ff., der giver en Oversigt 

over disse Kilder fra det 16. Aarh.
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ganske fast (f. Eks. at den følger Gaardenes Plads paa Bygaden 
el. lign.), og kan derigennem faa vigtige Fingerpeg til Oplysning 
om de Gaarde, der endnu er »ubestemte« i Listen1). Det samme 
gælder, hvis man skal tilbage før 1688: Naar man har bestemt 
en Gaard ved Hjælp af dens »gamle Hartkorn« (Landgildehart- 
kornet), dens Landgilde eller ved andre Kendetegn, saa letter det 
i høj Grad Overblikket over Gaardlisten, hvis man tilføjer Matr. 
Nr. fra 1688.

Ligesom det i det 19. Aarh. var Matrikelnummeret 1844, og 
fra 1844—1688 var Hartkornet fra 1688, der var det vigtigste 
Kendetegn ved en Gaard, saaledes er det i Tiden før 1688 Land
gilden, dens enkelte Poster eller dens samlede Sum omregnet i 
Hartkorn.

M. H. t. denne Tid mellem de tre Matrikler 1688, 1664 og 
1662 maa jeg indstændigt anbefale at læse, hvad Gunnar Knudsen 
har skrevet i »Fortid og Nutid« II. 1—422). Hvad jeg har at til
føje hertil kan kun blive smaa praktiske Vink.

Man begynder vist bedst med Modelbogen 1686 (MA). Her 
findes Gaardbrugerens Navn, hans »gi. Hartkorn« (Landgildehart- 
korn i Matr. 1664), og undertiden staar der direkte tilføjet »forhen 
N. N.« med Opgivelse af Brugerens Navn i 1664. Ved Hjælp af 
disse Oplysninger fører man let Gaarden tilbage til 1664. Men 
der er endda yderligere Hjælpemidler. Dels fører Modelbogens 
Opgivelse af Arealet let tilbage til Markbogen 1682 (MA), der 
paa hvert Ejerlavs første Blade har en Liste over Bønderne i Ejer
lavet, og dels frembvder Ekstrakt-Matrikelen 1680 (RA), med 
Angivelse af Hartkorn 1664—80 og med nye Brugernavne fra 1680, 
endnu et Mellemled. Indimellem er der yderligere flere Skatte
mandtaller (RA), saaledes hvert Aar 1688—1682, 1678, 1677, 
16723).

Fra Matrikelen 166h til den ældste Matrikel 1662 er Vejen

’) Se f. Eks. Fly III. S. 42—45.
2) De fra Amtskontorerne hidrørende Afskrifter af Matr. 1688 er i mange 

Tilfælde havnet i Landsarkiverne. Disse Afskrifter er undertiden gennem 
længere Tidsrum ført å jour med Hensyn til Bøndernes Navne og derfor af 
ganske særlig Interesse. Iflg. velvillig Meddelelse fra Gunnar Knudsen.

8) Se C. Christiansen, »Fortid og Nutid« IV. S. 16, 20 f.
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let. Man mærker sig ved alle Matrikler foruden Hartkornet og 
Landgilden tillige Godsejerens Navn, der jo er et yderligere Hjæl
pemiddel ved Bestemmelsen, og holder man skarpt Udkig i Tin
genes Skøde- og Pantebøger (LA), kan man ofte med Bestemthed 
fastsætte Tidspunktet da Hovedgaardene og deres Bøndergods 
skifter Ejere1).

Herskabets og Hovedgaardens Navn, Landgildens Størrelse 
og dens enkelte Poster er nemlig, foruden Brugerens Navn, de 
vigtigste Kendetegn i den Periode, der nu følger efter.

5. Tiden 1662—1600.
Vi undersøger da disse Kendetegn i Matrikelen 1662. Under

tiden staar kun Godsejerens, ikke hans Hovedgaards Navn opgi
vet; men ved Opslag i Personregistret til Traps Danmark vil man 
lettest kunne finde Godsejeren og dermed tillige hans Hovedgaards 
Navn. Efter Hovedgaarde ligger nemlig de til Rentekammeret 
indsendte Jordebøger 1661 (RA)2), som danner Grundlaget for 
Matrikelen 1662. Man opsøger disse og vil da let paa Landgilden 
og Brugerens Navn genkende Gaardene.

For Bøndergods under de kongelige Slotte vil man være 
bedst hjulpet. Dette kan nemlig følges i Lensjordebøgerne (RA), 
der findes i stort Tal, og ofte gaar tilbage til Frederik den Andens 
Tid (om ikke længere). I Posterne »Stedsmaal«, Regnskab over 
Indfæstning af Kronens Gaarde i Lensregnskaberne (RA) har 
vi en Art Fæsteprotokoller for Kronens Bønder, der rækker 
ligesaa langt som Lensregnskaberne gaar. Foruden alle disse Kil
der i Rentekammeret (RA), skal jeg ogsaa gøre opmærksom paa 
et Par Rækker Jordebøger i Kancelliet (RA), Jordebøger over 
Kronens underliggende Bøndergods 1625 (efter kgl. Befaling af 
20/8 1624)3) og 1651, foruden de forskellige Jordebøger over Rytter
godset, der rækker helt tilbage til det 17. Aarh.s Begyndelse (1614). 
Vanskeligere stiller Sagen sig for det private Adelsgods, men ogsaa 
her findes dog flere landsomfattende Kilder.

Se ogsaa Oplysninger desangaaende i Traps Danmark, under de enkelte 
Hovedgaarde.

2) Se G. Knudsen, »Fortid og Nutid« II. S. 2—4.
3) Jfr. Hist. Tidsskr. 9. R. II. S. 53 Anm. 1.
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I første Række vil jeg gøre opmærksom paa »Præsteindberet
ninger angaaende Gaarde, Huse og Bol« 1657 og 16511), efter kgl. 
Missiver af 27/10 1657 og V2 16512), indsendte til Bisperne oprin
delig, og derfor er de originale Indberetninger undertiden (saa- 
ledes for hele Viborg Stift) at finde i Bispearkivet (LA), derfra 
indgaaet til Danske Kancelli (RA). Med dem kan forøvrigt ofte 
med Held sammenholdes lignende Præsteindberetninger 1663 i 
Bispearkivet (LA) til Brug for Matrikelen 1664. Disse Kilder 
nævner alle Gaarde med Navne paa deres Herskab, ikke sjældent 
tillige baade Bønderne og deres Landgilde.

Har vi ført Gaardene frelst frem til 1651, idet vi stadig har 
tilføjet Matrikelnummeret for at holde sammen paa Rækken, saa 
vil vi ogsaa som oftest kunne naa et Stykke endnu. Fra 1646 til 
henimod 1600 er der nemlig en overordentlig tæt Række af Ekstra- 
skatte-M andtaller3) (RA), som øges ved et fuldstændigt Mandtal 
paa Kopskat 166(P). Mandtaller er jo imidlertid kun et godt 
Hjælpemiddel til vort Formaal, naar der er saa rigeligt af dem, 
med saa faa Aars Mellemrum, at Forskydningerne imellem de 
enkelte Lister er saa smaa at vi straks kan opdage naar en Gaard 
skifter Bruger. For ved Mandtallet har man jo kun Navnet paa 
Gaardens Beboer at holde sig til, ikke Landgilde eller andre yder
ligere Kendetegn. Imidlertid nævner Mandtallerne 1629 tillige 
Herskabets Navn (— saa vidt jeg har set det eneste i Rækken, der 
har denne Oplysning —) og det lønner sig derfor, naar man skal 
slaa Bro fra Præsteindberetningen 1651 til disse Mandtaller, da 
at begynde med 1629.

Disse Mandtaller begynder gerne kort efter 1600 (1603, 1606 
el. 1610) og fortsætter saa, undertiden med kun et Aars Mellem
rum, til 16465). Bøndernes Rækkefølge i disse Lister er ofte fast, 
og naar man først benytter Lensregnskabernes Rubrik »Steds-

J) Fly III. S. 45—47.
2) Sjællandske Tegneiser 34, 192 og 32, 28 b. Se en fortræffelig Oversigt 

over disse Kilder, hvor det nævnes for hvilke Egne de er bevaret, i J. A. 
Fridericia, Danmarks Landboforhold i det 17. Aarh. (Hist. Tidsskr. 6. R. II. 
S. 475 IT.).

3) Fly II. S. 22—24.
*) Fly III. S. 41—45.
5) Fly II. S. 22—24. Se Fridericia, Hist. Tidsskr. 6. R. II. S. 533 f.
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maal« og Lensjordebøgerne til at fastslaa Kronens Bønder, og 
tillige Bilagene til Mandtallerne og Lensregnskaberne (forskellige 
Tingsvidner o. lign.) og de deri nævnte Bønder til nærmere Op
lysning om i hvad By de i Mandtalslisterne nævnte Bønder hører 
hjemme, saa vil man som oftest kunne bestemme de tiloversblevne 
med temmelig stor Sikkerhed. Listerne er nemlig gerne ordnet 
sognevis, og ikke ved alle Len er det udtrykkelig angivet, hvor den 
ene Bys Bønder i Sognet hører op og den andens begynder, de 
indeholder altsaa tit (med Undtagelse af det ovennævnte Mandtal 
1629) kun de nøgne Navne paa Bønderne. Naar en Bonde deler 
Gaard med en anden eller naar han beboer en Halvgaard, maa 
han søges blandt »Indester (Indsiddere) og Halvgaardmænd«, lige
som Selvejerbønder, Husmænd, Haandværkere (»Embedsmænd«) 
og Tjenestekarle (»Drenge«) staar opført for sig. Da Mandtallerne 
er saa hyppige, vil det imidlertid næsten altid lykkes at følge de 
skiftende Gaardbrugere i en Gaard til henimod 1600, men kan 
man samtidig finde Jordebøger og Skøder fra dette Tidsrum, saa 
støtter det jo betydeligt, da den uforanderlige Landgilde afgjort 
er et sikrere Middel til Bestemmelsen af en Gaard end de skiftende 
Brugernavne.

Det lønner sig desuden altid at gennemgaa Lensregnskaberne 
med Bilag (RA)1), og tillige at efterse, om der ikke ligger Ting af 
Vigtighed i Bispearkivet (LA), ligeledes er Tingbøgerne altid rene 
Skatkamre for Topografien og Lokalhistorien. Uden disse tre 
Kilder kan man næppe skrive systematisk Lokalhistorie.

6. Før 1600.
Naar vi har sluppet det ældste Ekstraskatte-Mandtal, kommer 

der en Tid hvor det er vanskeligt at give almengyldige Regler 
for dansk Landsbyhistorie. Der er nok bevaret store Mængder af 
Kildestof, men der er ikke nogen Kilde man kan henvise til som 
landsomfattende. Alle Dokumenter, hvori vore Landsbyer næv
nes, kan man dog lettest finde Henvisninger til i Stednavneudval
gets topografiske Samling2), der f. T. gaar til 1450, og inden længe

Se Th. B. Bang, »Fortid og Nutid« I. S. 141—160.
2) Tøjhusgade, København. Se Namn och Bygd 1919. Ogsaa omtalt i 

»Fortid og Nutid« II, S. 143 ff.
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vil naa til 1513. Her nævnes Dato og Findested for alle Kilder 
ældre end 1513. Men mellem 1600 og 1513 har vi ingen fuldstæn
dig Oversigt. Dog frembyder Voss’es Registranter i RA et godt 
Hjælpemiddel for den, der vil vide, hvad der af Pergamentsbreve 
findes om en viss Egn1). Endelig er det en Selvfølge, at Kancelliets 
Brevbøger, de forskellige trykte Kancelliregistranter, Kronens Skø
der (Bøndernes Navne og Landgilde er ikke medtaget, men maa 
søges i de originale Registranter og Skøder, og i Besigteiserne til 
Skøder og Mageskifter), Ældste danske Arkivregistraturer, Reper- 
torium, Scriptores rerum Danicarum m. m. med deres fortrinlige 
Registre kan give god Hjælp. En fuldstændig Fortegnelse over alle 
indtil c. 1890 trykte Breve til 1660 findes i Regesta Danica.

Hovedformaalet med denne Afhandling var dog at vejlede 
Lokalhistorikere, der kunde ønske at føre en Landsbys Gaard- 
historie tilbage fra Nutiden til 1600, og vi vil da til Slut gentage 
de vigtigste Kilder paa Rad, for Oversigtens Skyld.

Folketælling 1845 (RA).
Matrikel 1844 (MA).
Hartkornsekstrakt 1841 (MA). 
Folketællinger 1840 og 1834 (RA). 
Ældste Hartkornsekstrakt 1
Sogneprotokol / c’ 1806-20 <MA>
Indberetninger til Matrikelen 1804 (MA).
Folketælling 1801 (RA).
Udskiftningsforretning og -kort (MA og LA).
Hartkornsspecifikation 1789 (RA).
Folketælling 1787 (RA).
Hartkornsspecifikation 1778 (RA). 
Hoverireglementer 1773 og 1770 (RA). 
Skøde- og Pantebøger 
Fæste- og Skifteprotokoller > (LA). 
Kirkebøger ’
Ekstraskatte-Mandtaller 1713—1672 (RA). 
Matrikel 1688 (MA og LA). 
Modelbog 1686 (MA). 
Markbog 1682 (MA).
Ekstrakt-Matrikel 1680 (RA).

J) Erslev, Rigsarkivet, S. 8—9.
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Matrikel 1664 (MA).
Matrikel 1662 (RA).
Indsendte Jordebøger 1661 (RA).
Kopskatte-Mandtal 1660 (RA).
Præsteindberetninger 1657 og 1651 (RA og LA).
Ekstraskatte-Mandtaller 1646—1600 (RA).
Lensregnskaber og -jordebøger 1660—1600 (RA).
Stednavneudvalgets topografiske Samling før 1513 (endnu kun færdig til 

1450).

STEDNAVNEUDVALGET.
Beretning om Virksomheden i Aarene 1919—23.

I »Fortid og Nutid« har der tidligere været trykt Beretninger 
om Udvalgets Virksomhed, saaledes i II p. 143 flg. om Etablerin
gen af Udvalgets Kontor og Arkiv, og i II p. 222 en Meddelelse 
om Udvalgets Virksomhed 1919, jvfr. III p. 14 flg., hvor der i 
anden Forbindelse siges lidt om Arbejdet med de sønderjyske 
Stednavne. Det vil derfor være naturligt, om der ogsaa paa dette 
Sted gøres Rede for Samlingernes Vækst i den senere Tid, saa 
meget mere, som Lokalhistorikere i stigende Grad finder Vej til 
dem og faar Forstaaelse af deres Betydning.

Den topografiske Samling. Den vigtigste af Samlingerne, den 
topografisk ordnede Navnesamling (se Fortid og Nutid II p. 144) 
er blevet meget forøget. For det første er dens Rammer udvidede, 
saa at flere Landsdele er inddraget heri; herunder maa særlig 
nævnes Sønderjylland og Færøerne. Da det i Anledning af Gen
foreningen blev en praktisk Nødvendighed at faa udarbejdet en 
Retskrivningsliste over Stednavnene i Sønderjylland, satte Kon
toret en Tid lang al Kraft ind paa Indsamling af sønderjysk Arkiv
stof til Belysning af Navnenes 'Historie (se Fortid og Nutid III 
p. 14 flg.), og den topografiske Samling for Sønderjylland blev der
ved dannet; den omfatter Landet lige ned til Slesvigs gamle Syd
grænse. Grundlaget er noget forskelligt fra det, man i den øvrige 
Del af Samlingen har anvendt; medens man ellers har lagt Ma-
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triklerne til Grund for at faa alle Bebyggelser med, havde man 
ikke paa det daværende Tidspunkt Adgang til de sønderjyske Ma
trikler (der for øvrigt ogsaa er tyske), og gik derfor ud fra Trap’s 
Slesvig 1—2, og benyttede af andre nyere Kilder saavel tyske som 
danske Generalstabskort, Videnskabernes Selskabs Kort og Mejers 
Kort fra 1648, Topografier som Danske Atlas og Danckwert, des
uden en Række ældre Jordebøger og Skattelister fra 16.—18. 
Aarh., som findes i Rigsarkivet. Den færøske Samling er udarbej
det paa Grundlag af forhaandenværende Kortmateriale (saavel 
Generalstabens som ældre Kort), Jordebøger og Topografier.

Men foruden at inddrage større Omraader under Samlingen 
har man arbejdet paa at føre denne videre. Efter at Udskrivnin
gen af Kartoteksedlerne fra Udvalgets middelalderlige Diploma
tarium for Tiden indtil 1450 var tilendebragt (jvfr. Fortid og Nu
tid II p. 146), begyndte man i 1918 paa at ordne disse efter Sted og 
at indskrive dem i den topografiske Samling. Dette Arbejde va
rede henved 3 Aar, samtidig blev dog for Sønderjyllands Vedkom
mende Kartoteksedlerne (ca. 12,000) baade udskrevet af Diplo
matariet og indførte i den topografiske Samling, saaledes at denne 
Afdeling egentlig blev først færdig, hvilket af praktiske Grunde 
var nødvendigt.

Først efter at disse middelalderlige Former er indført paa 
deres Plads i Samlingen, er denne i Stand til at fyldestgøre de 
Krav, man stiller til den, nemlig paa en overskuelig Maade at op
lyse om hvert enkelt Stednavns Historie og Udvikling ned gennem 
Tiderne. Tager man en »Hovedliste« fra den topografiske Sam
ling for sig, vil den oplyse om, hvorledes Navnet har været skre
vet fra de ældste Tider og til 1450, og derefter fra 1600 og ned til 
Nutiden. Et Spring findes endnu fra 1450 til 1600, men man ven
ter med Tiden at faa det udfyldt, hvorom senere. For Lokalhisto
rikeren vil Hovedlisten være en Nøgle, som giver Adgang til mange 
Oplysninger. Hver af de anførte middelalderlige Navneformer er 
nemlig citeret med Aar og Dato, hvis den hidrører fra Udvalgets 
Diplomatarium, og desuden med forkortet Bogtitel, Bind- og Side
tal, hvis den hidrører fra en trykt Jordebog eller Arkivregistratur. 
Ved at slaa efter paa disse Steder vil man let finde selve Kildens 
Oplysninger, og et grænseløst Eftersøgningsarbejde er sparet.
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Det har dog ikke, trods det, at særlig Umage har været an
vendt, været muligt at faa stedfæstet alle de Navne, som er over
leveret fra Middelalderen. De, som ikke har kunnet bestemmes, 
staar som en særlig lille »Rest« foran i hver enkelt Kartotekskuffe, 
og det hænder ogsaa, at man ved senere Undersøgelser finder ud 
af Stedets rette Beliggenhed, hvorefter Sedlen gaar paa Plads. 
Men selv om Fejltagelser ogsaa er indløbet hist og her, tør man 
dog nok sige, at det her er lykkedes at bestemme mange af Doku
menternes Stednavne, som hidtil har staaet med Spørgsmaalstegn 
i de paagældende Publikationers Register; Forholdet er nemlig 
det, at alene den Omstændighed, at man har kunnet sammenordne 
hele Stoffet paa en Gang, har gjort, at »tvivlsomme« Sedler rent 
mekanisk er bragt sammen med ligelydende Sedler, som har kun
net bestemmes, hvorved de tvivlsomme undertiden er »gaaet paa 
Plads« af sig selv, og andre er blevet bestemt paa en Maade, der 
betyder en Rettelse, naar der ses hen til Registrene over tidligere 
udgivne Diplomsamlinger.

Diplomatariets Udvidelse. Efter at man var blevet færdig 
med Indordningen af Materialet for Tiden indtil 1450, blev det 
overvejet, hvorledes man kunde føre Arbejdet videre. Man vedtog 
da i 1921 efter Forslag af Rigsarkivar Erslev foreløbig at føre det 
ned til 1513. Arkivar i Rigsarkivet, Dr. phil. William Christensen, 
forbereder nemlig Udgivelsen af en Fortsættelse af Repertorium, 
hvorved dette Værk fortsættes netop til 1513, og har som Forløber 
for dette udsendt sin Udgave af Missiver fra Chr. I. og Hans’ Tid. 
Ved Velvilje fra Dr. Christensens Side er det blevet Udvalget til
ladt at foretage Stednavneexcerpter fra de mange Tusinde Af
skrifter af Originaldokumenter, han har liggende som Materiale til 
Fortsættelsen af Repertorium. Disse Navneuddrag er blevet fore
taget i Aarene 1921—23, og Arbejdet hermed er omtrent fær
digt. Endvidere er »Regesta« 1450—1513 udklippet, og man har 
excerperet Stednavnene af de Dokumenter, der henvises til heri, 
for saa vidt det ikke har været muligt at faa dem til Udklipning 
og Opklæbning. Det hele Arbejde med Tilvejebringelsen af dette 
Stof , er nu paa det nærmeste tilendebragt. Forøgelsen er meget 
betydelig; medens Diplomatariet for Aarene 1085—1450 fylder 56 
Arkivkasser, fylder Aarene 1451—1513 40 Kasser. Man vil nu
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med det første gaa i Lag med at udskrive Sedler paa Navnene heri 
(iøvrigt er der allerede udskrevet over 18,000 Sedler fra Registra
turer, Jordebøger m. m. fra Tidsrummet 1450—1513), og naar 
dette er tilendebragt, vil et meget betydeligt Tidsrum af Danmarks 
Historie være gjort lettere tilgængeligt saavel for Stednavneforsk
ningen som for topografiske Studier i Almindelighed. Det Arbejde, 
der gøres for at bestemme Stednavnenes rette Plads, vil ogsaa 
komme Dr. Will. Christensens Værk tilgode, idet Sedlerne vil 
kunne bruges ved Udarbejdelse af Registret til dette.

I Fortsættelsen 1450—1513 er der ikke, som tidligere, blevet 
excerperet Personnavne, uden hvor disse skønnedes at være af 
Betydning for den rette Bestemmelse af Stednavnets Beliggenhed. 
Endvidere har man i geografisk Henseende holdt sig nøje til det 
egentlige Danmark, med hele Slesvig, Skaane, Halland og Ble
kinge, og i Regelen til Breve, der arkivalsk set hører hjemme paa 
disse Omraader; endda er en Del Stof af væsentlig udenrigspoli
tisk Art blevet udeladt. Udklippene af Regesterne til udskudte 
Breve er dog blevet gemt, og skulde det af andre Grunde blive 
ønskeligt at forøge Diplomatariets Omfang, vil det let kunne fore
tages.

Stednavne fra Skaane, Halland og Blekinge. For en særlig 
Bevilling paa 2000 svenske Kroner, meddelt Doc. Jöran Sahlgren 
i Lund og Sekretær Gunnar Knudsen af Vetenskaps-Societetet i 
Lund, i Forbindelse med en Bevilling paa 500 Kr., meddelt Prof. 
Frantz Dahl og Doc. Jöran Sahlgren, er foretaget Udskrivning af 
de Stednavne fra Skaane, Halland og Blekinge, som fandtes i Ud
valgets Diplomatarium. Ved dette Arbejde, som er udført 1922 
—23, udskreves ialt ca. 12,000 Sedler, hvilke affattedes i 2 Expl., 
hvoraf Stednavneudvalget har faaet det ene, og Vetenskaps-Socie
tetet i Lund det andet. Stednavneudvalgets Eksemplar henstaar 
i alfabetisk Ordning som en særlig Samling.

Lydskriftoptegnelser af Stednavne. I Sommeren 1920 blev 
hele Sønderjylland berejst, og alle de vigtigere Stednavne (By- og 
Gaardnavne m. v., som forekommer paa de tyske Atlasblade i 
1 : 100,000) optegnet med Lydskrift. Tønder Amt berejstes af 
Lektor H. Egeberg-Jensen, Tønder; Aabenraa Amt af Adjunkt 
Anton Dein, Aabenraa, Sønderborg Amt af Lektor H. M. Jensen
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i Sønderborg; Haderslev Amts østlige Del af Dr. phil. Viggo Brøn
dal og Amtets vestlige Del af Sekretæren, cand. mag. Gunnar 
Knudsen. Denne Optegnelse var kun en »Skumning«, i Lighed 
med, hvad der foreligger for hele Danmarks Vedkommende, og 
medtog kun de vigtigste Navne, det vil sige saadanne, som først 
og fremmest kommer paa Tale, naar Retskrivningsspørgsmaalet 
optages til Behandling.

Af dyberegaaende Undersøgelser (saadanne, hvor alle fore
fundne Stednavne lydskrives og kortlægges) kan anføres føl
gende. Paa Als er i 1921 ved Dr. phil. V. Brøndal paabegyndt et 
Arbejde af denne Art; foreløbig er dog kun et Par af de sydligste 
Sogne blevet gennemarbejdede, men det er Hensigten efterhaan- 
den at behandle Øen i sin Helhed med samme Udførlighed som 
Samsø; til Belysning af Dansk Navneskik vil saadanne »Borin
ger« paa spredte Steder Landet over være af særlig Værdi, og det 
skønnes, at Als i denne Retning vil kunne yde særlig gode Bi
drag. I Sommeren 1921 foretog Sekretæren og Dr. Brøndal en 
Rejse til Samsø for at foretage nogle supplerende Undersøgelser 
i Anledning af Udgivelsen af »Samsøs Stednavne«. — I 1921 af
sluttede Lærer J. J. Ravn, Mølholm ved Vejle, sine gennem en 
halv Snes Aar for Udvalgets Regning fortsatte Optegnelser i Vejle 
Amt, efter at hele Amtet var færdigbehandlet; der foreligger her 
en meget omfattende Navnesamling, i mange af Sognene flere 
Hundrede Navne, nøjagtig indlagt med deres Numre paa Kort, og 
optegnede paa Kvartblade med saavel Rigsmaalsform som en Ud
talebetegnelse i almindelige Bogstaver, undertiden i en grov Lyd
skrift. Lærer Ravn har gjort et omhyggeligt og samvittighedsfuldt 
Arbejde, som han fortjener Tak for, og Vejle Amt er nu blevet 
det, hvorfra de fleste Naturnavne kendes. I 1922 berejste stud, 
mag. (nu mag. art.) Knud Jensen Horns Herred paa Sjælland og 
optegnede her alle de Stednavne, han kunde finde, og i 1923 har 
Dr. V. Brøndal rejst en Del i Sønderjylland i Anledning af Ar
bejdet med de sønderjyske Marknavnes Retskrivning (hvorom se
nere). I øvrigt er Rejsearbejdet i de sidste Par Aar blevet redu
ceret lidt i Anledning af, at man har villet afvente Resultatet af 
Lærernes Indsamling, for senere fortrinsvis at kunne tage fat paa 
de Egne, der maatte tiltrænge det.
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Lærernes Stednavneindsamling. Paa Finansloven 1921—22 
havde Hr. cand. phil. Johs. Schrøder faaet en Bevilling paa 5000 
Kr. til Forsøg paa Fremstilling af Hjemstavnskort, beregnede til 
Anvendelse ved Skoleundervisningen. Det var Planen at lade 
fremstille et særlig udarbejdet, historisk Kort over hvert enkelt 
Sogn, der ønskede det, og der blev gjort et Forsøg hermed (Øde- 
Førslev Sogn, Sorø Amt), hvor Udskiftningskortet lagdes til Grund, 
medens gamle Navne fra Markbogen 1682 ogsaa anførtes. Kor
tene var imidlertid for dyre at fremstille paa den valgte Maade, 
og J. Schrøder fik derfor af Ministeriet Tilladelse til at anvende 
Bevillingen til et andet, beslægtet Formaal, nemlig ved Lærernes 
Hjælp at faa foretaget en landsomfattende Optegnelse af alle 
kendte Stednavne, selv de allermindste og ubetydeligste. Planen 
blev drøftet og udarbejdet i Samraad med Udvalgets Sekretær, 
og Udvalget modtog Tilsagn om, at det Stof, der kom ind ved Ind
samlingen, skulde indgaa i Udvalgets Arkiv.

Sagen forberedtes paa den Maade, at der gennem Bladet 
»Folkeskolen«, Medlemsblad for Danmarks Lærerforening, ud
sendtes et Opraab til den danske Lærerstand om at interessere sig 
for Optegnelsen af de »smaa« Stednavne — Navne paa Gaarde, 
Huse, Møller, Broer, Vadesteder, Vejstykker, Jordlodder, Høje, 
Enge, Moser, Kær, Kilder o. m. a., der kun kendes af en begrænset 
Kreds, ofte kun en Bys eller en enkelt Ejendoms Beboere. Der 
blev gjort opmærksom paa, at de rummer store kulturhistoriske 
Værdier, men er udsat for at gaa i Glemme, hvorfor de uopholde
lig bør optegnes, og hertil paakalder man Lærernes Bistand, under 
Henvisning til, at Arbejdet vil kunne komme dem til Nytte ved 
Undervisningen i Hjemstavnslære, der vil kunne indlede en Hjem
stavnsbevægelse af folkeopdragende Betydning, samtidig med at 
man derigennem gør sig fortjent af dansk Videnskab. Opraabet 
var underskrevet med 66 Navne, saavel Videnskabsmænd som 
Pædagoger og Politikere. Der stilledes i Opraabet i Udsigt, at der 
senere vilde blive udsendt Hjælpemateriale og Vejledning til hvert 
enkelt Sogn.

Opraabet fremkom i Eftersommeren 1921, og ved Juletid ud
sendtes det omtalte Hjælpemateriale, en Rulle Tryksager til hvert
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Sogn i Danmark, adresseret til Førstelæreren ved Sognets Hoved
skole.

Indholdet af en Rulle var følgende:
1) Et trykt Brev til Læreren (heri gaves nøjere Anvisning 

paa Kortets Behandling, Udfyldning, Tilbagesendelse, eventuel 
Overdragelse af Arbejdet til Trediemand).

2) 3 Ekspl. af Opraabet til den danske Lærerstand.
3) 1 Ekspl. af »Vejledning i Optegnelse af Stednavne«, af 

cand. mag. Svend Aakjær (12 Sider). En kortfattet praktisk Vej
ledning i Arbejdet med Sagen, med Anvisning til Benyttelse af en 
grov Lydskrift, som vil kunne bruges uden særlig fonetisk Uddan
nelse.

4) Et Skema til Optegnelse af Stednavne, et Folioark i Bi
kubeformat med trykt Hoved, i øvrigt linieret og delt i 3 Spalter, 
med Overskrifter: »Lydskrift«, »Skriftsprog«, »Bemærkninger«.

5) Et Kort over det paagældende Sogn. Dette Kort var ud- 
skaaret af Generalstabens Maalebordsblade eller Atlasmaalebords- 
blade i 1 : 20,000 og opklæbet paa hvid Karton. For Sønderjyl
lands Vedkommende benyttedes de tyske Maalebordsblade i 
1 : 25,000. Ved Krigsministeriets Velvilje havde cand. Schrøder 
gratis faaet overladt et fuldstændigt Sæt Maalebordsblade over 
hele Danmark fra Generalstabens topografiske Afdeling, og disse 
var derefter blevet skaaret ud efter Sognegrænserne og opklæbedé.

