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1921

TIL MEDLEMMERNE AF D. H. F.
Foreningerne anmodes om ved aarlige Notitser paa Aarbøgernes Omslag at henlede Opmærksomheden paa »Fortid og
Nutid«, at give Oplysninger om Hæfternes Indhold og gøre op
mærksom paa, at Foreningernes Medlemmer faar dette Tids
skrift til halv Pris (f. T. 2,50 aarlig). Det maa bemærkes, at
det ikke til denne Pris kan leveres gennem Boghandelen, men
maa bestilles direkte gennem den paagældende Forening, der
videresender Bestillingen til Fællesforeningens Sekretær.
Endvidere bedes Foreningerne erindre aarlig at indsende de
udgivne Aarbøger til Sekretæren.
Fra 31/i2 1920 er Sekretær i Stednavneudvalget, cand. mag.
Gunnar Knudsen, der midlertidigt har fungeret som Fællesfor
eningens Sekretær, efter eget Ønske udtraadt af Bestyrelsen og
fratraadt som Sekretær, hvorefter Bestyrelsen har suppleret sig
med cand. mag. Svend Aakjær og valgt ham til Sekretær. Den
nye Sekretærs Adresse er: Ved Amagerport 3, København C, og
alle Sager vedr. Fællesforeningen og dens Tidsskrift bedes frem
tidig indsendt efter denne Adresse.
»Fortid og Nutid«, hvis indeværende Aargang er blevet re
digeret af den midlertidige Sekretær, vil fremtidig blive udgivet
af Svend Aakjær under Medvirkning af Chr. Axel Jensen og
Gunnar Knudsen.

FOLKETÆLLINGERNE OG DERES BENYTTELSE.
Ved E. M arq u ard .

En af de lettest tilgængelige Kilder for Forskningen — væ
sentligt den personalhistoriske — er Folketællingslisterne, der
nu, efter Afleveringen fra Statistisk Departement, opbevares i
Rigsarkivet. I de første Aar efter Afleveringen blev Folke
tællingerne kun i ringe Grad benyttet af de Besøgende paa
Læsesalen i Rigsarkivet, dels fordi Beskæftigelsen med Personal
historie var langt ringere dengang end nu, dels vel ogsaa fordi
kun meget faa kendte noget til deres Eksistens. Heri er der imid
lertid sket en stor Forandring; der gaar næppe nogen Dag,
uden al der fremtages betydelige Mængder Folketællingslister,
og de kan sikkert uden Overdrivelse betegnes som noget af det
stærkest benyttede Kildemateriale, der overhovedet haves.
Publikum er imidlertid ikke altid orienteret over deres Be
nyttelse, og da der tilmed findes visse Lakuner i dem, kundé
det være naturligt at give en Oversigt over Bestanden og dens
Benyttelse.
Folketællingerne er statistiske Lister over hele Landets Be
folkning med de til statistisk Benyttelse nødvendige Oplysninger
om alle enkelte Personer, Voksne saavel som Børn, om deres
Alder, Stilling og Erhverv, Konfession o. s. v. Ganske natur
ligt er det derfor, at de forlangte Oplysninger tiltager og der
med Listernes Størrelse er tiltaget næsten for hver Folketælling.
At Formaalet har været rent statistisk, — hvad det jo ogsaa er
den Dag i Dag — fremgaar af den saare beklagelige Skæbne,
Fortid og Nutid.
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der har ramt Materialet fra den første Folketælling i 1769: alle
Listerne er tilintetgjort, og tilbage er nu kun Tabellerne over
Folketallet i Sjællands, Fyns, Aarhus og Ribe Stifter (se Vej
ledende Arkivregistraturer II, p. 245, jfr. Danske Kancelli
1699—1771, Diverse V), der jo nok kan have Interesse for Sta
tistikere, men ikke for Personalhistorien eller den dermed be
slægtede Forskning.
En anden Virkning af Folketællingernes Tilblivelsesaarsag
er den, at der foruden de egentlige Lister er ført Tabeller,
i hvilke Listernes statistiske Materiale er samlet. Disse Lister,
der ligger ved Folketællingerne, bar ogsaa væsentlig kun In
teresse for Statistikerne, der vist forøvrigt bar udnyttet det
foreliggende Materiale. Disse skematiske Lister bliver ogsaa
udførligere, jo længere man kommer ned i Tiden. Ved Folke
tællingen for 1840 er der saaledes 1) en Oversigt over Befolk
ningen efter Alder, Køn og ægteskabelig Stilling, og 2) en Spe
cialliste over Antallet af Næringsdrivende, optalt efter Erhverv,
eftersom de er Hovedpersoner, Medhjælpere, Tyende, Koner og
Børn o. s. v. Senere indføres der en skematisk Oversigt paa
hvert enkelt Skema.
Som allerede nævnt, eksisterer Folketællingen for 1769
ikke mere. Der lindes dog enkelte Hjælpemidler, der til en vis
Grad kan anvendes i Stedet for den, nemlig det københavnske
Skattemandtal af 1762, en ganske fortrinlig Kilde til Oplysning
om Byen Københavns Beboere, og Oeders Efterretninger om
Ægteparrene, eller, som de korrekt hedder: »Efterretninger angaaende Ægteparrenes, Enkemændenes og Enkernes Antal i
Kjøbenhavn, Sjælland, Møen og Bornholm, udarbejdede under
Oeders Ledelse i Henhold til kgl. Resolution af 20. Februar
1771« (se Vejled. Arkivreg. II, p. 245). Hovedskavanken ved
begge disse Kilder er deres begrænsede Omraade. Førstnævnte
omfatter jo kun København, men om denne Bys Beboere giver
den ganske vist ualmindelig gode Oplysninger. Sidstnævnte
Kilde gaar ikke saa meget i Enkelthederne, men omfatter til
Gengæld en større Del af Landet, hvortil dog er at bemærke,
at enkelte Kvarterer af København er defekte. Tabellerne inde-
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holder 1) Mandens Navn, 2) hans Stand og Næringsvej, 3) hans
Alder, 4) hans ægteskabelige Stilling (om ugift, gift 1. eller
2. Gang, Enkemand eller fraskilt), 5) Hustruens Alder (men
ikke hendes Navn), 6) hendes ægteskabelige Stilling.
Først nu kommer vi til selve Folketællingerne. Den første af
de bevarede Folketællinger er afholdt den 1. Juli 1787. Den
omfatter hele Landet, ogsaa den sønderjydske Del af Ribe Amt.
Kun Listerne fra Christiansø under Bornholms Amt mangler.
Oplysningerne er givne under følgende Rubrikker:
1) Gadernes Navne samt Gaardenes og Husenes No. saa og
Familiernes Antal,
2) Personernes fulde Navne udi enhver Familie,
3) Hvad enhver Person er udi Familien, samt om Børnene
er ægte eller uægte, af første, andet eller hvilket Ægteskab,
4) Personernes Alder, del løbende Alders Aar iberegnet,
5) Ugift eller gift, og hvor ofte de have været i Ægteskab
eller Enkestand,
6) Personernes Titel, Embede, Forretning, Haandværk eller
Næringsvej,
7) Summa paa Folketallet osv.
Som det vil ses, gives der en Række gode Oplysninger, og
véd man, hvor en bestemt Person har boet nævnte Aar, finder
man baade hans Hustru og Børn, Tyende, deres Alder o. a. m.
Desværre opgives der ikke Vedkommendes Fødselsaar og Dag,
men Alderen, og hvor usikkert denne opgives af Folk i Al
mindelighed, er jo noksom bekendt. Værre er det, al Listerne
ikke indeholder nogen Oplysning om Fødestedet. Naar det
drejer sig om at finde en Persons Fødsel og hans Forældre —
og det er et Spørgsmaal, der atter og atter stilles af Slægts
forskere — er Listerne kun sjeldent til nogen Nytte. Med
andre Ord: Ved Udarbejdelsen af en Stamtavle er Listerne for
trinlige, fordi de giver Oplysning om Efterkommerne, ved Ud
arbejdelsen af en Anetavle letter de ikke Arbejdet i nogen syn
derlig Grad. Selvfølgelig kan de ogsaa her være af Betydning,
idet de kan give Navnet paa et eller flere Medlemmer af det
foregaaende Slægtled, hvis disse f. Eks. har været bosat sammen
10*
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med deres Børn, enten som Aftægtsfolk eller paa anden Maade
er i Huset hos dem; men det er dog kun Undtagelser.
Om Rækkefølgen og den indbyrdes Ordning af Pakkerne
er kun at bemærke, at Rækken indledes af København, ordnet
efter Kvarterer og indenfor Kvartererne efter Matrikulsnummer,
Hofetaten danner sammen med Nyboder og Kastellet en Pakke
for sig. Dernæst følger Købstæderne i alfabetisk Orden og
endelig Amterne alfabetisk. Indenfor det enkelte Amt danner
Herrederne og indenfor disse atter Sognene Læg for sig. Ved
Rekvisitioner i Rigsarkivets Læsesal maa derfor altid opgives
Sogn, Herred og Amt samt for Københavns Vedkommende
Kvarteret.
Om Manglerne i Folketællingerne vil der blive talt nedenfor.
Folketællingen for 1801 har nøjagtigt samme Skema som
den for 1787 og giver, ud over de nedenfor nævnte Mangler,
ingen Grund til nærmere Omtale.
I Folketællingen for 1834 er Rubrikkerne 1 og 2, Gadernes
Navne osv. og Personernes Navne uforandrede. Derimod er
Rubrik 3, om Stillingen indenfor Familien faldet helt bort;
disse Oplysninger maa søges i Rubrikken om den ægteskabelige
Stilling og i Rubrikken om Titel og Næringsvej. Endelig er
den 7. Rubrik med Optællingen forsvundet, og Sammentællingen
foregaar nu nederst paa Siden.
I Folketællingen for 1840 er der indføjet en ny Rubrik,
2), for Antallet af Familjer i hver Gaard og hvert Hus, men
ud over denne betydningsløse Ændring er der intet at bemærke.
Folketællingen for 1845 derimod bringer den første virkelig
betydningsfulde Forøgelse, nemlig ny Rubrik 6: »Fødestedet,
neml. Købstaden og paa Landet Sognets og Amtets Navn.«
Hvad det betyder for Slægtsforskeren, kan enhver straks se. Da
der nu (i Rubrik 4) findes opgivet Vedkommendes Alder og
(i Rubrik 6) Vedkommendes Fødested, kan man herfra straks
søge tilbage enten til en ældre Folketælling eller, hvad der er
det naturligste, til vedkommende Sogns Kirkebog. Det er den
første virkelige Mulighed, der gennem Folketællingerne bydes
til at naa tilbage til ældre Slægtled, og der tilvejebringes gennem
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denne nye Rubrik en udmærket Forbindelse mellem de to vig
tige, personalhistoriske Kilder: Kirkebøgerne og Folketællingerne.
Ellers er der kun tilføjet en ny, 8. Rubrik, om Sindssyge.
Denne sidste Rubrik udvides noget i den følgende Folke
tælling for 1850, idet der i denne forlanges Oplysning ogsaa
om Døvstumme, Døve og Blinde. løvrigt slutter Folketællingen
for 1850 sig nøje til den foregaaende.
Folketællingen for 1855 bringer af Nyt kun en Rubrik,
8, for Trosbekendelsen og en Rubrik, 10: Anmærkninger, der
saa godt som aldrig er benyttet.
Folketællingen for 1860 er indrettet ganske som den fore
gaaende.
Med Folketællingen for 1870 indføres der ganske ny Ske
maer, saaledes at der anvendes et særligt Skema for hvert Hus.
Skemaet indeholder paa Forsiden Oplysninger om Husets Num
mer, Gadens Navn o. s. v. samt Ejerens Navn. Skemaet har
faaet ikke mindre end 13 Rubrikker: 1) Forhus, Side- eller
Baghus o. s. v., 2) Familjernes Antal, 3) Personernes Løbe
nummer, 4) Samtlige Personers fulde Navn, 5) Køn, 6) Alder,
7) ægteskabelige Stilling, 8) Trosbekendelse, 9) Fødested, 10) Stil
ling i Familjen, 11) Titel, Embede, Forretning o. s. v., 12) Op
lysninger om Blinde, Døve, Døvstumme og Sindssyge, 13) An
mærkninger.
Det samme Skema bibeholdes uforandret ved Folketællingen
for 1880.
Efter denne almindelige Oversigt over de tilgængelige Folke
tællingslister — de senere er utilgængelige — skal der gives
nogle Oplysninger om, hvad der mangler i Listerne. Manglerne
maa siges at være usædvanlig faa; ved Arkivfonds af dette
Omfang bortkommer før Afleveringen til Arkiverne altid noget.
Her, hvor Bestanden for den aldeles overvejende Dels Ved
kommende bestaar af løse Ark, er der tillige en anden Fare,
nemlig den, at enkelte Læg eller Ark ved Uagtsomhed kan
blive lagt ind i andre Pakker, som samtidig er fremme til Af
benyttelse, og dette er Grunden til, at Rigsarkivet har maattet
træffe den Bestemmelse, at der til de Besøgende kun maa ud-
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leveres enkelte Læg eller Dele af en Pakke eller højst en enkelt
Pakke, men ikke mere end en enkelt Pakke ad Gangen. Ti
forkommes et Læg paa denne Maade, er det i Virkeligheden
ikke muligt igen at finde det, og kun ved en Tilfældighed vil
det — maaske efter lange Tiders Forløb — atter komme for
Dagens Lys.
Manglerne er som sagt ikke store, men kan dog virke ret
generende.
Folketællingen for 1187 bliver vi hurtigt færdige med: den
er saa godt som fuldstændig, idet kun Christians» mangler.
I Folketællingen for 1801 mangler af Købstæderne kun Flad
strand. Derimod er der nogle Mangler i Amterne: I Frederiks