6) Et gummieret Adresseskilt, bærende Stednavneudvalgets
Adresse og bestemt til at bruges ved Materialets Tilbagesendelse. 
Adresseskiltet bar Paaskrift om, at Forsendelsen portofrit kunde 
indleveres til Besørgelse; der er blevet truffet Aftale med Postvæse
net om, at Stednavneudvalget betaler Portoen ved Modtagelsen; 
og at der saaledes ikke paalægges Meddelerne Udgifter af nogen 
Slags. Endvidere har Ministeriet for offentlige Arbejder givet Til
ladelse til, at Forsendelserne som Helhed betragtes som Tryk
sager. ' '

Udsendelsen af dette Materiale var et meget stort og omfat
tende Arbejde, men Hr. Schrøder paatog sig at ordne det hele selv. 
Kortenes Udskæring og Opklæbning var vel nok det vanskeligste, 
og hertil kom, at der for flere Egnes Vedkommende måa tte bruges 
ældre Maalebordsblade, som ikke bærer Sognegrænser; for at faå

Fortid og Nutid. IV. 12
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disse udskaaret rigtig maatte Hr. Schrøder privat engagere nogle 
af Generalstabens Officianter. Denne Del af Opgaven løstes der
ved paa den bedste Maade. Ved Opklæbningen af Sognekortene 
deltog iøvrigt en Del af Mandskabet paa to københavnske Kaser
ner, efter særlig Overenskomst. Da Kortene var færdige, skulde 
Udsendelsen foretages; Hr. Schrøder fik overladt Rigsarkivets 
Foredragssal til Arbejdsrum, og antog 10—15 Kontormedhjæl
pere til at besørge det fornødne. Disse udfyldte de mange Ske
maer med Navne og Numre (Sogne-, Herreds- og Amts-Navne og 
-Numre efter Stednavneudvalgets Samlinger), skrev tilsvarende 
Skilte paa Kortene, skrev Adresser paa særlige Etiketter m. m., 
og pakkede endelig alle Forsendelserne. Det hele tog en Uges Tid. 
Stednavneudvalgets Personale hjalp til ved at bestemme de en
kelte Sognekort (de forelaa nemlig udrevet fra deres Omgivelser, 
og det var ikke altid umiddelbart indlysende, hvilket Ørslev, Ørum 
eller Vinding man havde for sig), men i øvrigt besørgede det af 
Hr. Schrøder antagne Personale hele Udsendelsen. Uagtet det ikke 
var Folk, der havde særlig topografisk Indsigt, gik det hele dog 
glat; der skete kun ganske enkelte Ombytninger eller Fejltagelser, 
langt færre end ventet.

Udsendelsen af dette betydelige Materiale, herunder Tryk 
ning af Vejledninger, Skemaer m. m., Opklæbning af Kortene, 
Frankering af Forsendelserne o. lign., havde kostet Hr. Schrøder 
mere, end den omtalte Bevilling kunde dække, og Hr. Schrøder 
skød da Resten til selv, saa at Stednavneudvalget kunde modtage 
disse Indberetninger som en ubehæftet Gave.

Man havde fra flere Sider næret betydelig Skepsis mod denne 
Form for Indsamling, og man havde ment, at der ikke vilde 
komme Besvarelser fra ret mange Sogne. I Begyndelsen saa det 
heller ikke saa lovende ud; der kom ca. 50 Kort retur fra Lærere, 
som af forskellige Grunde ikke kunde have med Sagen at gøre. 
Men i Løbet af Vinteren 1922 kom ikke faa gode Besvarelser; 
omkr. 1. Maj naaede man det første Hundrede, og gennem Som
meren 1922 gik det stærkere; omkr. 1. November var man naaet 
260. Vinterhalvaaret 1922—23 bragte Indsamlingen frem til 420 
Sogne, og Sommeren 1923 til 480. Det havde jo oprindelig været 
Tanken at kunne afslutte det paa et Aars Tid, men saa længe
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Resultaterne bliver ved at indgaa saa godt, vil der ingen Grund 
være til at holde op. Vi er ikke endnu naaet de 500 Sogne, men 
er nær ved; desuden foreligger der Løfter fra maaske et Par Hun
drede Steder, og disse vil jo efterhaanden blive indfriede. Men 
det er givet, at der er Indsamling i Gang i mange Sogne, fra hvilke 
vi endnu slet ikke har hørt, for der fremkommer stadig Indberet
ninger fra Steder, som Udvalget ikke har været i Korrespondance 
med. Her skal meddeles en Fortegnelse over de Sogne, fra hvilke 
der inden 1. Novbr. 1923 er kommet Besvarelse:
Frederiksborg Amt: Hornbæk. Søborg. Gilleleje. Valby. Vejby. 

Alsønderup. Strø. Frederiksværk. Slangerup Landsogn. Veksø. 
Slagslunde. Ganløse. Skuldelev. Selsø.

Københavns Amt: Torslunde. Kirke-Værløse. Fløng. Kirkerup. 
Gundsømagle. Særløse. Gevninge. Sonnerup. Kirke-Hyllinge. 
Gildebrønde. Solrød. Kirke-Skensved. Ørsted. Kimmerslev.

Holbæk Amt: Kalundborg By og Landsogn. Buttrup. Nørre-Jærn- 
løse. Eskilstrup. Niløse. Tersløse. Svinninge. Stigs-Bjærgby. 
Gierslev. Drøsselbjærg. Raklev. Aarby. Udby. Bjærgsted.

Sorø Amt: Slaglille. Bjernede. Benløse. Allindemagle. Farendløse. 
Høm. Øde-Førslev. Terslev. Skt. Mikkels Landsogn. Hejninge. 
Sorterup. Ottestrup. Slots-Bjærgby. Lundforlund. Hemmeshøj. 
Skørpinge. Magleby. Omø. Fuglebjærg. Vallensved.

Præstø Amt: Sædder. Valløby. Haarlev. Himlingøje. Endeslev. 
Varpelev. Spjellerup. Fakse. Kongsted. Roholte. Tureby. Vester- 
Egede. Aversi. Bavelse. Næsby. Sandby. Rønnebæk. Næstelsø. 
Mogenstrup. Hammer. Everdrup. Beldringe. Ørslev. Øster- 
Egesborg. Keldby. Fanefjord. Nyord.

Bornholms Amt: Rønne Landsogn. Hasle. Allinge. Sandvig. Neksø. 
Knudsker. Nylars. Gudhjem. Ibsker. Bodilsker. Pedersker. 
Aaker.

Maribo Amt: Rødby. Vestenskov. Tillese. Landet. Ryde. Ringse- 
bølle. Bandholm. Fæmø. Engestofte. Majbølle. Radsted. Musse. 
Øster-Ulslev. Godsted. Nykøbing. Stubbekøbing. Torkilstrup. 
Lillebrænde. Nørre-Alslev. Brarup. Systofte. Skelby. Aastrup. 

Odense Amt: Kerteminde. Skt. Hans Landdistrikt. Stenløse. Ver- 
ninge. Aasum. Rønninge. Rolsted. Nørre-Lyndelse. Nørre-Søby. 
Kølstrup. Agedrup. Marslev. Birkinge. Dalby. Stubberup.

12*
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Skeby. Otterup. Østrup. Krogsbølle. Nørre-Højrup. Skovby. 
Haarslev. Sønderse. Kavslunde. Roerslev. Fjelsted. Balslev. 
Gamborg. Udby. Husby. Brænderup. Sandager. Holevad. Sølle
sted. Dreslette. Helnæs.

Svenborg Amt: Svenborg. Tved. Sørup. Egense. Stenstrup. Turø. 
Bregninge. Landet. Birkholm. Strynø. Vester-Skerninge. Ul- 
bølle. Vantinge. Heden. Svanninge. Lyø. Avernakø. Svindinge. 
Øksendrup. Ore. Gudme. Avnslev. Flødstrup. Ullerslev. Kulle- 
rup. Ellested. Søllinge. Sønder-Højrup. Aarslev. Rudkøbing. 
Hov. Bregninge (Ærø).

Hjørring Amt: Tværsted. Bindslev. Elling. Flade. Hirsholmen. Sin
dal. Astrup. Ugerby. Skallerup. Vennebjærg. Ørum. Hæstrup. 
Sejlstrup. Furreby. Tise. Saltum. Hune. Gøl. Lemp. Store-Vild- 
mose.

Tisted Amt: Tisted. Hjortdal. Vestløs. Hansted. Nors. Torsted. 
Skjoldborg. Hundborg. Hassing. Stagstrup. Harring. Visby. 
Bodum. Helligsø. Hvidbjærg (Tyholm). Lyngs. Søndbjærg. 
Hvidlbjærg (Mors). Øster-Assels. Tødse. Erslev. Alsted. Sønder- 
Draaby. Sejerslev. Ejersl'ev. Jørsby.

Aalborg Amt: Nørre-Sundby. Vor Frue Landsogn. Nørre-Sundby 
Landsogn. Horsens. Hals. Sønder-Tranders. Voldsted. Nøvling. 
Budolfi Landsogn. Frejlev. Nørholm. Gravlev. Aarestrup. Søn- 
der-Kongeslev. Nørre-Kongeslev. Bælum. Astrup. Ravnkilde. 
Flejsborg. Rørbæk. Gislum. Fovlum. Farsø. Kornum. Løgsted. 
Vindblæs. Ovdrup. Farstrup. Lundby.

Viborg Amt: Resen. Tise. Roslev. Junget. Hjerk. Sæby. Balling. 
Kvols. Kobberup. Ørum. Gedsted. Fjeldsø. Ulbjærg. Fiskbæk. 
Bigum. Tjele. Læsten. Hornbæk. Rind. Hjermind. Øster-Vel- 
ling. 'Helstrup. Vium. Sjørslev. Gødvad. Sinding. Gerning. Ajt. 
Granslev. Salle (Hovlbjærg Hrd.).

Randers Amt: Hobro By og Landsogn. Svenstrup. Dalbyovre. 
Raaby. Enslev. Kærby. Tvede. Linde. Dronningborg. Raasted. 
Støvring. Mellerup. Ølst. Værum. Ørum. Lavrbjærg. Galten. 
Voldum. Rud. Halling. Ørsted. Favsing. Avning. Nørager. 
Aarslev. Hørning. Lime. Skørring. Hammelev. Karleby. Voldby. 
Vigerslev. Rimsø. Fjellerup. Giesborg. Ørum. Nimtofte. Hylle
sted. Feldballe. Nødager. Kolind. Draaby. Knebel. Hornslet.
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Aarhus Amt: Horsens. Aaby. Hasle. Kasted. Lyngby. Søften. Øl
sted. Hadsten. Lading. Sabro. Skivholme. Harlev. Tranbjærg. 
Nølev. Tunø. Falling. Gosmer. Halling. Frue-Ring. Veng. Voel. 
Skorup. Hammel. Alling. Vorladegaard. Tyrsting. Linnerup. 
Yding. Taaning. Være. Nebel. Underup.

Vejle Amt: Vejle. Barrit. Vrigsted. As. Klakring. Skjolde. Glud. 
Hjarnø. Store-Dalby. Engum. Vindelev. Tyregod. Brande. 
Højen. Jerlev. Erresø. Bredstrup. Skærup. Pjedsted. Kolding. 
Eltang. Sønder-Vilstrup. Almind. Viv. Starup. Ødis.

Ringkøbing Amt: Heldum. Lomborg. Rom. Harboør. Engbjærg. 
Hove. Dybe. Trans. Nørre-Gørding. Bure. Rønbjærg. Gellerup. 
Sønder-Felding. Arnborg. Vinding. Vind. He. No. Tim. Bøl- 
ling. Nørre-Bork. Hemmet. Lønborg. Oddum.

Ribe Amt: Ribe Købstad. Lunde. Jerne. Brøndum. Alslev. Nordby. 
Grindsted. Verst. Hjarup. Lindknud. Gørding. Jernved. Hjort
lund. Obbekær. Vester-Vedsted.

Haderslev Amt: Tislund. Rødding. Lintrup. Hammelev. Frørupi 
Aller. Bjerning. Grarup. Hoptrup. Moltrup.

Tønder Amt: Skærbæk. Højrup. Emmerlev. Løgumkloster. Højst. 
Skast. Abild. Døstrup;

Aabenraa Amt: Kværs. Ensted. Uge. Asbøl. 
Sønderborg Amt: Ullerup. Broager. Lysabild. Egen. 
Færø Amt: Kollefjord. Svinø. Vaag. Sumbø.

Det overvejende Antal af Besvarelserne skyldes Lærere, men 
undertiden er Materialet blevet overladt til andre, som Regel til 
lokalhistorisk interesserede Mænd og Kvinder. Det har i mange 
Tilfælde voldet Optegnerne Vanskeligheder at arbejde med Lyd
skrift, som Vejledningen giver Anvisning paa, og mange har helt 
undladt at bruge den. Selv om de, der har brugt den, ikke alle 
har kunnet gennemføre den lige konsekvent og rigtigt, vil man 
dog i Regelen ved Hjælp af deres Optegnelser, i Forbindelse med 
et mere almindeligt Kendskab til den paagældende Dialekt, kunne 
faa et tilnærmelsesvis rigtigt Indtryk af, hvordan Navnet udtales 
paa Stedet, og herved er meget vundet i sproglig Henseende. Ru
brikken »Bemærkninger« er blevet anvendt til lokalhistoriske No
titser, Oplysninger om Stedets Beliggenhed eller om Navnets Be
tydning. De lokalhistoriske Bemærkninger er tit meget righoldige;
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ved mange Stednavne er der Oplysning om Ting, der tidligere 
har ligget paa vedkommende Sted, en Gaard, en Mølle, en Lang
dysse, eller Referater af Sagn, der knytter sig til Stedet. Under
tiden sprænger Noterne de snævre Rammer og tager Form af 
Tillæg, hele smaa Afhandlinger om Stedets Historie. Alene den 
Omstændighed, at Smaanavnene er omhyggeligt kortlagte, vil give 
denne Samling en Betydning, som i Øjeblikket slet ikke kan over
skues, men de lokalhistoriske Bemærkninger vil gøre den endnu 
mere interessant i Eftertidens Øjne, og den vil i topografisk Hen
seende sikkert blive sat i Rang med de berømte Præsteindberet
ninger fra det 17. og 18. Aarhundrede.

Der er nu ad denne Vej optegnet ca. 41,000 Stednavne — 
foruden ca. 2,000, om hvilke der er kommet Indberetning i Breve 
fra forskellige andre, som ikke direkte har deltaget i Indsamlin
gen, men af Interesse for Sagen sendt Udvalget Oplysninger. Tal
let er meget stort, særlig naar det erindres, at det fortrinsvis er 
Navne, der ikke forud er kortlagte. Til Sammenligning kan an
føres, at Registret til Trap’s Danmark, 3die Udgave, indeholder 
ca. 24,000 Navne. Hver Sogneoptegnelse har da gennemsnitlig 
indeholdt mere end 85 Stednavne af den Slags, der er taget med 
her. Naturligvis er der meget stor Forskel paa Navnetallene fra 
de forskellige Sogne, og Sognene selv er jo ogsaa uhyre forskel
lige i Areal, jeg skal blot her anføre Navnene paa de Sogne, der 
har bragt over 300 Stednavne:

Broager (832), Brænderup (478), Egen (651), Helnæs (385), 
Hoptrup (719), Hornslet (345), Højst (346), Ibsker (449), Kong
sted (480), Sejerslev (537), Skanderup (334), Taaning (323), Veng 
(594), Østrup (312).

Det er ganske interessant at se, at Sønderjylland hidtil har 
bragt de højeste Tal, det er et glædeligt Vidnesbyrd om, at de 
gamle Stednavne er mere trofast bevaret her; Marknavnene er saa- 
ledes stadig i Brug hernede, hvorom senere.

Spørgsmaalet er, hvordan man skal kunne faa denne Ind
samling gennemført, naar Lærerne har ydet det, der kan ventes 
fra deres Side. Det har allerede meldt sig for de Steders Ved
kommende, hvor Lærerne paa Forhaand har frasagt sig Arbejdet 
og sendt Materialet retur. I Sommeren 1923 skete der fra Udval-
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get Henvendelse til de forskellige historiske Samfund om at være 
behjælpelig med at skaffe Optegnere i disse Sogne (det drejede 
sig om godt 50), og fra de fleste af Samfundene fik man ogsaa 
imødekommende Svar, og det lykkedes at faa Optegnelsen i Gang 
i Flertallet af disse Sogne. Enkelte af Amtssamfundene har og
saa støttet Indsamlingen yderligere og bidraget til, at Arbejdet 
er gaaet godt frem mange Steder, hvor der har været Vanskelig
heder til Stede. Det er Udvalgets Haab, at det ved fortsat Vel
vilje fra Amtssamfundenes Side og ved deres Bistand maa lykkes 
efterhaanden at finde Folk, der kan paatage sig Optegnelses
arbejdet i alle de Sogne, hvor det i første Omgang ikke lykkes 
at komme til noget Resultat ved Bistand fra Lærernes Side. Alle
rede paa nærværende Tidspunkt maa det i Sagens Interesse an
befales, at man i de Sogne, hvor der intet er foretaget, fra lokal
historisk interesseret Side tager Sagen op, træder i Forbindelse 
med Læreren, som har det tilsendte Materiale (Kort, Liste, Vej
ledning m. m.) liggende, og paa Grundlag heraf paabegynder Ind
samlingen, eller, om det maatte foretrækkes, træder i Forbindelse 
med Stednavneudvalget. Er Kort, Lister og andet af det tilsendte 
ikke mere til Stede, vil nyt Materiale i Regelen kunne stilles til 
Raadighed fra Udvalgets Side.

Stednavnene i Skovene. Fra Bestyrelsen for Dansk Skovfor
ening modtog Stednavneudvalget under 14. Aug. 1922 følgende 
Skrivelse:

Til Stednavneudvalget.
Dansk Skovforening tillader sig herved at henlede det ærede 

Udvalgs Opmærksomhed paa den Betydning, det formentlig vilde 
have at faa optegnet og bevaret de talrige Stednavne, der knytter 
sig til danske Skove, og af hvilke mange er af betydelig historisk 
og kulturhistorisk Interesse, idet de ofte giver værdifulde Oplys
ninger om Stedets tidligere Tilstand eller andre Forhold.

Foreningen føler sig saa meget mere foranlediget til at hen
lede det ærede Udvalgs Opmærksomhed paa disse Stednavne, som 
de mange Steder er ved at forsvinde paa Grund af, at de bruges 
mindre og mindre, efterhaanden som Skovene er blevet inddelte 
og planlagte, og man derfor mere og mere gaar over til at bruge 
Afdelingsnumre som Stedbetegnelse i Stedet for de gamle Navne.



176

Skovforeningen vilde se med megen Beklagelse paa, at disse 
Navne helt forglemtes, og vil derfor gerne, dersom Udvalget 
maatte beslutte sig til at tage den Opgave op, yde al mulig Hjælp 
og Støtte paa den Maade, man efter eventuel nærmere Forhand
ling med Udvalget maatte anse for den bedste.

Ærbødigst
C. W. Ahlefeldt Laurvig,

Som Følge af denne Henvendelse førtes der en Forhandling 
med Foreningen, under hvilken Udvalget repræsenteredes af For
manden, Prof., Dr. jur. Frantz Dahl og Sekretæren, og Forenin
gen af kgl. Skovrider G. Hauberg og Godsejer, cand. jur. S. Sca- 
venius. Det vedtoges da at søge en Optegnelse iværksat gennem 
Forstvæsenet i alle større Skovdistrikter; Erfaringerne havde vist, 
at Lærerne ofte ikke havde faaet fat i Skovnavnene, og det men
tes, at der netop gennem Forstmændene — eventuelt deres Arki
ver t— kunde komme meget frem. Et Opraab om at yde Bistand 
i jdenne Sag, underskrevet saavel af det af Dansk Skovforening 
og Stednavneudvalget nedsatte Fællesudvalg som af samtlige Med
lemmer af henholdsvis Dansk Skovforenings Bestyrelse og Sted
navneudvalget, blev offentliggjort i Tidsskriftet »Fra Skoven og 
Træmarkedet« for 1. Sept. 1923. Derefter udsendtes ved Dansk 
Skovforenings Sekretær, Forstkandidat O. Bondo, Materiale til 
samtlige større Skovdistrikter, bestaaende af:

1) Opraabet. 2) Skema til Optegnelse af Skovnavne. 3) Den 
Side 169 omtalte Vejledning i Optegnelse af Stednavne, af cand. 
mag. Svend Aakjær. Alle tre Ting udsendtes til hvert Distrikt 
i et Antal Eksemplarer, svarende til Antallet af Skovfogder i Di
striktet. Med Hensyn til Kort udsendtes til samtlige Statsskove 
et Sæt Skeletkort, som var stillede til Raadighed af Direktoratet 
for Statsskovbruget; de private Skove fik Anmodning om at lægge 
deres egne Skeletkort til Grund, for saa vidt saadanne fandtes, 
eller tage en Kalke paa gennemsigtigt Papir til Brug ved Opteg
nelsen. For saa vidt Kortmateriale overhovedet ikke fandtes, til
bød Stednavneudvalget at stille Generalstabs-Maalebordsblade til 
Raadighed.

Denne Indsamling er nu godt i Gang, og dens Resultater ind
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løber daglig. Men den har jo kun været løbende et Par Maaneder 
endnu, saa man kan ikke rigtig overse, hvad den vil bringe. Der 
er kommet Indberetning fra følgende Skovdistrikter:

Aastrup, Berridsgaard, Egense Kloster, Egeskov, Eldrup, 
Eriksholm, Falsters Statsskovdistrikt, Fjeld, Fjellebro, Frederiks- 
dal, Fussingø, Giesegaard, GI.-Estrup, Gram, Havnø, Holckenhavn, 
Hovedskov, Kaiberg, Kalbygaard, Korsør Kommune, Linaa Stor
skov, Liselund, Løndal, Løvenholm, Matrup, Moesgaard, Oreby, 
Orenæs, Orupgaard, Rask, Rønningesøgaard, Rosenfeldt, Sande- 
rumgaard, Sorø Akademis 2. Skovdistr., Stenalt, Valbygaard, 
Vemmetofte Kloster, Øllingsøgaard.

I alt er der herunder optegnet 1502 Stednavne, gennemsnitlig 
godt 40 Navne pr. Optegnelse, altsaa knapt Halvdelen af Gen
nemsnittet ved Lærernes Optegnelse. Men antagelig vil Gennem
snitstallet stige, naar der efterhaanden kommer Indberetning fra 
de større Skovdistrikter; det har, som naturligt er, mest været de 
mindre, som har svaret først. Det maa ogsaa erindres, at ikke 
mange af Skovene indtager saa stort Areal som et gennemsnitligt 
Sogns Omraade; set i Forhold til Arealet viser Skovene sig der
for at være særdeles rigtydende. Alt i alt ser det hele meget lo
vende ud, og vil utvivlsomt kunne afgive godt Stof ogsaa til Spe
cialundersøgelser vedrørende Skovbrugets Historie og naturhisto
riske Forhold i ældre Tid, foruden til Stednavnestudier i Almin
delighed. Det skal fremhæves, at Dansk Skovforening ogsaa øko
nomisk støtter denne Indsamling, idet Foreningen har afholdt 
Udgifterne ved Fremstillingen af Opraabene samt ved Udsendel
sen af Materialet til samtlige Distrikter.

Farvandsnavne. Kyst- og Farvandsnavne er et særligt, ikke 
uinteressant Omraade, der afgjort fortjener en særlig Behandling 
i Lighed m. f. E'ks. Skovnavnene. Noget saadant er dog hidtil 
ikke blevet iværksat, men Udvalget har gennem Optegnere, der 
frivillig har meldt sig, faaet behandlet Farvandet Syd for Fyn 
(fra Fiskop ved Svenborg) og Sundet (fra Skovshoved), ligesom 
en Optegnelse fra Nordsjællands Kyst (Gilleleje) er i Arbejde; det 
nødvendige Kortmateriale hertil er godhedsfuldt blevet Udvalget 
gratis overladt af det kgl. Søkortarkiv.
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Retskrivningsarbejdet. Udvalgets Hovedopgave er — ved 
Siden af den videnskabelige Virksomhed — at udarbejde Forslag 
til en fast Retskrivning af vore Stednavne, egnet til Indførelse i 
Administrationen. Der har gennem Aarene været arbejdet meget 
paa denne Sag; en Række Retskrivningsprincipper er blevet ved
taget i Udvalget, og paa Grundlag af dem er større Dele af Dan
mark blevet gennemgaaet for Landsbynavnenes Vedkommende, 
og Forslag til en efter Forholdene lempet fast Retskrivning af de 
enkelte Stednavne blevet stillet. Foreløbig har kun den i 1919 
udsendte Fortegnelse over de sønderjyske Stednavne været til 
praktisk Nytte; en Liste over Sogne- og Trafiknavne for hele Lan
det er dog forelagt Undervisningsministeriet til Approbation.

Som Led i denne Virksomhed maa ogsaa betragtes den Hjælp, 
der fra Udvalgets Side ydes andre Institutioner ved Afgørelse af 
Navnes Retskrivning. Udvalget har ydet Bistand ved Udgivelsen 
af 9. Udgave af Postadressebogen samt ved den i 1920 udkomne 
midlertidige Postadressebog over de sønderjyske Landsdele, og 
ligeledes kommer Arbejdet Trap’s Danmark til Gode. Særlig ved 
Generalstabens Kort udføres et ikke ringe Arbejde, idet Udvalgets 
Kontor nemlig efterhaanden gennemgaar Navnene paa de nye 
Kort, som fremstilles, og stiller Forslag om Rettelser, hvor der 
maatte være Grund til det. Det for Øjeblikket mest omfattende 
Retskrivningsarbejde er dog de sønderjyske Marknavne.

Den 9. Maj 1922 modtog Udvalget fra Landbrugsministeriet 
Anmodning om Bistand ved Fordanskningen af Stednavnene i de 
fra Tyskland udleverede Matrikulsdokumenter, specielt i de saa- 
kaldte Parcelbøger (»Flurbücher«). Dette Arbejde laa i umiddel
bar og naturlig Fortsættelse af Udvalgets Normalisering af de søn
derjyske By- og Stationsnavne ved Genforeningen; der blev derfor 
under 17. Maj givet et imødekommende Svar.

Et Prøvearbejde foretoges, og følgende Fremgangsmaade blev 
derefter under Forhandling med Matrikulsvæsenet fastslaaet som 
den mest praktiske: 1) Matrikulsprotokollernes Stednavne udskri
ves. 2) Stednavneudvalgets Samlinger gennemgaas, og de deri 
indgaaede danske Former opføres som Paralleler. (I Tilfælde, 
hvor Optegnelsen fattes, vil særlig Undersøgelse paa Stedet eller 
skriftlig Forespørgsel være nødvendig, for saa vidt det drejer sig
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om vanskelige Navne). 3) Der fastslaas en dansk Retskrivnings- 
form. — Det praktiske Resultat af dette Arbejde skulde foreligge 
i Form af en Liste for hver Protokol, beregnet til Indklæbning i 
denne og indeholdende i 1. Kolonne de tyske Navneformer, i 2. 
Kolonne de tilsvarende danske; denne Liste skulde maskinskrives 
i 4 Eksemplarer til Anvendelse i Matrikulsarkivets Protokoller og 
Kort samt til Protokollerne i de sønderjyske Amtslandinspektør- 
kontorer.

Da Arbejdet kunde forudses at ville tage lang Tid og lægge 
Beslag paa en betydelig Del af Udvalgets til Raadighed staaende 
Arbejdskraft, anmodede Udvalget 15. Sept. 1922 Undervisnings
ministeriet om at forhandle med Landbrugsministeriet om Til
vejebringelse af særlige Midler til Fremme af dette Arbejde — 
2000 Kr. i Finansaaret 1922—23 og 4000 Kr. i det følgende —; 
ved Skrivelse af 25. Okt. blev dette Beløb stillet til Raadighed for 
Udvalget.

I den Tid, der siden er forløbet, er de omtalte forberedende 
Arbejder skredet frem paa følgende Maade:

1) Alle Parcelbøgers Navne er udskrevne, og da det ved en 
Sammenligning med en tidligere i andet Øjemed foretagen Ud
skrift af nogle i Landinspektoratet i Sønderborg opbevarede Pro
tokoller viste sig, at den lokale Afskrift af Parcelbogen kunde af
vige betydeligt fra den i Centraladministrationen anvendte (og 
undertiden være korrektere), besluttede man at konferere hele 
det udskrevne Navnestof, o. 46,000 Navne, med det i Lokalkon
torerne foreliggende. Dette Arbejde blev i Juli 1923 foretaget af 
Dr. Brøndal i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Toftlund og Ha
derslev; det har paa ikke faa Punkter givet gode Rettelser.

2) Gennemgangen af danske Indberetninger er nu paa det 
nærmeste tilendebragt. Man har her særlig haft stor Nytte af en 
lang Række lokale Optegnelser, der omkring 1912 blev indsamlet 
af nuværende Amtslæge i Tønder, Dr. med. Lausten Thomsen, 
og som denne med stor Beredvillighed har stillet til Udvalgets 
Disposition. Ogsaa Lærernes Indsamling 1922—23 har her, som 
allerede omtalt, været af stor Betydning. — Med Hensyn til de 
desværre ret talrige Navne, som det paa Grundlag af dette Mate
riale ikke vel lader sig gøre at normalisere, har Udvalget gennem
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Matrikulsvæsenet udsendt Spørgeskemaer. Disse bestaar af een 
Liste for hvert Ejerlav eller By (svarende til de tyske Kommuner) ; 
og Spørgsmaalene ordnes efter Kortdistrikter og Kortblade, saa 
at det paagældende Steds Beliggenhed altid kan bestemmes utve
tydigt. Listerne udfærdiges i 2 Eksemplarer, hvoraf det ene bliver 
paa det paagældende Amts Landinspektørkontor, medens det an
det derfra udsendes til en i det paagældende Ejerlav stedkendt 
Mand. Udsendelsen af disse Skemaer er tilendebragt for Sønder
borg og Tønder Amter og vil i Løbet af Aarets sidste Maaneder 
antagelig blive færdig for de to øvrige Amter.

3) Normaliseringen af alle Navne, der ikke frembyder sær
lige Vanskeligheder er vidt fremskreden, og i enkelte Tilfælde, 
hvor Matrikel væsenets Arbejde (Omtegning af Kort) gjorde det 
ønskeligt, har Udvalget foretaget en foreløbig Normalisering.

Hvor hurtigt det samlede Resultat af Normaliseringsarbejdet 
kan foreligge, vil nu væsentlig afhænge af, i hvilken Grad Befolk
ningen viser Forstaaelse af Sagens Betydning og med Omhu og 
Fuldstændighed besvarer de udsendte Spørgsmaal.

Udgtvervirksomhed. I Efteraaret 1922 udsendtes »Danmarks 
Stednavne« Nr. 1, Samsøs Stednavne. Heri er foruden Bebyg
gelsesnavnene alle Marknavne paa Øen gjort til Genstand for Be
handling, og de 5 Sogne kommer derved op paa ca. 2000 Navne. 
Hensigten hermed var at vække Interessen for disse gerne over
sete Smaanavne og vise, at ogsaa de er af en ikke ringe viden
skabelig Betydning. Bogen skulde danne Indledningen til en 
Skriftserie, hvori efterhaanden de forskellige Egnes Navne kunde 
blive behandlede. Men det er i øvrigt ikke Hensigten at behandle 
alle Egne med denne Udførlighed; det vil blive uoverkommeligt; 
i Almindelighed vil man fortrinsvis behandle Bebyggelsesnavnene 
og de vigtigste Naturnavne og kun lejlighedsvis udsende Udgaver 
af samme Udførlighed som »Samsøs Stednavne«, der ligesom kan 
give Udsnit og Prøver af de forskellige Egnes Forraad af Smaa
navne og illustrere Ejendommeligheder ved deres Navneskik.

Det er vedtaget som Nr. 2 at udsende en Behandling af Sted
navne i Frederiksborg Amt, men i reduceret Omfang. Den vil 
blive sat i Arbejde, saa snart der opnaas Bevilling til Trykning 
af den, eller ad anden Vej skabes Mulighed for at faa den ud-
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givet. Overhovedet ligger Udvalget med saa rige Samlinger, at 
man kunde tage fat paa Behandlingen af Bebyggelsesnavne i hvil
ken Egn det skulde være, og hvis man blot kunde faa bevilget en 
fast aarlig Sum til Trykning, kunde Udgivelsen ske regelmæssigt 
ved Siden af den øvrige Virksomhed.

Personale. Ved Stednavneudvalgets Kontor er fast ansat som 
Sekretær cand. mag. Gunnar Knudsen og som Assistent Dr. phil. 
Viggo Brøndal. Timelønnet Assistance er i Aarene 1919—23 ydet 
af følgende: cand. mag. Svend Aakjær, cand. mag. Jens Clausen 
og cand. mag. Helge Nielsen, samt af følgende studiosi magisterii 
(hvoraf flere har faaét deres Embedseksamen, efter at deres Virk
somhed ved Kontoret var ophørt): S. K. Amtoft, J. G. Christensen, 
J. Duborg, Ernst Frandsen, Aage Houken, H. C. Huus, C. Jør
gensen, A. Køcher, Chr. Matras, Gerda Nielsen, Kr. Petersen, Kaj 
Riedel, S. A. Rosenbach, P. Skautrup og N. Chr. Sørensen.

*
Til sidst kunde det maaske være paa sin Plads at skrive et 

Par Ord om Stednavneudvalgets Kontor som Institution. Det har 
været glædeligt at mærke, med hvilken stigende Forstaaelse og 
Interesse man beskæftiger sig med Stednavnestudiet i vore Dage. 
Amtsaarbøgerne indeholder nu næsten hvert Aar Afhandlinger 
om Stednavne, til Dels skrevet af stedlige Medarbejdere, der med 
den største Iver gaar op i deres Opgave. Lærernes Indsamling 
har vist til fulde, at Interessen er udbredt over alle Egne af Lan
det. Det er en Videnskab, som i ganske særlig Grad har Befolk
ningens Kærlighed. En voksende Strøm af Forespørgsler rettes 
efterhaanden til Kontoret , der gerne, saavidt det kan overkom
mes, besvarer dem alle; Lokalhistorikere, der een Gang har søgt 
Oplysning i Samlingerne, bliver stadige Gæster, og Lærere, som 
besøger os og til Brug for deres Hjemstavnsundervisning vil have 
Klarhed over Betydningen af et eller andet sjældent Navn, kan 
vi ofte yde Hjælp ved et enkelt Kartotekopslag. Dog stilles der 
— ifølge Sagens Natur — mange Spørgsmaal, som der ikke kan 
gives positivt Svar paa. Den Udgivervirksomhed, som Udvalget 
med »Samsøs Stednavne« har indledet, er blevet hilst med særlig 
Glæde blandt interesserede (se saaledes Prof. Joh. Steenstrups



182

Anmeldelse i »Danske Studier« 1923, og Dr. Joran Sahlgren’s i 
»Namn och Bygd« 1922).

Det tør derfor sikkert uden Modsigelse hævdes, at Stednavne
udvalget i sit Kontor og sine Samlinger har skabt en Institution af 
stor videnskabelig og praktisk Betydning, og det har da ogsaa 
været Udvalget en Glæde at se, at den af udenlandske Sagkyndige 
omtales med den største Beundring. Selv i Norge og Sverige, der 
dog har arbejdet længere paa den systematiske Navneforsknings 
Omraade og har flere og større Resultater at opvise, ser man med 
Beundring hen til Stednavneudvalgets planmæssige Indsamlinger 
og velordnede Arkiv. I 1920 fik Sekretæren fra norsk Side Opfor
dring om at komme til Kristiania og ved Historikermødet der 
redegøre for Ordningen, da man havde Planer om noget lignende 
i Norge; i 1922 besøgte Medlemmer af den svenske parlamenta
riske Folkminneskommitte, som ogsaa havde med Reorganisatio
nen af den svenske Ortnamnskommitte at gøre, Udvalgets Kon
tor og søgte Oplysninger, og ved Reorganisationen i Slutningen 
af samme Aar afgav Stednavneudvalgets Sekretær en Indberet
ning, paa Grundlag af hvilken der blev stillet Forslag om en Ord
ning i Hovedsagen efter dansk Mønster. I England har Pro
fessor Allen Mawer i 1922 med Støtte af British Academy iværk
sat en landsomfattende »Place-name Survey«, og i et indledende 
Skrift (»English Place-Name Study«) gør han udførlig Rede for, 
hvad der hidtil er foretaget for Stednavneforskningen i hvert en
kelt af de skandinaviske Lande og slutter (p. 13) med at sige: 
»What has been done in the Scandinavian kingdoms should serve 
as an example and encourragement to us in England«. Den bel
giske Professor J. Mansion tager i »Leuvensche Bijdragen« 1922 
til Orde for, at der ogsaa i Belgien iværksættes en systematisk 
Indsamling; han gør (p. 25) Rede for den danske Undersøgelse 
og tilføjer: »De heele inrichting van den arbeid kan ook voor 
andere landen als model dienen«. Hvad Finland angaar, har Pro
fessor T. E. Karsten i »Nya Argus« 15. Marts 1923 redegjort for 
den norske, den svenske og særlig den danske Stednavneindsam
ling og slaaet stærkt til Lyd for, at Arbejdet ogsaa i Finland maa 
blive foretaget efter skandinavisk Mønster.

Stednavneudvalget, i Nov. 1923.
Gunnar Knudsen.
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POLITISK LOKALHISTORIE.
Af Magister Hans Jensen.

I sin Anmeldelse af min Bog om den bjørnbakske Bevægelse 
i forrige Nr. af Tidsskriftet peger cand. mag. Poul Engelstoft paa 
de Opgaver, som den nyeste Tids politiske Stof frembyder for 
Lokalhistorien. »Vis os, hvad der har skabt Politik i de forskel
lige Krese af Folket efter 1866«, tilraaber han Forskerne. Jeg 
maa give Hr. Engelstoft Ret. Behandlingen af den nærmeste For
tids Samfundsbrydninger maa kunne blive lige saa frugtbringende 
og interessevækkende som de antikvariske og rent topografiske 
Undersøgelser. Naturligvis gaar det ikke an, at et lokalhistorisk 
Tidsskrift behandler politisk Stof i partisk Aand uden streng Hen
syntagen i alle Retninger. Men paa den anden Side maa man 
ogsaa have Lov til at forudsætte moden Taalsomhed hos det læ
sende Publikum. I vore Dage skulde det relative i politiske Kampe 
og Anskuelser være gaaet op for Folk. Derfor bør det kunne gaa 
an at skrive selv om saa omstridte Personligheder som Lars 
Bjømbak.

Man kan ikke sige, at den politiske Lokalhistorie hidtil har 
været ganske forsømt. De lokale Aarbøger har allerede bragt ad
skillige Bidrag til Belysning af det 19. Aarhundredes Bondebevæ
gelse. Jeg behøver blot at nævne Navne som N. Olesen-Husted,. 
J. P. Jensen, Høng, og J. V. Christensen, Ringsted. Jeg skal i det 
flg. ikke komme nærmere ind paa Aarbogsartikler, men blot om
tale nogle selvstændige 'Skrifter, som fortjener Opmærksomhed^ 
ikke mindst hos de Lokalhistorikere, der selv kunde tænke sig 
at tage politiske Emner op.

En Valgkreshistorie giver Pastor Alex. Rasmussen i et Skrift 
om »Aalborg 3die« (Aalborg 1915). I Bælumkredsen virkede Lars 
Bjørnbaks noget mere afdæmpede Broder Thomas fra Højskolen 
i Fjellerad. Bjørnbaksk præget var Kresens mangeaarige Folke
tingsmand S. Bach, der dog 1890 vragedes for Herman Bing, som 
baade var Jøde og Københavner. Pastor Rasmussens Skrift er 
meget læseværdigt og rummer mange interessante Smaatræk 
(morsomme Oplysninger gives saaledes S. 53 og 57 om to karak-
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terfulde Bønder, henholdsvis Fader og Farbroder til Justitsmini
ster Rytter). Men jeg vil dog ikke i Almindelighed anbefale at 
dyrke den politiske Lokalhistorie i Form af Valgkreshistorie. Bedre 
Udgangspunkter findes i de forskellige »Bevægelser« eller i frem
ragende Mænds Virksomhed. I begge Tilfælde kommer man uden 
om den vilkaarlige Valgkresordnings snævre Grænser.

1907 udgav Friskolelærer Jørgen Nielsen, Lyndelse en ud
førlig Skildring af den fynske Politiker Anders Tange. Det er en 
grundig, noget tør Studie, der bygger baade paa Aviser, utrykte 
Papirer og mundtlige Meddelelser. Den dvæler meget ved Rigs
dagspolitikken og gaar altsaa stærkt ud over de lokale Forhold.

1908 udgav Lærer N. Olesen-Husted »Blade af den politiske 
Udviklings Historie i Salling 1830—64«. Det er et interessant Ar
bejde, ikke mindst fordi Forfatteren har kunnet samle de almene 
Træk om to karakteristiske Personligheder, Bondepolitikerne 
Peder Lydersen og Bertel Nørgaard. Den førstnævnte vakte som 
Medlem af Viborg Stænderforsamling megen Opmærksomhed ved 
sit ivrige Forsvar for Enevoldsmagten. Han var gammeldags 
Bonderoyalist. Bertel Nørgaard, Rigsdagsmand i den frie Forfat
nings første Aar, var derimod den ny Tids Repræsentant og fejede 
ganske Peder Lydersens Indflydelse til Side hos Sallingboerne. 
Han var den maalbevidste Bondehøvding og blev et Forargelsens 
Tegn for Skive Borgere. Der har været Grund nok for Olesen- 
Husted til — ogsaa i andre Arbejder, deraf et skønlitterært — at 
dvæle saa stærkt ved hans Minde.

To Venstrepolitikere af allerførste Rang er blevet behandlet 
i Biografier af nærmest lokalhistorisk Karakter. Redaktør Ber- 
telsens Bog om Landbrugsminister Anders Nielsen (Viborg 1915) 
skildrer navnlig denne Politikers hjemlige Forudsætninger og ser 
hele hans Virksomhed paa Baggrund af Hjemegnens Forhold. 
A. Christensens Bog om Vilhelm Lassen (M. P. Madsens Forlag, 
1919) rummer et meget interessant Indhold. Det er nemlig den 
•senere Finansministers Redaktørvirksomhed i Aalborg, der be
handles, og man faar et levende Indtryk af den Betydning, han 
og hans Blad fik for disse nordjyske Egne.

Det er fortjenstfuldt at skildre Vekselvirkningen mellem en 
fremragende Politiker og den Egn, der har fostret ham, eller som
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han har været særlig knyttet til ved sin Gerning. Men det kan 
være ikke mindre fortjenstfuldt — og er jo netop en ægte lokal
historisk Opgave — at skildre en Personlighed, der gennem hele 
sit Liv holdt sig til de hjemlige Omgivelser og maaske aldrig 
strakte Haanden ud efter et Rigsdagsmandat. J. V. Christensen 
har om en saadan Mand skrevet Bogen »En Bonde« (Ringsted 
1915). Redaktør Christensen har sjældne Betingelser for at skrive 
politisk Lokalhistorie. Han har sin daglige Gerning midt i det 
offentlige Liv, hvis Kilder han som Historiker vil opsøge. Han 
forstaar, hvad Politik har betydet for den jævne Mand i Danmark. 
I »En Bonde« fortæller han om den udmærkede Midtsjællænder, 
Peder Jensen, Estrup, ham, der var Ordfører for en Bondedepu
tation til Kristian IX. om at faa Ministeriet Estrup afskediget.. 
Han var meget religiøs, men dog ordførende Stiller for Fritæn
keren J. K. Lauridsen. Ligesom Ringstedegnens øvrige Bønder 
søgte han gerne politisk Samarbejde med Folk fra Hovedstaden. 
Det er interessant at se, hvad der paa et Punkt som dette har ud
gjort den enkelte Egns Særpræg.

Fhv. Minister Thomas Larsen har begyndt en stort anlagt 
Fremstilling af Vendsyssels folkelige Udvikling i det 19. Aarhun- 
dredes sidste Halvdel. Med Rette har den udkomne I. Del, »En 
Gennembrudstid«, vundet usædvanlig Anerkendelse. Den skildrer 
de aandelige Brydninger, der gik forud for den politiske Vækkelse 
og de økonomiske Fremskridt. Mange religiøse Sekter og Ret
ninger kæmpede om Vendelboernes Sind, inden Tiden var moden 
til et folkeligt Gennembrud i Grundtvigs Aand. Opvaagnen til 
bevidst Religiøsitet har jo haft overordentlig Betydning for den 
danske Landbostands Udvikling. Hos de førende Bønder træffes 
Gang paa Gang en personlig tilegnet Kristendom ved Siden af 
politisk Interesse og praktisk Initiativ. Kirkens Aandsliv har 
evnet at sætte et dybt Præg paa det 19. Aarhundredes Fremgangs
bevægelse indenfor Bondestanden.

J. P. Jensens interessante Skildringer fra de gamle Bonde- 
venneegne, »Sjællandske Bønder« (Aschehoug 1919), blev omtalt 
i forrige Nr. af dette Tidsskrift. Et Slags jysk Sidestykke er Poul 
Bjerges »Jydske Bønder« (Aschehoug, 1921). Højskolelærer Bjerge 
vil ved en Række i Indhold meget forskellige Smaastykker »vise 
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Udviklingslinien i Bøndernes. Stilling gennem Tiderne«. De Styk
ker, der handler om de ældre Tider, skal øjensynlig danne Bag
grunden for Skildringen af de to Rigsdagsbønder Bollerup-Ander- 
sen og N. J. Termansen. Det vigtigste Afsnit i Bogen er nok »De 
Sønderskov Bønder«, der omhandler de Brydninger, der gennem 
en lang Periode af det 18. Aarhundrede var mellem Bønderne paa 
et jydsk Gods og deres Herremænd. Det højst interessante ved 
denne Skildring er, at vi ser, hvorledes Grunden tages bort under 
det gamle Godsforhold, naar Godsejerne begynder at stille sig rent 
forretningsmæssig, »kapitalistisk«, i Forholdet til deres Ejen
domme og deres undergivne. Paa Sønderskov Gods var Forhol
dene nogenlunde patriarkalske, indtil der 1745 kom en Herre
mand, som Bjerge siger var af »den gamle Skole«, men som sna
rere var en Mand, der benyttede gamle Metoder, særlig Hoveriet, 
til paa højst »moderne« Vis at presse det mest mulige økonomiske 
Udbytte ud af sin Ejendom. Hans Optræden fremkalder hæftige 
Klager fra Bønderne med efterfølgende Modklager fra hans Side. 
Han vil ogsaa forhøje Indfæstningerne og bliver forbitret, da Bøn
derne forlanger dem sat til en bestemt Størrelse. Skulde ikke 
ogsaa en Godsejer have den Menneskeret »at profitere af Tiden 
og Omstændighederne«. Det er interessant at trælle denne Strid 
om Indfæstninger midt i det 18. Aarhundrede. Det var et Spørgs- 
maal, der havde en fremskudt Plads i Aarene kort før 1848. »De 
Sønderskov Bønder« er ikke politisk Lokalhistorie i snæver For
stand, men peger dog fremad mod deri Kamp om Fæsteforholdets 
endelige Afvikling, der i det 19. Aarhundrede fra først af driver 
Bønderne ind i Politik. Paa lidt tilsvarende Maade har den norske 
Prof. Halvdan Kohts »Bondestrid« skildret Stridigheder, som 
Nordmøres Bønder i gamle Dage havde med deres Præster, og 
hvorved de ligesom gav Forspillet til Kampen under større For
hold i den politiske Frihedstid.

— Alle de omhandlede Skrifter har haft Bondebevægelsen, 
»Venstre«, til Genstand. Den politisk-historiske Interesse har ret 
naturlig Forkærlighed for en Bevægelse med Fremgang og Sejr i. 
Og Venstrebevægelsen er jo nok mere moden til historisk Behand
ling end den meget yngre socialdemokratiske Bevægelse. Mon 
Historikeren kan ogsaa tiltrækkes af dem, der ikke sejrede, men
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tabte ved Udviklingen. I Thorkild Gravlund har den slagne Højre
bonde fundet sin Digter. Kunde det for en Forsker, der endelig 
vil blive ved Bønderne, ikke være en Opgave at skildre Forholdet 
mellem Bondehøjre og Bondevenstre?

Hr. Engelstoft betoner rigtigt, at den politiske Lokalhistorie 
især maa bygge paa Aviser. Forskeren faar her at gøre med et 
højst interessant Kildemateriale. Gamle Aargange af en dansk 
Provinsavis 'er noget af det mest morsomme, der findes. Medens 
Bladene vendes, opvokser for Blikket en hel Egn med sine sær
lige Forhold, en nærliggende og dog fra vor egen forskellig Tid 
med sit særlige Præg. Det er, som om man ser Historien blive til 
fra Dag til Dag, afspejlende sig i alle de Artikler, Notitser og Aver
tissementer, som Øjet ikke undgaar at falde paa. Intet andet 
Kildemateriale kan vist give en lignende Følelse.

(Jeg bemærker udtrykkelig, at denne Omtale af politiske 
Skrifter ikke gør Fordring paa at være udtømmende. Det for
tjener Opmærksomhed, at noget af den mest interessante Lokal
politik kan gemme sig i det kommunale Liv. N. Olesen-Husted 
har nylig i »Skive Folkeblad« skrevet en Række Artikler om Sal- 
lingboernes Sognestyre i de nærmeste Aar efter Landkommunal- 
ordningen af 1841).

SØNDERJYLLANDS RUNEMINDESMÆRKER.
Af Dr. phil. Marius Kristensen

(Foredrag ved Dansk Historisk Fællesforenings Repræsentantmøde i Haderslev.)

I.
Tiden tillader ikke her en Gennemgang af alle Sønderjyl

lands Runemindesmærker, og en saadan vilde ogsaa blive alt for 
trættende. Det bliver kun nogle Bemærkninger om nogle af dem.

Man kunde godt behandle Runemindesmærkerne i Sønder
jylland som en Tragedie. Deres Historie — bl. a. det, at saa at 
sige ingen af dem nu findes indenfor det genvundne Landomraade 
— har tragiske Træk nok. Men man kan ogsaa uddrage en Række 

13*
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spændende Noveller, og den Fremgangsmaade vil jeg i Dag fore
trække.

Allerførst vil jeg dog gøre opmærksom paa en Ejendomme
lighed, som blev mig klar, mens jeg forberedte mig til at tale her 
i Dag: Runemindesmærkerne er i høj Grad knyttede til Færdsels
vejene i den ældre Tid, dels til Landevejene, dels til Vigene ind 
fra Havet, i den nyere Tid ogsaa til Kirkerne, d. v. s. til Steder, 
hvor mange Folk færdedes og kunde faa dem at se. Det er natur
ligt, at dette gælder Mindestenene, som det allerede nævnes i det 
gamle Eddavers:

Heller en Søn, 
selv om han sent 
fødes efter Faderens Død: 
ved Vejen staar 
Sten ej, om ikke 
Frænde har sat den for Frænde.

Men det gælder ogsaa andre Runeminder, som har hørt til 
Helligdomme ved den alfare Vej, eller om Ting, som er gaaet tabt 
paa Vejen. Saaledes mærker Skodborgbrakteaten den gamle 
Overgang over Kongeaaen, saaledes stod Hovslundstenen, om
trent hvor den gamle Kongevej fra Viborg til Slesvig mødes med 
den nyere Oksevej over Haderslev; saaledes findes Guldhornene 
ved den gamle Ribe-Tønder Landevej. Og især myldrer Rune
minderne, hvor den store Vej gaar ud til den gamle Hovedhavn 
ved Hedeby.

Det første Minde, vi vil dvæle ved, er da det ældgamle Guld
horn. Der er næsten ingen Roman, der kan være mere spæn
dende end den om Fundet af Guldhornene. De er fundne paa 
eller lige ved den gamle Landevej mellem Ribe og Tønder, som 
endnu langt op mod vor Tid gik over Lindskov Mølle; hvor de 
blev fundne, havde Møgeltønder Birks Rettersted været. Det var 
jo ogsaa saadan, at man lagde Retterstederne nær ved Vejene, for 
at de ophængte Tyve og Ulve kunde skræmme mange fra at begaa 
de onde Gerninger. Men længe før Retterstedet blev lagt her, laa 
der sikkert et helligt Sted ved den gamle Vej. Nu var ogsaa Ret
terstedet forsvundet, men de Huse, der var blevet bygget, havde 
efter det faaet det utiltalende Navn Galgehusene, som i sin søn-
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derjydske Udtaleform Gallehus er blevet berømt ved Guldhor 
nene.

Det var Lørdag den 20. Juli 1639, at Pigen Kirstine Svends
datter fra Østerby kom gaaende hen ad den gamle Vej, hun skulde 
vel i et Forretningsærinde til Tønder. Man har sagt, at hun vilde 
i Kirke, men det kan jo ikke passe, dels fordi hendes Sognekirke 
var Daler, og hun kunde da ikke gaa i Kirke i et fremmed Rige. 
Daler hørte jo til Kongeriget, og Tønder til Hertugdømmet, endda 
til den gottorpske Del. Desuden gaar man ikke i Kirke om Lør
dagen, og hun kunde heller ikke forstaa noget af den tyske Guds
tjeneste i Tønder. Men det fremgaar forøvrigt ogsaa af det føl
gende, at hendes Ærinde var verdsligt. Hun kom, lige hvor Vejen 
nordligst i Gallehus By deler sig, til at støde Taaen mod noget, 
der stak op — hun troede, det var en Trærod, og slog blot til det 
med en Pind. Saa 8-de Dagen derefter gik hun igen den samme 
Vej sammen med to andre unge Piger og stødte igen Taaen mod 
det, der stak op. De to andre drejede om ad den vestre Vej og 
gik videre, men hun standsede og gravede med sine Fingre Gen
standen op. De andre raabte, at hun skulde lade det ligge, men 
hun tog det op og lagde det i sin Bylt, skønt hun derved fik dob
belt saa meget at bære paa. Det maa, fyldt med Jord, som det 
var, have vejet henved en 8 Pund, saa hendes Bylt har vel be- 
staaet af Smør og Æg eller lignende, som hun vilde til Marked 
med. I det første Vandløb, hun kom til, skyllede hun det værste 
Snavs af og saa bar hun det til Staden og hjem igen uden at sige 
det til nogen. Men da hun kom hjem gjorde hun det ordentlig 
rent og tog det saa med paa sin næste Tur til Staden, og der fik 
hun en Kone til at gaa hen til en Guldsmed med lidt af det (vel 
en af de løse Ringe), da hun var bange for, at Gulsmeden vilde 
prøve paa at narre hende, hvis hun kom selv. Saadan fik hun 
at vide, at det var Guld, og hun meldte nu Fundet til Lensmanden 
i Tønder. Da baade hun og Findestedet hørte til det kongerigske 
Enklave, henviste han hende som korrekt Embedsmand til Lens
manden over Møgeltønder og Riberhus Len, Hr. Gregers Krabbe, 
og endelig kom det ad den regelmæssige Vej til Kong Kristian IV, 
som dengang opholdt sig i Glyckstadt. Han lod Pigen kalde til 
sig og lod nedskrive en omhyggelig Beretning om Fundet, og gav
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hende ogsaa en anselig Belønning. Hornet selv gav han sin Søn, 
den udvalgte Prins Kristian, som lod sætte en Prop i den spidse 
Ende og brugte det som Drikkehorn. Senere kom det til det kon
gelige Kunstkammer.

Men skønt der blev gravet paa Findestedet, fandt man den
gang intet mere . Det var først Aftenen før Skærtorsdag (21. April) 
1734, at Husmanden Erik Lassen i Gallehus var ude at grave Ler 
og derved fandt det andet, ufuldstændige, men en Del større Guld
horn, som han naturligvis afleverede til Grev Schack, der jo som 
Lensherre havde Ret til Danefæ. Denne fandt dog, at saa kostbar 
en Genstand burde findes i Kongens Samling, ligesom at det burde 
være sammen med det tidligere fundne. Han gav det derfor til 
Kong Kristian VI, og nu kom ogsaa det paa Kunstkammeret.

Her blev de jo begge stjaalne af Guldsmed Heidenreich Nat
ten mellem 4. og 5. Maj 1802 og smeltet om til østindiske Guld
mønter.

Men deres Virkning ophørte ikke dermed. Samme Sommer 
skrev Øhlenschlæger sit berømte Digt »Guldhornene«, og i 1866 
blev den Indskrift tolket, der stod om Mundingen af det sidst fundne 
Guldhorn, den første Runeindskrift med ældste Runer, som med 
Sikkerhed blev læst og tydet af den norske Sprogmand Sophus 
Bugge. Indskriften lyder jo: Ek HleivagastiR HoltingaR hornet 
tawido, og det første Ord er ek, »jeg«, det personlige Stedord: 
det andet, Hlewagastix, svarer i Betydning og delvis i Lyd til det 
græske Kleoxenos (første Led Hleiva — findes igen i Navne som 
Leopold, men ikke i senere nordiske Navne; andet Led genfindes 
i en omtr. samtidig Indskrift i Navnet SaligctstiR, hvis Forled 
forøvrigt ogsaa kendes i græske Navne som Halimedes}. HoltingaR 
er snarest et Slægtsnavn. De to sidste Ord betyder: forfærdigede 
(el. udsmykkede) Hornet, de har endnu den lange Form med be
varede Endelseselvlyd, som faldt bort før Aar 700.

II.
Det andet Mindesmærke, vi skal dvæle lidt ved, er det, som 

hører hjemme nærmest ved det Sted, vi staar paa; det er Rune
stenen ved Hovslund. Den er det første sønderjydske Runemin- 
desmærke, som omtales, idet den allerede 1592 blev aftegnet af
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Lindeberg til et Værk, som Heinrich Rantzau vilde udgive. Dét 
stod allerede dengang ved den ældgamle Kongevej lidt sønden for 
Immervad Kro, og det blev gentagne Gange aftegnet i den føl
gende Tid. Indskriften var meget tydelig, og mange færdedes jo 
der forbi. 1852 rejste en Toldembedsmand der forbi fra Kolding 
til Flensborg sammen med sin 13-aarige Søn. Medens de bedede 
i Kroen, gik Drengen ud til Runestenen, som han tegnede af, og 
han og Faderen søgte senere i Flensborg forgæves at tyde de sære 
Tegn. Den Dreng, som her for første Gang prøvede at læse Runer, 
blev senere Danmarks berømteste Runegransker, Ludvig F. A. 
Wimmer.

To Aar senere lod Ejerinden, Cathrine Paulsen i Hovslund, 
Enke efter Mathias Paulsen, Stenen tage ud af Stendiget, fordi 
hun var bange for, at den skulde lide Overlast, og lod den rejse 
paa en lille Plæne ved Vejen, omgivet af en Stenkreds, og for at 
sikre den for bestandig, gjorde hun den til »Hans Majestæt Kon
gens Ejendom« (30. Nov. 1854).

Men i 1864, under Vaabcnstilstanden, da Prins Friedrich Carl 
havde Kvarter her paa Egnen, lod denne Stenen tage bort, for at 
have et Minde om Felttoget, og opstille i Parken ved sit Slot »Drei- 
linden« ved Wannsee, og der staar den endnu — om den nogen
sinde kommer tilbage til sin gamle Plads, er ikke godt at vide. 
Det kunde dog tænkes, at Tyskerne ikke i Længden vil finde det 
tiltalende at have dette Minde om en preussisk Officers ulovlige 
Omgang med Statens Ejendele staaende saa nær ved Berlin.

Indskriften er gaadefuld nok, trods dens Tydelighed. Der 
staar kun det ene Navn HairulfR, og at det er Mandsnavnet Her- 
jolv kan der ikke være Tvivl om. Men allerede Navnets Form er 
mærkelig. Man vilde langt snarere have ventet HariulfR, og det 
kan jo være, at Formen skyldes en Skrivefejl. Ialfald kan man 
næppe i det 10. Aarh., hvortil Wimmer henfører Stenen, have 
tabt j-Lyden efter r. Endnu mere gaadefuldt er det dog. at Ste
nen kun har dette ene Navn, slet intet mere. Er det en Mindesten 
eller er det en Grænsesten paa den gamle Landevej? Maaske 
kunde den Sten, der nu staar ved Starup Kirke, og som ligeledes 
kun synes at have haft et eller et Par runeskrevne Ord langs den 
ene Side, have hjulpet os til at forstaa den. Men denne Sten er



192

desværre saa slidt, at det maaske aldrig lykkes at tyde den. De 
to Sten minder ialfald ikke saa lidt om hinanden, baade i Stør
relse og Udseende, men det er vanskeligt at sige noget bestemt 
endnu.

III.
Nede ved Slien, den store Udførsels- og Indførselsport, samler 

Runeminderne sig i Klynge. Nord for Slien, i Torsbjerg Mose i 
det sydlige Angel, fandt man omkring 1860 en Mængde Oldsager 
fra omtrent samme Tid som Guldhornene. Paa nogle af disse, 
især paa en Dupsko til en Sværdskede, var der Runer, men endnu 
kan man ikke sige, at disse Indskrifter med fuldstændig Sikker
hed er tydede.

Det er ved Sydsiden af Slien, det meste samler sig. I Aaret 
1796 fandt Landmanden Jürgen Meggers fra Vedelspang ved 
nogle Kæmpehøje (»Krossberg«) paa sin Mark en vældig Rune
sten, næsten 3 Meter høj og 1 Meter bred, men temmelig tynd, 
med en lang Indskrift paa begge de brede Flader. Hvad der stod 
paa den, kunde man dog dengang ikke tyde, dels fordi nogle af 
Runerne var særlig indviklede, dels ogsaa fordi der var i alt Fald 
et enkelt ukendt Ord. Aaret efter fandt den samme Mand nede 
ved Vadet mellem Selk Nor og Haddeby Nor en anden vældig 
Runesten, halvtredje Meter lang, rundagtig af Form, som af Fro
sten eller ved et Fald var sprængt i to Stykker. Dens Indskrift 
var endnu vanskeligere at tyde end den førstes, ja den var over
hovedet ikke til at tyde, kan man godt sige. Disse to Runestene 
blev snart efter flyttede til Slotsparken ved Louisenlund, hvor de 
var, indtil de 1902 blev ført til Museet i Kiel.

De blev straks undersøgte af to Oldtidsvenner i Slesvig, Me
kanikeren J. G. Jürgensen og Konrektor J. M. Schultz (f. i Skod
borg), som aftegnede dem omhyggeligt og indsendte Beretning 
om Fundet til Videnskabernes Selskab i København. Svaret der
fra lød ikke opmuntrende: Det var et Par ganske ligegyldige Stene, 
rejste af en ukendt over en anden ukendt Person. De to Venner 
lod sig dog ikke afskrække, men udgav 1799 i Frederiksstad en 
»Beschreibung und Erläuterung zweyer in der Nähe von Schles
wig aufgefundenen Runensteine. Eine Versuch, als Beitrag zur
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Vaterländischen Alterthumskunde, von zweyen Freunden«, med 
tre Tavler med Indskrifterne.