borg Amt mangler Farum, Slagslunde og Gandløse Sogne.
I Holbæk Amt mangler Gjørlev Sogn i Løve Herred. I Køben
havns Amt mangler baade Sokkelund og Smørum Herreder,
desværre altsaa det meget vigtige Frederiksberg, der jo ligger i
førstnævnte. I Randers Amt mangler Fuglslev Sogn.
Folketællingen for 1834 bar en meget alvorlig Defekt, idet
alle de københavnske Kvarterer mangler paa nær St. Annæ
Øster og St. Annæ Vester. Det hjælper kun lidt, al General
tabellerne for København findes bevaret blandt Købstæderne.
Af Købstæderne mangler Sandvig (om Slangerup skal der blive
talt særligt nedenfor).
I Amterne mangler i Frederiksborg Amt Thorup, Kregome,
Vinderød og Melby Sogne.
Folketællingen for 1840 har en Række betydningsfulde De
fekter. Af Købstæderne mangler Faaborg, Fladstrand, Frede
rikssund, Grenaa, Hobro, Korsør, Mariager, Middelfart, Ny
købing Mors, Nysted, Præstø, Roskilde, Rudkøbing, Rødby,
Sorø, Stubbekøbing, Svaneke og Varde, ialt 18 Byer! Dermed
ophører heldigvis Manglerne for Købstædernes Vedkommende,
idel de alle er bevarede i de følgende Folketællinger. Nogle,
der tidligere synes at have manglet, nemlig Allinge (i 1845),
Bogense og Æbeltoft (i 1850) og Hobro (i 1880) er senere
fundne og anbragt paa deres Plads i Pakkerne.
For Amternes Vedkommende mangler i Hjørring Amt Læsø.
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I Ringkøbing Amt mangler Husby og Søndernissum Sogne.
I Svendborg Amt mangler Vester Hæsinge. I Thisted Amt
savnes Morsø.
Af Folketællingen for 184o mangler i Frederiksborg Amt
Gjørløse Sogn. I Maribo Amt mangler Øster Ulslev og Godsted
Sogne, i Ringkøbing Amt mangler Husby, Søndernissum og
Bøvling Sogne. Sidstnævnte Sogn synes tidligere at have været
tilstede.
I Folketællingen for 1850 mangler i Hjørring Amt atter
Læsø, i Svendborg Amt mangler Kværndrup Sogn og i Vejle
Amt Stouby og Hornum Sogne.
Af Folketællingen for 1855 mangler vistnok intet.
Af Folketællingen for I860, af hvilken Listerne for Køben
havn er indbundne (ak, om det blot var Tilfældet med alle
Folketællingslisterne!), mangler kun af Præstø Amt Bavelse
Sogn.
Af Folketællingen for 1810 mangler Ødis Sogn i Vejle Amt,
og af Folketællingen for 1880 Brønshøj Sogn i Københavns Amt.
En særlig Omtale er der Grund til at give Handelspladserne,
der i de ældre Folketællingslister maa søges i vedkommende
Herred og Amt, men i dem fra 1870 og 1880 lindes udskilt i
særlige Pakker.
Den største og vigtigste af dem er Frederiksberg, der sam
men med hele Sokkelunds Herred, som ovenfor omtalt, mangler
i Listerne for 1801, medens det i Tiden indtil 1860 incl. findes
i Københavns Amt, Sokkelunds Herred. For 1870 og 1880
findes det i de særlige Pakker med Handelspladserne.
Frederiksværk søges paa samme Maade i Frederiksborg Amt,
Strø Herred, Vinderød Sogn. Det mangler i 1834.
Løgstør, der maa søges i Løgsted Sogn, Slet Herred, Aalborg
Amt, mangler i 1855.
Nørre Sundby, der var Handelsplads til 1. Januar 1900, da
det blev Købstad, findes paa tilsvarende Maade i Sundby Sogn,
Kjær Herred, Aalborghus Amt. Det korrekte Navn for denne
Handelsplads er Sundby. Beboerne i Aalborg og Nørre Sundby
kalder det den Dag i Dag altid Sundby; kun Tilrejsende bruger
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Betegnelsen Nørre Sundby, der er en kunstig (maaske postal?)
Betegnelse for at skelne det fra Øster Sundby, Syd for Fjorden,
og andre Sundbyer (velvilligst meddelt af Hr. Retsfuldmægtig
C. Petresch Christensen).
Silkeborg er vel nok den yngste af Handelspladserne. Først
i 1844 blev der ved kongelig Resolution paa Forestilling af
29. Juni nedsat en Kommission om Oprettelse af denne Handels
plads. Den fremsatte 1845 2. Septbr. Forslag om Handels
pladsens Oprettelse, der saa oprettedes i Henhold til kgl. Re
solution af 15. December 1845 og 8. Januar 1846. Endnu i
Folketællingen for 1850 findes her kun Silkeborg Hede og Pa
pirsfabrik i Linaa Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, i 1855
findes Silkeborg Skoledistrikt i samme Sogn, og først 1860 op
træder Silkeborg som selvstændig Handelsplads i Gjern Herred.
Slangerup endelig hævder sin Stilling som gammel Købstad
i 1787 og 1801 og findes da blandt Købstæderne. Da det imid
lertid i 1809 mistede sine Købstadsrettigheder, gaar det ganske
naturligt over i Herreds- og Amtspakkerne og findes fra 1834
i Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, hvor det siden
vedbliver at være. I 1845 mangler Slangerup helt.
Medens vi i det foregaaende ved Omtalen af det egentlige
Danmark har haft let ved at overse Folketællingerne, fordi de
alle falder paa samme Dag i samme Aar, er Forholdet et andet,
naar vi nu kommer udenfor Danmark i snævrere Forstand, til
Hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Folketællingerne her er
baade færre og falder heller ikke i Tid sammen med de om
talte.
En særlig Stilling indtager, som naturligt er, den sønderjgdske Del af Ribe Amt, der indtil Freden 1864 altid findes under
dette Amt.
Fra 1801 findes bevaret den danske Del af Haderslev Amt.
For Slesvigs Vedkommende er ellers den første bevarede
Folketælling fra 1803. Fra denne Tælling er dog kun lidt be
varet her, nemlig Helgoland, Ærø (med Ærøskøbing og Marstal),
det adelige Gods Perdoel og Bockhorn samt Schæfi’eriet Kuhlen,
Tønder Amt, Lundtofte Herred. Af Haderslev Amt: Tyrstrup
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Herred (med Christiansfeld), Gram og Hvidding Herred; end
videre Aabenraa By og Flensborg By. Grunden hertil er sikkert
den, at disse Lister er bievne afgivet til Rentekammerets tyske
Kontor, hvorfra de først i den allernyeste Tid er flyttet til
Folketællingerne (Flensborg By først i 1908). Den overvejende
Del af dette Materiale findes imidlertid i Statsarkivet i Slesvig
(se F. J. West: »Oversigt over de i Rigsarkivet opbevarede
Arkivalier vedrørende Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland«
i »Fortid og Nutid«, III. Bd., S. 50f.).
For de følgende Folketællinger er Reglen den, at Byerne
først ligger i alfabetisk Rækkefølge, hvorefter kommer Land
distrikterne med Flækkerne.
Den næste Folketælling for Hertugdømmet Slesvig afholdtes
først i 1835, da der findes Byerne Litr. A—T og Frederiksort,
medens Christiansfeld mangler. Af Landdistrikterne mangler
Haderslev, Gram og Hvidding Herreder.
Ved den følgende Folketælling i 18M) findes af Byerne kun
Christiansfeld, Frederiksort og Tønder, medens Amterne og de
adelige Godsdistrikter findes. Man maa ved Benyttelsen have
sin Opmærksomhed henvendt paa, at Sogne under de adelige
Godsdistrikter findes i de særlige Pakker for disse, noget man
er tilbøjelig til at overse, fordi der ikke i Pakkerne for Dan
mark findes noget tilsvarende..
Fra Folketællingen for 1845 findes af Byer kun Christians
feld og Frederiksort. Af Landdistrikterne mangler Haderslev
Amt, der, som det hedder i en Bemærkning herom, »under
24. Juli 1852 er sendt til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig«
og siden har manglet.
I 1855 afholdtes den næste Folketælling i Hertugdømmet
Slesvig. Af Byerne mangler her Haderslev og Frederiksstad.
For sidstnævnte findes kun Generaltabellerne, medens Op
tællingslisterne er udlaant til slesvigske Ministerium og mangler.
Af Landdistrikterne mangler Husum Amt, Landskabet Ejdersted (udlaant til slesvigske Ministerium), Aabenraa Amt, Calvslund Herred af Haderslev Amt, Løgumkloster Amt og Tønder
Amt med Koogdistrikterne. Af Flækkerne mangler Kappeln,
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hvis Optællingslister er gaaet til slesvigske Ministerium, medens
Generaltabellerne findes.
I Folketællingen for 1860, den sidste før Krigen og altsaa
den sidste, der findes i den danske Stats Eje, findes af Byerne
kun Aabenraa, Garding, Husum, Sønderborg, Tønder, Tønning,
Christiansfeld, Flensborg og Haderslev. Af Landdistrikterne
mangler Femern.
Rigsarkivet er endvidere saa heldigt at have Folketællinger
ogsaa for Holsten, nemlig for 1835, 1840, 1845 og 1855.
Af Folketællingen for 1885 findes af Altona kun General
tabellerne, og Pløn mangler.
Af Landdistrikterne mangler
Ahrensböck, Plön og Rethwisch. Flækkerne ligger, ligesom for
Slesvigs Vedkommende, ved Landdistrikterne.
Af Folketællingen for 1840 findes af Altona kun General
tabellerne, medens Plön mangler helt.
Folketællingen for 1845 synes helt bevaret.
For Folketællingen af 1855 er alle Byer bevarede. Af Land
distrikterne mangler Amterne Kiel, Segeberg, Steinburg og Land
skabet Sydditmarsken.
Af det adelige Godsdistrikt Itzehoe
mangler alt undtagen Flækken Wandsbeck.
For Hertugdømmet Lauenborgs Vedkommende findes der
fra 1845 og 1855 Byerne Lauenborg og Mölln, medens Ratzeburg kun findes for 1855.
Ogsaa for Danmarks Bilande findes en Række Folketæl
linger. For Færøerne findes der Folketællinger for 1801, 1834—35,
1850, 1855, 1860, 1870 og 1880, altsaa for de samme Aar som
i Danmark. De suppleres ved Tabeller over Folketallet i 1769
(Resten af Folketællingen i 1769, se Vejl. Arkivreg. 11, S. 245)
og af Fortegnelsen af 1814 over Folkemængden (Ejendomme,
Næringsgrene m. v.) i Færø (Vejl. Arkivreg. II, S. 245).
For Grønland haves Folketællinger fra 1834, 1840, 1845,
1850—55 og 1860. De medtager ogsaa alle de Indfødte og er
saaledes af stor Betydning for Studiet af Grønlands Befolkning.
For Vestindiens Vedkommende haves Folketællinger fra 1841,
1850 (her mangler St. Thomæ Landdistrikt), 1855, 1857, 1860,
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1870 og 1880. De suppleres af Tabellerne over Folkemængden
paa St. Jan 1846 (se VejL Arkivreg. II, S. 246).
Endelig haves en Folketælling for Trankebar for 1834 og
fra Frederiksnagor for 1841.
For Islands Vedkommende er ligeledes Tabellerne over Folke
tallet i Island 1769 bevarede (Vejl. Arkivreg. II, S. 245), jfr.
Isl.-Fær.-Grønlandske Sager (Vejl. Arkivreg. II, S. 156 ff.),
hvor der bl. a. (S. 158) findes et Mandtal af 1703 til den is
landske Folketælling og hvor der forøvrigt ogsaa findes andre
Akter, der kan give supplerende Oplysninger. En »Islands
Folketælling« for 1785 findes opført (ibdm. S. 245) under Be
folkningsstatistik, og endelig findes (smstds.) Tabeller over
Vielser, Fødsler og Dødsfald Island vedkommende 1832—71.
hvoraf dog Aargangene 1835, 1856 og 1861—64 mangler. Nogen
egentlig Folketælling for Island findes ikke i Rigsarkivet.
Dermed er denne Gennemgang af vort Folketællingsmateriale
tilendebragt. Jeg kan ikke undlade at fremhæve, som det alle
rede mange Gange tidligere er sket, hvor betydningsfuldt det
vilde være, om disse vigtige Akter, der i deres nuværende Opbevaringsmaade ved den stærke Benyttelse ikke blot er udsat
for at gaa til Grunde, men som ligefrem slides op ved den
hyppige Brug, kunde reddes fra Undergangen'ved at indbindes.
Materialet er ganske vist saa stort, at der vilde kræves et be
tydeligt Beløb til Indbindingen, og man har formentlig af den
Grund ikke hidtil dristet sig til at henvende sig til Lovgivnings
magten, men naar Staten Aar efter Aar kan ofre el betydeligt
Beløb paa Indbinding af Dagblade, der ikke er nær saa stærkt
benyttede og derfor ikke udsat for samme Fare, skulde man
synes, al den nok kunde ofre et Beløb en Gang for alle for at
redde dette betydningsfulde Kildemateriale fra en sikker Under
gang, der ved Agtpaagivenhed fra Arkivets Side nok kan for
hales lidt, men ikke kan forhindres.
løvrigt er Folketællingerne, som ovenfor antydet, benyttede
af Statistisk Departement, hvorom henvises til: M. Rubin: Sta
tistisk Bureaus Historie, Kbhvn. 1899, S. 74 IT., og Axel Hoick:
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Dansk Statistisk Historie 1800—1850, Kbhvn. 1901, S. 136 ff.
De nyere Folketællinger, fra 1890 og fremefter, omtales paa til
svarende Maade i det lige udkomne Værk: Det statistiske De
partement 1896—1920, Kbhvn. 1920, S. 33 ff.

LAUGSVÆSENET I DE DANSKE PROVINSBYER.
INDSAMLINGS- OG STUDIEOBJEKTER.
Af O tto S m ith.

Når undtages de få optegnelser om laugene, der har fået
plads i bytopografier fra de sidste århundreder samt nogle få
håndværkslaugs historie, hvoraf nogle har fået plads i et par
af de historiske samfunds årbøger, er provinsens laug et fuld
stændig udyrket felt. Kun lærer Laurits Pedersen har skrevet
rationelt om en enkelt provinsbys laug (Helsingørs) og har
derved fremdraget en mængde nye og interessante træk. Men
denne by kan ikke opstilles som norm for alle danske provins
byer! Hvis de enkelte byers forskellige laug fremdrages, vil der
vise sig ikke få afvigelser, og det er navnlig dette, jeg her øn
sker at pointere.
I 1880’erne begyndte professor C. Nyrop sit arbejde med
at klarlægge tidligere dages håndværksskik, samtidig med at
han skrev en række københavnske laugs historie. Han fort
satte med disse arbejder lige til sin død og fik bl. a. gjort en
del af de sammenlignende arbejder, der skulde vise laugenes
indre liv i sammenhæng og i forhold til statsmagten og de uden
landske håndværksforhold.
Men den store specielle laugshistorie for hele Danmark fik
han aldrig udarbejdet, skønt han mere end nogen anden vilde
have været selvskrevet dertil.
Jeg kunde tænke mig, at en af grundene hertil var den, at
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han ikke havde haft provinslaugene under reel behandling.
Uden dem vilde han ikke være nået helt til bunds med de for
beredende arbejder; thi dertil rummer disse små laug alligevel
for mange afvigelser fra hovedstadens, selv om det måske til
slut vil vise sig kun at være småstykker, de kan yde til det
store mosaikarbejde. Fremtiden vil vise det.
Hvor meget eller hvor lidt, der kan ydes fra provinslaugene,
hører netop fremtiden til. End ikke på dette tidspunkt vil
det være tilstrækkelig udbytterigt at kaste sig over studiet af
provinsens håndværkslaug som helhed, dertil er stoffet alt for
spredt og utilgængeligt.
Da laugene blev opløst omkring 1862, hvor fristen i følge
næringsloven af 1857 udløb, gik det nemlig såre forskelligt med
laugenes ejendele.
Enkelte steder blev alt, hvad der hed skrevne sager afle
veret til magistratsarkiverne, og med disse blev de senere afle
veret til landsarkiverne, der atter har udskilt dem. Dog er
dette arbejde måske ikke alle steder fuldendt, så at det med
sikkerhed kan siges, at alt vedrørende laugsvæsnet er uddraget
og let tilgængeligt.
I andre byer blev arkivalierne liggende i laderne og gik
med disse i arv fra den ene til den anden, ikke altid inden for
samme fag, oftest dog i den familie, hvor de oprindelig havde
været, sædvanligvis den sidste oldermands. Men der er eks
empler på, at de er blevet foræret bort »ud af byent som kuriosa.
Den første officielle samlingsbestræbelse udgik fra dansk
folkemuseum, der i 1887 satte sig i bevægelse for at få samlet
alle genstande, som havde tilhørt håndværkslaugene, ind til
museet. Industriforeningen, der allerede da havde samlet en
del, afleverede dette efter en konference med indenrigsministe
riet, og fra hele landet strømmede nu de forskelligste sager ind
til museet.
Også de lokale museer, der er opstået rundt om i landet,
har i de senere år fået navnlig en del lader med indhold afle
veret fra dem, der lå inde med dem; men endnu findes der en
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del i privat eje rundt omkring. De sidste tiden har endog vist
eksempel pä, at et fynsk skomagerlaugs arkivalier var havnet
hos en landsbysmed.
Det må derfor først og fremmest være en opgave, der i
ikke ringe grad falder på de historiske samfund og på provins
museerne, at sørge for, at disse ting, der har så rig kultur
historisk interesse, bliver indsamlet.
Lige så naturligt, det
imidlertid er, at genstandene— lader, skafferstokke, signeter m. m. —
bliver museernes ejendele, lige så vigtigt er det, at de arkiva
lier der findes, afleveres til det pågældende landsarkiv; thi først
der kan de komme til nytte!
Hvilke arbejder kan der nu udføres med disse små arkiver,
og hvilke erfaringer kan man nærmest vente at få uddraget
deraf?
Det, der ligger nærmest for, vil være, at de historiske sam
fund får et nyt og sikkert kærkomment slof ind som afveks
ling i deres årbøger, idet de optager de enkelte langs historie,
eller en almindelig laugshistorie for amtet eller en af dets byer.
Ikke alene vil dette have interesse for en ikke ringe del af år
bøgernes læsere, for hvem håndværkerhistorie og gammel hånd
værksskik kun danner tågede billeder; men der kan også på
denne måde blive fremdraget et betydeligt stof til vedkommende
bys topografi og personalhistorie. Findes der blandt papirerne
mester- eller svendeskråer, bør disse gengives, eller i hvert fald
hør deres afvigelser fra andre trykte skråer fra samme tid an
føres.
Men det er ikke dette alene! For hvert nyt laug, der be
handles, vil der gives nye stød til, at der kan opstilles sammen
ligninger, som kan godtgøre provinslaugenes afvigelser fra ho
vedstadens, således som jeg efterhånden skal understrege det
gennem eksempler.
Hvad man kan vente at tinde i disse arkivpakker og pro
tokoller, er selvfølgelig meget forskelligt; men der er dog —
med landsarkivet for Sjælland for øje — visse hovedlinier,
der er særlig udprægede.
De ældste laugsprotokoller og skråer skriver sig fra omkring
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1620. Dog findes der også enkelte af begge slags fra det 16. år
hundredes sidste tre årtier. Ældre sager findes sjældent.
Det er imidlertid givet, at mange håndværkslaug er langt
ældre, og det ligger nær at antage, at i hvert fald en del af
dem er direkte efterkommere af middelalderens gilder. Men
arveforholdet er vanskeligt at udrede, fordi Chr. IV i 1613 op
hævede alle håndværkslaug og bød borgmestre og råd at fra
tage dem deres artikler. Hvor disse er blevet af, er ikke godt
at sige, men interessant vil det være at få opspurgt nogle af
dem; thi disse gamle vedtægter er mere særprægede end de,
der opstod efter 1623, selv om hovedformen ofte var anskaffet
ved lån — eller køb — af andre laugs skråer. Hvor stor
sammenhørigheden mellem enkelte byer eller laug har været,
ja deri er der straks en opgave at løse!
En anden »løbende« opgave, der strækker sig ned gennem
tiderne, er klarlæggelsen af, i hvor høj eller hvor ringe grad
laugene sad regeringens forordninger overhørig — efter 1681
nærmest i hvor høj grad de, som forordningen påbød, drog
magistraten ind i deres handlinger. At forholdet ikke altid var,
som regeringen ønskede det, er der fremdraget en del eksempler
på fra København. Det vil være nyttigt at se, om provinsernes
laug, der var længere borte fra selve regeringsmagten, har været
mere lovlydige, eller har brudt sig endnu mindre derom.
Så er der endelig det vigtige forhold med Zünften, der fra
Tyskland gennem vandrende svende bredte sig ud over alle
håndværk herhjemme. At hele det ydre apparat med svende
kro, skilltlytning, sort bræt (sort bog) m. m. har været gængs
også i provinsen, godtgøres ved et blot flygtigt gennemsyn af
laugsprotokollerne. Derimod trænger bl. a. efterskrivning af
strafbare eller uvederhæftige svende fra laug til laug til en nær
mere undersøgelse.
Men forøvrigt tror jeg at have bemærket, at ånden i det
hele har været en nogen anden end den, der er blevet frem
hævet for de københavnske laugs vedkommende. Den tyske
indflydelse har ikke været så stærk i de mindre byer som i
hovedstaden og måske i enkelte større søkøbstæder (f. eks. Hel-
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singør), og laugssproget uar absolut ikke tysk. Man kan lede
adskillige byers laugsarkivalier igennem uden at finde en eneste
tysk sætning.
Dette hænger selvfølgelig sammen med vandringerne. De
færreste steder har disse været påbudt, ja de har mange steder
slet ikke været almindelige. Med udgangspunkt fra under
søgelser for et enkelt amts laug (Holbæk amt), kan jeg sige, at
det oftest var almindeligt, at læredrengene efter at have aflagt
svendeprøve, blev i byen, måske endog hos samme mester, og
senere selv opnåede borgerskab i samme by.
Og tilgangen af vandrende svende andetsteds fra var heller
ikke stor. Svendenes indskrivningsbøger i samme omtalte amt
siger, at gennemsnittet for 100 år (c. 1650—1750) kun var
1 vandrende svend pr. måned og af disse svende var knap 3%
tyske og knap 4 % normænd og svenskere.
Kendskabet til zünftens væsen, dens gode og dårlige sider,
dens større eller mindre udbredelse, skal opnås gennem svendeskråerne og svendeceremonierne.
De første findes ofte optegnet foran i svendenes laugsprotokol eller indskrivningsbog, og en sammenligning mellem så
stort et antal som muligt af disse vil sikkert give et godt ud
bytte. Af de sidste er en del optaget i Nyrops »håndværks
skik«, væsentligt ved uddrag af papirerne fra den kommission
der i 1800 blev nedsat til undersøgelse af provinslaugene. Disse
kommissionsakter rummer også en del ældre skråer, ofte i
original.
Forordningen af 28/ia 1681 greb stærkt ind over for sven
denes rettigheder, og også her ligger der en opgave i udredelsen
af, i hvor høj grad denne forordningsbestemmelse er blevet
overholdt rundt om i landet. Forordningen af 6A 1682 skær
pede yderligere indskrænkningen af svenderettighederne, idet
den bl. a. ophævede og forbød alle svendeskråer. Som et
eksempel på, hvor lidt dette fik at betyde, skal jeg nævne at
flere laugsprotokoller fra det 18. årh., hvor Zünften netop rigtig
blomstrede, indledes med svendeskråer, der er opsat i den lov
befalede magistrats overværelse og med dennes underskrift, ofte
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indeholdende bestemmelser, der er i åben modstrid med de
nævnte forordninger.
Det 17. århundreders skråer — dem, der er udstedt før
1681 — har selvfølgelig også deres interesse, selv om allerede
de til en vis grad er uniformerede og ensartede. Efter 1681
udstedtes der en række skråer for de københavnske laug med
påbud om, at de med de nødvendige ændringer — af magi
straten — skulde være norm for alle tilsvarende provinslaug.
Fra samme tidspunkt fik magistraten helt hånd i hanke
med laugene, men dog ser man stadig uregelmæssigheder, og
alle kneb blev brugt for at komme uden om love og forord
ninger. Særlig graverende er de dog kun i enkelte tilfælde,
som når et laug ikke var samlet en række år uden særlig
grund.
I alle de nævnte forhold er det imidlertid uregelmæssig
hederne, der karakteriserer de enkelle laug og er medbestemtil at give dem hver sit særpræg. Og — som det fremgår af
det foregående — jeg tror ikke, at man i alle forhold kan
skære provinslaugene over samme kam som hovedstadens.
Af Enkeltheder er der også en mængde, der måske kan
finde sin løsning ved gennemgang af større arkivmasser.
Begrebet stolsbroder er f. eks. endnu ret svævende. Hvad
var hans forretninger? Var han en direkte forgænger for skaf
feren, eller fungerede han hos mestrene jævnsides med skaffe
ren hos svendene? Var han måske udelukkende en forgænger
for bisidderen eller hossidderen, blot med nogle flere embeds
forretninger end denne?
Endvidere er der begrebet vandretid!
Der har åbenbart ikke, som man kunde vente det, været
en over hele landet almindelig vandretid, svarende til vor tids
skiftedage i maj og oktober. Vandretid har været et mere ela
stisk begreb — men hvor elastisk?
Laurits Pedersen omtaler april som »vandremåned«, men det
er helt ind i det 19. århundrede. Ved gennemgang af en del
laugsbøger fra det 17. århundrede har jeg kun fundet St. Hans
dag og St. Mikkelsdag betegnet som vandretid. I det 18. årFortid og Nutid.

III.

11

154
hundrede går 24/6, 29A og 26/i2 regelmæssig igen med betegnelsen
>som var vandretid«, men også løsrevne datoer som 10A, 15A,
2/n og 27/s har samme betegnelse i andre år.
På denne måde findes der en del ord og vendinger, der
trænger til nærmere oplysning, og som måske kan få det her
igennem. Det, som er klarlagt for hovedstadens laug, men
som endnu — foruden den specielle laugshistorie — mangler
for provinsens, er altså deres forhold til Zünften, deres opposi
tion mod regering og magistrat, udredning af forholdet til »ge
brauch« og »gewohnheit«, deres forbindelse med tidligere gilder,
deres ligkasse og ligbærerinstitutioner, samt udforskningen af
forskellighederne mellem de større og mindre byers indsats i
udviklingshistorien.
Altså en stor og interessant arbejdsmark, hvoraf en ikke
ringe del kan bearbejdes af lokalforskerne.

OLDEMODERS KIRKELISTE.
Af P. S e v e rin se n .