I dette Skrift udtaler de, at selv om de nyfundne Runestene 
ingen anden Betydning har, er de dog mærkelige som et Vidnes
byrd om vort gamle danske Sprog i disse Egne; men saa tilføjer 
de nogle mærkelige Ord om, at ingen jo kan vide, om ikke senere 
Fund kan give Oplysninger, som gør, at ogsaa deres Indhold kan 
faa historisk Værdi.

De blev sandere Spaamænd, end de kunde ane. I 1857 skulde 
Stenhugger Petersen fra Slesvig kløve en Sten, som laa paa F. 
Tams’es Mark i Bustrup. Da han vendte den, fandt han Runer 
paa den, og han fik den reddet. Regenburg lod den opstille 
nedenfor den Kmpehøj (»Tvøberg«), hvor den var fundet, og 
1893 blev den flyttet op og rejst paa Toppen af Højen, hvor den 
endnu staar. Denne forholdsvis lille Runesten — næppe to Meter 
høj i det hele — gav Løsningen paa det, man ikke allerede da 
havde tydet paa den først fundne. Paa den stod: Sven Konge 
satte denne Sten efter Skarde sin »himthika«, som havde været 
paa Vesterfærd, men nu døde ved Hedeby. Det mærkelige Ord, 
som ogsaa stod paa den store Sten fra Krossberg, fandt man snart 
maatte være en anden Betegnelse for Hirdmand, og man blev 
ogsaa snart enig om, at det maatte være Sven Tveskæg, som var 
den Konge, der havde rejst Stenen. Og nu blev Betydningen af 
den første klar, nemlig: Tholf rejste denne Sten, Svends Hird
mand, efter Erik sin Fælle, som døde, da man belejrede Hedeby. 
Men han var Styremand, en saare brav Kriger. Den ny Sten viste, 
at Svend paa den gamle maatte være den samme Kong Svend Tve
skæg, og den gamle oplyste til Gengæld, at de to Hirdmænd var 
døde under en Belejring af Hedeby; tilsammen gav de sikker 
Efterretning om denne Belejring, som vore historiske Kildeskrif
ter kun havde bevaret dunkle Minder om.

Der er forøvrigt en tredje Runesten, der minder om den 
samme Belejring. Den blev funden i Kristian IV.s Tid i Aarhus 
Frue Kirke og blev 1652 forlangt indsendt til København sam
men med Vejlby-Runestenen, men de kom aldrig længere end til 
Aarhus Havn, hvor de i nyere Tid er fundne igen (denne i 1866).
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En Mand har rejst den efter sin Fælle Ammunde, som døde ved 
Hedeby.

Endnu mærkeligere er dog det næste Fund. Det var den 
foran nævnte Stenhugger Petersens Søn. som i 1887 var i Færd 
med at rydde nogle gamle Kampestensmure paa Gottorp for at 
skaffe Plads til en nye Kasernebygning. Han fandt da en lille 
køn Runesten, kun omtr. 1 Meter høj, som han fremdrog, og som 
kom til Museet i Kiel.

Jeg mindes fra min første Studentertid, at Wimmer omtalte 
dette Fund i sine Forelæsninger som noget meget betydningsfuldt, 
og det viste sig snart, at denne gav Forklaringen paa Runestenen 
fra 1797 og gjorde denne til et af vore allermærkeligste historiske 
Mindesmærker. Det var igen det lille Ord »Konge« paa den ny- 
fundne Sten, der blev det afgørende. Ved Prof. Hans Olriks Dok
torsdisputats fremdrog Wimmer atter diss-e Indskrifter og paape
gede, at vel havde Edv. Jessen haft Uret i at nægte, at Kong Gnupa 
nogensinde kunde have levet, for nu var den gamle Konge paa 
en Maade staaet op af Graven og havde selv vidnet; men samtidig 
havde disse Stene vist, at i Virkeligheden havde Jessen dog haft 
Ret i sin Paastand om, at Gorm ikke havde samlet det danske 
Rige, for denne Gnupa havde ikke været en dansk Fylkeskonge, 
men Fører for en lille svensk Krigerskare, der for en Tid havde 
sat sig fast i Hedeby.

Paa den ny fundne Sten stod (med Udeladelse af en lidt usik
ker Enkelthed): Æsfrid gjorde dette Mindesmærke, Odinkars 
Datter, efter Sigtryg Konge, sin og Gnupas Søn. Og paa den store 
stod omtrent de samme Ord, dog ikke Ordet Konge, og heller ikke 
Odinkars Datter, og det mærkelig var, at den store Sten ikke var 
dansk, men svensk! Atter maatte de historiske Kilder granskes, 
og de og Runestenene tilsammen gav Forklaringen.

Endnu kan nævnes den svenske Runesten, med Minder om 
Kampe i England, som 1897 blev fundet i Slesvig Domkirke, hvor 
den endnu staar, og den gamle Runeindskrift paa Kapitelshusets 
Dør, som forsvandt omkring 1848. Ogsaa andre Vidnesbyrd, som 
Tømmermandens Runemærker i Hyrup Kirke, har vi om Runer
nes Brug her i Sønderjylland langt op i Middelalderen. Ja her 
kan vi jo ogsaa nævne Ketil Urnes Gravsten fra Bjolderup Kirke,
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som i Runer nævner den Adelsslægt, hvis sidste Mand, kgl. Fuld
mægtig Axel Urne, døde 21. Januar 1903 — det ældste danske 
Adelsnavn, vi kender.

Der har knyttet sig mange Gaader til de sønderjydske Rune- 
mindesmærker, og tit har man maattet vente længe paa Løsnin
gen. Der laa næsten hundrede Aar mellem Fundet af det første 
og det andet Guldhorn, der laa 90 Aar mellem Fundet af de to 
Gnupa-Stene. Der kan endnu komme Fund, der kan give en sik
ker Tydning f. Eks. af Skodborg-Brakteaten eller Hovslund-Ste
nen. Sønderjyllands Jord har givet værdifulde Bidrag til Oplys
ning om vort gamle Sprog og vor gamle Skrift, og den kan maaske 
give mange endnu — Fortiden lover her godt for Fremtiden.

Og Runestenene og de andre Runefund har gjort deres til, at 
ogsaa her de enkelte Pletter har faaet deres egen Stemme og kan 
tale til os om vore Forfædre. Det er vort Haab, at Fremtiden i 
endnu rigere Maal skal fortsætte, hvad der er begyndt, saa de, 
der bor paa den gamle Grund, rigtig tydeligt kan høre, hvad For
tiden har at fortælle dem.

DHF.s 8. AARSMØDE I KØBENHAVN
DEN 9. DECEMBER 1921.

Fredag d. 9. Decbr. 1921 afholdt D. H. F. sit 9. Aarsmøde i 
Rigsarkivets Foredragssal i København.

Mødet begyndte Kl. 6 Em. Tilstede var for Rigsarkivet Arki
var Holger Hansen (nu Landsarkivar og D. H. F.s Kasserer), for 
Folkemuseet Frk. Mygdal, P. Holm (Den gamle Borgmestergaard, 
Aarhus), Arkitekt Paludan (Aalborg Museum), Pastor Alex. Ras
mussen (Aalborg), Byretsfuldmægtig C. Petresch-Christensen 
(Hjørring), Akademifulmægtig F. L. la Cour (Sorø), Amtsforval
ter A. Holck (Laaland-Falster), Dr. Marius Kristensen (Ribe), 
Friis og Redaktør P. Eliassen (Kolding), General Tuxen (Gene
ralstaben), Premierløjtnant Smith (Københavns Amt), Bibliote
kar Haugsted (Aarhus), Lærer Alb. Thomsen (Holbæk), Arkitekt 
Tidemand-Dal (Præstø), Proprietær Hjorth og Sekretær Andrea
sen (Odense), Professor Fabricius, Pastor Severinsen, Arkivar
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Hornemcinn, Museumsinspektør Chr. Axel Jensen, Gunnar Knud
sen (Stednavneudvalget), Aakjær, og som Foredragsholder Cand. 
Johs. Schrøder — ialt 25 Deltagere.

Formanden aabnede Mødet, bød Forsamlingen velkommen 
og mindedes afdøde Troels-Lund og hans Betydning for dansk 
Kulturhistorie, hvorefter Forsamlingen rejste sig. Han gav der
næst Ordet til Museumsinspektør Chr. Axel Jensen, der gjorde 
Rede for Museernes Byggeplaner, eller — som de maaske vilde 
blive — »Luftkasteller«. Der var ialt fire, 1) Kastellet; Mogens 
Glemmensens første Plan, hvorefter Bygningerne skulde rumme 
alle Afdelinger, var maaske ikke heldig, langt bedre var den ble
ven efter at man var kommet ind paa, at Nationalmuseet og Folke- 
museet godt kunde adskilles fra Etnografisk Samling og Antik
samlingen, og en ny Kastelsplan var blevet forelagt. Den blev 
første Gang fremsat denne Aften, dels i denne Forsamling, dels 
ved et Møde i Koncertpalæet, som afholdtes samtidig. 2) Ud
videlse af Prinsens Palæ. 3) Frederiks Hospital. 4) Ministeriet 
havde forelagt et Kongens-Have-Projekt, hvorved ingen Museums
mand var blevet raadspurgt. Det sidste Projekt kunde Tal. ikke 
slutte sig til, Bygningen var baade grim og upraktisk. Tal. slut
tede sig nærmest til det reviderede Kastels-Projekt, men sluttede 
med at sige, at blot der i det hele taget skete et omend nok saa 
lille Fremskridt, vilde Museet være glad. Paa en Forespørgsel 
fra General Tuxen om Funderingen var god i Kastellet, svarede 
Tal., at Ingeniørkorpset havde svaret Ja, naar der blot ikke ind
rettedes Kældere. Paa en Forespørgsel af Landsarkivar Horne- 
mann om, hvorfor Frederiks Hospital saa afgjort var gaaet ud af 
Programmet, svarede Tal., at det var fordi det var baade for 
lille og for fugtigt. Form, betonede, at det jo især gjaldt at vælge 
en Plads, hvor der var gode Udviklingsmuligheder, og Tal. be
roligede med, at der var taget de videst mulige Hensyn hertil, 
selv under de nuværende knebne Pladsforhold. Red. Eliassen 
udtalte paa sit Samfunds Vegne den varmeste Sympati med 
Sagen, og udtalte, at han var sikker paa, at enhver Mand, der 
holdt af sit Land og dets Kultur, skammede sig hver Gang han 
gik paa Folkemuseet og saa Forholdene der. Ved lydelige Bi
faldsytringer og Tilraab fik man et levende Indtryk af, at Elias
sen var i fuldeste Overensstemmelse med Forsamlingen, og han 
betonede derfor Ønskeligheden af, at en Resolution snarest mulig 
blev vedtaget, hvori man overfor de bevilgende Myndigheder pro
testerede imod de nuværende uværdige Forhold.

Derefter fremviste Cand. Schrøder som Prøve paa sine »Hjem
byskort« et særdeles smukt Kort over Aversi By med talrige Mark
navne, med de gamle Vangeskel og tidligere Engdrag og Moser,
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samt sløjfede Gravhøje. I Kortets højre Hjørne var Marknavnene 
opført i samme Form og Rækkefølge som i Markbogen 1682, ved 
enkelte var i Parentes tilføjet en normaliseret Form, naar Skrive- 
maaden var for stærkt afvigende fra moderne Retskrivning, eller 
naar der var begrundet Mistanke om, at Navnet i Markbogen var 
forskrevet. Paa selve Kortet var Marknavnene stavet og sted
fæstet i nøje Overensstemmelse med det originale Bykort i Matri- 
kulsarkivet. Markbogs-Formerne i Kortets højre Hjørne var for
synet med fortløbende Numre, og naar et Navn med Sikkerhed 
kunde genkendes paa selve Kortet, var det her forsynet med 
samme Løbenummer. Man opnaaede herved at give en fuldt for
svarlig Gengivelse af det historiske Navnemateriale fra de to 
Hovedkilder: Matrikelskort og Markbog. Markbogs-Listen blev 
en Slags historisk »Fodnote« til Kortet, og omvendt blev Kortet 
en »Illustration« med geografisk Stedfæstelse af Navnene fra Kri
stian den Femtes Landmaaling. Desuden gjorde Tal. Rede for 
Stednavneoptegnelsen, der var paabegyndt over hele Landet, og 
for den velvillige Støtte den fra flere Sider havde mødt. Man stod 
nu foran Udsendelsen af Kort og Vejledning til Hovedskolen i 
hvert af Landets Sogne, og opfordrede Amtssamfundene til at 
være Lærerne behjælpelige med deres store og værdifulde Ar
bejde. Form, anbefalede paa det varmeste Repræsentanterne at 
støtte denne Sag, der baade var af stor videnskabelig og praktisk 
Betydning. Stednavneudvalgets Sekretær, Gunnar Knudsen, ret
tede Udvalgets Tak til Tal., fordi han af Interesse for denne Sag 
havde udvidet Optegnelsens Ramme saa meget, at det indsamlede 
Stof vilde faa den største Betydning ogsaa for Videnskaben. Dette 
havde han gjort af egen fri Vilje, eftersom hans forholdsvis be
skedne Bevilling egentlig kun gjaldt den pædagogiske Side af 
Sagen, Tilvejebringelsen af »Hjembyskort« til Brug ved Under
visningen i »Hjemstavnslære«. For de personlige Ofre, han her 
havde bragt for Sagens Fremme, og det store Arbejde, han havde 
lagt i den, bragte G. K. ham Stednavneudvalgets Tak. Sagen 
vakte megen Opmærksomhed, flere af Repræsentanterne hørte 
her om den for første Gang, og man enedes om at lade ogsaa 
Pressen tilflyde Meddelelse om, at Optegnelses-Arbejdet var sat 
i Gang. Haugsted foreviste et Kort med optegnede Navne fra Tin
ning ved Aarhus. Petresch-Christensen anbefalede samtidig at 
faa Rede paa, hvor Udskiftningskort og -forretninger beroede, da 
de ofte manglede i Matrikulsarkivet, og Aakjær meddelte, at han 
i sin Vejledning til Stednavneoptegnelse netop havde henstillet 
til Optegneren saa vidt muligt at skaffe sig Oplysninger herom 
hos Byens Beboere.

Derefter aflagde Sekretæren Beretning, i hvilken han bl. a.
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meddelte, at Personalhistorisk Samfund af økonomiske Grunde 
havde set sig nødsaget til at udtræde af D. H. F. Ialt 23 Byraad 
var indmeldt, men her manglede endnu nogle. I Sønderjylland 
var der endnu ikke dannet historiske Samfund, men Henstillin
ger om at tage sig af Sagen var rettet baade til Folk i Øst- og 
Vestlandet (H. P. Hanssen, Kloppenborg, Jefsen-Christensen, An- 
dreas-Grau o. fl.). Et af Museerne dernede (Haderslev) havde 
allerede indmeldt sig. M. H. t. »Fortid og Nutid« fik Red. For
samlingens Samtykke til foreløbig, af Hensyn til de usædvanligt 
høje Trykkeripriser, at stille Udgivelsen i Bero en Tid, hvorefter 
det skulde fortsætte efter samme Plan som hidtil, dels 1) bringe 
Oversigter over Kilder og Metoder for dansk Lokal- og Kultur
historie. Saaledes havde Arkivsekretær C. Christiansen udarbej
det en grundig og fuldstændig Oversigt over Amtsregnskabernes 
Indhold 1660—1810. Dels 2) Oplysninger om Forhold indenfor 
Samfundene (som C. Klitgaards i sidste Hefte) eller imellem Sam
fundene indbyrdes. 3) Beretninger fra Museer, Arkiver og andre 
lign. Institutioner. Der var indledet et nøjere Samarbejde med 
Folkemuseet, der fremtidig vilde aflægge Beretning sammen med 
Nationalmuseets 2. Afd. Ogsaa Etnografisk Museum havde øn
sket at faa Rum for en kortere Aarsberetning, da det hidtil havde 
været henvist til Dagspressen.

Smith vilde paalægge Styrelsen at sætte alt ind paa at faa 
Sønderjylland med. Han fremhævede desuden Ønskeligheden af, 
at de forskellige Sektioner udførligt gjorde Rede for de af dem 
behandlede Sager i »Fortid og Nutid«. Endelig mindede han om, 
at Navnesagen snart vilde blive brændende igen, og at D. H. F. 
maatte tage Stilling til den. Form, foreslog at overdrage et Ud
valg, hvori bl. a. Hjorth-Nielsen havde Sæde, at tage Stilling til 
Navnesagen 1922.

Kassereren aflagde derefter en foreløbig Beretning, men 
kunde ikke her aflægge endeligt Regnskab, da Regnskabsaaret 
først afsluttedes med Kalenderaarets Udløb. Han bad Amtssam
fundene og Byraadene stadig holde D. H. F. å jour med Kasserer
nes Adresser. Han fortsatte derefter med en Beretning for Arkiv
sektionen. Byraadene havde nok indmeldt sig i ret stort Tal, men 
der manglede endnu nogle, og ingen af dem havde endnu sendt 
Repræsentanter til vore Aarsmøder, f. Eks. Kommunesekretærer 
og Byraadsarkivarer, gennem hvilke vi kunde høre, hvad By
raadene særlig ønskede. Styrelsen var i højeste Grad villig til at 
efterkomme eventuelle Ønsker m. H. t. Vejledning ved Ordning 
og Indsamling af Byraadsarkiver og andre lokale Arkiver, og 
havde paabegyndt Udarbejdelsen af en saadan Vejledning. Og
saa mere private Arkiver burde bevares. Eliassen tilføjede, at
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politiske Foreningers Arkiver ligeledes burde bevares. Naar de 
officielle Lokalarkiver ikke tidligere var blevet alleverede til 
Landsarkiverne, var det vistnok ofte for en stor Del, fordi de 
sidste havde betragtet det som en Naadessag at udlaane Sagerne 
til Byraadene igen, naar det ønskedes, men ved en glædelig Æn
dring i Landsarkivernes Synsmaade var Sagen nu begyndt at gaa 
i Orden igen. Smith meddelte, at baade i Holbæk, Roskilde og 
Køge var der lagt en god Grund til Bevarelse af Arkiverne, i Hol
bæk hørte de under Museet, i Københavns Amt under Amtssam
fundet, saa i Fremtidén vilde man maaske her kunne se, hvad 
der var bedst. Han anmodede indtrængende om, at Vejledning 
maatte gives til Byraadene og andre om Indsamling og Bevarelse 
af Arkivalier.

For M useumssektionen meddelte C hr. Axel Jensen, at Vej
ledningen til Museumssagers Konservering var færdig, tilligemed 
Spørgeskemaer til Museerne. Han ansaa det forøvrigt for mest 
korrekt at stille sit Mandat til Raadighed, efterat han nu var ble
vet tilsynshavende ved de historiske Museer, men Amtsforvalter 
Holck o. fl. beroligede ham med, at der jo endnu ikke forelaa et 
eneste Tilfælde, hvor de to Hverv kolliderede.

For Tidsskriftsektionen fremdrog Form, et Stridsspørgsmaal, 
som var indanket for Repræsentantskabet, mellem Københavns 
Amts og Frederiksborg Amts Samfund, idet det første havde næg
tet Medlemmer af det sidste sine Skrifter til halv Pris. Det havde 
imidlertid vist sig, at det kun var et enkelt Medlem i Kbh. A. 
Samf.s Styrelse, der paa egen Haand havde nægtet det, mens den 
øvrige Styrelse selvsagt følte sig bunden ved en af dens egen Re
præsentant bifaldet Beslutning paa Aarsmødet i D. H. F. I Hen
hold til Fællesbeslutning af Decbr. 1913 med yderligere Ændring 
1918, hvorved det gennem Rundskrivelse vedtoges, at Amtssam
fundene gensidig skulde give hverandres enkelte Medlemmer 
(ikke Institutioner som Helhed) Adgang til, for en Betaling med 
det halve Medlemsbidrag (plus Postopkrævning) at subskribere 
paa de Aarbøger o. a. Skrifter, der udgives af de Samfund, af 
hvilke vedkommende ikke selv er Medlem, naar Begæring derom 
fremsættes gennem eget Samfunds Bestyrelse, indstillede nu Tids
skriftssektionen til Repræsentanterne, at denne Beslutning æn
dres derhen, at Amtssamfundene er berettigede til, som laveste 
Leveringspris, at opkræve Fremstillingsprisen for vedkommende 
Skrift. Hornemann spurgte, om Repræsentanterne virkelig kunde 
vedtage noget saadant? Form, svarede, at det jo blot var et For
slag, som Repræsentanterne skulde tage med hjem til deres Sam
fund; men der viste sig iøvrigt at herske Enighed i Forsamlingen 
om at anerkende Repræsentanternes Kompetence i saadanne
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Spørgsmaal og at betragte Repræsentantskabets Beslutninger som 
Udtryk for de paagældende Amtssamfunds Vilje og Ønske. Form. 
foreslog endvidere, af Hensyn til Personalhistorisk Samfund, at 
genindføre Maximumsgrænse for Kontingent ved 30 Kr. eller 
eventuelt at tilføje: »Dog kan D. H. F. foretage Nedsættelse af 
Kontingentet, naar det skønnes betimeligt«. Under den paaføl
gende Diskussion blev bl. a. fra Hornemann stillet Forslag om en 
Maximumsgrænse 50 eller 60 Kroner, fra Tidemand-Dal om Fast
holdelse af Betaling efter Medlemstal, indtil General Tuxen, der 
selv er Medlem af Personalhistorisk Samfunds Bestyrelse, fandt 
det forløsende Ord ved et Forslag om at lade Lovene beholde 
deres Skikkelse, og blot lade Personalhistorisk Samfund, det ene
ste Sagen berører, yde Kontingent som »Institution«, da man ikke 
tør forlange, at dets norske Medlemmer yder Bidrag til D. H. F. 
Form, fortsatte derefter sin Beretning og stillede bl. a. i Udsigt, 
at de tidligere af D. H. F. offentliggjorte Vejledninger for Lokal- 
og Kulturhistorikere skulde samles, genoptrykkes, muligt øget 
med enkelte nye, og derefter udsendes som et særskilt Hefte. 
Dette Forslag vakte stærk Tilslutning i Forsamlingen.

Ved det paafølgende Valg genvalgtes den samlede Bestyrelse 
eenstemmigt. Da begge de hidtidige Revisorer var Medlemmer af 
det af D. H. F. udtraadte Personalhist. Samf., enedes man om, 
ikke som Udtryk for en Mangel paa Paaskønnelse af D’Hrr. Revi
sorers udmærkede Evner og opofrende Arbejde i D. H. F.s Tje
neste, men udelukkende fordi man ikke mente at være berettiget 
til at paalægge Folk udenfor D. H. F. -dette byrde- og ansvars
fulde Hverv, at vælge som nye Revisorer Amtsforvalter Holck og 
Museumsinspektør J. Olrik. Til Suppleanter for Styrelsens Med
lemmer valgtes Gunnar Knudsen og Bibliotekar Haugsted, til 
Revisor-Suppleant Akademifuldmægtig la Cour.

Mødet sluttede Kl. 9%, hvorefter man tilbragte Resten af 
Aftenen hos Wivel, hvor Foreningen gav Repræsentanterne et 
beskedent Traktement, efter hvilket man tilbragte Tiden til Mid
nat i muntert Samvær ved Kaffen og Cigaren.

MØDET I HADERSLEV (9. AARSMØDE)
I DAGENE 23.-25. JUNI 1922.

Deltagerne ankom til Haderslev Banegaard 4,09 Em., hvor 
Værterne var mødt for at modtage deres Gæster, og i Løbet af et
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Kvarter havde Pastor Thade Petersen ved Navneopraab ordnet 
Ind'kvarteringsforholdene, saaledes at Gæster og Værter fulgtes 
hjem til de respektive Kvarter. Kl. 6 samledes Aarsmødets Del
tagere samt en Del af Byens Borgere, vel ialt ca. 150 Personer i 
Vor Frue Kirke, hvor man efter at have sunget den gamle Refor
mationssalme »Nu bede vi den Helligaand«, hørte Pastor P. Seve- 
rinsens Foredrag fra Prædikestolen om Haderslev og Reforma
tionen.

Tal. oprullede et Billede af Forholdene ved Vor Frue Kirke paa Refor
mationstiden.

Kirken havde paa den Tid et Domkapitel, hvilket vil sige, at der var knyttet 
en Skare Præster fra Byen og Omegnen til Kirketjenesten. Domkapitlet var 
flere Steder knyttet til Stiftets Hovedkirker ved Siden af de egentlige Kapitler, 
som fandtes ved selve Stiftskirken. Saaledes var der et Kapitel ved Roskilde 
Domkirke og et Domkapitel eller Kollegiatkapitel ved Vor Frue Kirke i Køben
havn. I Slesvig bestod Kapitlet omkring Reformationsaarene af 8 gamle Præster 
og 16 Kanniker, i Haderslev kun af 4 ældre og 5 yngre.

Foruden selve Kirketjenesten tog dette Præstesamfund sig ogsaa af Præste
uddannelsen. I Spidsen stod en Kantor. Som saadan fungerede omkring 1512 
Holsteneren Johan Wulf, der udmærkede sig ved gennem Venskaber ved Pave- 
hoffet at skaffe sig en Mængde gejstlige Embeder paa Haanden, som han saa 
solgte igen og tjente store Penge paa. I 1465 oprettedes et Lektorat ved Kirken, 
hvorefter en særlig Læsemester tog sig af Præsteuddannelsen. I 1511 klager dog 
Hertug Frederik I. over, at Kannikerne holder Lektoratet ubesat og deler Pengene
1 il Lønnen mellem sig.

Hele dette System bliver taget i det nyes Tjeneste, da Prins Christian, den 
senere Christian III. faar overladt Haderslev og Tørning Len til Forvaltning, 
samtidig med at han var Statholder i Hertugdømmerne. Han var en meget be
gavet, men noget fremfusende ung Mand, der var bleven overbevist Lutheraner 
under sine Tysklandsophold, og han gav sig straks i Lag med at indføre Refor
mationen. Kantor eller Provst Johan Wulf blev afsat. Saa blev Præsterne den 
23. Marts 1526 stævnede ind til Haderslev og blev instrueret om Indførelsen af 
den lutherske Lære. I Sortebrødreklostret blev Aaret efter paa Helligtrekongers
dag Munkene lukket ud af Klostret og sendt bort. Og endelig blev der indkaldt
2 Mænd sydfra til at forestaa Reformationsarbejdet, først Dr. Eberhard Weidensee, 
der havde indført Reformationen i Magdeburg og døde som Superintendent i 
Goslar, senere Johan Wendt. Weidensee, der blev Provst, var en dygtig Admini
strator, men voldsom og bitter mod Katholicismen. Wendt blev Læsemester. Og 
nu strømmede der nye Præster til fra hele Landet. Saaledes véd vi, at Klaus 
Mortensen Tøndebinder og Hans Olufsen Spandemager fra Malmø kom hertil og 
efter nogen Tid vendte hjem igen og oprettede en luthersk Præsteskole i Malmø. 
Mens de var her, blev Præsterne fra Haderslev og Tørninglen kaldt sammen til 
et nyt Møde, og ved denne Lejlighed udfærdigedes en Provsti-Ordinans, den første 
lutherske Kirkelov her i Landet. Men i øvrigt betød Reformationen ingen voldsom 
Omvæltning. Der var kun 4 Præster af 60 (fra Hvidding, Roager, Endrupskov og 
Gram), som blev afskediget. De fleste bøjede sig og vistnok ikke alt for meget 
mod deres Vilje. Gudstjeneste og Liturgi blev holdt nær op ad det tilvante.

Da Danmark en halv Snes Aar senere officielt indførte Lutherdommen, 
blev der ligesom nu ved Genforeningen nedsat et kirkeligt Udvalg. Det samledes 
tilsidst i Haderslev. Her udarbejdedes paa Grundlag af Haderslev Provsti-Ordi
nans Christian III.s Kirke-Ordinans for hele Riget, som blev sendt til Luther i 
Wittenberg, godkendt af ham og derefter udsendt som Rigslov.

Fortid og Nutid. IV. 14
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Reformationen betød, at i Kirken og især i Salmesangen kom Modersmaalet 
til sin Ret. Det begyndte meget fattigt med haltende Vers, og de blev til en Be
gyndelse sandsynligvis solgt paa Torvet af en omrejsende Sælger, som lærte Folk 
at synge dem paa Stedet. Reformationen blev paa den Maade mere sunget end 
prædiket ind i Befolkningen. Men for Folket blev de en Rigdomskilde, og de har 
i Sønderjylland holdt sig (i Pontoppidans Salmebog) lige til i 1889, da de blev 
fertrængt af den nye Salmebog. De nyere danske Salmebøger hører til de koste
ligste Skatte i dansk Litteratur. Men fra dette Sted er Begyndelsen gjort. Gud 
give sin Velsignelse til, at der maa være fortsat Vækst i dette Hus ogsaa i de 
kommende Tider.

Man sang nu »Kirken den er et gammelt Hus« med Lektor 
Ottosen som Forsanger, og i Tilslutning sang Lektoren med en 
fyldig, velskolet og gennemkultiveret Stemme nogle Vers af »Det 
var paa Isted Hede«, som tonede smukt igennem det gamle Kirke
rum.

Derefter gav Museumsinspektør Chr. Axel Jensen fra Kor
døren en Redegørelse for selve Kirkebygningens Tilblivelses
historie.

Den nævnes første Gang 1273, men er aabenbart bleven bygget rum Tid 
forinden. Denne Kirke var en Kvaders ten skirke af Granitkvadre og saaledes typisk 
jysk. Der sidder endnu Brudstykker af den i Sokkelen, rundt om i Koret og i den 
nordre Ydermur. Haderslev var en betydelig By, og snart maatte Kirken bygges 
større. Der blev nu bygget en Murstenskirke i ren romansk Stil. De 2 Korsarme 
er Rester af denne Kirkebygning, og Midterskibet har været i samme Højde. Der 
er dog sket Forandringer i Byggeplanen, idet den først var tænkt som en enskibet 
Korskirke, men nu fik to Sideskibe til. Denne Kirkebygning Nr. 2 har ogsaa 
haft to Taarne, og den har antagelig været færdig c. 1300.

Men Gaverne strømmede ind; der skænkedes stadig flere Sidealtre, og i 
Begyndelsen af det 14. Aarhundrede er der paabegyndt en ny stor Ombygning. 
Først har man givet Koret den nuværende Højde og har derefter fortsat mod 
Vest. Dertil har man fojet Kapeller. Det første paa Sydsiden. Den lille Sidekirke 
paa Nordsiden var oprindelig 3 Kapeller, hvor Tværmurene er revet ned.

Med Reformationen her forsvandt en Del af det gamle Inventar. Tilbage 
er Døbefonten og Rester af Kalkmalerier over Korsarmenes Arkadebuer. Her er 
Kirkens Velgørere mindet, i Hovedsagen Omegnens adelige Slægter, samt gennem 
en stor Støvle med Skomagerværktøj ved Siden vistnok Byens Skomagerlav. Og 
hvad Reformationen ikke krævede fjernet, ødelagdes ved den store Ildsvaade i 
1627, foraarsaget af Wallenslcins Tropper, hvorved det ene Taarn styrtede ned i 
Kirken og vistnok slog den nordre Mur af Midterskibet delvis i Stykker. I Aar- 
tier efter var Gavlen beklædt med Brædder. Omsider blev den dog lukket til, og 
samtidig blev Kirken forsynet med Vaabenhuset med sin Renæssancegavl.

I 1840-erne begynder de store Istandsættelser, og i 1890-erne Hovedrestau
rationen. Vi, der er opdraget i dansk Skole, behøver ikke at skamme os over, 
hvad vi i Sammenligning hermed præsterer paa lignende Oniraader, og vi kan 
kun udtale vor Glæde over, at det ikke er gaaet den lige saa galt som Slesvig 
Domkirke med det »moderne« Taarn, som er bleven føjet til den gamle Kirke
bygning. Vor Frue Kirke er et ribbet Bygningsværk, men vi læser ud at dets 
Mure det ene Kapitel efter det andet af Kirkens Historie. Forstaar vi, hvad disse 
Mure fortæller, da bærer de Bud til os fra Fortiden. De har set Slægt efter Slægt, 
af vore Forfædre søge det evige.
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Fra Kirken spredtes Deltagerne atter rundt i Byen, men en 
stærk Regn hindrede alle Udflugter til Omegnen, hvor man skim
tede flere Sankt-Hansblus, der spejlede sig smukt i Haderslev 
Dam.

REPRÆSENTANTSKABETS MØDE D. 24. JUNI.
Kl. 9 Form, mødtes Repræsentanterne i Kathedralskolens 

smukke og rummelige Festsal, som med stor Elskværdighed af 
Rektor Mortensen var stillet til Raadighed for denne Dags Møder. 
Stiftamtmanden, Kammerherre Hcicirløv, Mødets Præsident, bød 
i smukke og hjærtelige Ord Deltagerne velkommen til Haders
lev, talte om Haderslev som en By med rige historiske Minder, 
og udtalte, at han var sikker paa, at der i Befolkningen var en 
levende Interesse for Historien. Tal. sluttede med at udtale 
Haabet om, at dette Møde maatte give Stødet til, at disse stærke 
historiske Interesser hos Befolkningen samledes i Dannelsen af 
et sønderjysk historisk Samfund, en Tanke, som Forsamlingen, 
at dømme efter det stærke Bifald, der hilste Stiftamtmandens 
Ord, i fuldeste Maal delte.

Formanden, Professor Fabricius, takkede for den venlige 
Modtagelse, og meddelte, at Byen Haderslev ved sin smukke og 
gæstfrie Indbydelse havde sat Foreningen i Stand til at opfylde 
et længe næret Ønske hos dens Medlemmer om at kunne samles 
i Sønderjylland. Tal. omtalte kortelig Foreningens Formaal, som 
var et flersidigt, idet den dels søgte at slaa Bro imellem Univer
sitetet og Folket, dels imellem Lokal- og Kulturhistorikerne i 
Byen og paa Landet, og imellem de forskellige Amtssamfund, 
Museer og Arkiver, hvortil nu ogsaa kom Byraadenes Arkiver i 
de danske Købstæder. Ved Siden af et videnskabeligt Formaal 
havde D. H. F. ogsaa det mere folkeligt-nationale at søge overalt 
i Befolkningen at vække Kærligheden til Hjembygden og Sansen 
for dens historiske Minder. Tal. gik derefter over til at aflægge 
Beretning om Foreningens Virksomhed i den Tid, der var for
løbet siden Aarsmødet i København i December 1921. I det store 
og hele kunde Samarbejdet mellem Styrelsen og Medlemmerne 
lignes ved de lykkelige Ægteskaber, hvorom der intet andet er 
at melde, end at alt gaar støt og roligt. Der var sket Henvendelse 
fra et finsk-svensk Samfund om Indledelse af et Samarbejde, for
bundet med Udveksling af de to Samfunds Publikationer, og det 
var Foreningens Hensigt ogsaa i Fremtiden at knytte Forbindel
ser med de andre skandinaviske Lande. Forøvrigt var et nyt 
Hefte af »Fortid og Nutid« under Udarbejdelse, og vilde ud- 

14*
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komme saa snart det var færdigt. — Clir. Axel Jensen aflagde Be
retning for Museumssektionen, og omtalte bl. a. en Vejledning til 
Konservering af Museumssager, der vilde blive trykt i næste 
Hefte af »F. og N.« — Hornemann aflagde Beretning for Arkiv
sektionen, og oplæste en Vejledning til Opbevarelse af Arkiv
sager. Endvidere omtalte han, at det var lykkedes Gand. Schrø
der at faa indkaldt Branddirektoraternes Arkiver, en Sag, som 
havde staaet paa Dagsordenen paa de to foregaaende Møder. — 
Form, omtalte det ønskelige i ogsaa at have Øje med Godsarki
verne, der, foruden de for selve Godsets Administration oplysende 
Arkivalier, ofte tillige indeholdt Ting af den største almenhisto
riske Betydning, som Justits- og Skifteprotokoller. Tal. omtalte 
ganske kort de nye Planer om Oprettelse af et Arkivdepot i 
Aabenraa, med senere Opførelse af Arkiv for Øje. — Pastor Seve- 
rinsen udtalte sin Glæde over, at det var lykkedes at bevare 
Hovedparten af Brandarkiverne, i hvis Taksationsprotokoller 
over forsikrede Bygninger i By og paa Land man besad historiske 
Kilder af den største Interesse. Han pegede paa, at ogsaa Land
kommunernes Arkiver burde bevares bedre end det for Øjeblik
ket var Tilfældet; de blev mange Steder stærkt forsømt. — Baron 
Berner-Schilden Holsten meddelte, at paa Fyn var Tilstandene 
i Sognearkiverne ikke bedre, og foreslog et nøjere Samarbejde 
med Sogneraadsforeningen. — Aakjær meddelte, at Gand. Schrø
der allerede havde forhandlet med Sogneraadsforeningens For
mand, Forsvarsminister Klaus Berntsen, der havde stillet sig 
yderst venlig og forstaaende overfor Tanken. — Borgmester 
Trciutner, Bogense, mente, at Byarkiverne var i en ligesaa sørgelig 
Forfatning som Sognearkiverne, saaledes at ogsaa Købstadfor
eningerne kunde trænge til Vejledning. Han mente, at Byraads- 
arkiverne de fleste Steder henlaa i en syndig Forfatning, saa
ledes at undertiden vigtige Arkivalier, der hjemlede Byens Ejen
domsret eller andre Rettigheder, undertiden ikke kunde frem
skaffes. Sagen havde derfor baade stor historisk og praktisk Be
tydning. — Hornemann ønskede gerne at vide, hvad man kunde 
vente at finde i Sognearkiverne. Han vidste, at der bl. a. var 
Fattig- og Skoleprotokoller. — Red. J. V. Christensen, Ringsted, 
mente udfra Barndomserindringer at kunne huske, at der var 
Masser af Papirer i Sognearkiverne, men næppe mange Ting af 
Betydning. Tidspunktet var dog efter hans Mening gunstigt nu 
til en Indsamling, da der flere Steder var vakt Interesse for Sagen, 
dels gennem Amtssamfundene, dels gennem Pressen. — Form. 
omtalte, at ligesom man i visse sydtyske Egne (Wiirtemberg) 
havde en Mand til at tage sig af den Slags Ting (Pfleger), saa
ledes vilde det ogsaa her været praktisk, om Amtssamfundene
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havde en Tillidsmand, der kunde være Mellemled mellem Be
folkningen og Samfundene. — Red. Eliassen, Kolding, mente, at 
der ogsaa fra Landsarkivernes og Statens Side kunde sættes større 
Kraft ind paa at indkræve alt, hvad der kunde kræves, og ikke 
alene sidde og vente paa det, der kom ind ad frivillig Vej. Gods
arkiverne burde søges indleverede, og hvad Sognearkiverne an
gik, saa vidste Tal. af Erfaring, at der kunde ligge mange interes
sante Ting der, saaledes f. Eks. Udskiftningspapirer og -kort, 
som maaske ellers var tabt. Et Sted havde Tal. fundet en stor 
Smuglerprotokol, ført af Toldvæsenet. Man burde ikke alene ind
skrænke sig til Udsendelse af Vejledninger, men helst samtidig 
sende en eller flere rundt paa Agitationsrejse fra Sogn til Sogn. 
— Form, udtalte (henvendt til Hornemann), at D. H. F. vel nok 
turde love at tage fat i sin Ende af Sagen? — Hornemann tviv
lede om, at Arkiverne kunde gøre noget for at indkræve Gods
arkiverne. Selv Spørgsmaalet om, hvorvidt Skifteprotokollerne 
var offentligt eller privat Eje, var et stærkt omstridt juridisk Pro
blem. Han foreslog saavel Henvendelse til Sogneraadsforeningen 
som til Købstadsforeningen. — Landsarkivar Saxild viste, at Pro
blemet angaaende Sognearkiverne i Grunden var ganske simpelt. 
Blot man sørgede for, at der var et aflaaset Rum i hvert Sogn, 
hvor alle Arkivalier kunde opbevares, saa var man dog i det 
mindste sikker paa, at de ikke blev borte, og kunde altid siden 
skille Avnerne fra Kærnen. I Byarkiverne burde der alle Steder 
udnævnes en Mand, som skulde være »Arkivar« og passe paa 
Byens Arkivalier. — Adjunkt Arhnung, Roskilde, meddelte, at der 
i Københavns Amt var oprettet to Arkiver (i Roskilde og Køge), 
og at der ogsaa var rettet Henvendelse til de andre Byer. — Pastor 
Severinsen bad om, at man især maatte indprente Sogne- og By- 
raad, at de ikke paa egen Haand maatte kassere Arkivalier. — 
Aakjær fandt, at de foregaaende Talere, med Undtagelse af Elias
sen, ikke havde omtalt Sognearkivernes Indhold efter Fortjeneste. 
Dels maatte man erindre, at de gamle Udskiftningskort, der visse 
Steder fandtes her, undertiden var de eneste eksisterende Eksem
plarer. Dels kendte han Eksempler paa, at der kunde findes 
eidog meget gamle Dokumenter og Privilegier, baade i Original 
og Afskrift, og i hvert Fald var det en Vildfarelse, naar man 
mente, at man kun kunde vente at finde Papirer tilbage fra ca. 
1800 i Sognene. Der kunde i heldige Tilfælde ligge langt ældre 
Ting, saaledes paa Reersø Privilegier fra Dronning Margretes Tid 
i Afskrift fra 1660, eller i Vissenbjærg Processer og Skøder fra 
Sager mellem Kronen og Selvejerbønderne, hvoriblandt Papirer 
fra det 16. Aarh., dog nu indsendt til Rigsarkivet. — Gunnar Knud
sen foreslog, at Skrivelserne til Arkiverne maaske skulde deles
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i to, dels en Vejledning til Bevarelse af Arkivalier, dels en kraftig 
Opfordring til Foreninger og Institutioner om at indsamle Privat- 
og Foreningsarkivalier, og derefter foreslog han at nedsætte et 
Udvalg til at tage sig af Sagen om Sognearkivernes Bevarelse. — 
Hornemann gav denne Plan sin Tilslutning. — Baron B. S. Hol
sten lovede at bringe Sagen paa Bane ved Sogneraadsforeningens 
Møde Mandag d. 26. Juni. — Aakjær omtalte, at et Par af de nye 
Folkebiblioteker havde indmeldt sig, og mente, det vilde være 
heldigst, om vi kunde komme i Forbindelse med de forskellige 
Centralbiblioteker, der tegnede til at blive vigtige Arnesteder for 
det kulturelle Arbejde i Landet. Endelig meddelte han, at der 
var opstaaet to nye Amtssamfund, af hvilke det var lykkedes at 
bevæge det ene, Morslands, til at indtræde, mens vi endnu ikke 
havde opnaaet Forbindelse med Lysgaard-Hids Herreds — og 
desværre jo heller ikke kunde tælle Randers-Samfundet blandt 
vore Medlemmer. Desuden havde der gennem Forbindelsen med 
det østerbotnis'ke Samfund og med Norsk Folkemuseum paa 
Bygdø aabnet sig nye Veje til Samarbejde med svenske og norske 
Samfund, og det vilde sikkert lykkes at bevæge den svenske 
Bygdehistoriker Ericsson til at gøre Rede for sine Planer og Me
toder ved det landsomfattende Opmaalingsarbejde af Bønder- 
gaarde og Undersøgelsen af de svenske Landsbyers ældste Ud
viklingshistorie. Vi haabede ogsaa i Fremtiden at kunne gøre 
mere for Byraadene, og var glade for, at Borgmester Trautner. 
foreløbig som eneste Repræsentant for disse Interesser, havde 
givet Møde i Aar. — Kredslæge Møller, Kalundborg, mente det 
var heldigst, om der skete Henvendelse til Købstadbiblotekerne. 
Desuden kom han ind paa andre Sager, som han mente D. H. F. 
burde tage slig af, nemlig dels Bygningsfredning, dels Opsættelse 
af Stene ved Byer og Landsbyer med Byens Navn, der skulde 
staves i Overensstemmelse med Stednavneudvalgets Forslag. — 
Form, omtalte det ved D. H. F. udgivne Register til Statstidende, 
som det paatænkes at udvide lidt, saaledes at det kunde blive en 
virkelig Haandbog. — Km-hr. Haarløv anbefalede varmt dette 
Forslag, og kunde ikke tænke sig andet, end at Indenrigsmin. 
gerne vilde gaa med dertil, og Form, vilde saa forsøge at faa Min. 
i Tale snarest. — Red. Rasmussen, Aarhus, gjorde Rede for Grun
dene til, at hans Samfund i sin Tid blev kaldt Samf. for Aarhus 
Stift, hvorved det havde »tilrevet« sig Dele af Vejle, Randers og 
Holbæk Amter. Han mente ikke, denne Sag havde større Betyd
ning, men lovede at bringe den paa Bane ved næste Styrelsesmøde 
i sit Samfund. — Gunnar Knudsen gjorde Rede for det store Ar
bejde med Stednavneindsamlingen, og opfordrede Repræsentan
terne til at være Stednavneudvalget behjælpelige med at finde
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egnede Optegnere i de Byer, hvor Lærerne svigtede. Endvidere 
meddelte han, som Redaktør af Traps Danmark, at mulige Ret
telser og Tilføjelser til dette Værk fra Amtssamfundenes eller 
Lokalhistorikeres Side altid vilde blive modtaget med Taknem
lighed.

Hornemann aflagde derefter som Kasserer sit Aarsregnskab, 
der godkendtes. Samtlige Bestyrelsesmedlemmer, Revisorer og 
Suppleanter genvalgtes med Akklamation. — Aakjær vilde, inden 
Valg af næste Mødested fandt Sted, meddele, at Bornholm, der 
desværre ikke kunde være til Stede denne Gang, havde udtalt et 
Ønske om, at D. H. F. snart vilde henlægge sit Aarsmøde dertil. 
Dette vandt nok Tilslutning fra flere Sider, men Jyderne mente, 
at det var for langt at rejse for dem. — Til Slut mindedes Form. 
i varme og anerkendende Ord den tidligere Formand, Professor 
Hans Olrik og den smukke Maade, hvorpaa han havde ledet For
eningen, og foreslog, at D. H. F. udnævnte ham til Æresmedlem, 
hvad Forsamlingen, ved staaende at give sit stærke Bifald til 
Kende, øjensynligt i fuldt Maal gav sin udelte Tilslutning.

Efter 10 Minutters Pause fik Cand. Johs. Schrøder Ordet for 
at fremsætte sine Planer til en landsomfattende Indsamling af 
Sted- og Folkeminder, som der senere skal blive gjort Rede for 
i »F. og N.« — Eliassen foreslog, hvad Privatarkivernes Indsam
ling angik, et Samarbejde mellem Landsinsamlingen og D. H. F.s 
Arkivsektion. — Kredslæge Møller sluttede sig varmt til Schrø
ders Plan om en »Gennemtrawling« af Landet nu, inden det blev 
for sent, og understregede det ønskelige i, at der udsendtes Vej
ledning til Indsamlingen. — Ellekilde foreslog en Deling af Stof
fet, der efter hans Mening var altfor uensartet til at kunne rum
mes under een Hat, og mente desuden, at den paakrævede Be
villing var for stor til at kunne opnaaes. — Grüner Nielsen slut
tede sig hertil og mente, man skulde holde sig til det egentlige 
Folkemindestof. — Aakjær mente, at saafremt D. H. F. skulde 
tage sig af Indsamlingen, skulde der netop ikke lægges Hoved
vægten paa de egentlige Folkeminder. Der var jo allerede til 
Varetagelse af deres Indsamling og Bevarelse statsunderstøttede 
Kræfter i Bevægelse, nemlig Folkemindesamlingen og Foreningen 
Danmarks Folkeminder, ligesom der allerede der var udgivet 
Spørgelister. Hvad der kunde interessere D. H. F. var i første 
Række Stedminderne, Bevarelsen af den stedlige historiske Tra
dition, baade den mundtlige og skriftlige, f. Eks. historiske Sagn, 
Minder om Beliggenheden af Byens gamle Gaarde, om forsvundne 
Borge, Tingsteder, Bystævner o. lign., foruden Bevarelsen af de 
tidligere omtalte Arkivalier og Kort. Schrøder var blevet be
skyldt for at være for optimistisk, men den samme Beskyldning
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rettedes imod ham, da han begyndte sin Stednavneindsamling, 
og nn var dog alle enige om at rose dennes smukke Resultater. 
Ligesaadan vilde det utvivlsomt gaa her, og een Ting maatte man 
i hvert Fald erindre: at det var høje Tid, da hver gammel, der 
døde rundt om i Sognene, tog en stor og værdifuld Skat med sig 
i Graven. Det kunde vel heller ikke siges at være ubeskedent, 
naar man ventede nogen Støtte fra de bevilgende Myndigheder 
til Bevarelsen af Landets historiske Minder. — Form, vilde ind
rømme, at Schrøder kunde gøre Krav paa at vinde Tiltro for sine 
Planer, da han jo var en Mand, der kom med allerede een Succes 
paa Haanden: Stednavneindsamlingen. Man enedes om at ned
sætte et Stedminde-Udvalg til Varetagelse af denne Sag, bestaaende 
af Arkivar Ellekilde, Kreslæge Møller og Aakjær. Da Cand. Schrø
der ikke var Medlem af Repræsentantskabet, kunde han ikke ind
vælges, men han skulde lede og raade i Stedmindeudvalgets Ar
bejde. — General Tuxen foreslog, at Repræsentantmødet frem
tidig deltes i to Dele. Først fremlagdes de forskellige Planer, der 
skulde drøftes, og derefter fulgte en stor Pause, hvor Repræsen
tanterne kunde drøfte og tage Stilling til disse Planer indbyrdes, 
og endelig fulgte anden Del af Mødet med Vedtagelse af Resolu
tionerne. — Form, gav dette Forslag sin Tilslutning. Man ene
des om at indbyde Schrøder ogsaa til næste Aarsmøde.

Efter 1% Times Middagspause mødtes man atter Kl. 2 ved 
Amtsmuseet, hvor man blev modtaget af Museumsdirektør Lund, 
der i en Tale redegjorde for Museets Tilblivelse og omskiftelige 
Tilværelse under de forskellige tyske Landraader. Derefter viste 
han Repræsentanterne rundt i Museet, som blandt sine Sjælden
heder rummer to Guldkar med Spiralornamenter. Fra Museums
bygningen vandrede man med Direktør Lund som Fører rundt 
til de forskellige Bygninger, en Røgstue og to Bøndergaarde med 
smukt, gammelt Indbo, en gammel Stubmølle og en Høj med 
Stensætning.

Kl. 4 begyndte Foredragene i Kathedralskolens Sal, hvor der 
nu havde samlet sig en stor Skare af Tilhørere fra Byen og Om
egnen. Først holdt Arkivar i Dansk Folkemindesamling, Mag. 
Grüner Nielsen et Foredrag om Folkevisedans.

Folkeviserne havde i Hammerum Herred bedst bevaret deres oprindelige 
Præg her i Landet. Man vidste, at Folk havde danset til disse Viser, men det 
var vanskeligt al fastslaa, hvorledes Dansene i Enkeltheder havde været. Af nogle 
Linjer i en gammel Vise: »Finis med disse Sange, hvo som ikke kan danse, maa 
efter gange«, kunde man maaske drage den Slutning, at alle skulde deltage i 
Dansen, hvad enten de kunde danse eller ej. Folkevisedansen har været en Kæde-
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dans, hvor de dansende tog hinanden i Hænderne. Den stammer fra Tyskland 
eller Frankrig. Af Folkevisedansene er Færødansen den mest kendte. Hvis man 
kommer til Thorshavn, kan man endnu se de gamle Danse, der forøvrigt ogsaa 
er bleven meget populære i Norge. I Hardsyssel (Lønborg, Nørre-Bork) findes en 
Dans, den saakaldte »Hardbo-Skræp« el. »Børking«, en vestjysk »Tospring«, som 
staar meget nær ved Færødansen. I de senere Aar sang man ikke til Tospring- 
Dansen, men fremsagde en fast Bemse. Derimod synes Trinddansen paa Manø 
at være en selvstændig Form, ikke nogen Forvanskning af ældre Danse. Til Dan
sen sang man bl. a. ofte om Jomfruen med de otte Bejlere. Af lignende Art var 
den Dans, der efter Beretning 1770 af en da 75-aarig Præst, havde været danset 
i hans Ungdom i Agerskov ved Begravelser. Man dansede rundt om Kisten, ofte 
saa lystigt, at Kisten væltede. Skikken at danse rundt om Kisten var almindelig 
baade i Norge, Sverige og Skotland. Man kunde endnu i Stev-Stammerne ved 
Folkeviserne se at det, ligesom ved de moderne Udløbere af Folkevisedansen, var 
nogle faa Par, der begyndte Dansen, hvorefter flere og flere kom til. Derfor 
havde man ofte nogle mere uvedkommende Vers til Indledning, mens man sam
ledes, før man begyndte paa den egentlige, fortællende Del af Dansevisen. Tal. 
sluttede med at omtale en svensk Langdans, som Linné havde studeret. Denne 
mindede en hel Del om Manø-Dansen.

Herefter fik Arkivar i Dansk Folkemindesamling, Mag. Hans 
Ellekilde, Ordet for et længere Foredrag, Grundlinjer i danske 
Folkesagn, der indeholdt adskillige nye Synspunkter.

Tal. fastslog dels, at den danske hedenske Folketro var en Personlighedstro, 
en Tro paa personlige Væsners Indgriben i Menneskets Tilværelse, ikke nogen Tro 
paa usynlige og overnaturlige Magter. Troen paa de saakaldte »overnaturlige« 
Væsner var af en udpræget materiel Art, de opfattedes ikke som luftige »Aander«, 
men de førte deres Tilværelse som en Fortsættelse af det jordiske Liv. En Gen
ganger skulde forsvarlig nedmanes, »tøjres« ved at en Pæl rammedes igennem 
ham, og naar Legemet forraadnede, forsvandt ogsaa Gengangeren. Tal. udkastede 
den interessante Formodning, at vi i Nedmaningssagnene og Heksebrændingen 
mulig havde Rester af to Gravskikke, eller rettere, at det var de samme Tanker, 
der laa bagved de to Skikke: En Jordfæstelse og en Ligbrænding. I det hele taget 
var det ejendommeligt, at Ilden især spillede en stor Rolle ved Kvægavl og Kvæg
syge, hvad der maaske turde anses for et Fingerpeg om, at Forestillingen om Il
dens rensende Kraft hørte hjemme hos et Kvægavlerfolk. Den ofte forekommende 
Tro paa Hørfrøets magiske Kraft kunde maaske tilskrives, at Hørren var »hellig«, 
fordi man af den lærte at fremstille Tøj. Tal. gik derefter over til at beskrive 
den brogede »Befolkning« i den hedenske Folketro, Heksene, de kloge Mænd og 
Troldmænd, Gengangerne, Ellefolk og andre Naturvætter. Han drog skarpsin
digt et Skel mellem Kæmperne, der i Sagnet næsten altid er Folk, som har levet 
i forrige Tider, og Højfolkene, der stadig lever, og hvor Forholdet mellem Høj
folk og Gaardfolk er langt mere inderligt og hviler paa gensidig Tillid og Hjælp. 
Paa lignende Maade beskytter Landvætterne deres Egn mod Ulykke. Ellekongen 
horer til Odinsjægerne, der findes i forskellige Skikkelser, og rummer Elementer 
af Gudeskikkelsen Odin. De kæmper næsten altid med nogle onde, uskønne kvin
delige Væsner (»Slatten-Langpatter«). Derefter gik Tal. over til at omtale Sagn
verdenens lavere Fauna, Havfruer og Aamænd, Damhesten, Kirkelammet, Grav
soen og Helhesten og Sagnene om Varulve. Efter disse hedenske Forestillinger 
omtaltes de kristelige,først de levende folkelige Forestillinger om Fanden, og til- 
sidst taltes om Folketroens Gud, der som oftest optræder i ophøjet og kongelig 
Fjærnhed. Til Slut omtalte Tal. Varseltroen, Forvarsler om Ligfærd, Gaardbrand 
el. Nybygninger.
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Form, takkede for de to Foredrag og gav derefter Ordet til 
Professor J. Ose. Andersen, der holdt et Foredrag, som paahørtes 
med stor Interesse, om Sønderjyllands Indflydelse paa Kongeriget 
i kirkelig Henseende i det 17. og 18. Aaph. ’»

Foredraget omhandlede do saakaldte »pietistiske« Strømninger i Kirkelivet, 
der begyndte først i det 17. Aarh. med at en Række Personer baade Syd og Nord 
for Grænsen var stærkt optagne af Johann Arndts Tanker om Sjælens inderlige 
Forhold til Kristus, »Kristus er i vort Hjerte«. De taler om Troen paa en anden 
Maade end der tales i den gængse, orthodoxe Lutherdom, ikke saa dogmatisk, 
ikke som et saa at sige rent »juridisk« Forhold, hvor det gælder om at tro, at 
Kristus er død og derved har frikendt os alle. Arndt siger, at Troen er Kamp 
og Strid, Troen er Liv, ikke blot en Tro paa noget, der er sket, men den undrende 
Lykkefølelse ved noget, der stadig sker i os og med os. Peder Reescn har de 
samme Tanker oppe i Kongeriget, og der er ogsaa Folk i Flensborg, som Provsten 
Fr. Dahme (1604—1635), Fr. Johannes, Johannes Moth og Paul Walter, der hæv
der, at Troen er en levende Ting, en personlig Oplevelse — og der er en stadig 
Forbindelse mellem disse Krese af Personligheder i Sønderjylland og oppe i 
Kongeriget. Men det var ikke blot Præster, der bar disse Tanker frem, der er 
ogsaa et Par Lægmænd iblandt dem, Nicolaus Teting og Hartvig Lohmann, den 
sidste kom siden til Odense, hvor han paavirkede Lensmanden der, Holger Rosen- 
krantz, mens det menige Folk saae med Mistro paa hans kætterske Meninger 
og ansaae ham for en Troldmand. Tal. meddelte, at han var i Besiddelse af 
Lohmanns Bibel, hvoraf man kunde lære en Del ved Betragtningen af hans egen
hændige Notitser i Marginen.

Omkring 1630 kommer der i hele Riget, paa Grund af Krigen, en mægtig 
Tilbagegang i Sædeligheden, og den store, overmægtige Fattigdom i Befolkningen 
bevirker, at Fattigplejen ganske svigter. Der stiller sig da store Opgaver for 
Kirken, og denne gør meget for at raade Bod paa det store Forfald efter Tredive- 
aarskrigen. Præstestanden forbedres og Kirketugten haandhæves strengt. En 
Række Forandringer i Kirkeordnen gennemføres paa lignende Vis oppe i Konge
riget som hernede, saaledes Konfirmationen, som holdt sig hernede, mens den 
en Tid var ude af Brug i Kongeriget, indtil den blev genindført 1739. Den blev 
imidlertid allerede indført ved Hans Reesen 1629, sammen med en Anordning 
om Præsternes Medhjælpere.

I 1646 indførtes en Generalsynode af Tyskeren Stephan Klotz, en Mand, der 
tillige med sine Efterfølgere har bidraget meget til at fortyske og knægte de nye 
religiøse Bevægelser. Især Præsten Brechling var Genstand for hans Forfølgelse, 
fordi han viste sin tydelige Uvilje overfor den verdslige Øvrigheds Overmagt over 
Kirken. Brechling var en Dattersøn af den tidligere omtalte Provst Dahme, saa
ledes at der er en viss Forbindelse her, udover den rent aandelige. Brechling 
blev ligefrem tvunget bort, og levede en Aarrække i Holland, hvor han fik Lej
lighed til at paavirke flere unge danske Studenter, der studerede ved Universi
tetet i Amsterdam. Selve Spener betegner ham som en af sine aandelige Fædre.

I Aaret 1665 oprettes Universitetet i Kiel, som snart bliver Hjemsted for 
en Del stærkt pietistisk interesserede Folk, saaledes Professor Cortholt. Myndig
hederne fraraadede stærkt de unge Præstelærlinge at søge deres Uddannelse 
ved de pietistiskfarvede Universiteter, men det frugtede ikke, en Række Præster 
studerede alligevel i Kiel, Halle og Jena.

Hovedvægten lagdes i den nye Forkyndelse, ligesom hos Spener, paa de 
herlige Forjættelser om en Herlighedstid, en »Chiliasme«, Tusindaarsrigets Komme, 
en aandelig Lykketid, Saligheden her paa Jorden i et nyt og rigt Menighedsliv. 
Ogsaa lagde man Vægt paa Barmhjertighedsgerningerne, den levende, anvendte 
Kristendom, i Modsætning til Ortodoksiens Dogmelære, Sjælesorgen i egentlig 
Forstand.



211

Tal. gik derefter over til at omtale de forskellige Præster, der havde haa
ret Bevægelsen frem, saaledes Joh. Blysius og Fr. Petri, der var Præster i Flens
borg, som stadig havde stærk Tilknytning til Kieler-Pietismen; og Heinr. Brager 
(1695). De kristne skulde holde Smaasamfund oppe, Forsamlinger med Bibellæs
ning og gensidig Tankeudveksling (Konrventikler). Otto Lorentzen Strandiger, 
Bragers Kapellan, holdt saadanne Forsamlinger, og der blev i den Anledning an
lagt Sag imod ham, hvad der dog snarere bidrog til at fremme og sprede Bevæ
gelsen, idet Strandiger i København fik Tilknytning til lignende Samfund og deres 
Forsamlinger. Med i Bevægelsen var ogsaa den berømte Erik Pontoppidan, hvis 
Salmebog og Forklaring til Katekismen, tilligemed Bogen »Mendoza« fik stor Ud
bredelse. Juristen Høyer, der var fra Tønder-Egnen, og kom til at spille en Rolle 
som Midtpunkt i Chr. VI.s Arbejde. Ogsaa Bluhme, den senere Confessionarius, 
var født i Tønder, havde studeret i Kiel og været i Forbindelse med Halles 
Pietisme. Han satte et stort Arbejde ind paa at finde de rette Mænd, og var 
langtfra bigot, som det almindeligt antages, men en taalsom og vidtskuende Natur. 
Enevold Ewald studerede baade i Kiel, Halle og Jena, og blev 1727 Præst i Vaj- 
senhuset, som siden blev den første faste Borg for Pietismen. Stor Rolle spillede 
ogsaa Enken Madame Wulff (f. i Oksenbøl), som Grev Stollberg betegner som 
»Kronen for alle vakte«.