I Ribe Domkapitels gamle Optegnelsesbog »Oldemoder« har
man den meget benyttede Liste over Stiftets Kirker1). Ikke
mindst i Stednavneforskningen maa den atter og atter anføres,
da den giver meget gamle Navneformer. Men ogsaa i Kirkernes
og Sognenes Historie er den af Betydning.
Saa ser man atter og atter, naar den anføres, Aarstallet
1340 knyttet til den. Det er paa Grundlag af O. Nielsens Skøn.
En hel Del Kirker har faaet den senere Vedtegnelse »desolata«,
og han regner med, at de er blevet øde i den sorte Død 1348—50.
Opskriften er altsaa ældre end denne Tid. Paa den anden Side
skal den være yngre end 1330, da Almind Sysselprovsti blev
forenet med Kantoratet i Kapitlet. Saa toges der et Middeltal
mellem de to Grænser, ca. 1340.
Jeg kan ikke se rettere, end at denne Tidsbestemmelse er
O. Nielsens Udgave S. 108—113.
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urigtig. Jeg har for bemærket det i en Afhandling om Hardsyssels Kirker1), men da dette ikke er blevet opdaget af nogen,
har jeg Lyst at faa det frem for et større Publikum.
Naar man ser bort fra senere Tilføjelser, er der foran Listen
en Jordebog over Ribe Domkirkes Besiddelser, skrevet 1317 af
Kanniken Astratus og fortsat af ham i den nærmest følgende
Tid. Bagefter Listen er der indført en Synsforretning over
Kirkens Inventar fra 1312. Kirkelisten, som er der imellem,
er skrevet med en helt anden, tilsyneladende en hel Del yngre
Skrift, hvis Alder dog er ret ubestemmelig. Kyndige Folk siger,
at den kan godt gaa tilbage til Aarhundredets første Del.
Disse Omgivelser siger altsaa ikke noget bestemt om Kirkelistens Ælde. Haandskriftet har været indrettet med store aabne
Partier, og ind i et saadant er Listen indført. Det er ganske
vist saa stort, at det er, som om der har været tænkt paa den,
og Aarslallene trækker for saa vidt i baglændsgaaende Retning.
Men paa den anden Side synes Listen ikke efter Indholdet at
høre hjemme i Omgivelserne.
Der er da ikke andet for end at se nærmere paa Listen,
om den ikke selv fortæller om sin Alder. Inddelingen er føl^enC^e *
In archidyaconatu.
Cantoria.
•
Almyndsysæl.
Jællinghsysæl.
Warwithsysæl.
Harthæsysæl.
Indenfor disse Afdelinger opføres saa Herrederne som Un
dergrupper, og ved hver Kirke anføres, hvor mange Skilling
Sterling den skal svare. Det maa antages at være Sysselprov
stens Regnskabspenge. Umiddelbart efter Kirkelisten er der
med senere Haand indført Taksten for fuldt Subsidium til Bi
skoppen provslivis. Man kunde da forsøge at gætte paa, om
ikke ogsaa Summerne ved Kirkerne kunde være en Afgift til
’) Hardsysscls Aarbog 1909, 20.
11
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Domkirken eller Bispedømmet. Listen staar jo midt imellem
Optegnelser om Domkirkens Rettigheder, og er bleven forøget
med denne bispelige Indtægtsliste. Det vilde have den Interesse
ved sig, at den fulde Liste i saa Fald sikkert vilde have været
tilstede ved Domkirken fra gammel Tid og her eventuelt være
slavisk Afskrift af noget meget ældgammelt. Imidlertid indledes
den ikke med nogen Bemærkning om, at disse Indtægter er
Domkirkens. I den Retning er de gamle Skrivere ellers nøj
agtige og omhyggelige nok. Listen staar der ganske løsrevet
uden Motivering og turde derfor være en Liste, som Dom
kapitlet havde praktisk Interesse af at have bogført for dens
Oplysningers Skyld.
Derfor maa den antages at indeholde Regnskabsprovsternes
faste aarlige Indtægter af Sognekirkerne. Naar i Hing Herred
Holmslands to Kirker erstattes med et »etcetera« tyder det da
ogsaa paa, at det er Provsteindtægter, ikke Cathedraticum.
Disse Kirker var jo Provstens egne. Det var Kapitlets Politik
at se at faa disse Provstier incorporerede i Kapitlets Præbender
som en væsentlig Forbedring. Det lykkedes efterhaanden men
var dog endnu paa Listens Tid kun i sin Begyndelse. Archidiakonatet har de sønderjydske Herreders Provsti, og Cantoratet
har Frøs og Kalvslund Herreder. Denne sidste Ordning blev
lavet 13211).
Efter 1321 maa Listen altsaa være indskrevet i Bogen.
Men saa kan jeg ikke læse Listen anderledes, end at de øvrige
Sysselprovstier og deriblandt Almindsyssels endnu bestaar som
selvstændige. Skriveren har ikke geografiske men præbendemæssige Synspunkter at gaa frem efter. Syslerne nævnes ikke
som Landskaber men som Embedsnavne og som Betegnelser af
Indlægtskomplekser. Havde Almindsyssel hørt til Cantoratet,
da havde han kaldt det hele Cantoria. Saaledes bærer den
efterfølgende noget senere Subsidieliste sig ad. Almindsyssel er
forsvundet i den og*den har: Hardsyssel, Vardesyssel, Cantoria,
Jellingsyssel, Archidiaconatus.
’) Kinch: Ribe I 159.
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Dette vil sige, at Listen er indskrevet før 1330, da ogsaa Almindsyssels Provsti forenedes med Cantoratet.
Jeg kunde tænke mig, at Annekteringen 1321, der vel nok
har givet Kapitlet Blod paa Tanden og Interesse for et Erobringsomraade, har foranlediget Listens Indførelse i Kapitlets
Bog, hvor den hidtil ikke rigtig hørte hjemme. Endnu da den
indskreves, var den kun Beskrivelse af en »Interessesfære«. Skal
man gætte paa en Anledning, ved jeg i al Fald ingen anden.
Jeg foreslaar derfor, at naar man i Fremtiden citerer dette
betydningsfulde Sprogmindesmærke, skriver man 1321 derved.
Hvis man da ikke vil halvere og skrive »ca. 1325«.
De øde Kirker behøver for Resten slet ikke særlig at skyl
des den sorte Død. Der var Begivenheder og Forhold nok til
at lægge Kirker øde i de Aartier der fulgte efter. Men det skal
vi ikke komme nærmere ind paa her.
Derimod kunde der være Grund til at spørge, hvad der er
skrevet af efter? Er ikke Listen Afskrift af noget, der da alle
rede var gammelt, saa at Navneformernes Nedskrivning er endnu
meget ældre? De gør jo et saa dejlig gammelt og uafslidt Indtryk.
Det er højst sandsynligt. Hver Sysselprovst har naturligvis
haft sin Liste. Men det er rimeligt, at man ved Bispedømmet
har haft en Hovedliste fra gammel Tid. Alle den Slags Em
beder skulde jo takseres til bispelig og pavelig Beskatning, —
og til Betaling ved Udnævnelse. Dette forudsætter næsten, at
der maatte bero en saadan Liste, som kan have haft en an
tagelig Ælde, kun ført til Dato med smaa Tilskrifter. I saa Fald er
det sandsynligt, at den mekanisk er ført ind i Haandskriftet uden
Ændringer, og at vi kan takke denne Omstændighed for, at vi har
Sognenavnene bevarede i saa gode gamle Former, som sket er.
Saa- maa dansk Sprogforskning være taknemlig for, om
Cantors Erobring af Frøs og Kalvslund Herreder har gjort
denne Liste saa interessant for de Ribe Kanniker, at de har
offret de ledige Pergamentsider paa den. De har ikke drømt
om, at saa mange interesserede Øjne senere skulde gennem
pløje den, — endda næsten uden at læse alle de Sterlinger
med, som i sin Tid var det interessante.
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NOGLE ØKONOMISKE BETRAGTNINGER.
,

Af C. K litg an rd .

Da »Fortid og Nutid« for 6 Aar siden blev startet, udtalte
Redaktionen i den indledende Redegørelse for Tidsskriftets Plan,
at den unge og kraftige lokalhistoriske Forskning hidtil har
»manglet et Samlingspunkt, hvor Vejledninger for Arbejdet kunde
gives, og hvor Drøftelser kunde linde Sled om saadanne Op
gaver, der burde løses ved forenede Kræfter«; Tidsskriftet skulde
være et Bindeled mellem Fællesforeningens Medlemmer.
Selv om det Emne, jeg her ønsker at omtale, Amtssam
fundenes Økonomi, maaske nok falder noget uden for den i
Planen afstukne Grænse for Tidsskriftets Virksomhed, tror jeg
dog, at Redaktionen vil gøre vel mod Amtssamfundene ved i
nogen Grad at aabne Tidsskriftet for Drøftelser af disse Sam
funds Administrationsforhold, Økonomi og lignende; thi Tiderne
er jo i flere Henseender meget vanskelige, ikke mindst paa det
økonomiske Omraade, og jeg er overbevist om, at alle vi, der
sidder i Samfundenes Styrelser, gærne lytter til, om en eller
anden kan fremkomme med noget, som kan bidrage til at give
vore Samfund mere Styrke, det være sig paa det økonomiske
eller administrative Felt.
Som Forholdene er i Øjeblikket, er det jo næsten fortvivlet
at holde Aarsskrifterne oppe; Trykning, Papir o. s. v. er steget
til en svimlende Højde og stiger fremdeles, medens Aarskontingenterne vel almindeligvis kun- er steget 50% og sine Steder
slet ikke. Og vi kan jo ikke i Længden blive ved med at byde
de smaa Forfatterhonarer for ordentligt Stof; de var lurvede for
mange Aar siden, og nu er de uanstændige; — vore Aarbøgers
Indhold lider ogsaa derunder.
Der lindes her i Landet adskillige Arkiv-, Biblioteks- og.
Museumsfolk, som ofte træffer over Stof, der vilde være for
trinligt for os, og de vilde sikkert godt levere til vore Aarbøger^
naar de kunde faa en passende Betaling for Arbejdet; men ingen
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kan fortænke dem i, at de holder sig tilbage, naar de kun kan
opnaa en »Firskilling« og saa — Æren af at faa Produktet
trykt, og Følgen er, at Aarbøgerne gaar Glip af en Del fagligt
uddannede og kultiverede Penne og maa nøjes med dem, der
skriver con amore, eller undertiden med Ting, som næppe for
tjener at trykkes i en Avis end sige i en Aarbog.
Et Honorar af 4 Kr. pr. trykt Side bør være Minimum, og
er Stoffet af særligt Værd for Aarbogen eller er der lagt større
Arbejde i dets Behandling, bør Forfatteren forhandle med de
paagældende Bestyrelser om Honorarets Størrelse; falsk Be
skedenhed maa ikke afholde ham derfra, thi hvorfor skulde
Værdien af hans Arbejde ikke stige ligesaa meget som f. Eks.
en Typografs.
Mest trykkende er de nuværende Forhold vel nok for de
smaa Samfund, fordi deres Udgifter er forholdsvis størst, og
her bliver Administrationens Bekymringer da ogsaa størst; her
maa Styrelsen vende og dreje hver Krone, der skal ud af Kas
sen, og bringe personlige Ofre for at holde det hele i Gang.
Paa Baggrund af denne Jeremiade skal jeg berette lidt om
vore Forhold her i Hjøring Amt, idet jeg tænker mig Mulig
heden af, at et eller andet af, hvad vi praktiserer her, kunde
virke impulsivt paa andre.
»Historisk Samfund for Hjøring Amt« blev stiftet 1915 og
er vel saaledes det yngste af Amtssamfundene ; det tæller nu ca.
1400 Medlemmer; Kontingentet har hidtil været 2 Kr., men vil
imidlertid fra 1920 af blive forhøjet til 3 Kr., hvilket er ab
solut nødvendigt, da Trykningsomkostningerne nu sluger hele
Aarskontingentet. Aarbogen udgaar fra 1919 af i 1800 Ekspl.,
de to første Aargange blev trykt i 1250 Ekspl. og er forlængst
udsolgt, de to følgende i 1500 Ekspl., der paa det nærmeste
ogsaa er afsatte, tildels gennem Boghandelen.
Naar det er lykkedes vort Samfund at naa et saa højt
Medlemstal i Løbet af 5 Aar, skyldes det efter min Mening for
nemmelig to Ting: Vi har for det første fundet en lokal Dags
presse, som har vist stor Interesse for os, og hvis Velvilje Be
styrelsen i høj Grad har udnyttet. Alt, hvad der kan antages
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at være af nogen Interesse for Samfundets Medlemmer, bliver
publiceret gennem Dagspressen heroppe; 4—5 Gange aarlig faar
den fra vor Sekretær tilsendt en Fællesmeddelelse til Optagelse,
snart om vor Generalforsamlings Forløb, snart om hvad Stof,
der kan ventes i den kommende Aarbog o. s. v., og ligeledes
bringer Dagbladene hvert Aar udførlige Anmeldelser ved Aarbogens Fremkomst. Følgen er, at der hver Gang vort Samfund
saaledes har været omtalt i Bladene, kommer en hel Del nye
Indmeldelser. I vor Tid kan man ikke undvære Reklamen.
Og Folk har ikke vanskeligt ved at finde os, thi vi bar
Repræsentanter i alle Sogne saa at sige, ialt ca. 100, hvilke Re
præsentanter almindeligvis ogsaa viser Samfundet den Velvilje
at omdele Aarbøgerne og indkræve Kontingentet; der spares
derved en Del Porto til Postopkrævning og Forsendelse, hvilke
adskillige Medlemmer sætter Pris paa, dels fordi vore Aarbøger
af og til er for tunge til at kunne sendes for almindelig Brevporto, men maa sendes som Pakker, og dels fordi Portoen jo
efterhaanden er blevet ret betydelig i Forhold til Kontingentet.
Min Ven, Redaktør P. Eliassen, Kolding, ironiserede paa
Fællesforeningens Møde i Nyborg 1916 lidt over disse mange
Repræsentanter, som han — rigtigt — betegnede som »Ind
piskere«, en Betegnelse, der dog sikkert ikke skulde tages for
nærmeligt, thi vi ved jo alle, at Hr. Eliassen selv er — i hvert
Fald de jydske Samfunds — største »Indpisker«, hvorfor Vejle
Samfundet da ogsaa staar saa stærkt, som det gør; men efter
min Formening er et vidt forgrenet Repræsentantskab af uvur
derlig Betydning.
Naturligvis vil Repræsentanten i første Række komme til
at virke for Tilgang af Medlemmer; men jo flere Medlemmer et
Samfund har, jo stærkere staar det i økonomisk Henseende, og
jo mere kan det udrette for sine Medlemmer saavel som for de
Opgaver, det ellers har sat, det være sig Opstilling af Minde
stene ved Helligkilder, gamle Kirketomter, Valpladser o. s. v., ved
Undersøgelse af Voldsteder, gamle Vadesteder, Ruiner o. a.
Yderligere har vi mange Erfaringer for, at selv om et Med-
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lem oprindeligt ikke har haft Interesse for Lokalhistorien, men
er blevet »indpisket«, det vil sige er blevet Medlem, fordi han
blev opfordret dertil, er hans historiske Sans blevet vakt ved
Læsning i Aarbøgerne, saa han nu interesserer sig for vor Virk
somhed.
Men dernæst kommer, at naar Omdeling af Aarbøgerne og
Opkrævning af Kontingentet væsentligt kan foregaa gennem Re
præsentanterne, kommer der ikke nær saa mange Aarbøger re
tur, som naar Forsendelsen sker pr. Post, idet det jo er en
kendt Sag, at mange undlader at indløse Postopkrævningen
straks ved Præsentationen og senere »glemmer det«, selv om
de egentlig godt vil betale, naar det kommer til Stykket. Jeg
skal for nærmere at dokumentere denne Paastands Rigtighed
oplyse, at der hos os kun er ganske faa Udtrædelser af Sam
fundet — Dødsfald fraregnet; 1917, da Samfundet talte 1150
Medlemmer, skete der kun 2 (!) Udmeldelser; jeg har ikke Tal
lene fra de sidste Aar ved Haanden, men de er som nævnt
lave.
En Ulempe ved Repræsentantskabets her omhandlede Virk
somhed kan det maaske siges at være, at Aarbøgerne ikke
kommer Medlemmerne i Hænde saa hurtigt som pr. Post, da
Omdelingen ofte sker lejlighedsvis, men herover har vi dog
ikke hørt Klager. Endvidere indgaar Kontingentbeløbene jo
først til Kasseren efter kortere eller længere Tids Forløb; men
dette Forhold kan der jo raades Bod paa gennem Etablering
af en større Kassebeholdning eller ved, at Bestyrelsen aabner
en passende Kassekredit i en Bank.
Foruden den Fordel, et Repræsentantskab formentlig byder
Samfundet i økonomisk Henseende, maa det heller ikke over
ses, at det ofte kan støtte den historiske Virksomhed ved at
henlede Bestyrelsens Opmærksomhed paa gamle Bygninger,
Arkivalier, Fortidsmindesmærker og andet, som trues med
Undergang, eller ved at pege paa Emner til Behandling i Aar
bøgerne, — i den Henseende har vi ogsaa haft Fornøjelse af
vore Repræsentanter.
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Jeg skal dernæst gaa over til at omtale en anden Faktor,,
som har stor Betydning for vor Økonomi, og som sikkert flere
Steder vil kunne udnyttes.
Vort Samfund modtager pekuniær Støtte fra mange for
skellige Sider; jeg skal først nævne, at vi jo har Statstilskud
200 Kr., ligesom de fleste øvrige Samfund, et Bidrag, der vel
kan ventes noget forhøjet af Hensyn til Dyrtiden; dernæst faar
vi 400 Kr. aarlig fra Hjøring Amt og en Række Bidrag fra
10—100 Kr. fra Købstad- og Landkommuner, Pengeinstitutter
o. a.; vi kan regne med godt 1000 Kr. aarlig i slige Bidrag,
hvilket jo er en ikke ringe Støtte.
Saa maa jeg endvidere nævne, at vi hele Tiden har haft
en fast Sekretær, som styrer alt, hvad der vedrører Medlems
væsenet, Udsendelse af Aarbøgerne og Meddelelser til Bladene,
og som gennem Samfundets Telefon let kan komme i For
bindelse med Repræsentanter og Medlemmer ligesom disse med
ham.
Sekretærposten, til hvilken vi har været saa heldige at finde
en særlig kvalificeret Mand, Kommunelærer N. P. Petersen, Hjør
ing, er jo forbundet med et ikke ringe Arbejde, naar den skal
røgtes med Energi, og det samme gælder vel tildels Redaktør
posten; under Hensyn til, at det maa anses for rimeligt, at
dette Arbejde i nogen Grad vederlægges, har der i de senere
Aar med Generalforsamlingens Godkendelse været bevilget et
Beløb af 600 Kr. til Fordeling mellem Sekretær, Redaktør og
Kasserer, og af hvilket Sekretæren naturligvis faar Broderparten.
Og endelig skal jeg slutte med at omtale en efter min Me
ning lille praktisk Foranstaltning, som Sekretæren har indført,
nemlig en Oversigt over Medlemmernes Fordeling i de forskel
lige Byer og Sogne. Gennem denne Oversigt kan man opdage
de »døde Pletter« og søge at vække historisk Interesse ved i
Aarbogen at bringe Stof fra de paagældende Egne eller i hvert
Fald ruske lidt op i Folk ved at sætte et Agitationsarbejde i
Gang.
Det har ikke været min Hensigt med dette lille Indlæg at
ville udøve nogen Kritik af andre Amtssamfunds Ledelse eller
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at ville agere »Overleder« ; mit Causeri er fremkommet for at
berette lidt om, hvorledes vi har indrettet vor Økonomi, og
udelukket er det jo ikke, at et eller andet deri kunde tages
under Overvejelse andet Steds. Jeg vilde ogsaa sætte Pris paa,
om der heri »Fortid og Nutid« fra anden Side kunde gives Im
pulser, som kunde bidrage til, at den økonomiske Stilling blev
mindre trykkende for vore Samfund i disse »bedrøvelige Tider«.

NATIONALMUSEETS ANDEN AFDELING.
VIRKSOMHED I FINANSAARENE
1917—18, 1918—19, 1919—20.
Forskellige Forhold har bevirket, at Udgivelsen af Mu
seets Aarsredegørelser er bleven forsinket, og for at indhente
det forsømte samles derfor nu tre Aar i en enkelt Oversigt.
Skønt denne Oversigt saaledes spænder over et forholdsvis
langt Tidsrum, og skønt der indenfor dette Tidsrum har været
gravet intenst i vort Lands Tørve
moser, kan der dog mellem Sam
lingens Forøgelser ikke nævnes et
eneste betydeligt Skattefund af ædelt
Metal. Som Danefæ er der kun ind
kommet enkelte mindre Stykker. I
alle Henseender værdifuldest er et
Guldkors, der blev fundet i Frugt
haven ved Højrupgaard (Hillerslev
Sogn, Salling Herred, Fyen), kun to
Spadestik nede i Jorden. Det kraf
tigt og dygtigt gjorte Smykke er
formet som et Antonitterkors, men
trods denne sentkatolske Korsform
1Iß. X.
er det dog først tilvirket efter ReGuldkors fra Hojrupgaard.
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formationen, saaledes som det ses af Relieffremstillingerne, paa
den ene Side den korsfæstede Frelser, paa den anden Side
Kobberslangen samt Solen, Maanen og Lilje-Juulernes Vaaben.
Der kan næppe være Tvivl om, at dette Mærke peger hen paa
den bekendte jydske Adelsmand, Axel Juul til Villestrup, og at
Korset er tabt paa Højrup, forklares naturligt derved, at hans
Datter Anne i sit andet Ægteskab var gift med Hartvig Kaas til
Mollerup, den eneste Adelsmand, der nævnes som Ejer af den
fyenske Gaard. Af andre Guldsmykker er der kommet en
Stump Kæde med en lille Fugl (fra Nøbølle i Ryde S., Lolland),
en lille, grønt emaljeret Guldnaal med kløverbladsformet Hoved
og de uforklarlige Bogstaver PNPDLP — QCQALC (fra Kæl
deren under Forbindelsesbygningen mellem Christiansborg og
Kancellibygningen i København) og en Fingerring med en Guld
perle mellem Delfinhoveder (fra S. Olufs Toft i Viborg). Alle
de tre Smaagenstande stammer fra Renæssancetiden; fra Middel
alderen er derimod en smuk gotisk Guldfingerring med et
Veronica-Hoved og med de hellige tre Kongers Navne (fra
Gravlev paa Djursland), en anden lignende Guldring med
Kristushoved, der dog ikke sikkert vides at være Danefæ, men
er skænket til Museet af Fru Helga Hornbeck, samt et Par
Sølvfingerringe, den ene med de hellige tre Kongers Navne,
fundet ved Galgehøj i Rise Sogn paa Ærø, den anden med Ma
jusklerne AVE MARIA, ved Højbjærg i Holme Sogn ved Aar
hus. Ejendommeligt er et lille Møntfund fra Jannerup Kirke
ved Varde, bestaaende af 19 Sølvmønter, de fleste fra Kong
Hans’ Tid; de fremkom derved, at en Figur fra Kirkens sentgotiske Altertavle løsnede sig og styrtede ned fra sin Plads, og
alt tyder paa, at de har været gemte som et Offer, bragt af en
troende. Interessant ved sine Fundforhold er ogsaa en Sterling
fra Erik af Pommerns Tid, som fandtes i Munden paa et Kra
nium i Brestenbro Kapel, og som sikkert er en Obol, som er
medgivet den døde i Graven1); Mønten er skænket til Museet
Om denne Overtro se Fejlbergs Jydske Ordbog Ï, S. 228 og II, S. 256.
Sml. Nationalm. 2. Afd. Virksomhed efter 1892, S. 127 f. Om Kapellet se i det
følgende S. 180.
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af Husmand Rasmus Peter Sørensen, hvis sikre Iagttagelser
giver den ellers almindelige Mønt sin særlige Værdi.
Paa et andet af de Steder, hvor Museet har foretaget Ud
gravningsarbejder, nemlig Duebrødre Klosters Tomt i Roskilde,
er der fundet en rødlig glasseret Lerkande fyldt med Mønter
fra Tiden 1248—1314 x), en Skat, som altsaa maa antages at
være nedgravet under Kristoffer 2’s urolige Regeringstid. løvrigt
er de interessanteste middelalderlige Smaafund gjorte paa Borg
volden ved Grønsund (Fanefjord S., Møen), som viste sig sær
lig rig paa Keramik fra Tiden c. 1300. Men det er kun sjæl
dent paa Smaafundene, at Betydningen af Museets Udgravnings
arbejder kan maales. Selv for Middelalderens Vedkommende
kommer Samlingens Forøgelser hyppigere fra andre Kilder.
Af verdslige Smaasager fra Middelalderen er der bl. a. ind
kommet en velbevaret Dolk og en Jernøkse fra Moser i Viksø
Sogn, en lille vistnok fra Grevefejdens Tid stammende Kanon
kugle, der i sin Tid er udtaget af Skelskør Kirkes Vestmur,
skænket af Hr. Chr. Jespersen, Tranderupgaard, et Metalspænde
med den gaadefulde Majuskelindskrift ANRVEMT fra Lundby
Mølle i Sydsjælland, samt et Par Signeter; det ene af disse,
der tidligere er fundet paa Duebrødreklosterets Tomt i Ros
kilde og nu skænket af Kontorchef Agerskov, er borgerligt,
med Navnet AANA, det andet, som velvilligst er afgivet fra
Randers Museum, er derimod et anseligt Adelssignet fra Tiden
c. 1300: Omskriften lyder: SECRETVM IVR1I DE SNECKIETORP, og det talende Mærke er et Træ over en Snække med
høje Stævne. Det sjældne Mandsnavn Juris synes især at have
hørt hjemme i Midtsjælland, og Signetets Ejermand har for
modentlig boet i Landsbyen Snekkerup ved Ringsted2).
Mere fylder Erhvervelserne af middelalderlige Kirkesager, om
end de fleste er Brudstykker, som i Tidens Løb har forvildet
sig bort fra Kirkerne, eller hvis Bevaringstilstand er bleven saa
ringe, at de ikke egner sig til Genanbringelse i Kirkerummene.
Et lille, men smukt Fragment, et Mathæussymbol af et iøvrigt
!) Mønterne opbevares i Møntsamlingen.
2) Sml. J. Olrik: Fra Arkiv og Museum Serie II, Bd. 1, S. 254.
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forlængst forsvundet sentromansk Krucifix fra Tiden henimod
1300, er overladt Museet af Magleby Kirke paa Stevns; en
omtr. samtidig Mariafigur er deponeret af Laasby Kirke ved
Aarhus, et ligeledes jævnaldrende Krucifix fra Særslev Kirke
ved Jyderup er samlet sammen af spredte Fragmenter1). Mer
eller mindre fragmentariske er ogsaa flere sentmiddelalderlige
Krucifixer og Krucifixfigurer (Østofte, Nørre Aaby, Verninge,
Bringstrup), der egentlig kun
kan betragtes som Studiemateriale. Købte i Antikvi
tetshandelen er en lille sentmiddelalderlig Mariafigur, efter
Sigende af fyensk Herkomst,
samt to større Helgeninde
figurer, der i eet og alt bærer
Præg af al være udgaaede fra
det bekendte Claus Berg’ske
Værksted i Odense (c. 1525“).
Ad hvor underlige Veje Kirke
inventarfragmenter kan van
dre, viser et Par Egetræs
relieffer, som nu med stor
Imødekommenhed er skæn
Fig. 2. Relieffer fra Seem.
kede af Sognepræst H. O. Kri
stensen, Verninge. De to Relieffer, der forestiller en Bebudelsesengel og Maries Møde med
Elisabeth, hører nemlig til en lille, ejendommeligt formet Marietavle fra Tiden c. 1450, hvis øvrige Dele kom til Museet 1885
fra Seem K. ved Ribe, og de var allerede dengang komne
bort fra deres Hjemsted.
Af middelalderlige Kirkemøbler er der til Museet afgivet en
lille Kiste fra Grevinge K. i Ods Herred og en Pengeblok fra
Ejsing K. ved Struer, begge sentmiddelalderlige. Af kirkelige
*) Gengivet i Anderberg: Skånska Triumfkrucifix, Fig. 19.
2) Sml. V. Thorlacius Ussing: Træskærerarbejder af Claus Berg i køben
havnske Museer. Kunstmuseets Aarsskrift 1920, S. 63.
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Smaasager er erhværvet en Hjulstage af Smedejærn til otte Lys,
fra Steninagle K. ved Sorø, Relikviekapsler af Strellev og Haderup K. Et sentromansk Røgelseskar er indkommet ved Mage
skifte med Oldsagssamlingen i Viborg; et andet, af mere al
mindelig sengotisk Type, er fundet i en københavnsk »Kludekræmmerkælder«. Som testamentarisk Gave efter Universitets
professor, Doet. phil. Hector Jungersen har Museet modtaget et
lille, malmstøbt Oljegemme, et Chrismatorium af den tredelte
IForm, der brugtes i den senere katolske Tid. Som sædvanligt
er der paa Undersiden af Laaget graveret Bogstaverne S, I og
C, der betegner de tre forskellige Arter af den indviede Olje;
den ovenpaa Laaget liggende Løvefigur er derimod ejendomme
ligt for dette smukke Exemplar, som i 1850’erne blev optaget
paa Tomten af Finderup Kirke i Dejbjerg-Hanning Pastorat,
hvor Testators Fader var Sognepræst1). Af lignende Alder og
Type, men uden Figur paa Laaget, er et Oljegemme, som er
fundet i Kirkegaardsdiget ved Glenstrup K. ved Hobro, medens
et tredje Oljegemme, der skal stamme fra Aarhusegnen, har
den for den ældre Middelalder sædvanlige, udelte Flaskeform.
To Ibskaller (Pilgrimstegn), som er skænkede af Lærer
Brøndkjær i Lyderslev paa Stevns, er fundne paa Lyderslev
Kirkegaard, hvorfra der desuden nu er kommet Hovedlejet af
en Kridtstens Gravkiste fra den ældre Middelalder. Et typisk
Exemplar af en roskildensisk Fraadstenskiste optoges ved den
i det følgende nævnte Undersøgelse paa S. Mikkels Kirkes Tomt
i Roskilde, hvor der tillige blev fremdraget Rester af udsyet
Silketøj. Ved Ombygningen af Ejendommen paa Hjørnet af
St. Kongensgade og Kongens Nytorv i København fandtes ind
muret i Kældervæggene en Mængde Brudstykker af Gravsten,
der efterhaanden bragtes til Museet, og som det delvis er
lykkedes at bestemme. Man har saaledes genkendt Smaastumper af Ligstenen over Peder Plade, Sjællands første evan
geliske Biskop (f 1560), af Stenen over hans Efterfølger Hans
Albertsen (f 1569) og af den store og anselige Sten over Rigs*) Saml. til jydsk Hist. og Top. III, S. 403.
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hofmester Peder Oxe (f 1575) og hans Hustru, Fru Mette
Rosenkrantz. Alle de nævnte Personer har været begravede i
Frue Kirke, og da Bygningen, hvori de nu blev fundne, stam
mer fra 1730’erne, kan der ikke være Tvivl om, at Mindesmærkerne er ødelagte i den store Ildebrand 1728 og deres
Brudstykker derefter bortskaflede før Kirkens Istandsættelse.
I slige Tilfælde viste Datiden ikke just megen Pietet, men
stundom har det 19. Aarh. ikke været stort bedre. Fra Øster
Velling K. er der til Museet kommet et lille Fragment af en^
Runesten, hvis Runer kan tydes »Thorgots . . . . [Br]oder«, og
som synes at være kløvet af en ved Kirkens Istandsættelse
1875 fundet, men ellers ganske ukendt Runesten1).
Mellem Treaarets anseligste og interessanteste Erhværvelser
er nogle Prøver paa Jyllands romanske Granitskulpturer. Som
Gaver fra Bøvling Kirke ved Lemvig er modtaget to paa Kirkegaarden fremdragne, fint ornamenterede Tærningkapitæler af en
Art, der forekommer baade i Viborg og i Ribe Domkirker, og
som tidligere var repræsenteret i Museet ved et (i Lemvig købt)
Søjlehoved fra Vestervig. Efter Modtagelsen af Bøvling-Kapitælerne har det imidlertid vist sig, at Vestervig-Exemplaret har
hørt til Klosterkirkens nedrevne Apsis, og ved Bygningens
Istandsættelse og Korets Genopførelse paa de gamle Funda
menter er det derfor tilbagegivet til Kirken. Til Gengæld har
denne overladt Museet en korsmærket Tympanon og et Par
Sokkelsten med grovt hugne, men meget djæive Menneske
hoveder, som alle stammer fra den forlængst nedrevne Sogne
kirke S. Tøger i Vestervig. Desuden har Museet erhværvet en
Vinduesoverligger af Granit, der en Tid lang har staaet paa
Herregaarden Overgaard ved Mariager Fjord, og som er de
koreret i fladt Relief med to fantastiske Dyreskikkelser, en
Drage og en Løve, hvis Tunger fletter sig sammen med Vin
duesbuen2). Ogsaa fra Sjælland er der kommet et Arkitekturfragment af Granit, en ejendommelig, romansk profileret Kon
solsten, som er skænket af Gaardejer L. P. Hansen, Kyse.
Sml. Jolis. Brondum-Nielsen i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1917, S. 176.
3) Gengivet efter M. Mackeprang: Vore Landsbykirker (1920) S. 64.
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Giverens Gaard ligger paa Pladsen af det nu udjævnede, mid
delalderlige Voldsted Kyse, men det er dog ikke udelukket, at
-Stenen oprindelig har hørt til Sognekirken Vallensved.