Tal. omtalte dernæst »det rare Kløverblad« Niels, Broder og Hans Adolph 
Brorson. Brorson var ikke nogen ensidig Pietist, han var ikke surlseende, men 
var altid rede til at forstaa, at der var mange forskellige Mennesker til, saaledes 
at der maatte være ligesaa mange Maader at faa dem vakt paa. De hallensiske 
Pietister holdt gerne stejlt paa, at der skulde en Bodskamp til, før Mennesket 
var modnet til Vejledning. Tal. omtalte derefter endnu Hygum, Brorsons Ven, 
og P. Vedel (fra Døstrup), der kom til Stauning ved Ringkøbing som Præst, og 
grundlagde en Vækkelse i Skern-Egnen, hvis Udløbere endnu har Livskraft. Til- 
sidst omtaltes de herrnhutiske Strømninger, der fik et Centrum i Stepping Præ- 
stegaard, hvorfra Christiansfeld grundlagdes. Tal. nævnte Cl. Schumacher (t 1738), 
den strenge Asket, og Jørgen Castrup, der var paavirket af to omrejsende Læg
prædikanter, Piper og Geert Hansen. Tal. omtalte derefter den ejendommelige 
Tømrer Grassmann fra Mähren, som blev sendt herop som Vækker; han havde 
været viden om hos Russere, Samojeder og Grønlændere, og Herrnhutismen 
bredte sig stærkt i hans Tid.

Tal. sluttede med at understrege den store Gæld, hvori det gamle Konge
rige stod til Nord- og Vestslesvig i kirkelig Henseende. At det netop blev disse 
to Egne, der fik Indflydelse paa Kongeriget, laa utvivlsomt i, at de begge var 
kongerigske og at Forbindelsen nordpaa derfor stadig var levende.

Form, takkede for Foredraget, og talte derefter selv om Den 
sønderjyske Bonde og Slesuigholstenismen.

Al dansk Historieskrivning om Folkevækkelsens Historie i Nordslesvig er 
Historie om Førerne. Derimod hører man meget lidt om Bevægelsen ude om
kring i selve Sognene. Det er Historie fra oven og nedad. Jeg vil i det forelig
gende gaa den omvendte Vej. Desuden er der hidtil næsten udelukkende kastet 
Lys over den danske Side af Bevægelsen. Den slesvig-holstenske hører man ikke 
meget til. Jeg vil søge at give en Skildring af begge Dele tilsammen.

Hvad var det for en Befolkning, der boede hernede? Vi hører tit nok, 
at den lige til Rigets gamle Sydgrænse, ned til Danevirke, var dansk af Rod og 
Nationalitet. Men har vi Beviser? Historikeren P. Lauridsen foretog i sin 
Tid en Undersøgelse, hvorved han godtgjorde, at i Aaret 1550 var der paa en 
Linie Haddeby—Hollingsted (Danevirke-Linjen) 60—70 Procent danske Navne eller 
Sen-Navne, mens Resten var Sakser- og Holslen-Navne eller egentlige Familie
navne. Hvorledes var dette Forhold 300 Aar senere, paa den Brydningstid, der 
ovenfor er omtalt?
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Vi er i Stand til at fastslaa dette med videnskabelig Nøjagtighed. I 1845 
blev der foranstaltet en Folketælling over hele Slesvig, hvoraf blandt andet frem- 
gaar, hvor hver Person i Landet er født. Dette sammenholdt med Navneendelsen 
taler et tydeligt Sprog om Befolkningens Afstamning. Jeg har ved min Under
søgelse kun taget Hensyn til Gaardmands- og Parcelliststanden, altsaa den mest 
indflydelsesrige og stabile Del af Befolkningen. Og jeg har da bl. a. faaet føl
gende Besultater (for at gaa sikkert er endog alle danske Navne uden Sen-Endel- 
sen strøget):

For Midterlandet: I Svesing 80 Procent indfødte med Sen- Navne, Olderup 
76, Treja 65, St. Mikkels Sogn ved Slesvig 27, Sølvested og Jybæk c. 40, Jørl 63, 
Egebæk 79, Siversted 83, Store Vi 90 og Nørre Haksted 90. For Angel: Nybøl 36, 
Brodersby 64, Tolk 64, Strukstrup 75, Have toft 71, Ølsby 81 osv. Dette vil kort 
og godt sige, at i Tiden fra 1550—1845 er der sket den Forandring, at to Sogne 
nærmest Slesvig har faaet et tysk Flertal paa 3/4 ved tysk Indvandring. Der er 
kun gjort Erobringer i 2 Sogne gennem c. 300 Aar, saa folkeligt set har der saa 
godt som ingen Forskydning fundet Sted.

Anderledes sprogligt. Dog ogsaa Sproget har vist stor Modstandsevne. I 
Havetoft, midtvejs mellem Slesvig og Flensborg, fremstod der c. 1760 tre smaa 
tyske Landsbykolonier ved Indvandring sydfra. Disse Kolonier er i de følgende 
to Menneskealdre gaaet over til at tale Dansk og har saaledes sprogligt ladet sig 
opsuge af Danskheden.

Befolkningen paa Landet er altsaa lige ned til Danevirke af sønderjysk Rod 
til denne Dag. Ogsaa Bondekulturen er af gammel dansk Æt. Alle gamle Bonde
vider og Vedtægter er lige ned til Danevirkelinjen forfattet af Bønderne selv — 
og paa Dansk. Der tales i dem altid om Kgl. Majestæt (ganske som i Nørrejyl
land) og ikke om en Hertug eller Kongehertug. Kun fra Als findes der, under 
Avgustenborgernes Indflydelse, nogle Vedtægter oversat til Tysk.

Hvad den folkelige Bevidsthed angaar, da sporer vi tydeligt en typisk Lokal
patriotisme, længe efter at den er forsvunden længere nordpaa. Aarsagen er ind
lysende. Men naar Hovedlinjerne i den Tids politiske Udvikling i Almindelighed 
optrækkes saaledes: ved Aarhundredets Begyndelse opstaar der 2 Bevægelser, 
den slesvigholstenske et Hestehoved foran den danske — Angel blev allerede erob
ret for Tyskheden før 1848 — og saaledes har den nuværende Grænse i Virke
ligheden trukket sig selv —, saa er dette galt.

I 1834 afholdtes det første Stændervalg. I Nordslesvig valgtes der Bønder 
ind, i Sydslesvig Embedsmænd. Der var overalt stor Deltagelse. Valget foregik 
ikke efter national-politiske Skillelinjer, men for og imod Embedsstanden: Bureau
kratiet. Det er bekendt, at Hans Nissen, Hammelev, kaldte Embedsmændene »de 
Slyngler«. De første Adresser om dansk Retssprog støttes fra alle Sider. Kun 
Nørreals — betegnende nok — savnes. Ja, der udgaar endog en Modaktion her
fra, hvor der tales om »Danisierungsbestrebungen«. I 1840 kom saa Sprogreskrip
tet, og nu vakte det en uventet Modstand. Saaledes slog Thies Steenholdt i Rab- 
sted fuldstændig om. Der fremkommer en Adresse om Reskriptets Ophævelse, 
som udgaar fra Løgumkloster og faar stor Tilslutning i Slogs Herred og delvis 
i Aabenraa Amt. Steenholdt, der var en Mand paa 50 Aar, var født i Bovlund og 
havde stærk Familie-Tilknytning i en Række Sogne i Omegnen, synes at have 
haft en næsten dæmonisk Indflydelse paa Befolkningen. Han var en daarlig 
Taler, men gennemførte mange Ting i Stænderne og stod Hertugen af Avgustcn- 
borg nær. Foreløbig dannede han en stærk Barriere af Slesvigholstenisme tværs 
over Landet.

I 1842 kom den store Styrkeprøve, da P. Hjort Lorenzen talte Dansk i Stæn
dersalen. Denne Begivenhed aabenbarede en stor Svaghed i den danske Lejr. 
Der indgik Petitioner for og imod, ogsaa fra mange Sogne i Haderslev Amt. Fra 
Haderslev By protesterede 278 Personer. Denne Holdning var i Hovedsagen dik
teret af en stærk Konservatisme. Man havde en Følelse af, at nu blev Freden 
brudt. Da man i 1843 afholder den første Skamlingsbankefest, er Slesvigholste-
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nerne der ogsaa med deres. Den 21. April afholdes en saadan Fest i Sønder 
Brarup i Angel, der dog kun faar maadelig Tilslutning (c. 300 Mennesker). En 
Korrespondent til et holstensk Blad takserer dem efter deres Hartkorn, og han 
regner dem overvejende til de velhavende Klasser. Den 12. Juli er der Fest ved 
Aabenraa, og der deltager 6000 Mennesker. Ved denne Lejlighed udfoldes ogsaa 
for første Gang den særlige slesvigholstenske Fane. Bevægelsen gør sig mindre 
gældende i Angel end i Aabenraa Amt.

Paa Als begynder den danske Tanke først at trænge igennem i Aarene 
1843—46. Ved en Fest paa Avgustenborg 1843, med »Liedertafel« fra Ulkebol og 
Slesvigholstenvisen bliver der Mudder blandt Befolkningen, og man vil slaa Vin
duerne ind paa Slottet.

Det aabne Brev om Arvefølgen i 1846 vækker en sand Storm over Landet. 
Der indkom i alt 108 Adresse til Stænderforsamlingen. Og nu vinder den slesvig
holstenske Bevægelse aabenbart Terræn i Angel, dog ikke meget. De Adresser, 
der indgaar herfra, taler ikke om Indlemmelse i det tyske Forbund. Fra Haders
lev Amt protesterer 1038 mod en saadan Indlemmelse. Man vil vedblive at være 
Slesvigere og lige saa lidt inkorporeres i Danmark som i det tyske Forbund.

Den 3. April 1848 indkaldes den første forenede slesvigholstenske Landdag. 
Da sker der det opsigtvækkende, at ikke alene Repræsentanten fra Flensborg 
taler imod Indlemmelsen i det tyske Forbund, men ogsaa Thies Steenholdt fra 
Rabsted. I Angel afholdes nu for første Gang et virkeligt Folkemøde i slesvig- 
holstensk Aand med c. 3000 Deltagere. Men mod Slutningen af Aaret indsendes 
fra hele Landet en Adresse mod Løsrivelsen fra Danmark. Fra Flensborg prote
sterer 1750 Vælgere, ligesom Adressen — midt under den slesvigholstenske Be
sættelse — vinder stærk Tilslutning fra en Del nordangelske Sogne. Fra da af er 
det egentlig først, at Aabenraa Amt er vundet for Danskheden.

I 1851, efter Treaarskrigens Afslutning, indsendes en loyal Adresse fra hele 
Landsdelen, affattet dels paa Dansk og dels paa Tysk, til den danske Konge. 
Tilslutningen naar meget langt ned, i Angel giver meget betydelige Dele af Be
folkningen den sin Tilslutning. Det samme gælder Hedesognene paa Midtlandet. 
Kun Sørup og Gelting, nogle Kystsogne og Omegnen af Slesvig satte sig afgjort 
imod. I Fjolde underskrev saaledes 184, i Treja 70, i Tolk 61, i Løjt (Angel) 52. 
I Betragtning af, at det er smaa Sogne, er det meget. Saa det saa slet ikke 
saa galt ud. Der var med Krigen kommen et Tilbageslag, man ønskede Fred. 
Senere blev det jo anderledes, en hidsig Agitation fik igen Befolkningen pisket 
op, og 1864 satte Slutstenen paa dansk Styre hernede. Overalt ser vi imidlertid 
at det var vanskeligt for Befolkningen at finde sig selv. De første Omraader, der 
blev erobret for Slesvigholstenismen, var Byerne og Slogsherred, men ikke Angel. 
Det kaster ogsaa Lys over Forhold i Nutiden.

Efter en Middag i Kvartererne samledes man atter i »Har
monien «s gamle Festsal, baade Gæster og Værter, ved smukt pyn
tede Kaffeborde i den hvide Sal. En virkelig Feststemning skab
tes der langs de hvide Borde med de mange »blaa Sangbøger«, 
der flittigt blev brugt ind imellem de mange baade lange og korte 
Taler. Adjunkt A. Diemer havde i Anledning af Aarsmødet skre
vet en udmærket Sang, der sammen med 2 andre Sange af samme 
Forfatter gjorde megen Lykke.

Stiftamtmand Haarløv bød Gæsterne Velkommen, idet han 
udtalte, at det havde været en Berigelse for alle at høre de ud
mærkede Foredrag i Dagens Løb. Efter Dieniers Sang fik Dr. 
phil. Bobé Ordet for at fortælle om Herrnhutterne.
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I Grønland, hvor Taleren havde opholdt sig en Tid, havde de lært Befolk
ningen meget. De havde anlagt de kønneste Kolonier. Taleren oprullede mange 
smukke Billeder fra vort store Biland og udtalte sin dybe Sympati for disse stille, 
flittige Medlemmer af Brødremenigheden, der havde virket over den hele Jord, 
tit under meget bitre Kaar. Vi kan kun, sagde Dr. Bobé til Slut, være glade ved, 
at en af deres Menigheder (i Christiansfeld) er kommen hjem til os, og vi vil 
sende dem en venlig Tanke for deres store Troskab og deres ærlige og gode 
Arbejde.

Efter at Stiftamtmand Haarløv under Forsamlingens levende 
Tilslutning havde takket Dr. Bobé, holdt Redaktør Svertsson Vel
komsttalen til Gæsterne.

Taleren bød de danske Historikere velkommen til Sønder
jyllands Jord og vilde i denne Forbindelse fremsætte et Par jævne 
Lægmandsbetragtninger om den Betydning, dansk Historieskriv
ning har haft for Nationalitetskampen. Denne kan dateres fra 
de Dage i 1830, da Uve Jens Lornsen under sin Virksomhed i 
Kiel for en Personalunion mellem Kongeriget og Hertugdøm
merne stødte sammen med Professor Chr. Paulsen fra Flensborg 
og udtalte de kendte Ord: »Gamle historiske Forhold vedkommer 
ikke os. Vi vil det nu saadan, og enhver Tid danner sig sine egne 
Tilstande«. Saa kom Chr. Paulsens Skrifter om slesvigske For
hold, og fra da af var Historikernes Arbejde indgaaet som et vig
tigt Led i den nationale Kamp.

Det kunde ogsaa gøres behov, at der blev lyst op i det Mørke, 
der laa over Landet. I 1809 udkom der en »Geografisk Haand- 
bog«, skrevet af en Adjunkt Kofod ved Kathedralskolen i Køben
havn, hvori »Hertugdømmet Schleswig« blandt andet betegnes 
som »fordum et tysk Markgrevskab, siden for det meste forenet 
med Holsten, indtil Frederik IV. bemægtigede sig samme« osv. 
Heroverfor stillede Taleren en Udtalelse af Bibliotekar Dr. Pauls 
i Kiel (»Zeitschrift der Gesellschaft fur Schl. Holst. Geschichte« 
for 1921), hvori dansk Historieforsknings Arbejde med Hensyn 
til Hertugdømmernes nyere Historie anerkendes som værende 
langt forud for det tyske af samme Art. Mellem disse to Yder
punkter ligger dansk Historieforsknings Indsats, der har haft 
saa overordentlig stor Betydning for vor Kamp hernede (A. D. 
Jørgensen, P. Lauridsen og flere). Det gælder om i en Strid som 
den, vi har staaet i og som andre nu fører videre, længere sydpaa, 
at bevare det dybe Aandedræt, uden hvilket den Nutid, vi er stil
let midt i, let bliver isoleret og underlig formaalsløs. Valdemar 
Rørdam siger: »Dybt Aande skal Du drage, som tusind Aar er 
Folkets Dag«. Vi maa have os selv bragt i det rette Forhold til 
Fortid og Fremtid, laa os selv indstillet som et Led i den lange 
Kæde, en Ener i Historiens Strøm, maaske en forsvindende lille 
Ener, men alligevel en Ener, der har sin Opgave, maa fylde sin
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Plads og gøre sin Pligt. Det kan Historikerne hjælpe os til, idet 
de giver os de dybe Perspektiver og det store Overblik.

Under alt dette har det været vor Stolthed, at dansk Historie
skrivning stadig mere har bestræbt sig for en til det yderste ret
sindig og sandhedskærlig Værdsættelse af os selv og de andre. 
(Hør!) Det giver fast Bund under Fødderne, og vi er overbevist 
om, at den vedblivende vil kunne gaa den Vej. Ligesom vi tror, 
at Genforeningen har givet den ny Tilskyndelse til at arbejde 
hernede. Der er nok at gøre, og vi ser hellere, at det er danske 
Videnskabsmænd, der skriver Vor Frue Kirkes og Haderslev Bys 
Historie, end tyske, som det for Tiden er Tilfældet. (Hør!) Men 
for saa vidt er Aarsmødet da ogsaa et godt Varsel, og ikke mindre 
Professor Fabricius’s Foredrag i Dag om Resultatet af Studier 
vedrørende sønderjyske Forhold i 40-erne. Dansk Kunst, dansk 
Videnskab og dansk praktisk Foretagsomhed maa nu under
lægge sig Landet. Botanikerne, Arkæologerne (Udgravningerne 
paa Als) og Dansk Hedeselskab er stærkt i Gang med Arbejdet. 
Historikerne maa slutte op snarest. Et Leve for dansk Historie
forskning og en Tak for dens uangribelige Arbejde i Retning af 
at kaste Lys over sønderjyske Forhold og saaledes skaffe os straa- 
lende blanke Vaaben til vort national-politiske Rustkammer. 
(Hurra!)

Professor Fabricius mindede om, at Haderslev altid har 
været et Stridens Æble baade i Politik og i Poesi. Taleren frem
drog Minder fra sit første Besøg som ung Student her i Byen. Paa 
en Markedsdag havde han i en Restauration truffet en Del unge 
Landmandssønner, der havde drøftet, hvem der havde tegnet 
Subskription paa Danmarks Riges Historie. Senere viste det sig, 
at Landbefolkningen hernede havde tegnet sig 10 Gange saa tal
rigt som i andre Landsdele.

Professoren sluttede med at ønske for Haderslev, at dens 
Fremtid maatte blive lys og lykkelig. Haderslev leve! (Hurra!)

Derefter talte Pastor Thade Petersen, der oprullede en Række 
Billeder fra Haderslevs ældste Historie indtil vore Dage og førte 
Gæsterne rundt til de historiske Steder i Byen. Det var baade 
mørke og lyse Billeder, der blev fremvist. Taleren sluttede med 
et Leve for Danmark.

Efter Sangen »Det haver saa nyligen regnet« paapegede Dr. 
Marius Kristensen forskellige positive Urigtigheder i nogle Af
handlinger om Sønderjylland i »Schl.-Holst. Kunstkalender«. Vi 
maa have et Udkigstaarn her i Sønderjylland til at fortælle os, 
hvad der er rigtigt. Vi er rede til at følge Redaktør Svenssons 
Opfordring, men Sønderjyderne maa selv være med. Det maa 
ikke vare længe, før »Sønderjyske Aarbøger« atter udkommer. 
(Hør!)
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Adjunkt Dienier talte, efter at man havde sunget »Vort Mo- 
dersmaal«, om Modersmaalets Digter Lembcke. Taleren frem
drog mange smukke Enkeltheder om denne Danskhedens For
post fra Tiden mellem Krigene og sluttede med et Leve for vort 
Flag-

Generalløjtnant Tiiæen holdt en saare vittig Tale, der Gang 
efter Gang vakte stormende Munterhed. Han havde i disse Dage 
hørt saa meget, at Ørerne var ved at falde af. Men meget af det 
var saa godt og værdifuldt, at et Leve for Talerne var paa sin 
Plads.

Direktør Callø talte for at tage Arbejdet op igennem et hi
storisk Samfund hernede, og Proprietær Hjort, Baagegaard, fore
slog, at man holdt det næste Aarsmøde i en af de andre sønder
jyske Byer. Redaktør Eliassen meddelte, at man allerede har gjort 
det første Skridt til at faa Sønderjyllands historiske Tidsskrift 
udgivet igen. (Hør!)

Direktør Bonde udbragte med stærk Tilslutning et Leve for 
Kongen (man sang staaende 1. Vers af »Kong Kristian«), og 
Aakjær takkede Værterne og udbragte et Leve for dem.

Professor Fabricius tog derefter Ordet for at hædre Fælles
foreningens tidligere Formand Professor Hans Olrik og foreslog, 
idet han betragtede Selskabet som Medlemmer af Repræsentant
skabet, at udnævne Professor Olrik til Æresmedlem. Forslaget 
blev selvfølgelig vedtaget under Hyldest til det nye Æresmedlem.

Professor Olrik takkede for den store Ære, navnlig da Ud
nævnelsen var foregaaet i den historiske Sal paa »Harmonien«. 
Taleren omtalte de historiske Samfunds Fremkomst og deres Be
tydning. En Professor sagde engang: Hvorfor skal vi vide noget 
om Erik Lam? Jo, det er netop det, vi skal. Bortset fra ,at Erik 
Lam var en meget fremragende Konge, i hvis Tid Bygningsværker 
som Viborg og Ribe Domkirker blev rejst, er det altid af Vigtig
hed for et Folk at være i Føling med sin Fortid. Historien er i 
Virkeligheden os selv, Redaktør Svensson havde her lagt Finge
ren paa det rette Sted. Efter at have hædret Mindet om den ge
niale Historiker »Sønderjyden A. D. Jørgensen« udbragte Profes
soren et Leve for en Historieskrivning, der intet besmykker, men 
kun meddeler Sandheden i alle Forhold.

Klokken var efterhaanden bleven mange, og Stiftamtman- 
den mindede om Kong Valdemars Ord: I Morgen er der atter 
en Dag! Efter Salmen »Kongernes Konge« sluttede den udmær
kede Aften og for Historikerne unægtelig lidt lange og anstren
gende Dag.
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SØNDAG D. 25. JUNI. 
UDFLUGT OG OFFENTLIGT MØDE.

Søndag Morgen KL 6 mødtes Deltagere og Værter paa Mar
kedspladsen ved »Gravene«, hvor Omegnens Landboere med 
største Elskværdighed havde stillet deres smukke Befordringer til 
Raadighed, og med 6 unge Sønderjyder i Spidsen, i Ringrider- 
Dragt med hvide Jockeyhuer og grønne Livskærf, satte det lange 
Vogntog paa henved 30 Vogne sig i Bevægelse ud af Byen, ud 
gennem Mastrup med Pamhule Skov som Maal. I Mastrup var 
der Flag ved Flag, og det lange Vogntog vakte megen Opmærk
somhed. Da man havde passeret Mastrup, begyndte det at regne 
temmelig bravt. Men Selskabet mistede ikke Humøret. Man 
kørte lige til Christiansdal, hvor den medbragte Frokost spistes. 
Derfra kørte eller gik man til Tørning Mølle, hvor Mølleejer Bog
sen og Frue med stor Gæstfrihed stillede hele deres smukke Hjem 
til Historikernes Raadighed. Da Hr. Boysen havde bedt Selskabet 
om at lade, som om det var hjemme, holdt Musemusinspektør 
Chr. Axel Jensen et Foredrag om Tørning Slot.

Der var en Tid i Danmarks Historie, da Borgerne spillede en stor Rolle. 
I det 13. og 14. Aarhundrede dukker Tørning Slot op for første Gang. Men man 
véd ikke nøjagtigt, hvor gammelt det er. Det nævnes paa Grev Gerts Tid, hvor 
Ilennike v. Ilummersbuttel fik Tørning Len sammen med Hindsgavl og det halve 
af Fyn. Paa den Tid er der en holstensk Familie, der spiller en stor Rolle i 
Landet, det var Limbækkerne. Ridder Claus Limbæk var bleven gift med en 
Adelsfrue, som bragte ham Tørning Slot i Medgift. Da han vilde tage Slottet i Be
siddelse, mødte Bønderne ham med Modvilje. Han rider hjem, og paa sin Kones 
Raad henter han mange rustede holstenske Svende, og nu tager Bønderne 
imod ham.

Baade Claus Limbæk og dennes Søn Hennike laa i Fejde med Valdemar 
Atterdag, der gentagne Gange belejrede Slottet. Sønnen sad og balancerede mellem 
Magthaverne i Syd og i Nord. Han sluttede sig senere til Dronning Margrethe 
og fik Varde og Ribe Syssel i Len og Gram Herred i Pant. Han faldt i 1404 i 
Ditmarsken. Hans Søn Claus Ilennikesøn blev fornærmet af Erik af Pommern. 
Claus opsagde Kongen Huldskab og Troskab, og Kongen stævnede ham paa 
Thinge 2 Gange. Men han kom ikke. Han sluttede sig derimod til de holstenske 
Hertuger, hvorved han fik Gram, Hvidding, Frøs og Kalvslund Herreder i Len. 
I 1422 belejrede Kong Erik Borgen, men de holstenske Grever kom Claus til 
Hjælp, og Kongen tabte Slaget. I 1428, efter at Claus Hennikesøn er død, fik IL 
Ahlefeldt Slottet i Pant. Hans Søn Hans fik Gram Herred i Eje for 1000 Mark 
Lybsk. Hans Ahlefeldt faldt i Ditmarsken. Hans Enke solgte Slottet til Kong 
Hans, hvis Dronning Christina ofte har boet hernede.

Man hører senere kun med Mellemrum om Tørning. I 1533 fødtes den 
senere Rigsraad Jørgen Rosenkrantz paa Slottet, og længere fremme tilfaldt det 
Hertug Hans den Ældre, efter ham Frederik den Anden og hans Efterfølgere. Efter- 
haanden forsvinder Slottet, og man hører kun Tale om Ladegaarden og Møllen.

Taleren skildrede nu, hvorledes de forskellige Volde er dannet samt deres 
Anvendelse. Der har af de belejrende været anlagt Bolværker, og disse ses endnu 
rundt om i Nabolaget. Gamle Voldsteder har man mange af hernede, foruden 
Tørning ved Jels, Bjerndrup, Tovskov, Ejsbøl og andre Steder. Disse Volde burde

Fortid og Nutid. IV. 15
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frivilligt fredes, saa a-t de til sene Tider kan minde om, at Sønderjylland har 
været et omstridt Land. (Bifald.)

Efter at Stiftamtmanden havde takket Foredragsholderen, 
udbragte Professor Fabricius et Leve for Slægten Boysen, der 
altid har været et af Danskhedens faste Punkter i Haderslev Amt.

Vært og Værtinde bød nu paa en Forfriskning, Vin og Kranse
kage, og derefter besaa man Ruinen og de forskellige Voldgrave, 
ogsaa et af Bolværkerne ude i Skoven. Saa gik det hjemad igen 
nord om Haderslev Dam i smukt Vejr, og ret forsinkede ankom 
Deltagerne igen til Byen. Man kunde lige naa hjem, til det of
fentlige Møde paa Bøghoved skulde begynde.

Ved 4-Tiden samledes man i den store Sal, hvor Stiftamt
mand Haarløv bød Velkommen, og efter Afsyngelsen af »Jylland 
mellem tvende Have« talte Dr. phil. Marius Kristensen, Askov, 
om De sønderjyske Runeniind esmær ker, som foran i dette Hefte 
bringes i sin Helhed.

Stiftamtmand Haarløv takkede Dr. Kristensen for Foredra
get og for hans udmærkede Virksomhed, der har omhandlet dansk 
Litteratur og Sprog fra de ældste Tider.

Efter Sangen »I alle de Riger og Lande« fulgte Professor 
Hans Olriks Foredrag om Knud Lavord.

Runestenene fortæller, at Sønderjylland har været ét med Danmark fra 
ældgammel Tid. Men hvorledes blev Sønderjylland noget for sig selv? Der var 
her en Grænse-Jarl, der skulde vogte Landet for ydre Fjender. Af disse Jarler 
blev Knud Lavard den mest navnkundige. Paa hans Tid var Tilstandene baade 
udadtil og indadtil meget urolige. <1 de sønderjyske Sysler var der fuldt op af 
Røvere og Tyve, og Venderne gjorde stadig Indfald. Da han var bleven Jarl, 
begyndte han at foretage smaa lynsnare Togter mod Fjenderne, der stadig 
generede Grænsen. Det hjalp. Han gjorde kort Proces med Tyve og Røvere. 
De blev hængt uden Hensyn til Rang og Stand, og derved blev der Ro i Landet. 
Paa mange Omraader var Knud Lavard en Banebryder. Han indførte helt nye 
Principper for Befæstningsværker, saaledes blev Slesvig By stærkt befæstet med 
en Ringmur. Ogsaa rent personligt besad han udmærkede Egenskaber. Han var 
retfærdig og højsindet og kunde ofte gaa mod Kongens Hensigter, naar denne 
gjorde noget forkert.

Knud Lavard var aandelig set et Hoved højere end alt Folket, og han blev 
af stor Betydning for Danmarks Historie. Ordet Lavard betyder egentlig Bord
dækker eller Herre. Man har noget lignende paa Engelsk i Lord. Han var 
jævn i sin Færden og var blandt andet Oldermand i Edslaget i Slesvig, hvor Bor
gerne samledes. Han var Kirkens lydige og fromme Søn og foretog et Korstog 
til Smaaland. Han indførte Told, hvilket jo var et Kulturfremskridt, selv om man 
ikke ynder Tolden. Senere blev Knud Lavard Vendernes Høvding, ved at han 
arvede Landet efter Kong Lothar. Historieskriveres Udtalelser om, at Knud La
vard var en Forløber for Holstenismen, kan ikke passe. Thi Knud Lavard var 
kun Høvding for Venderne, i Sønderjylland var han Grænsevagt.

Taleren kom derefter ind paa Mordet i Haraldsted. Kunde det ikke have 
været undgaaet? Sikkert. Men Knud Lavard var en redelig Natur og blev ikke 
mistænksom. Mordet, den 11. Januar 1131, blev Indledning til en forfærdelig Tid
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for Danmark. Borgerkrigen rasede i mange Aar og sluttede først, da Knud 
Lavards Søn Valdemar sejrede i Slaget paa Grathe Hede. Knud Lavard med det 
lyse, glade og typisk danske Sind vil altid staa for os som et ædelt og karakter
fast Menneske, som Sønderjylland kan være stolt af. Gid hans Minde maa leve 
længe blandt os. (Bifald.)

Stiftamtmand Haarløv takkede Professor Olrik for det in
teressante Foredrag, hvorefter Professor Fabricius takkede for al 
den Gæstfrihed, Medlemmerne havde mødt her i Byen. Taleren 
takkede først Stiftamtmanden for hans store Arbejde for at faa 
Arrangementet i Orden, ligeledes de 3 Udvalg, Værterne, Vogn
ejerne og alle dem, der havde paahørt Foredragene. En varm 
Tak.

Med Sangen »Der er et yndigt Land« sluttede Sammenkom
sten, og Aarsmødet var til Ende.

DANSK FOLKEM USEUMS VIRKSOMHED I 
FINANSAARENE 1920—21 OG 1921—22.

Siden Dansk Folkemuseums Stiftelse 1885 har denne Samling 
staaet som en selvejende Institution, ledet af Museets Grundlæg
ger og Skaber, Direktør Bernhard Olsen, og af en Tilsynskomite, 
men det har længe været paatænkt, at Samlingen under den ene 
eller anden Form skulde forenes med Nationalmuseets 2. Afde
ling, og allerede i en Aarrække har Samarbejdet mellem de to 
Søstermuseer været særdeles intimt. Da Direktør Bernhard Ol
sen efter en mere end 40-aarig Virksomhed nedlagde sit Hverv 
og trak sig tilbage til et velfortjent, men indtil hans sidste Syg
dom og Død virksomt Otium, foregik den administrative Sam
mensmeltning 1. Juli 1920. Tilsynskomiteen, der foruden Direk
tøren bestod af Folketingsmand J. C. Christensen som Formand, 
Generalkonsul Claudius, Hypotekbankdirektør Jensen-Sønderup, 
Læge J. V. S. Johnsson samt Museumsinspektør, Magister Chr. 
Axel Jensen, den sidste som Undervisningsministeriets Repræ
sentant, overdrog Samlingerne til Staten, hvis administrative og 
bevilgende Myndigheder samtidigt med beredvillig Forstaaelse af 
Museets Tarv gav det forøgede Bevillinger og forøget Personale,

15
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saaledes at det nu foruden den administrerende Inspektør har 
tre Underinspektører.

Betydningen af denne administrative Ordning behøver ingen 
udførlig Forklaring. De Samlinger, som nu er overgaaede til 
Statsejendom, er vurderede til henimod en Million Kroner, men 
denne Sum giver kun en mangelfuld Forestilling om deres sande 
Værd, der i'kke lader sig ansætte i Penge. Takket være Stifterens 
Initiativ og mangeaarige Arbejde rummer Dansk Folkemuseum 
nemlig et uerstatteligt Materiale til Belysning af dansk By- og 
Landbokultur i Perioden c. 1650—1850, og det vilde nu være al
deles umuligt at tilvejebringe en lignende Samling, selv om ogsaa 
Penge og Tid stod til Raadighed i ubegrænset Maal.

I det ydre kan Foreningen mellem de to Museer indtil videre 
kun give sig faa og lidet følelige Udslag. Folkemuseets store og 
smukke Bygningssamling, Frilandsmuseet ved Lyngby, er ifølge 
Sagens Natur bundet til den Plads, hvor den er vokset op, og 
skønt de lejede Museumslokaler i København er i højeste Grad 
utilstrækkelige, utrygge og uværdige for en national Samling, 
synes enhver Ændring at maatte udskydes, indtil det samlede 
Nationalmuseums Nybygningsspørgsmaal har fundet sin endelige 
Løsning. Selv mindre Omflytninger og Udvekslinger kan kun 
iværksættes efter ganske ringe Maalestok, bl. a. fordi National
museets egne Pladsforhold er næsten lige saa fortvivlede som 
Folkemuseets.

Ventetiden, indtil Byggesagen er afgjort, maa udnyttes paa 
anden Maade, og det foreløbige Maal maa være at fæstne og ud
vikle Museets udadvendte Virksomhed, særligt i yderste Øjeblik 
at organisere det museums mæssige Studium af vor gamle Landbo
kultur. Paa dette Omraade har dels Landbrugsmuseet ved 
Lyngby, dels Dansk Folkemindesamling i København præsteret 
meget og værdifuldt Arbejde, men der er stadigt Felter, som i 
høj Grad tiltrænger Behandling. Folkemuseets nu afgaaede Ko
mité har som to saadanne Emner gentagne Gange fremhævet 
Bønderbygninger og Folkedragter*)- — Hvad særligt Folkedrag
terne angaar, havde Komitéen overtaget Museumsinspektør Chr.

*) Sml. J. Olriks og Chr. Axel Jensens Spørgeskemaer i Dansk historisk 
Fællesforenings Meddelelser Nr. 2 (Maj 1910).
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Axel Jensens Dragtsamling, der var tilvejebragt som Supplement 
til Folkemuseets ældre Dragtserier og ledsagedes af en Række 
skriftlige, paa selve Stedet indsamlede Oplysninger om de for
skellige Egnes Dragtskikke; den havde givet Frk. Elna Mygdal 
Ansættelse som Specialist paa dette Omraade, og den havde ende
lig opnaaet, at der paa Finansloven 1920—21 optoges første Del 
af en femaarig Bevilling paa ialt 12,500 Kr. til Studierejse og Ind
samling af Meddelelser om Folkedragter. Det Indsamlingsarbejde, 
som er udført i de sidste to Aar, hviler saaledes paa det Grund
lag, som Komiteen har tilvejebragt, og takket være den givne 
Bevilling har Underinspektør, Frk. Elna Mygdal, der tidligere 
især har gjort Indsamlinger paa Heden og paa Amager, nu kun
net besøge andre Landsdele og tilvejebringe indgaaende og nøj
agtige Oplysninger om de stedlige Dragtskikke. 1920 besøgtes 
først Røsnæs, hvor Folkemuseets Arbejde ivrigt støttedes af Kal- 
lundborg og Omegns Museum og dets Leder, Kredslæge J. S. 
Møller, hvis store Fortjenester af Røsnæsstudiet ikke behøver at 
fremhæves, senere Samsø, hvor Samsømuseet og en Række Pri
vatpersoner, især Maler Johnsen i Nordby, ogsaa ydede redebon 
Hjælp. Paa en følgende Rejse besøgtes Rersø og Landsgrav samt 
Museerne i Sorø, Næstved, Vordingborg, Stege, Nykøbing F. og 
Maribo som en Forberedelse af Studiet ude paa Landet i disse 
Egne. 1921 undersøgtes især Falster og Dele af Lolland, hvor 
der vistes megen Interesse og Velvilje, samt Haderslev- og 
Aabenraaegnen, hvor bl. a. Gaardejer J. Riis, Barsmark, paa 
mange Maader fremmede Arbejdet, Als og Rømø. Til denne Rejse 
sluttede sig Museumsbesøg i Flensborg, Slesvig, Kiel, Hamburg, 
Altona, Gliickstadt, Meldorf, Heide, Husum og Føhr, og Museets 
Repræsentant overværede desuden Nationalfesten i Ribe den 3. 
Juli med dens Opvisninger af Folkedragter fra Landets forskel
lige Egne.

Ogsaa en systematisk Undersøgelse af Landets gamle Bøn
derbygninger er det nu lykkedes Museet at iværksætte. Arkitekt 
H. Zangenberg, der allerede i en Aarrække har »studeret sjælland
ske Landbygninger, har 1920 berejst Egnen mellem Viborg og 
Randers og i Løbet af en Maanedstid opmaalt, fotograferet og be
skrevet henimod 30 typiske ældre Gaarde og Huse. Fuldstændig
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maalt er en ejendommelig Gaard i Vinkel ved Viborg, som Evald 
Tang Kristensen allerede for en Snes Aar siden henledede Op
mærksomheden paa, og hvis ældste bevarede Dele synes at 
stamme fra den senere Middelalder. 1921 er paa lignende Maade 
gennemgaaet Refsnæs og Reersø, og endvidere er der undersøgt 
en Del Stubmøller*).

Hvad Frilandsmuseets Bygninger angaar, har Rejserne ikke 
tilført Frilandsmuseet større Erhvervelser. Prisforholdene har jo 
været lidet gunstige for Indkøb og Flytning af større Bygninger.

Fig. 1. Skvætmølle fra Åhylte.

Dog er der benyttet en gunstig Lejlighed tsil at erhverve og overflytte 
til Folevad en Skvætmølle (Fig. 1) fra Åhylte i Kinnared Sogn, lig
gende i Smaaland lige ved Hallandsgrænsen. løvrigt har Arbej
derne ude i Frilandsmuseet væsentlig taget Sigte paa den almin
delige Vedligeholdelse og Sikring, ikke mindst af de mange Smaa- 
sager og Textilier i de gamle Bygninger. Det er ogsaa af Hensyn 
til Genstandenes Bevaring, at der er taget den Bestemmelse kun 
at holde Frilandsmuseet aabent for Publikum i Sommersæsonen 
(1. April—15. Oktober). I den kolde og fugtige Aarstid bliver

*) Som Støtte for disse Undersøgelser har Museets tidligere Tilsynshavende 
skænket det sine Samlinger af Noter og Skitser vedr. landlige Bygningsskikke.
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nemlig Vævninger og andre ømtaalelige Sager nu nedtagne og 
hengemte.

Paa næsten alle andre Omraader har Samlingernes Tilvækst, 
baade ved Gaver og ved Indkøb, været særdeles anselig, og selv 
en kort Gennemgang af Museets vigtigere Nyerhvervelser kan 
give en Oversigt over alle de Omraader, som dets Samlervirksom
hed omspænder.

Samlingen af kirkelige Sager har faaet sin væsentligste For
øgelse derved, at Nationalmuseets i de senere Aar tilvejebragte 
Serie af Smedejærnsmonumenter fra Landsbykirkegaarde er 
overflyttet til Lyngby, hvor de midlertidigt er bievne opstillede 
i Loftshuset sammen med andre forskellige Gravminder. Ikke 
blot Gravtræer og Trækors, men ogsaa de smedede Monumenter 
fortrænges nu selv i Landets mest afsides Egne af Marmortavler 
og polerede Granitstøtter, og Prøver paa disse ofte smukke og gode 
Landsbysmedearbejder fortjener derfor at samles og bevares, 
inden de helt forsvinder. Til de Exemplarer, som National
museet tidligere har modtaget, er yderligere som Gaver fra Kirke
styrelserne kommet et Monument fra Gassum ved Randers og to 
fra Herlufmagle ved Næstved, det ene over Smed H. P. Christen
sen (f 1860), det andet over en Smedekone (f 1890); det bør frenr- 
hæves, at Slægten har givet sit Samtykke til Monumenternes Op
bevaring i Museet. En ligeledes gennem Nationalmuseet mod
taget Gave fra Kirkebestyrelsen er en »Kirkerist« fra Onsbjerg 
paa Samsø; Ordet træffes hyppigt i gamle Dokumenter, og Gen
standen, der nu sjældent ses i Brug, er et Jerngitter, der har ligget 
vandret over en Grube foran Kirkegaardslaagen og har spærret 
Adgangen for Smaakreaturet. Af Smaasager kan nævnes en Sølv
klokke til en Pengetavle (1804, med Odense Bymærke), et Bro
deri fra et Ligtæppe samt flere Salmebøger med sølvbeslaaede 
Bind.

Museets meget betydelige Samling af Lavssager er forøget 
med et Tinkrus, »zugehoriig der fremden Maurergesellschafft in 
Copenhagen, errichtet der 13ten August 1830, erneuert der 20ten 
Februar 1847«, samt et Exemplar af det københavnske Murer
lavs Ligbærer tegn fra 1701.

Af Bygningsdele er erhvervet et Sæt Vinduesfløje med bly-
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indfattede, delvis fornyede Ruder, stammende fra Kompagni
stræde Nr. 16 i København, og en tofløjet Gadedør i Louis-XVI- 
Stil fra Flensborg. Den forud meget store Serie af Jernovne, som 
er opstillet i Frilandsmuseets Ovnhal, er vokset dels ved et Bytte 
med Kunstindustrimuseet, dels ved forskellige Gaver; flere Pla
der er skænkede af Direktør Chr. Andersen, Helsingør Skibs- og 
Maskinværft, og en fuldstændig toetages Vindovn med Christian 
7.s Portræt, støbt paa Fritsø Værk 1774, er en Gave fra Støberi
konsulent F. Krog, Lillerød. En ejendommelig Storplade fra 1695, 
med Navnene »Caspar Hermann Hausman« og »Karen Haus- 
mans, gebohrne Tollern« samt talende Vaabenmærker er fundet 
under en Skorsten i det Holmblad’ske Landsted (nuv. Amager
brogade Nr. 25); købt er et rigt graveret Ovnrør af Kobber. Den 
vigtigste Erhvervelse af mur- og nagelfast Indbo er dog et Sæt 
Gyldenlæder, som stammer fra Herregaarden Gml. Estrup ved 
Randers; i Ornamentikken, der tilhører Tiden ca. 1725, gen
tager sig et Landskab med Slot og Landsby, Hyrde og flyvende 
Merkur og et Søstykke med en Tomaster, et Skjold med de 
sammenslyngede Bogstaver J E samt Omskriften IAGOP E. 
GIDEUS, formodentlig Navnet paa den Bestiller, til hvem Møn
steret først er gjort.

Meget righoldige er Forøgelserne paa Møblernes Omraade. 
At Møbler i Barokstil fra Slutn. af 17. Aarh. er købt et Par Borde 
med Kugleben, det ene sjællandsk, det andet slesvigsk, en delvis 
sortfmeret Egetræskiste med Profilfelter og drejede Søjler (fra 
Kindertofte ved Slagelse), Forsiden af et malet Skab med to ube
kendte borgerlige Vaaben, Navnebogstaverne FVG og FAVG 
samt Aarstallet 1673 (fra Flensborg?) og en læderbetrukket, mes- 
singbeslaaet Fyrretræskiste af en c. 1700 almindelig brugelig Art; 
det erhvervede Exemplars Spejlmonogram M B skal henvise til 
et Medlem af Adelsslægten Brockdorff. Meget ejendommeligt er 
et Skuffemøbel (Kontor) af malet Egetræ, stammende fra Avnbøl 
paa Als og efter Traditionen tidligere bortauktioneret fra Augu
stenborg; bag to Fløjdøre, hvis Indersider dækkes af Landskabs
billeder, findes, øverst et større Rum, hvis Laag er dekoreret med 
en Jagtscene, medens der paa en Forklap er malet et Penge- og 
Smykkeskrin samt »Gott Allein die Ehr. Anno 1706«, og der-



225

under fem Skuffer, alle med malede Landskaber. Fra Beg. af 
18. Aarh. stammer endvidere et kun fragmentarisk bevaret, malet 
Klædeskab med et allegorisk Billede, Troen (skænket af en 
unævnt Giver) samt et Egetræschatol med indlagte Baand og 
Stjærner af vekslende gult og sort Træ; denne Dekorationsmode, 
der er typisk for Datidens jævnere Borgermøbler og senere blev 
meget yndet paa Amager, er mellem Erhværvelserne desuden re
præsenteret af et lille Syskrin med Aarstallet 1737. Et andet Sy
skrin, dekoreret med udklippede og paaklistrede Kobberstik, re
præsenterer en i 1730’eme opkommen fransk Mode. Af indkøbte 
Stole fra samme Periode viser en Vraastol en Prøve paa kinesisk 
Lakmaleri, medens en højrygget Stol af poleret og delvis fineret 
Bøgetræ i sin Type svarer til engelske Queen-Anne Stole og 
maaske er importeret fra England eller Nederlandene. Særdeles 
betegnende for den stærke engelske Strømning i dansk Møbel- 
haandværk efter Midten af 18. Aarh. er en fra Fyn stammende 
Bøgetræsstol, hvis Former, baade den elegant komponerede 
Tremmeryg og de enkle, firkantede Ben, nøje efterligner en 
Stoletype fra Thomas Chippendales berømte Værksted.

Ved Erhværvelserne paa dette Omraade har det særligt været 
tilstræbt at komplettere Samlingen af Møbler i nyklassisk Stil, 
der hidtil har været yderst sparsomt repræsenteret i Museet. Som 
Exempler paa den engelske Paavirkning, der paa mange Maader 
blev bestemmende for vor hjemlige Empirestil, er bl. a. erhværvet 
en Cedertræs Armstol i den engelske Møbelsnedker Hepplewhites 
Maner, og en Del Bøgetræsstole i samme Stilmaner, de sidst
nævnte stammende fra et gammelt københavnsk Hjem (Vinhand
ler Jacobsen, gift 1790, Hj. af Pilestræde og Sværtegade). Fra 
samme Hjem og fra omtr. samme Tid stammer -et forgyldt Pille
spejl. Mere udprægede, men -dog ret tidlige Empirem'øbler er for
skellige Birketræsstole med indlagte, geometriske Ornamenter (den 
ene fra Frederikssund, Gave fra Museumsinspektør Olrik, andre 
fra Roskilde), en Birketræssofa (Fig. 2) med indlagte Vifteorna
menter og Pyramider, et nydeligt, men noget provinsielt Arbejde, 
efter Sigende stammende fra en jydsk Herregaard, samt et enkelt, 
ligeledes jydsk Birketræsbord. Det er meget sandsynligt, at ad
skillige af disse Birketræsmøbler er tilvirkede i Perioden 1807
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—14, da Fastlandsspærringen standsede Importen af Mahogni
træet; forsaavidt man for Tiden er istand til nøjere at tidsfæste 
vore altfor lidt studerede hjemlige Empiremøbler, synes det ial- 
fald sikkert, at Indlægninger i geometriske og arkitektoniske 
Mønstre gennemgaaende er ældre end vegetabilske og figurlige 
Motiver. Af mahognifinerede Møbler med geometrisk Indlægning 
er erhværvet et halvrundt Sybord (fra Kolding) og fire Stole 
samt en Kommode med buet Forside, der dog langs de lodrette 
Kanter er dekoreret med Bladværk. I denne Sammenhæng kan 
ogsaa nævnes en lille Tekasse med en indlagt Konkylje, et en
gelsk Motiv, der ligeledes tilhører Mahognimøblernes ældre Sta-

Fig. 2. Birketræsofa i tidlig Empirestil.

dier. Blandt flere større og mindre Pillespejle er det anseligste 
dekoreret med en indlagt Fremstilling af Pluto, medens der paa 
Rammens Hjørner findes Messingrosetter. Rigere, sikkert fran
ske Messingornamenter, anbragte i Smaafelter med blaamalet 
Bund, findes paa et stadseligt Mahognibord, hvis omvendt T-for
mede Ben er smykkede med udskaarne Bøjler, der foroven ender 
i Ørnehoveder, forneden i Løvepoter*). Et Exempel paa, hvor
ledes den franske Empirestils Messingbeslag især efter 1814 har 
paavirket de hjemlige Arbejders Gitrontræsornamenter, er en 
Sofa med et Par indlagte allegoriske Figurer og Egeløvsbort, og 
fra Senempirens Tid, c. 1830—40, stammer endelig en sydsjæl-

*) Et Bord af beslægtet Type er afbildet i Kunstindustrimuseets Aarbog 
1917 S. 30, et andet findes paa Frederiksborg, og flere kendes i Privateje.
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landsk, maaske i Næstved tilvirket Sofa, i hvis rige, ret stærkt 
opløste Akantusværk der er indflettet Jagt-scener*).

Ogsaa Møbler i den saakaldte »Christian 8.s Stil«, da For
mer og Ornamenter fra Senempire gled over i Nyrokoko, er re
præsenterede mellem Museets Nyerhværvelser, bl. a. ved fire Ny- 
rokoko-Stole. Andet Bohave af denne Art er modtaget efter Fuld
mægtig ved Statsbanerne Otto Heilbuth som en testamentarisk 
Gave, der er tilfaldet Museet i Fællesskab med Nationalhistorisk 
Museum paa Frederiksborg, hvor største Delen af Møblerne ind
til videre opbevares. Et Mahogni Spillebord fra Frederik 7.s Tid 
er skænket af Bogbinder Carlsen.

Som et karakteristisk Empiremøbel kan endelig nævnes et 
kakelovnssværtet Fyrretræsskab med Stukfigurer, formet ganske 
som en Jernovn fra det Meldal’ske Støberi (Vesterbrogade Nr. 
28) og endogsaa bærende Signaturen: »Vesterbroe«. Datidens 
Hang til Symmetri kunde jo føre til, at man indrettede Værelser 
med to Kakelovnsnicher og placerede den virkelige Ovn i det ene, 
en Attrap i det andet Hjørne, saaledes som det f. Ex. endnu ses 
paa Liselund, og saaledes som det sikkert baade har været i den 
nu nedrevne Ejendom i Laksegade, hvorfra »Skabet« stammer, 
og i den Museet tilhørende Hvidt’ske Stue fra Nybørs.

Ikke blot paa Møblernes Omraade, men ogsaa i andre af 
Samlingens Grupper spiller Erhværvelser af Genstande i nyklas
sisk Stil en betydelig Rolle. Af Lysestager er saaledes som Gave 
modtaget en Tinstage med Aalborgstempel fra 1798, og købte er, 
foruden et Par københavnsk stemplede Tinstager fra 1803 og et 
Par omtr. samtidige Pæretræsstager, to Par Sølvstager, begge af 
københavnsk Arbejde. Det ældste, 1790 stemplede Sæt (Fig. 3, 
Mester mærke: Gross Jespersen) er i Formerne stærkt paavirket af 
engelske Pletvarer, medens det yngste Par (1822, Mester Jacob 
Halgreen) har mere udviklede Empireformer. Et Platinfyrtøj 
efter Dobereiners System er dekoreret med et Billede af Napo-

*) Det senere provinsielle Empire-Snedkerhaandværk repræsenteres des
uden af en Egetræs-Dragkiste med Birketræsindlægning og Hjørnesøjler; den 
har særlig Interesse ved Signaturen: »Forfærdiget af M. G. Wulff, Borger og 
Snedkermester i Stege paa Møen Ao 1826 No. 1795.«



228

leon. Frk. A. Engelhart har skænket en sølvpletteret Voksstabel- 
holder fra Tiden c. 1825.

Af andre Sølvsmedearbejder er der erhværvet adskilligt Bord
tøj. Sølvbeslag har en Pibekande af Træ, et Bødkerarbejde med 
udskaarne, slyngede Navnetræk fra Tiden c. 1700, maaske gjort 
i Norge, men sidst kommende fra Faaborg. Et Sølvbæger med 
graverede Barokblomster bærer københavnske Stempler fra 1709 
(Mester: Villads Frandsen), et Sølvlaag er ligeledes københavnsk 
Arbejde, fra 1746 (Mester: Axel Krøyer). Hovedstadsmærker har

Fig. 3. Sølvarmstage. København 1790.

ogsaa en Strøstfkkerbøsse i Rokokostil (1762, G. Haas), der er 
overladt Museet af Fru Nanna Lander, samt en noget yngre Suk
kerbøsse i rig Louis-XVI-Stil (1776, Niels Pihl), medens et Par 
mindre Kanelbøsser i tilsvarende Stilvariationer samt en Tedaase 
fra 1754 sikkert er danske Provinsarbejder. Den engelsk paa
virkede, nyklassiske Retning tilhører et Saltkar fra 1790’erne, 
en Sukkerskaal (1806), en Flødekande (1812) og en Plat-de- 
menage (1814), alle af københavnsk Tilvirkning, og hertil slutter 
sig en Kaffekande af Hamburgerarbejde (c. 1800) samt en Kage
ske fra 1828, der hører til de Heilbuth’s'ke Gaver. Af andre Sølv- 
spiseredskaber er erhværvet en Ske (København 1726), en Ske 
og Gaffel med graveret Baandværk (København 1738), et Par
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Skeer med graverede, ukendte Vaaben (København 1762), syv 
Skeer af provinsiel slesvigsk Form fra Tiden omkring 1825, stam
mende fra Flensborgegnen, samt -seks Nyrokoko-Knive og Gafler 
med pressede Sølvskafter (Gaver fra Fabrikant Frederiksen, Kø
benhavn).

Blandt andre Bord- og Køkkensager kan fremhæves en større 
Samling Køkkentøj af Kobber og Tin, stammende fra Herregaar- 
den Gammel-Estrup, samt flere enkelte Genstande: en nydelig,

Fig. 4. Torvespand af Messing. 1782.

vistnok fra Odense stammende Torvespand af Messing (Fig.4) med 
Aarstallet 1782, af den fra Lahdes Billeder af københavnsk Tjene
stepiger velkendte Form, men sikkert beregnet for en lille Pige, en 
»Vaagekone« til Opvarmning af Sygemad o. 1. (københavnsk 
Stempel 1782), en Kobbertepotte med Fyrfad (københavnsk Stem
pel 1777), en KafTemaskine fra 1784 og en Temaskine fra 1817 
(ligeledes med københavnsk Stp.). Mellem Lertøj og Fajancer er 
der f. Ex. en Kageform af gulglasseret Ler (Fig. 5) med Navnet 
Jochim Kei, Aarstallet 1665 og Billeder af en Mand og en Kvinde i 
Datidens Modedragt, flere hollandske Fajancer, deriblandt et Par
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Delfter Statuetter, forestillende Køer (den ene sign.: v. Duyn) og 
en Ræk'ke Forøgelser til Museets anselige Samling af hjemlige 
Fajancer fra 18. Aarh. Fra den københavnske Fabrik i St. Kon
gensgade stammer saaledes en Apotekerkrukke og nogle Taller-
kener, fra Slesvig en Blomsterkumme og 
nogle Fade, fra Kiel en Urtepotte og et 
blaamalet Fad, fra Kellinghusen en Mad
spand m. m. Interessant paa Grund af 
Signaturstemp'let er en gulglas'seret, mar- 
momeret Potpourrivase af Kastrup-Fajan 
ce (Fig. 6), af hvis Mærkebogstaver CWM 
de to første maa forklares enten som Ca- 
strup Werk eller som Christian Wester- 
holdt, Fabrikkens Ejer, medens det sid
ste hentyder til Værklederen J. C. L. 
Mantzius (1781—94); et Par andre Prø- 

Fig. 5. Aftr.af Kageform. 1665.

ver af de forholdsvis 
kun mærkede med et

Fig. 6. Potpourrivase af 
Kastrup Fajance.

sjældne Kastrupvarer er usignerede eller 
enkelt Bogstav. Af de engelske Fajancer, 
som var de seneste danske Fabrikkers 
Forbilleder, er der især erhværvet en Del 
Exemplarer med paatrykte danske Pro
spekter, navnlig et Kaffe- og Testel med 
københavnske Billeder, fabrikeret af 
Sewell c. 1825. Lidt yngre er et Fad med 
»East view of the town Charlotte Amalie 
in the island of St. Thomas« samt et Par 
Tallerkener med Billeder af »Mr. Kjær’s 
residence & observatory«, sikkert ligele
des paa en af de tidligere dansk-vestindi
ske Øer.

Af Porcellæn er der erhværvet enkelte 
Genstande fra den københavnske Fabriks 
Blomstringstid i Slutningen af 1700’erne, 

flere Genstande fra Tiden omkring 1850, og en Del af det i 18. 
Aarh. saa yndede ostindiske Stentøj, som udførtes i Kina efter 
Bestilling fra Europa, og som det østasiatiske Kompagnis Skibe 
hjembragte fra deres Kinafarter. I denne Sammenhæng kan og-
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saa nævnes et Par kinesiske Emaillearbejder fra Midten af 18. 
Aarh., en sexkantet Blomstervase, to Tedaaser og et stort Kagefad.

Mellem Genstande af Glas er en af de interessanteste Er- 
hværvelser et lille Skrin i Form af en Ligkiste, bestaaende af 
Glasplader, som er samlede i Blysprosser, og hvis Dekoration er 
udført i Tinfolie paa Glassets Bagside, en Teknik, der brugtes 
omkring 1750. Fra 19. Aarh. stammer en Likørkaraffe med fem 
tilhørende Glas, der er skænkede af Fru Rugaard som Arvestykker 
fra Steen Steensen Blichers 'Hjem, samt nogle Genstande af Rubin
glas fra det ovennævnte Heilbuth’ske Bo.

Museets Samling af gammelt Legetøj, der for nogle Aar siden 
blev opstillet i en særlig Montre, har siden denne Ordning ved
blivende modtaget talrige Forøgelser og vokser stadigt, især ved 
Gaver. Den saa tidligt bortkaldte Kunsthistoriker Mario Krohn 
har saaledes skænket en karakteristisk Dukkebutik med to Duk
ker, en Sælgerske og en Købende, og et Lager af Modevarer, Para
plyer, Masker, Straahatte, Kapper og Klædningsstykker, alt fra 
Tiden c. 1850, en Perspektivkasse, Skyggebilleder m. m. Post- 
expedient Kannik har skænket et Dukkemøblement fra Frederik 
6.s Tid, Fru Ellen Buttenschøn en Mahogni-Himmelseng (c. 
1820), Fru H. Olrik en Spaanæske med Køer, og desuden er bl. a. 
erhværvet et Dukketeater og et Dukkekøk'ken, ligeledes fra Be
gyndelsen af forrige Aarhundrede.

Paa lignende Maade er f. Ex. ogsaa Samlingen af Syredskaber 
vokset ved adskillige Gaver; Spinderokke er saaledes skænkede af 
Postexpedient Kannik og af Grosserer Berg, en Elfenbens Traad- 
vinder af Professor, Dr. med. Chr. Jürgensen, et Par Garnvinder 
af Fabrikant Olsen, KøngsFabrikker. Og det gælder i det hele 
alle de talrige andre Serier af Smaasager, som enten belyser det 
borgerlige Hjems Kulturhistorie eller hører til det mere personlige 
Udstyr, at de øges jævnt og sikkert baade ved Gaver og ved Køb. 
At nævne alle disse Smaagenstande enkeltvis vil dog ikke være 
muligt og nøjere skal derfor kun omtales den meget betydelige 
Forøgelse af Textilsamlingen, som de sidste to Aar har bragt.

Gode Prøver paa det 18. Aarh.s Broderekunst er et Par stor
blomstrede, brogede Uldgarnsbroderier i Rokokostil, det ene paa 
en Sengekappe (Fig. 7), der skal stamme fra en jydsk Herregaard,
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det andet, i Udførelsen meget beslægtede, paa en usyet Vest. Endnu 
pragtfuldere er dog et Broderi paa gul Silke, med mangefarvede, ki
nesisk prægede Blomster, meget smukt og omhyggeligt syede med 
svær Silketraad; Broderiet er nu tildannet som Sengetæppe, men 
har oprindelig hørt til et Kjoleskørt af den i 1770’erne moderne, 
krinolineagtige Form, og ifølge Familietraditionen har det været 
syet og baaret af den norske Præstekone Birgitte Boyesen; til Mu
seet er det nu skænket af Frk. Louise O ttesen. Lidt yngre er en 
broderet, usyet Mandsfrakke af olivenfarvet Silke med silkebrode-

Fig. 7. Uldgarnsbroderi paa Sengetæppe i Rococostil.

rede Blomster fra Tiden c. 1780; baade de spinkle, lette Ornamen
ter og de raffineret dæmpede Farvetoner præges af Louis-XVI- 
Stilens Smag, og ogsaa Klædedragtens Snit stemmer udmærket 
med Traditionen om, at denne Dragt har tilhørt Finansminister 
Grev Heinrich Carl Schimmelman (1724—82). En Smule yngre 
er en Damekjole, hvis Liv er omsyet, af elfenbensfarvet Silke med 
Besætning af Kniplinger og kunstige Blomster i Guirlander og et 
(noget ældre) Sølvbroderi, der efter Traditionen har været Brude
kjole for en Dame af den Rantzauske Slægt. Fra Slutningen af det 
18. Aarh. stammer ogsaa flere Herreveste, hvoriblandt et Par 
er skænkede af Frk. Marianne Borries og har været baarne af 
Giverindens Oldefader, Godsejer P. Neergaard, en anden skænket 
af Antikvitetshandler Mohrbutter. Som Gaver er ligeledes mod
taget mange Dragtdele fra Begyndelsen af 19. Aarh., og det maa 
fremhæves, at Museet gærne opbevarer selv Dragter fra de senere 
Aar, der vel i Øjeblikket kan synes »umoderne« og uden Interesse, 
men som senere vil faa megen Betydning og da vil blive saare 
vanskelige at fremskaffe.
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I Tilknytning til Kostumesamlingen kan endelig nævnes 
nogle Billeder, der væsentlig har kostumehistorisk Betydning. En 
Ramme med Portrættegninger fra 1791, vistnok af P. Ipsen, fore
stillende Kapellan ved Frue Kirke i København, J. Winther Bent- 
zon, hans Hustru og seks Børn. En Akvarel fra Frederik 6.s Tid 
er et Familiebillede af General Rasmus Krag, hans Hustru (f. 
Sehested) og fire Børn, og en lille Medaillon med et tegnet Dame- 
portræt forestiller en Jomfru Cathrine Nielsen, bærende haarflet- 
tede Berlokker og andre Smykker, hvis Originaler sammen med 
Portrættet er skænket til Museet af Fabrikant Olsen, Køngs Fa
brikker.