Fig. 3. Vinduesoverligger fra en ostjydsk Kirke (nu i Nationalmuseet).

Mindre omfangsrige er Forøgelserne paa Teglstensarkitek
turens Omraade. Direktør V. Schou, Antvorskov, har skænket
€t lille .Lerrelief med en tilbedende Figur (c. 1400), Sognepræst
P. Severinsen, Bringstrup, nogle smukke sentromanske, i Præstegaarden fundne Fliser af de for Midtsjællands Klostre karakte
ristiske Typer. Mellem talrige Materialprøver er der kun Grund
at nævne nogle flade, romanske Tagsten fra Sorø Klosters
Jord samt et Fragment af et sentgotisk Kalkmaleri med orna
mentale Planteranker, fremdraget ved en delvis Ombygning
af Ejendommen Amagertorv 18 i
Af Bygningsdele fra Renæs
sancetiden kan fremhæves et lille
Kalkstensrelief med et porlrætagtigt Hovede af en Kriger i
Rustning, et typisk Arbejde fra
et fyensk Stenhuggerværksted paa
Frederik 2’s Tid. Stenen, der
har henligget paa Hollufgaard
og efter Alderen at dømme kan
have siddet i en af de ned
revne Dele af denne Bygning,
(1577), er skænket af Direktør
Wm. Miller Hansen. Fra Bispens
gade 3 i Aalborg stammer et Par
Fig. 4. Relief fra Hollufgaard.
Fortid og Nutid. III.
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Bindingsværksknægte med de i Limfjordsbyen særligt yndede
Dukatornamenter (Gave fra Tømmermester Nielsen Hus), me
dens en Smedejærnsstang med Kobbervindfløj fra 1642 skal
hidrøre fra Ho ved Varde. Køge Museum har afgivet en Prøve
paa en af de sentgotiske Vinduesrammer, som fremdroges ved
Nationalmuseets Undersøgelse af den 1914—15 nedrevne Slagtergaard paa Byens Torv; Godsejer Kjeldsen har skænket Frag
menter af Vindueskarme fra Lynderupgaard (c. 1550), Bestyrer
Chr. Torup en Vinduespost fra Stengade 56 i Helsingør, medens
to andre, ligeledes helsingørske Vinduesposter med rige Højrenæssanceornamenter, fra Stengade 50, er erhværvede ved Køb.
Særlig Interesse har en Dørfløj, der i sin Tid har tjent som
Indgangsdør til Vindeltrappetaarnét paa Voergaard i Vendsyssel
og stammer fra Gaardens Opførelsestid (1588); den er et enkelt^
men smukt Snedkerarbejde af aalborgensisk Karakter, og den
er en af de meget faa snedkrede Yderdøre fra Renæssancetiden^
som er bevaret her i Landet. I denne Sammenhæng kan ogsaa nævnes en fra Antvorskov stammende Jernovnsplade med
et Billede af Noæ Ark; paa Skibet staar Aarstallet 1543, og.
selv om det andetsteds paa Pladen anbragte 1563 sikkert an
giver Støbeaaret, er den dog den ældste Ovnplade, der hidtil
er fremkommet i Danmark.
Af egentlige Møbler fra Renæssancetiden har Museet erhværvet flere Exempter paa en Bordtype, der vel ikke har
været ukendt, men dog ret upaaagtet. Et Exemplar er over
ladt Museet af den gamle Borgmestergaard i Aarhus, et andet
og fuldstændigere har Mater Hans Knudsen, Glud Museum,
fundet paa Alrø, et tredje er afgivet fra Jyderup Kirke ved
Holbæk. Alle tre har de profiterede Krydsfødder, hvis Enkelt
heder viser tydelige gotiske Reminiscenser, og skønt Typen
sikkert har været simplere og billigere end de velkendte Re
næssance- og Barokborde med fire Søjle- eller Kugleben, har
den sin store Værdi ved at give os en Forestilling om Middel
alderens Borde, hvoraf der ikke er bevaret en eneste dansk
Prøve. Et fjerde Bord af lignende Art, fra Ladegaardshusene
ved Roskilde, stammer fra Tiden c. 1700 og illustrerer Kryds-
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fodens Paavirkning af Barokstilen. — Smukke Snitværker er
en lille Fyldning med Ahlefeldslæglens Vaaben, skaaret i ele
gant Ungrenæssancestil, og et slesvigsk Skab med Relieffer fra
Tiden c. 1600, der oprindelig har hørt til et pragtfuldt udstyret

Fig. 5. Epitafium fra Nyborg.

Tocadille-Spil. De plattyske Indskrifter om de to Scener af
den barmhjertige Samaritans Historie og hele Stilen viser, at
Arbejdet er udgaaet fra Hans Gudewerth den ældres Værksted
i Eckernførde.
Talrigere repræsenteret er tilsvarende kirkelige Arbejder.
En Degnestol med gotiserende Foldeværksfelter, der stammer
12*
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fra Jyderup Kirke, er skænket af Stiftsdame, Comtesse L.
Lerche. Prøver af Stolestadegavle er modtagne fra Hornstrup
Kirke ved Vejle, fra Borup ved Roskilde (1590—92) og fra
Nørre Aa by paa Fyen, Fragmenter af Prædikestole fra Broby
og Bjernede (Midtsjælland), et Par Altertavlevinger fra Særslev
ved Jyderup. Fire Evangeliststatuetter, skaarne af Billedsnideren Jørgen Ringnis, stammer sikkert fra en ødelagt falstersk
Prædikestol (S. Kirkeby?). Højt over disse Ting hæver sig dog
et anseligt borgerligt Epitafium af den Art, der er saa alminde
lige i vore Købstadkirker, men som hidtil ikke har været at se
i Museet. Det stammer fra Nyborg Kirke, hvor det hang oppe
i Taarnet, uden at der var Mulighed for at placere det nede i
Kirkerummet, og det mageskiftedes derfor med Kirkens Døbe
font. Som Forøgelse af Nationalmuseets meget fattige og frag
mentariske Samling af Renæssancens Kirkeinventar har det den
allerstørste Betydning, og tilmed er det en god Prøve paa Da
tidens Maler- og Slaffererkunst, der har været lige saa mangel
fuldt repræsenteret i Museet. Ved Konserveringen er Rammens
oprindelige Farver genfremdragne, og Midtbilledets kraftige
Farver straaler saa klart, som om de var malede igaar. Det
forestiller en Dommedagsscene, i hvis Forgrund der knæler tre
Borgermænd og en Kvinde, alle sortklædte, nemlig Kirsten
Matzdatter (f 1603) og hendes tre Ægtemænd: Jep Mand
(t 1576), Lauritz Jensøn (f 1579) og Giert tor Borch (f 1603).
Ikke mindre karakteristisk end Billedet er Indskriften :
Efterdi intet er Vissere end døden oc intet Uuissere end tiden, oc
Gud Allermectigste icke haflfuer begaffuit mig raedt min Hustrue saa
veil som medt tuinde Hinders førige Hosbunder medt nogen Liffs
arfTuinge oc paa dette vi icke alle skulle skillis her fraa oc ingen hu
kommelse lade efter os, da haffuer vi icke ud afi nogen ærgierrighedt,
men først oc fremist Gud i Himmelen Thil lof og ære, Kircken thil be
Prydelse og oss og wores adgangene Gode Wener thyl en Hukomelse
ladet bekoste Denge Tauule ANNO 1594.

En betydelig Erhværvelse er ogsaa den revnede Kirke
klokke fra Fårup ved Ribe, støbt af Melchior Lucas i Husum

1
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1599, den første store og gode Kirkeklokke fra Renæssance
tiden, som er kommet til Museet.
Af verdslige Smaasager fra Renæssancetiden maa fremhæves
to Gaver, den ene en med rød Silketraad udsyet Lærredsdug
fra 1620, med Billeder af Kain og Abel, Isaks Ofring og Ærke
engelen Mikael, skænket af Bibliothekar, fhv. Rodemester Wilckens-Heiberg, og en Andagtsbog i sølvbroderet Silkebind fra
Tiden c. 1675, skænket af Professorinde Jungersen. løvrigt
kan mellem talrige andre Smaasager nævnes et Par Majolikafade med kraftige, blaa, gule og grønne Dekorationer, tilvirkede
c. 1600 i Italien eller snarere i Nederlandene under italiensk
Paavirkning. Deres Herkomst er ikke med Sikkerhed oplyst;
men Skaar af ganske lignende Fajancer forekommer i de køben
havnske Jordfund, og Dansk Folkemuseum ejer et Par beslæg
tede, hele Fade fra danske Bøndergaarde. Et Messingfad af
Niirnbergerarbejde udmærker sig ved en usædvanlig rig Or
namentroset, nogle messingstøbte Stager fra Christian 4’s Tid
tilhører den almindelige Renæssancetype med Englehoveder
paa sekskantet Fod, som hidtil har været alt for sparsomt re
præsenteret i Samlingen. Til et samlet, sikkert under Svenske
krigene nedgravet Fund hører to Malmgryder, en Messingkedel
og syv, ret ødelagte Tintallerkener, som er fremgravne ved
Nedergaard i Balle Sogn (Silkeborgegnen). En tilsvarende, lille
Gryde, i Dukkeformat, og sikkert Legetøj, er et Jordfund fra
Movstrup ved Haderslev.
Københavnske Jordfund er som sædvanligt indkomne i stort
Tal. 1917 fulgtes Grundgravninger i Ny Adelgade 8—10, i Løv
stræde (Posthusets Udvidelse) og paa Gammeltorv 18, 1918 i
Gothersgade 8 og i St. Kannikestræde (Hj. af Lille Kannike
stræde, K. F. U. K.’s Bygning), 1919 Toldbodvej 4, Nørregade 27
og Læderstræde 32. Det vilde føre for vidt at karakterisere
disse forskellige Fund, men det kan dog ikke forbigaas, at der
i de to sidstnævnte forekom middelalderlige Genstande, og at
der i Læderstrædegrunden bl. a. fandtes nogle smaa Vokstavler,
tynde Træplader overtrukne med sort Voks, hvorpaa der er
gjort skrevne Notitser, indridsede med en Metalstift; efter

174

/

Skriften og de enkelte læselige Sætninger at dømme har Bogen
tilhørt en Købmand og stammer fra Tiden c. 1400.
Ude fra Landet er der kommet en Række Mosefund, frem
kaldte ved disse Krigsaars intense Tørvegravning, men det er
for største Delen Træsager af ret ubestemmelig Alder, og mod
Forventning er der ikke til Museet naaet Meddelelse om et
eneste »Moselig«, som det dog vilde være af Betydning engang
at undersøge paa selve Stedet, ikke mindst af Hensyn til de i
Mosesyren bevarede Dragter, hvori disse gaadefulde Lig har
været klædte.
Af Genstande yngre end 1660 er erhværvet forskelligt Kirke
inventar. En Døbefontshimmel fra Frederik 4’s Tid, hvis
Maleri, Englebørn svævende i Himmelen, kan tilskrives Kongens
Hofmaler, Henrik Kroch, er fundet i et københavnsk Snedker
værksted, uden at dens Herkomst kan oplyses. En Smedejærns
Alterskranke fra 1722 er afgivet fra Grevinge K., et smukt
Smedejærns Gravmonument fra Vemmelev ved Slagelse, andre
Smedejærnsmonumenter fra Glud1) ved Horsens og Tæbring paa
Mors, et Træmonument i Empirestil fra Trige ved Aarhus. Fra
Verninge K. paa Fyen stammer et Alteromhæng af blomstret
Silketøj, fra den danske Kirke i Christianssted en rød Fløjels
Messehagel med broderet Krucifix og Aarstallet 1783.
Den lille Samling af Tordenskjold-Minder er forøget med
en tyrkisk, broderet Læder-Lommebog, skænket af Hr. Arvid
Fiedler Jensen. Til Samlingen af Dragter fra 18. Aarh. er
skænket et blomsterbroderet Silkestof (fra Grosserer Chr. A.
Jensen), en Daabsdragt m. m. (fra Frk. Christiane Mønstedj og
en skildpaddefineret Spaserestok (testamenteret af Frk. H. P.
Baagøe, hvis Farfader, Peder Baagøe, har ejet Stokken). Den
farmaceutiske Samling har fra samme Giverinde modtaget en
Apotekerkrukke af københavnsk Fajance fra Svaneapoteket.
Den lille Afdeling for Overtro og Trolddom er vokset med en
Blyamulet fra 1733 (Gave fra Museumsinspektør Galster) og et
ejendommeligt Redskab >til at slaa Tyvens Øje ud«2) (Gave fra
Afbildet af Soren Knudsen i Vejle Amts Årbog 1919. S. 96.
2) Et ganske tilsvarende Exemplar afb. i T. Ohrt: Danmarks Trylleformler.
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Museumsinspektør Chr. Axel Jensen). Signetsamlingen har mod
taget en meget betydelig Tilvækst, idet Rigsarkivet har afgivet
en Mængde Administrations- og Etatssigneter fra 17.—18. Aarh.,
og til den »Kunstkammerafdeling«, som Museet engang under
bedre Pladsforhold haaber at kunne indrette, har Zoologisk
Museum overladt to, helt med Muslinger og Konkyljer besatte
Statuer fra Beg. af 18. Aarh., der vistnok har prydet et af Da
tidens private Naturaliekabinetter.
Museets Vejledning for Besøgende udkom i andet Oplag
1917, men blev saa hurtigt udsolgt, at et tredje Oplag maatte
•udgives 1920.
Museets hislorisk-topografiske Billedsamling har blandt større
Gaver modtaget en Række Opmaalinger og Billeder af grøn
landske Mindesmærker, afgivne af Kommissionen for Grønlands
Undersøgelse. Godsejer, Cand. jur. Fr. Scavenius, Gjorslev, har
skænket en Serie Opmaalinger af Gjorslev Herregaard (sml. 1916),
og Arkitekt Martin Borch en Række Opmaalingskalker af Gisselfeld før og efter den i de senere Aar foretagne Hovedistand
sættelse.
Andre Bog- og Billedgaver er, foruden fra Oldskriftselskabet
og fra Museets egne Embedsmænd, modtagne fra
Læge H. Adsersen; P. Arnskov, Slagelse; Sognepræst H. Asmussen, Hirtsholmene: Firmaet Baadli & Winther; Arkitekt Iver Bentsen; Gartner G. N.
Brandt; Kaptajn Daniel Bruun; Borgermester Bruun, Ribe; Doet. phil. V. Brøn
dal; Kredslæge K. Carøe; Magister H. V. Clausen; Protokolfører Chr. Chri
stensen; Raadstuearkivar Villads Christensen; Ingeniør A. Clémcnt; Prof. Curman, Stockholm; Fotograf Elfeldt; Professor K. Fabricius; Amtslæge Fiedler;
Tandlæge Friis, Kolding; Gads Forlag; Arkitekt H. Grave, Slagelse; Gyldendals
Forlag; Fotograf Gundelach Hansen; Arkitekt F. C. C. Hansen, Sorø; Museums
direktør Emil Hannover; Redaktør C. C. Haugner, Nakskov; Provincialconscrvator
R. Haupt, Eutin; Xylograf F. Henriksen; Boet efter Prof. Hans f. Holm; Oberst
løjtnant Holten-Nielsen; Arkitekt Hoffmann, Svendborg; Fotograf Kr. Hude, Ros
kilde; Arkitekt Tyge Hvass; Arkitekt H. Jarner; Arkitekt Werner Jackstein,
Hamburg; Arkitekt P. V. Jensen Klint; Boet efter Museumsinspektør, Doet. C. Jør
gensen; Direktor Chr. Jørgensen, Vejle; Postexpedient Kannik; Amanuensis Thor
Kielland; Kristiania; Docent, Doet. Helge Kjellin, Lund; Kunstmaler I.F. Klein;
Postmester Klitgaard, Brønderslev; Cand. mag. Gunnar Knudsen; Underarkivar
Hans Knudsen, Viborg; Cand. mag. Johs. Knudsen; Koppels Forlag; Magister
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Axel Linvald; Sognepræst T. Logstrup, Nyborg; Professor V. Maar; Arkitekt
Aage Mathiesen; Arkitekt Helge B. Møller; Chr. H. Møller, Kallundborg; Mu
seumsdirektør Sophus Millier; Museumsbestyrer Johs. Olsen, Svendborg;
Bygningsinspektør Vilh. Petersen, Odense; Arkitekt Knud Lehn Petersen,
Odense; Arkitekt A. Prior, Odense; Arkivar Fr. Posselt, Slesvig; Oberst
løjtnant H. U. Ramsing; fbv. Skolebestyrer H. Rasmussen, Odense; Professor
J. Roosval, Upsala; V. Ronander, Trondhjem; Museumsintendcnt G. F. L.
Sarauw, Gøteborg; Museumsdirektør E. Saucrmann, Flensborg; Sognepræst
P. Severinsen, Bringstrup; Cand. mag. E. Spang Hansen; Kommunelærer Sten
felt: R. Søegaard, Kristiania; Hans Thielche, Doberan; Lærer Thomsen, Aunslev; Museumsinspektør Th. Thomsen; Museumsbestyrer Matthias Thoröarson,
Reykjavik; Arkitekt G. Tvede; Fotograf O. Tfirch ; Arkitekt F. Uldall, Randers;
Underinspektør O. Thorlacius Ussing; Forpagter Wassard, Vordingborg; Baron
Wedel-Nccrgaard, Svenstrup; Arkitekt \yittrup, Horsens; Byfoged Woll, Kerte
minde; Stud. mag. E. Zahle; Arkitekt H. Zangcnberg; Amanuensis Isidor
Zetterberg, Lund.
Kirkeministeriet; Rigsarkivet; Dansk Folkemindesamling; Skolen for dansk
Kunsthaandværk; Udvalget for Folkeoplysningens Fremme; Foreningen til
gamle Bygningers Bevaring; Fællesudvalget af 1914; Nationalmuseets 1. Af
deling; Dansk Folkemuseum; Nationalhistorisk Museeum, Frederiksborg; Mu
seerne i Køge, Svendborg, Tranebjerg paa Samsø, Aalborg, Nykøbing M.^
Glud og Horsens.

Samlingen af fotografiske Negativer er vokset fra 14 000 til
19 000 Numre. Fra Firmaet Pacht & Crones Efterf. har denne
Samling som Gave modtaget Pladerne til det store, ved Doet.
Francis udgivne Værk over gotiske Altertavler og fra Museums
inspektør Chr. Axel Jensen en Serie Negativer af Gravsten i
Roskilde, Ribe og andetsteds.
Selv paa et saa begrænset Omraade som Bog- og Billed
samlingen gør Pladsmanglen i Prinsens Palæ sig stærkt gæl
dende. Pladesamlingen opbevares i en mørk Korridor, Arkiva
lier, Billeder og Bøger sprænger de snævre Rammer. Stedse
haardere føles Pladsmanglen ogsaa i Museumssalene, og kun
ved de mærkeligste Kunstgreb lykkes det stundom at skaffe
Udstillingsplads til de større Forøgelser. Med stigende Længsel
venter den historiske Samling paa et Resultat af det Arbejde,
som er gjort af den af Undervisningsministeriet 17. Marts 1917
nedsatte Kommission til Planlæggelse af en ng Museumsbygning,.
hvis Betænkning foreligger trykt 1920 og udpeger Kastellet sont
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den bedste Fremtidsplads. Efter Kommissionens Opfordring er
der udarbejdet Pladsberegninger, som for den historiske Af
delings Vedkommende er gjort saa udførlige og detaillerede som
muligt og paa det nøjagtigste afspejler Museets Ønsker. Her
skal kun kort nævnes, at der nu raades over et Udstillings
areal paa c. 750 m2, og at der efter en ingenlunde rigelig Be
regning ønskes c. 2100 nr, altsaa omtr. en Tredobling af den
nuværende Plads!
Landsundersøgelser. — Skønt det i Treaaret har været van
skeligt at faa Arkitektbistand til Opmaalingsarbejder, og skønt
de stedse stigende Tryk- og Papirpriser synes at ville udskyde
Udgivelsen af »Danmarks historiske Mindesmærker« til en uvis
Fremtid, har Museet vedblivende fortsat de 1913 paabegyndte
systematiske Landsundersøgelser, og man arbejder sig efterhaanden gennem Sjælland. Ialt er der gennemgaaet 52 Landsby
kirker, væsentlig i Egnene omkring Roskilde Fjord samt i Hol
bæk Amt, hvor der til tidligere Undersøgelser af Merløse og
Løve Herred nu er føjet Beskrivelser af en Række Landsby
kirker i Ods, Arts, Skippinge og Tudse Herreder samt paa
Samsø. Gennemgaaede er endvidere Købstadkirkerne i Ny
købing Sj., Korsør, Slagelse og Stege samt Ligstenene i Køge
Kirke. Hvor Lejlighed gaves, er tilsvarende Undersøgelser ogsaa foretagne udenfor Sjælland, saaledes, udover del nævnte
Tal, i nogle bornholmske og i jydske Kirker.
Foruden en Række Voldstedsundersøgelser, især paa Samsø,
er der af Herregaarde, med Ejernes velvillige Tilladelse og
gæstfri Imødekommenhed, undersøgt Lerchenborg, Dragsholm,
Løvenborg, Vognserup og Vedbygaard i Holbæk Amt, Liselund,
Billesborg, Vallø og Juellinge i Præstø Amt samt Saltø i Sorø
Amt. Særlig mærkelige Iagttagelser gjordes paa Dragsholm,
hvor Lensbaron Zytphen Adeler paa Museets Opfordring lod
foretage Udhugninger i Gaardens Sydmur og saaledes gjorde
det muligt at fastslaa, at der her staar bevaret en Del af et
sentromansk Palads med en kunstnerisk udformet Façade, nær
i Slægt med Roskilde Domkirke og ubetinget den største og
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mærkeligste romanske Profanbygning, som hidtil er fundet her
i Danmark1).
Gennemfotograferingen af Købstadsbygninger og Købstads
gader er fortsat af Magister Hugo* Matthiessen, der i Løbet af
Treaaret har besøgt 21 nørrejydske og 4 sjællandske Byer. Med
ganske enkelte Undtagelser har Købstæderne ligesom de foregaaende Aar ydet økonomisk Støtte og faaet tilstillet et Sæt
Fotografier.
Hidtil har Nationalmuseet ikke gjort det paa Landsunder
søgelserne indsamlede Stof tilgængeligt, og da det vedblivende
fastholder Haabet om en trykt Publikation, indordnes Materirialet endnu ikke i de sædvanlige Serier. Paa den anden Side
har Museet dog ikke fundet det forsvarligt helt at lægge Beslag
paa de mange betydningsfulde nye Iagttagelser, og det har der
for i vid Udstrækning ladet Hovedresultaterne komme den nye
Udgave af »Traps Danmark« tilgode, ligesom ogsaa Værker som
»Bruuns Danmark« og »Danske Herregaarde ved 1920« paa en
Række Punkter har haft Nytte af Museets nye Undersøgelsesserier. For Museet har denne Imødekommenhed været en
uafviselig Pligt, selv om dets Arbejdsresultater derved udstykkes
og mister Nyhedens Interesse, men saa meget kraftigere maa
det fremhæves, at knappe og korte Meddelelser i topografiske
Oversigtsværker selvsagt aldrig vil kunne overflødiggøre en
videnskabelig Publikation og forhaabentlig snarere vil virke til
at bane Vejen for det længe ønskede »Danmarks historiske
Mindesmærker«.
Kirkelige Bygninger. Middelalderlige Grave. De allerede 1912
paabegyndte Gravninger i Emborg ved Ry, som oprindelig er
foranledigede af Aarhus Stifts historiske Samfund, er ved
blivende fortsatte under Ledelse af Museets Arkitekt, C. M.
Smidt. Medens store Fyldmasser bortkørtes 1917 og 1918,
fremdroges endnu flere murede Grave, hvoriblandt det er
lykkedes Doet. med. Kr. Isager i Rye med stor Sikkerhed at
identificere de jordiske Levninger af Abbed Jens (c. 1246—49).
!) Sml. foreløbige Meddelelser i Aarbog f. nord. Oldkyndighed 1919, S. 59
samt Danske Herregaarde ved 1920.
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Efterhaanden er Klosterkirkens Plan (sml. 1916, Fig. 3) næsten
fuldstændigt klarlagt, idet ogsaa Vestpartiet nu er fremdraget
med Fundamenter af Langhusets Piller, og der er endvidere
konstateret Fodmure af selve Klosterbygningernes nordøstre
Hjørne1). Ogsaa paa Stubberkloster er de tidligere omtalte Ar
bejder fortsatte, skønt Museet ikke har kunnet opnaa nogen

Fig. 6. Bagerovn paa Stubberkloster.

«ærlig Bevilling til Istandsættelse af det fredlyste Klosterhus, har
økonomisk Støtte fra Direktør Valdemar Lausen muliggjort den
absolut nødvendige Restaurering (ved C. M. Smidt); den hæs
lige, moderne Overbygning er nedtaget, et nyt Tagdække lagt
og det smukke, hvælvede Rum befriet for senere Fyldlag over
den oprindelige Gulvhøjde, hvorefter der 1919 er forisat med
Gravninger paa Klostertomten, som udførtes af 19 Fanger fra
Horsens Tugthus.
l) C. M. Smidt: Øm Kloster. Vejledning ved Besøg. Udg. af Historisk Samf.
for Aarhus Stift. 1919.
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Kirketomter i Sønder-Kjettrup (Ingstrup S., Hvetbo H.) og
i Navntofte (Vorde S., Nørlyng H.) viste sig desværre saa øde
lagte, at Gravninger vilde være resultatløse, og det er trist at
maatte tilføje, at Navntofte-Tomtens fuldstændige Ødelæggelse
er sket i de seneste Aar og skyldes Kilometerstenene! Bedre
bevaret er en af Randers Museum undersøgt Kirketomt i Erslev (Galten S. og H.), og trods alle Ødelæggelser frembød ogsaa Brestenbro sentmiddelalderlige Kapeltomt (Nim S. og IJ.)
Fund af Interesse1). Resultatrig var ogsaa Undersøgelsen af
Sf. Jørgens Kapeltomt ued Aakirkeby, hvor den sentromanske
Kapelruin viste sig at være bygget af Kamp og Cementsten,
med en anselig Syddør, en mindre Vestdør og Fundamenter til
tre ved Østgavlen placerede Alterborde. Mest omfattende var
dog de 1919 i Anledning af nye Vej- og Kloakanlæg foretagne
Gravning i Duebrødreuænget V. for Boskilde, hvor der afdækkedes
Fundamenter af den tre Hvælvingsfag lange, gotiske Kloster
kirke med et Par til Benkule omdannede Murgrave2).
Andre middelalderlige Graue er undersøgte paa den i tid
ligere Aarsberetninger nævnte Gravplads i Skjerne (Nordfalster),
samt paa Sakskøbing Sukkerfabriks Grund, hvor der var ned
gravet en ejendommelig Trækiste. En enkelt Murstensgrav
fandtes 1917 ved Udgravningen til Grunden for Kong Chri
stian 9’s Kapel ved Roskilde Domkirke, hvor der desuden i
Korpartiet er foretaget en Undersøgelse af den saakaldte »Saxos
Grav«. Ved Anlægget af den nye Gvmnasiebygning paa Sorø
Akademi fremdroges fire Grave, der efter Pladsen, Materialet
(overvejende Fraadsten) og Kisteform (Trapezplan med Hoved
leje) synes at være ældre end Absalons Klosterkirke. Ogsaa i
Aarhus Domkirke har der været Lejlighed til at undersøge
middelalderlige Grave, deriblandt Kirkestifteren, Biskop Peder
Vagnsens over Korgulvet murede Gravkiste, som først er ind
rettet efter det gotiske Kors Opførelse, omtr. 300 Aar efter
Bispens Død.
Bygningsistandsættelser har foraarsaget Museets Deltagelse
0 Sml. S. 164 og C. M. Smidt i Aarhus Stifts Aarb. XII S. 113.
3) Den S. 165 nævnte Møntkrukke laa i Korpartiets nordøstlige Inderhjørne.
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i omfattende arkitekturhisloriske Undersøgelser af Sortebrødrenes
Kirke og Kloster i Ribe, hvor Museets Arkitekt, C. M. Smidt,
har samarbejdet med Arkitekt Lønborg-,Jensen, og mindre Un
dersøgelser i Odense St. Knuds Kloster. 1917 undersøgtes Nøvling K. før den gamle Bygnings Nedbrydning, 1920 Ryde K.
paa Lolland efter
Lynnedslag. I Lundforlund K. ved Sla
gelse er der sam
tidig med en resul
tatløs
Kalkmaleriundersøgelse frem
draget et interessant,
rosetformet Apsisvindue, og andre ro
manske Vinduer er
genaabnede i Dalum
og Rørup paa Fyen.
Borgruiner, Voldsteder og Herregaarde.
— Treaarets største
Borgudgravninger er
foretagne paa Søborg,
hvor de stadigt fort
satte Arbejder (ved
Arkitekt C. M. Smidt)
har ført til værdi
fulde Iagttagelser anFig. 7. Grav ved Son, Kirke.
gaaende Borgens
Bygningshistorie. 1917 lykkedes det første Gang at konstatere,
at Borgen indenfor den nuværende Ringmur har en ældre,
bygget af ejendommelige smaa Munkesten og maaske fra Ærke
biskop Eskils Fæstning. Dele af denne Mur har tidligere været
blottede, men dens Betydning har ikke været forstaaet, og det
har ikke været set, at flere firkantede Munkestenstaarne. der
iblandt Borgens Porttaarn, hører til det ældste Anlæg. 1918
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uddybedes Forstaaelsen af mange Enkeltheder, og efter at Mu
seet 1919 havde opnaaet en større Bevilling, er der paabegyndt
en mere omfattende Bortgravning af Jordfylden, som kommer
til Nytte ved Udbedringen af den delvis ødelagte ydre Ring
vold !), og der er herved fremdraget to store Kælderrum, af
hvilke det ene omfatter en Brønd.