Af Vævninger kan nævnes en Serviet af Linneddamask 
med et »Prospekt af »Koppenhagen«, samt det danske og norske 
Vaaben, sikkert et sachsisk Arbejde fra Beg. af 1700’erne*). Fra 
samme Tid og vistnok af samme Tilvirkning er en blaa og hvid, 
damaskvævet Dug med Scener af Kristi Lidelseshistorie og tyske 
Indskrifter, der har tilhørt en Gaardejer i Ledøje.

Saa godt som alle de hidtil nævnte Genstande tilhører de 
højere Stænders Kreds og bærer Købstædernes og det fagmæssige 
Haandværks Præg. Grænserne mellem Bybefolkningens og Land
boernes Kultur er vel ikke draget helt konsekvent, bl. a. fordi den 
aldrig har været skarp og enkel, men det er dog naturligt at ud
skille de egentlige Landbosager og at behandle dem som en sær
skilt Gruppe. Selv om Dansk Folkemuseum omfatter alle Stæn
der, er Studiet af Landbosagerne jo en af de Opgaver, som det i 
første Række skal løse/'

Medens Købstadkulturen til en vis Grad er ensartet over 
hele Landet, er Bondekulturen som bekendt i langt højere Grad 
lokalt særpræget, og det er derfor af stor Betydning efterhaan- 
den at supplere Museets Samlinger saaledes, at de enkelte Lands
dele kan blive saa fyldigt repræsenterede som muligt.

Skønt Folkemuseets Amagersamlinger fra gammel Tid har 
været usædvanligt righoldige, baade hvad Bohave og Dragter an- 
gaar, er Amagernes Kultur dog saa mangesidig og nuanceret, at 
et heldigt, samlet Køb har kunnet tilføre den en meget værdi
fuld Forøgelse. Fru Mathilde Jørgensen, Dragør, har nemlig til 

*) Sml. Elna Mygdal i Hist. Medd. om København 1922.
Fortid og Nutid. IV 16



234

Museet overladt sin righoldige Samling af Slægtsarvestykker, der 
efterhaanden var samlet i hendes Forældres Hjem af hendes 
Fader, Lods Jørgen Berthelsen og særligt af hendes Moder, Mar
chen Ole Petersen, som med Pietet har værnet om alle disse tal
rige Smaagenstande. Medens Amagersamlingen tidligere især 
kunde belyse den udpræget »hollandske.« Bondekultur i St. Mag
leby og delvis ogsaa Danskebøndernes Kultur i Taarnby og Sund
byerne, er nu hertil som den tredje særprægede Kulturkreds paa 
denne lille 0 føjet Skipperkulturen i Dragør. Hvad Møbler og 
almindeligt Indbo angaar, paavirkedes Skipperne tidligere end 
Gaardejerne af Købstadskik, og baade Møbler og Bordtøj i den 
Berthelsenske Samling illustrerer nærmest et smaaborgerligt 
Hjem fra Frederik 6.s Tid, med det særlige Søfartspræg, som Ind
købene fra Langfarterne har givet de mange Nipsgenstande. En 
meget væsentlig Bestanddel af Samlingen er dog de mange Sy
ninger og Dragtstykker, og selvom Kvindedragten i Dragør i sine 
Grundtræk var den hollandske, skilte den sig dog paa mange 
Maader fra Maglebydragten. Særligt indeholder den Berthelsen
ske Samling Amagersmykker og en fuldstændig Repræsentation 
af »Kysedragten«s forskellige Afskygninger, Forklæder af alle 
Arter og til alle Lejligheder, Hverdag og Søndag, Glæde og Sorg, 
Begravelse og Halvsorg, samt meget Børnetøj til halvvoksne Børn; 
blandt Enkeltheder kan nævnes de særegne, broderede Dragør- 
tøfler, Pudevaar til Sorg og Pudevaar med Platværksbroderier fra 
1754—56—57, et af de ældste i sin Art, som kendes fra Amager. 
Om Samlingens Omfang kan der gives en Forestilling ved exem- 
pelvis at nævne, at den indeholder henimod 100 forskellige Ama
gertørklæder.

Foruden dette store Indkøb er der erhvervet enkelte andre 
Amagergenstande, deriblandt en interessant Vævning, et Senge
omhæng af den især i Sønderjylland kendte Art (dansk: Rylagen, 
tysk: Beiderwand); det er vævet i hvide og grønne Farver, saa- 
ledes som Sengeomhængene brugtes til Hverdagsbrug, og Tek
nikken er ganske den sædvanlige; men det bærer Aarstallet 1747, 
og dets Ornamentik er endda langt ældre end dette Aar; medens 
de hidtil kendte Amager-Sengeomhæng med deres Blomstermøn
stre er mere eller mindre prægede af det 18. Aarh.s Drejelsvæv-
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ning, har det nu erhvervede Stykke et Mønster af udpræget Re
næssancekarakter, med Rudefelter, hvori stiliserede Fuglepar og 
Træer veksler.

Af megen Interesse for Studiet af Amagernes Dragtskikke 
er flere ældre Billeder. Et oljemalet Brystbillede af en Pige i 
dansk Amagerdragt er en samtidig Gentagelse af Jens Juels Ma
leri, der er velkendt fra en signeret Radering, og hvoraf der findes 
en anden Replik i Generalkonsul Johan Hansens Malerisamling. 
To Akvareller af J. H. Senn hører til den Serie af danske Natio
naldragter, som var udstillede i August 1808, og som Senn havde 
udført i Samarbejde med Eckersberg. Det ene af disse Gruppe
billeder forestiller »Kirkedragt i Hollænderbyen paa Amager«, 
det andet hedder i den samtidige Udstillingsfortegnelse »Kirke
dragt om Vinteren i Hollænderbyen paa Amager«, men forestiller 
i Virkeligheden overvejende Begravelses- og Sørgedragter; selv 
om Figurerne delvis er sammenstillede efter Rieters nogle Aar 
ældre Stik og saa lidt som andre ældre Billeder er fuldt ud kor
rekte i deres Gengivelse af Folkedragterne, danner Akvarellerne 
dog et værdifuldt Supplement til selve Museets Originaler, der 
gennemgaaende stammer fra en lidt senere Tid, og deres for
skellige Farvelioldning illustrerer meget betegnende Amagerdrag
tens Farvesymbolik for Sorg og Glæde.

Ikke mindst efter de seneste Aars Erhværvelser er Amager 
den Landsdel, der er fyldigst repræsenteret i Museet, og helt til
svarende, større Forøgelser er ikke gjort fra andre Landsdele 
og lader sig knap nok gøre nu, efter at Antikvitetshandlerne i 
saa mange Aar har gennemstøvet Landet. Hvad Bondemøbler og 
andet Bohave angaar, maa Museets Erhværvelser i Reglen for 
største Delen bestemmes af, hvad der tilfældigvis tilbydes eller 
dukker op i Handelen. Dog er det lykkedes at erhværve adskillige 
typiske Stykker fra Landets forskellige Egne.

Fra Nordsjælland er der kommet et Sæt Indbo, et Stolpeskab, 
en Dragkiste og en Himmelseng, alt landlige Arbejder fra Frede
rik 6.s Tid og testamenterede til Museet af Gaardejer Lars Kri- 
stofTersen, Ferie (Søborg Sogn). Andre sjællandske Møbler er 
en Foldebænk fra Værebro Mølle og en Armstol med Aarstallet 
1841. En meget anselig og statelig »Uro« fra Frederikssunds- 

16*
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egnen, det største Exemplar i sin Art, der hidtil er kommet til 
Museet, er skænket af Professor, Dr. med. E. Schmiegelow; en 
mindre Uro, lavet af en Torskepande med Vinger og Hale af 
Papir, saaledes som det brugtes paa Reersø, er skænket af For
fatteren Thorkild Gravlund. Af falstersk Bohave er erhværvet 
Bestanddele af en blomstermalet Himmelseng fra Gedesby paa 
Sydfalster, af lollandske Møbler en trebenet Stol fra Rykkerup 
(Toreby S.). Fra Fyen stammer et Hængeskab med Aarstallet 
1729, en Alkoveforside med Christian 7.s Navnetræk fra Balslev 
samt flere Stole, og fra Nørrejylland et malet Vægskab (Hunds
lund i Hads H.). Fra Sønderjylland er kommet to ret anselige 
Paneler med Alkover, det ene fra Barsø ved Aabenraa, det andet 
et for Egnen typisk Rokokoarbejde med Aarstallet 1774, fra

Fig. 8. Udskaaret Bræt. Møgeltønderegnen.

Klensby i Angel. Et morsomt lille Snitværk fra Møgeltønder
egnen er et Rygbrædt til en Stol (Fig. 8) med et naivt Relief af St. 
Jørgen og dansk Indskrift: »Sandt Jørren Strider Medem Worm«. 
I denne Sammenhæng kan ogsaa nævnes et Dørhammerbræt fra 
1809, sikkert stammende fra Wilstermarsk. Sønderborg Museum 
har skænket to malede Hustavler fra Barsø, den ene til Minde 
om Nis Jessen Duborg af Schauby, f 1793, den anden om Ellen 
Biergs af Barsøe, f 1781.

Af mindre Bohave er der iøvrigt især erhværvet forskellige 
Mangletræer, deriblandt et sydsjællandsk med Hestehaarsmanke 
paa Haandtaget, flere fynske og et ældre samsingsk; det sidst
nævnte, med Kassetteornamenter og Aarstallet 1624, stammer 
fra Nordby, hvor det, iøvrigt med Urette, fortaltes, at det skulde 
være skaaret af samme Billedskærer som Kirkens Altertavle; i 
Virkeligheden er det formodentlig gjort af en af Renæssancetidens 
dygtige lokale Samsø-Snedkere.

Mellem landlige keramiske Arbejder kan fremhæves et lille 
Urhus fra 1829, tilvirket af en nordsjællandsk Pottemager (J. B. S.
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i N.), et Fiskefad af jydsk Fabrikat, stammende fra Østbirk og 
skænket af Hr. D. E. Rugaard, samt en Lerflaske fra 1858 (Møgel
tønderegnen), hvis Dekoration endnu er stærkt barokpræget.

Af Haandværksredskaber og lignende er en Samling Træsko
mandsværktøj og Træsko i forskellige Tilvirkningsstadier er
hværvet fra Virklund ved Silkeborg, en Tækkenaal fra Reersø 
(Gave fra Arkitekt Zangenberg) og en Møller-Toldkop fra Asser
balle paa Als. Haderslev Museum har bl. a. skænket en lille Bis- 
mer til Vejning af Knipletraad.

Som en naturlig Følge af den førnævnte Bevilling til Folke
dragtstudiet er det ikke blot for Amagers Vedkommende, at 
Folkedragter og andre Textilier danner en meget betydelig Del 
af Museets Nyerhværvelser; men ogsaa fra de særligt undersøgte 
Landsdele har Museet kunnet supplere sine Samlinger paa dette 
Omraade saa systematisk som paa intet andet Felt, og baade ved 
talrige Gaver og ved Køb er der tilkommet meget betydelige For
øgelser.

Paa Røsnæs er der saaledes erhværvet et »Rødrejstskørt«, et 
Par »Grønrejstskørter« og et af de nu meget sjeldne Skørter »med 
saksegrøn Bort«, nogle Livstykker eller »Buller«, fjorten Tør
klæder, fire Forklæder, »Patteklude«, Vanter og Huer, deriblandt 
Gaver fra Gaardejer P. Larsens Hustru i Egeskov og fra Enke 
Ane Petersen i Ulstrup; Museet i Kallundborg har skænket en 
hvid Pige-Altergangshuse. Takket være disse Erhværvelser vil 
det nu være muligt for Folkemuseet, saaledes som Kalludborg- 
museet allerede før har gjort, at sammenstille en Række Varian
ter af den typiske Røsnæsdragt og at give et nogenlunde fuld
stændigt Billede af Klædedragtskikkene i de to Røsnæssogne, Ul
strup og Raklev; de udmærker sig ikke blot ved sine stærkt de- 
taillerede Regler for de forskellige Fest- og Højtidsdragter, men 
ogsaa ved de ejendommelige, hjemmevævede Stoffers smagfulde, 
dæmpede Farvetoner, som ogsaa ses paa Egnens Sengetæpper, 
hvoraf der er erhværvet et Exemplar i »Hjulrejstmønster«. Paa 
Samsø, hvorfra Museet kun har ejet en enkelt, fuldstændig Fest
dragt, viste det sig desværre umuligt at sammenstille andre Drag
ter, idet Skørterne nu næsten alle er forsvundne, men det tid
ligere indsamlede kompletteredes dog med forskellige Dragtstyk-
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ker, Trøjer og Kjoleliv, Sjaler, Tørklæder, Korsklæde, Puldhuer 
og »Kjus«, de fleste stammende fra Nordby paa Samsø, hvor Min
det om de gamle Skikke er mest levende; en enkelt Puldhue er dog 
skænket af Gaardejer P. Skoles Hustru i Permelille og Haandklæ- 
der af Købmand Frederiksen i Brundby og Fru Ane Hansen, 
Tranebjerg.

Af sjællandske Sager er der iøvrigt erhværvet en Del fra 
Hedeboegnen, saaledes en Mandsdragt og en Kvindedragt med 
udsyet Særk, flere »Buller« og et Par Huer fra Ørsted, en anden 
Kvindedragt med »Rueskørt« fra Jersie, et Sengetæppe vævet i 
Træhvergarnsmønster, et Spærlagen af lignende Vævning, en Age- 
hynd-e med broget Uldgarnsbroderi, med Aarstallet 1749 (det æld
ste hidtil kendte Stykke i sin Art) og nogle Hvidsømsbroderier, 
de sidstnævnte delvis Gaver fra Fru Anna Garde Hansen, Oreho- 
ved, og Museumsbud Hans Jensen. Fra Nordsjælland stammer en 
Skovshoveddragt (Torvedragt med Stadshue og Stadsforklæde), 
et Skørt og et Par Buller fra Farum, andre Dragtdele fra Ølstykke 
samt vistnok et Haandklæde fra 1753, udsyet med lyserødt Garn. 
Fra Vestsjælland er kommet en Barnehue, skænket af Gaardejer 
Jens Mortensen paa Reersø, fra Sydsjælland en Mandsdragt fra 
Ulse ved Fakse og en Samling Kvindehuer fra Næstvedegnen, 
hvoriblandt et Par Stykker skænkede af Næstved Museum og fra 
Møn en typisk Kvindehue, skænket af Møns Museum i Stege.

Paa Falster blev det tilstræbt at tilvejebringe en Repræsen
tation for de forskellige Dragtskikke paa den nordlige og den 
sydlige Del af Øen, men kun for Nordfalsters Vedkommende lyk
kedes det nogenlunde fuldstændigt; paa Sydfalster var de be
varede Dragtstykker allerede blevne for faa i Tal, saaledes at 
det af Skørter kun var muligt at erhværve et enkelt, meget med
taget, en Gave fra Fru Larsen, Engvadgaard. Derimod fremskaf
fedes en fyldig Repræsentation for den ejendommelige falsterske 
Hvidsøm, hvoraf Museet tidligere næsten intet ejede. Naar Ind
samlingen her paa Øen i det hele tilførte Museet ret talrige For
øgelser, ialt c. 100 Numre, skyldes det ikke mindst talrige Gaver, 
som modtoges fra Fru Betz, Tummerup (Lænketrøje, Bul, 2 
Huer), Fru Birthe Stine Bording, Skovby (Lin, 2 Par Ærme- 
baand), Fru Lærer Christiansen, Gedesby (Pigehue, Mamme-
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lukker, Tørklæder, Brystkantning og 2 Par Ærmebaand), Portør 
Ole Hansen, Gedser (Baand og Løddesærk), Fru Ane Hemming- 
sen, Rodemark (Huer og Ærmebaand, Oplød, Bul, Ærmebaand, 
Lin og sort Hue), Fru Johanne Hollænder, Gedesby (Huer med 
Hat og Aabindebaand, hvidt Tørklæde med Knipling, Træd, Sol
handsker m. m.), Fru Margrete 
Jensen, Brandrisgaard, Vegger- 
løse (Oplød, 2 Skjorteskulder- 
stykker), Fru Grethe Jørgensen, 
Gedesby (Oplød), Fru Koch, 
Kochsminde, Bøtø (Huer), Fru 
M. Lassen, Stensgaard (3 Huer), 
Fru Kirsten Mikkelsen, Gedes
by (Tørklæde), Fru S. Perre- 
gaard, Veggerløse (Tørklæde og 
Forklæde), Fru Karen Rask, Ge
desby (Strømpebaand og Senge
stykke), Enkefru Røsse, Marre- 
bæk (Huer og Lin, Bælte, Ærme
baand og Brystkantning), Fru 
Thomsen, Vejringé (Skørte- 
baandj, Gaardejer L. Villumsen, 
Virket (rød Lænketrøje, Polka
hue, Barnehue, Handsker og et 
Forklæde).

Ogsaa under det korte Besøg 
paa Lolland modtoges adskil
lige Gaver, saaledes Buller og Huer fra Gaardejer Peter Christen
sen, Skovstræde, Flintinge, Huer og andre Dragtdele, ialt 8 Styk
ker, fra Frk. Ane Petersen i Døllefjelde og en Hue fra Fru Else 
Jørgensen i Fjelde, saa at Museets Beholdning af lollandske Sager, 
naar Indkøbene medregnes, er forøget med c. 40 Numre.

Fra Fyn og fra Nørrejylland er der kun indkommet ganske 
faa Dragtdele, hvoriblandt kan nævnes en »Chenille« (Mandsover
frakke med Slag) af mørkeblaat Vadmel fra Lem og flere andre 
Dragbstykker fra Salling. I Sønderjylland er der, atter takket 
været Undersøgelsesrejserne, gjort en rigere Høst, især paa Løjt-
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land og paa Als. Gaver er modtagne fra Frk. Raun, Barsmark 
(»Bakkenhue«), Fru Riis, Barsmark (»Stridshandsker«), Rentier 
Jørgen Iversen, Svejrup i Feldsted Sogn (Kjole og Tørklæde) og 
Frk. Thomsen, Pøl (Nørre-Als). Blandt Indkøbene er der en 
Række, der giver en ret fyldig Repræsentation af ældre Dragter

Fig. 10. Mands- og Kvindedragt fra Rosnæs.

fra Løjt S. (ved Aabenraa), en Festdragt fra Rømø og flere Beider- 
wandsvævninger.

Af Genstande fra Skaane er modtaget en Rødlagenshynde fra 
Klagstrup, skænket af Fru Anne Pedersen, Lyngby, og erhværvet 
et »Særkesølv« med vedhængt »Trillekors« fra sydøstre Skaane, 
og endelig er Island repræsenteret mellem Nyerhværvelserne ved 
en Tegning fra 1794 af en islandsk Bonde og hans Søn.

Desværre er Museets Pladsforhold jo saa elendige, at det 
altid er vanskeligt at skaffe Husly for større Forøgelser. Næsten
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hele Textilsamlingen maa hengemmes i Skabe og Kister, og selv 
til denne Nedpakning er Pladsen nu meget indskrænket. Først 
under nye og bedre Forhold vil Museet virkelig kunne vise sit 
rige Indhold, men for dog at give en Mundsmag herpaa ved for 
en Tid at fremdrage nogle af de hengemte Skatte har Museet 
begyndt at ordne midlertidige Udstillinger, især af Dragter og 
Textilier. Først ordnedes, i Tiden 16. Jan.—31. Marts 1921 et 
Udvalg af de hollandske Amagerdragter. Den til Raadighed 
staaende Plads tillod ikke at vise mere end en halv Snes Dragter, 
en Brud og en Brudgom, en Skafferske, to Kvinder i Sørgedragter, 
en Mand og en Kone i Søndagsklæder, en Kone i «Hverdagsdragt, 
en Kirkedragt (Fig. 9) og et Par Børnedragter, og under rumme
ligere Forhold vilde man have kunnet opstille dobbelt saa mange 
Figurer. Men selv om Udstillingen saaledes langt fra var fuld
stændig, vakte den dog Opmærksomhed baade i Pressen og i Pub
likum og virkede sikkert som en nyttig Propaganda for Museet. 
Senere er fulgt en Udstilling af Dragter og Vævninger fra Røsnæs 
(Fig. 10, Maj—September 1921), af et Udvalg af den Berthelsen- 
ske Samlinger fra Dragør (Oktober—December 1921) og sidst 
et Udvalg af Købstadtøj, Dragter og Broderier fra 18. Aarh. 
(Januar—April 1922).

Foruden de allerede nævnte Givere er Gaver modtaget fra: Skotøjshandler 
C. Andersen, København, Læge Bennet-Kjeldsen, Hørsholm, Bogbinder C. Carl
sen, Kbhvn., Støbemester C. Carlson, Helsingør, Magister H. V. Clausen, Kbhvn., 
Gaardejer Clemens, Barsmark pr. Aabenraa, Frk. Dalsgaard, Sorø, Hr. J. F. 
Dessauer, Kbhvn., Frk. Elisabeth Duurloo, Kbhvn., Fru Dyrbye, Kbhvn., Frk. 
Andrea Engelhart, Kbhvn., Frk. Maren Hansen, Kongstrup pr. Kallundborg, 
Telegrafbestyrer Niels Hansen, Kallundborg, Fru Emilie Demant Hatt, Kbhvn., 
Fru Helsøe, Kbhvn., Fru Læge Heine, Kbhvn., Fru Antikvitetshandler Andrea 
Jensen, Kbhvn., Frk. Liefka Max Jørgensen, Kbhvn., Fru M. Jørgensen, Dragør, 
Journalist Hugo Jørgensen, Kbhvn., Konsul Kaas, Kbhvn., Overretssagfører O. 
Kayser, Kbhvn., Københavns Vejvæsen, Fru Gaardejer P. Larsen, Egeskov pr. 
Kallundborg, Murermester Lund, Haderslev, Lyngby Politi.
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UDVALG FOR FOLKEMAAL.
Udvalg for Folkemaal blev nedsat af Foreningen »Danmarks 

Folkeminder« i Efteraaret 1908 og kom til at bestaa af nuv. Prof. 
Dines Andersen, nuv. Prof. Verner Dahlerup og Dr. phil. Marius 
Kristensen.

Midlerne til Udvalgets Virksomhed blev tilvejebragt ved Un
derstøttelse fra Carlsbergfondet.

Der var ikke fra Begyndelsen sat faste Rammer for Virk
somhedens Omfang, men ganske naturligt lagde man Hoved
vægten paa Arbejdet med Ømaalene, fordi Feilbergs Ordbog paa 
en saa udmærket Maade havde behandlet det jyske Sprogom- 
raade. Man erhvervede for de bevilgede Midler adskillige ældre 
Samlinger og gik i Lag med fra disse og andre at udskrive Sedler. 
Man udarbejdede efter svensk Mønster Fortegnelse over de Ord, 
hvis Udtale det var af særlig Værdi at faa optegnet for i det hele 
at kunne faa Overblik over Dialektens Lydforhold; disse Lister, 
»Ordlister«, tryktes, ligesom der tilvejebragtes Blokbøger til Op
tegnelse af Enkeltord. Materialet prøvedes første Gang paa en 
Ekspedition til Øen Als i 1909 (se herom Marius Kristensen, Om 
Folkemaalsoptegnelse, i »Fra Dansk Folkemindesamling II« pag. 
64 flg. og »Fortid og Nutid« I pag. 95), og senere udsendtes en 
Del yngre Studerende til Øerne Syd for Fyn. Endvidere skete 
der Tid efter anden Henvendelse til Folk, der var bosiddende paa 
Landet, og som havde Interesse for Sagen og Tid til at gøre Op
tegnelser. Saaledes har i Aarenes Løb adskillige indsendt omfat
tende Samlinger af Ord og Talemaader af stor Værdi paa Grund 
af Optegnerens intime Kendskab til Egnens Dialekt, f. Eks. Frk. 
Karen Toxværd i Vegerløse paa Falster, Fru Karoline Graves i 
Kelleklinte, nu afd. Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup (se herom 
Johs. Brøndum-Nielsen, Om Dialektoptegnelse, i »Fortid og Nu
tid« I pag. 77), Lærer A. Jensen (og efter hans Død hans Datter 
Frk. Sophie Jensen), Snave pr. Flem'løse og sidst, men ikke mindst 
Frk. Christine Reimer, Odense, hvis Bidrag alene tæller ca. 3000 
Sedler fra Nordvestfyn.

Afskrivningsarbejdet og Ordningen af det i Aarenes Løb 
indkomne Materiale led under det uheldige Forhold, at Udvalget 
ikke havde noget Sted at samle alt Stoffet paa. Det beroede dels
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hos Marius Kristensen paa Askov Folkehøjskole, dels paa Dansk 
Folkemindesamling og andre Steder. Alligevel lykkedes det at 
faa udskrevet Dele af Dyrlunds Samlinger af sjællandske Dialekt
optegnelser, som Udvalget havde købt, og af de indsendte Bidrag 
til Molbechs Dialektlexikon (Ny kgl. Saml. 812 e 4to), som Mol- 
bech langtfra havde udnyttet fuldtud.

Ved et Møde i Maj Maaned 1922 suppleredes Udvalget med 
3 nye Medlemmer, Dr. phil. Viggo Brøndal, Dr. phil. Johs. Brøn- 
dum-Nielsen og cand. mag. Gunnar Knudsen, og alle Samlingerne 
blev bragt sammen paa eet Sted og anbragt i et Skab i Stednavne
udvalgets Arkiv, Tøjhusgade 9. Derved opnaaedes, at de to i 
Stednavneudvalget ansatte Medlemmer af Udvalget stadig kan 
føre'et vist Tilsyn med dem.

Hovedvægten har siden været lagt paa — for overhovedet 
at kunne skønne over Samlingernes Indhold og Mangler — at 
faa ordnet alle de ældre Samlinger og at udskrive Sedler af Mate
riale, der endnu foreligger i anden Form, og hermed er til Sta
dighed beskæftiget to Studerende, stud. mag. Poul Andersen, der 
forestaar Ordningen og samtidig besørger Udvalgets Korrespon
dance, og stud. mag. Ellen Raae, der besørger Afskrivning. De 
fra Udvalgets første Tid foreliggende Samlinger udgjorde: ca. 
2000 Ordsedler, afskrevne fra ældre Samlinger, ca. 8000 Ordsed
ler, erhvervede ved Køb eller Gave, 32 Ordlister og ca. 9000 Ord
sedler, væsentlig indsamlet ved udsendte Medarbejdere fra Øerne 
omkr. Fyn. Desuden ejede Udvalget 32 Bind Manuskripter, inde
holdende Dialektsamlinger.

Afskrivningsarbejdet er skredet et godt Stykke fremad. Saa- 
ledes er Molbechs Samlinger (jvfr. ovenfor) helt udskrevet, cand. 
theol. A. Trydes haandskrevne laaland-falsterske Ordbog helt ud
skrevet, og Fr. L. Grundtvigs store falsterske Seddelordbog (jvfr. 
»Fra Dansk Folkemindesamling II« pag. 68), nu beroende i Dansk 
Folkemindesamling, er under Arbejde.

Ved dette Afskrivningsarbejde er Samlingerne beriget med 
ca. 15,000 Ordsedler.

Ogsaa Ordningen af de sammenbragte, meget forskellig
artede Samlinger er bragt et godt Stykke frem. Sedlerne udgør 
nu 3 alfabetiske Rækker, nemlig 1) Sjælland med Møn, 2) Laa- 
land-Falster og 3) Fyn med omkringliggende Øer. Disse 3 Sam
linger udgør for Tiden tilsammen ca. 45,000 Ordsedler.
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Optegningsarbejdet af nyt Stof er i de sidste 2 Somre ble
vet fortsat med større Kraft, muliggjort ved nye Understøttelser 
fra Carlsbergfondet og Staten, og en Række Studerende er ble
vet udsendt. I 1922 saaledes: Stud. mag. E. Kroman til Fæmø, 
Fejø og Askø, stud. mag. G. Milthers i Horns Herred, stud. mag. 
Aa. Rohmann til Dragør, stud. mag. I. K. Larsen til Fakse, stud, 
mag. Ellen Raae til Boeslunde (Vestsjælland), stud. mag. A. Hem- 
mingsen til Lunde Herred og stud. mag. Poul Andersen til Ørbæk 
(Fyn).

Ialt indkom henved 8 Ordlister og ca. 1000 Ordsedler. I 
1923 har følgende været ude: Cand. mag. Helge Nielsen i Midt- 
sjælland, mag. art. Knud B. Jensen i Frederiksborg Amt, stud, 
mag. A. Rohmann i Skovshoved og Arts Herred, stud. mag. H. 
Ring Hansen i Raklev ved Kalundborg, stud. mag. E. Kroman paa 
Agersø og Omø, stud. mag. Frk. I. Gaunby i Baag Herred og stud, 
mag. P. Andersen paa Møn.

Ialt indkom herved 19 Ordlister og 7000 Ordsedler. Desuden 
udfyldtes 6 Billedhæfter, Afbildninger af gamle Landboredska
ber og Fiskeriredskaber, med hvilke som Grundlag der udspør
ges om den stedlige Betegnelse for Redskabernes enkelte Dele. 
Udfyldelsen af disse Billedhefter var ment som et Forsøg, der 
imidlertid gav saa rigt et Udbytte, at man nu er gaaet i Gang 
med Trykning af et større Antal Billeder, især skematiske Teg
ninger.

Det er i Optegnelsesarbejdet ude i Landet, at Udvalget i den 
følgende Tid ser sin vigtigste Opgave. Der er nemlig endnu mange 
Egne, hvorfra ingen Optegnelser haves, og Arbejdet maa gaa ud 
paa ogsaa at faa indsamlet paa disse.

I dette Arbejde kan enhver, der har Interesse for Folkemaal 
og Tid til at give sig af dermed, deltage, og Udvalget opfordrer 
alle til at hjælpe til med Indsamling af gamle Ord, ejendomme
lige Talemaader og Udtryk, Optegnelser om den stedlige Udtale 
og lignende, idet man altid med Glæde vejleder i Arbejdet og 
tilsender de ved Optegnelsen nødvendige Sedler og Ordlister. 
Ligeledes opfordrer man enhver, der skulde ligge inde med større 
eller mindre Samlinger, ældre eller yngre Optegnelser af Dialekt
ord, til at sætte sig i Forbindelse med Udvalget (Adr.: Stednavne
udvalgets Arkiv, Tøjhusgade 9, København K.).

-------------
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