Fig. 8. Fra Ringmuren om Søborg.

Før Ordningen af Pladsen foran Christiansborg har man
1918 med en særlig Bevilling kunnet iværksætte en større Ud
gravning af de Ruiner af det gamle Københavns Slot, som ligger
udenfor den nuværende Slotsport. Foruden de anselige, tid
ligere kendte Fodmure af Blaataarn er der her fundet Rester af
Absalons Kridtstensmur, og i det hele har Gravningerne givet
meget væsentlige Supplementer til de 1906 foretagne Under
søgelser inde i Slotsgaarden. En nøje Gennemgang af de for
skellige Nedbrydningslag har skaffet bedre Forstaaelse af Borgens
') De videnskabelige Hovedresultater er kort refererede i nyeste Udg. af'
Trap Danmark (S. 103).
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middelalderlige Ødelæggelser, og interessant er Konstateringen
af, at Blaataarn delvis har hvilet paa ældre, omstyrtede Mure.
Ligesom de tidligere fremdragne Slotsruiner vil ogsaa Partiet
foran Porten blive overdækket, men da dette Arbejde ikke bar
kunnet gennemføres i 1919, slaar det endnu tilbage at udføre
enkelte, afsluttende Gravninger.
Paa Vordingborg foretoges 1918 en mindre Gravning, som
yderligere-afdækkede Tømmerkonstruktioner af den 1916 fundne
Art, sikkert Rester af en nedstyrtet Skyttegang, og længere
borte fra Borgruinen, i Præstegaardens nuværende Have,
lykkedes det at finde den sentmiddelalderlige Bygrav Syd og
og Vest om Bykirken og at konstatere dens Profil. Ogsaa paa
enkelte mindre Voldsteder har forestaaende Sløjfninger krævet
Gravninger, saaledes især paa Borgsted (Fanefjord S., Møenbo H.1),
hvor Fundene stadfæstede, at Borgen er anlagt c. 1300, og hvor
Ingeniørkaptajn H. U. Ramsing har ydet Museet værdifuld Assi
stance, paa Gjørslev Voldsted (Gj. S., Bjeverskov H.), som viste
sig at være en næsten helt naturlig Banke, og paa Kokholm ved
Struer, hvor der var Rester af middelalderlig Pilotering. For
uden en Række Besigtigelser af forskellige Voldsteder er der
endvidere paabegyndt en lille Prøvegravning paa Ringvolden
Trælleborg ved Slagelse, der snarest synes at være et Anlæg fra
Oldtidens sidste Periode.
Teglovne er undersøgte i Kastholm (Ousted S., Voldborg H.}
og i Vordingborg, begge af Arkitekt C. M. Smidt. Den først
nævnte lille Ovn havde en usædvanlig og upraktisk Konstruk
tion, idet hele Ovnrummet har været delt i murede Fyrkanaler
med Trækhuller gennem Buehvælvene; i den sidstnævnte, der
laa inde under en Nybygning og derfor kun kunde undersøges
ret flygtigt, fandtes Ribbesten svarende til de i Bykirken brugte
(c. 1450).
Paa Herregaarden Næsbyholm (Næsby S., Tybjerg H.) er
der ved Havearbejder fremkommet betydelige Fundamenter af
Renæssancebygningens forlængst nedbrudte og hidtil ukendte
Sml. Frede Bojsen: Af Møens Historie II S. 162 f.
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Sydfløj, som undersøgtes efter Opfordring af Kammerherre
Howden-Rønnenkamp. Paa Juellund ved Køge er den 1695 af
Jens Juel opførte, men senere stærkt ombyggede og ødelagte
Hovedbygning undersøgt under dens Nedbrydning 1918. Men
i øvrigt er der udover den førnævnte, systematiske Herregaardsgennemgang kun foretaget et Par Smaaundersøgelser af en Kloak
paa Katholm og en Kamin paa Haraidskær.
Paa Hammershus er der fortsat med Vedligeholdelsesarbejder
af Fæstningsmurene, særlig paa Borgens Sydside samt i det
runde Taarn ved Mantelgaardsporten.
Paa Nyborg Slot er der efter den forberedende Undersøgelse
1914 iværksat betydelige Istandsættelsesarbejder, hvortil der er
opnaael en særlig Bevilling, og som ledes af Arkitekt Mogens
Clemmensen, Medens disse Arbejder endnu ikke er afsluttede,
^r den middelalderlige Vestfløj paa Koldinghus efter en privat
Komites Initiativ nødtørftigt istandsat og indrettet til Museums
brug; Nationalmuseet har her kun behøvet at kontrollere, at
de sparsomme middelalderlige Detailler bevaredes under de
nødvendige Omdannelser.
Museet har haft Lejlighed til officielt at udtale sig om
Frederiksberg Slot og indstændigt anbefalet Ændringer i dets
Belysnings- og Opvarmningsforhold.
Bøndergaarde. — Museets Tid og Kræfter har paa dette
Omraade kun tilladt enkelte Smaaundersøgelser. Fra Overværgeraadet har det som Gave modtaget en Bulhuslade i Grøn
ninghoved ved Skamlingsbanken, og med Giverens Tilladelse er
Tilbudet overført til Dansk Folkemuseum, som derefter har
genrejst Bygningen som et Led i Frilandsafdelingens nord
slesvigske Gaard.
Købstadbygninger. — Under Byggevirksomhedens Stagnering
har der heldigvis kun været ringe Nødvendighed for Nedriv
nings-Undersøgelser, men helt er saadanne ikke undgaaede.
Det gamle Aalborg har lidt et trist Tab ved Demoleringen af
Lybækkergaarden ved Østeraagade, en af de anseligste Bin
dingsværksbygninger, der var bevareti Danmark, og virknings
fuld i Gadebilledet med de tre c. 1600 opførte Stokværk, den
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senere, i 1700’erne tilføjede Karnap og den smalle, mørke Smøge
langs den ene Gavl. Undersøgelsen stadfæstede, at det graat
oljemalede Hus oprindelig har slaaet rødkalket. Større arkæolo
gisk Interesse frembød en anden aalborgensisk Bindingsværks
bygning, Bispensgade Nr. 3, hvor der i Forlængelse af en tre
Stokværk høj, til begge Sider knægtbygget Sidelænge fra Tiden
c. 1550 stod et enkelt, to Stokværk højt, sentmiddelalderligt
Hus med »Højstolper« i begge Langsider. Nationalmuseet købte
Tømmeret, men overlod det hurtigt til Tømmermester Færch,
som derefter har genrejst det knægtbyggede Hus ved Lind
holmssti i Aalborg.
løvrigt er kun en Bindingsværksgaard i Holbæk (Smede
lundsgade Nr. 22) undersøgt før Ombygning, men til Gengæld
har Museet hyppigere deltaget i Restaurerings-Undersøgelser. I
Faaborg er den sentmiddelalderlige Vesterport bekostet istand
sat af Bankdirektør Th. Brorson og Hustru (ved Arkitekt F.
Jørgensen), i Randers er det sentgotiske Stenhus paa Torvet,
»Paaskesønnernes Gaard«, restaureret i Samarbejde med For
eningen til gamle Bygningers Bevaring, et Arbejde, hvorved det
lykkedes i Hovedsagen at rekonstruere den middelalderlige
Facade og at genskabe den oprindelige Vinduesgruppering1)
(Arkitekt: Chr. Borch). I Holbæk er Bindingsværksgaarden
Kirkestræde Nr. 16 erhværvet af Holbæk Museum og derefter
istandsat og indrettet til Museumsbrug (Arkitekt: Ivar Bentsen);
Bygningens Ydre har faaet den oprindelige, dristige Farvevirkning, idet Tavlene til Gaden staar brunviolet kalkede, til
Gaarden gult og rødt stribede. I Nykøbing F. har Firmaet
A. Nielsen & Co. restaureret den smukke, c. 1575 byggede Bin
dingsværksfacade Langgade Nr. 18 (Arkitekt: H. Glahn), og i
Helsingør, Stengade Nr. 29, er der genfremdraget en hidlil skjult
og overpudset Bindingsværksfacade med Snitværk fra Tiden
c. 1620 (Arkitekt: Poul Holsøe). I Aarhus er malede Dekora
tioner fra Renæssancetiden undersøgte under en Istandsættelse
og partiel Ombygning af Domkirkens Ejendom i Skolegade. I
*) Sml. Architekten, XX, S. 258.
Fortid og Nutid. III.
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København har Museet, foruden en Række mindre Udgravningsog Bygnings-Undersøgelser, deltaget i Forundersøgelsen af Kom
munitetsbygningen, som er istandsat under Ledelse af Arkitekt
M. Borch.
Fredlysninger. — Loven om Bygningsfredning af 12. Marls
1918 vil i de kommende Aar paa mange Maader modificere
Museets Arbejde, ikke mindst med Hensyn til Herregaarde og
Købstadbygninger. Oprettelsen af det særlige Bygningssyn,
hvori Museumsdirektøren har Sæde, vil i nogen Grad befri
Museet for en Række rent praktiske Opgaver og tillade del at
lægge mere Vægt paa den historiske-arkæologiske Side af Sagen.
Men som det andetsteds er fremhævet (sml. Fortid og Nutid II,
S. 212 f.), gælder Loven ikke Ruiner og Voldsteder, og dens
§ 7 fastslaar Fredlysning under Nationalmuseet som den sik
reste Ordning. Det vil da ogsaa af Listen over de i Treaaret
fredede Mindesmærker fremgaa, at Museets Fredlysningsarbejder
ingenlunde er blevet overflødiggjort ved Loven. Kun det første
og de to sidstnævnte Monumenter, der ganske vist i alle Hen
seender er de betydeligste og værdifuldeste, kommer ind under
Bygningsfredningsloven, og af disse tre Fredninger er den ene
Lovens første, store Resultat.
Som Statsejendom har Nationalmuseet overtaget
Nyborg Slot, 1917 af Direktoratet for Fængselsvæsnet paa
Justitsministeriets Vegne overleveret til Nationalmuseet paa Un
dervisningsministeriets Vegne. Fængselsvæsnet bevarer Brugs
retten til den Del af Slottet, det ved Overdragelsen har i Brug,
samt til Have.
Fredlyste er følgende Mindesmærker:
Højerup Kirke paa Stevns, fredlyst 1917 af Godsejer, Cand.
jur. Fr. Scavenius til Gjorslev, der efter Opførelsen af en ny
Kirkebygning har overlaget den gamle Kirke som Privatejen
dom. Godsets nuværende og efterfølgende Ejere vil uden noget
Tilskud holde Kirken i sømmelig Stand, saalænge den ikke
ødelægges ved Naturbegivenheder.
67. Jørgens Kapeltomt (Aakirkeby S., Bornholms Sønder H.),
fredlyst 1919 af Gaardejer H. A. Kaj, Spidlegaard (sml. S. 180).
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Til Reguleringen af Tomten har Foreningen Bornholm ydet
Tilskud.
Graue om Bramstrup Hovedgaard (Nørre Lyndelse S., Aasum H.). Fredlyste 1917 af Etatsraad W. A. Langkilde.
Voldsted i Himmelstrup Skov (Vigerslev S., Skovby H.),
fredlyst 1918. Det sentmiddelalderlige Voldsted bestaar af to
skovbevoksede, uregelmæssigt firkantede Banker, adskilte ved
en Grav, den vestre c. 30 x 40, med svage Murrester, den østre
mindre og lavere.
Voldsted, kaldet Margreteuold (Karrebæk S., 0 . Flakke
bjerg H.), fredlyst 1918 af Besidderen af Saltø Fideikommisgods, Baron WulfT von Piessen. Det tidligmiddelalderlige, vel
bevarede Voldsted, som ligger i Skov, bestaar af en cirkelrund
Banke (Tværmaal c. 37 M.), omgivet af en Grav.
Ruin af Ngrupgaard (Øster Egede S., Fakse H.), fredlyst
1918 af Grev Aage Moltke. Paa Tomten af den sentmiddel
alderlige Gaard ses et 29 M. langt Kampestensfundament.
Drosselholm Voldsted (Højby S., Ods H.), fredlyst 1919 af
Gaardejer Lars Madsen. Af det middelalderlige Voldsted er kun
bevaret en c. 40 M. lang Jordvold med Gravsænkning langs
Nordsiden.
Teglovnsruin i Lindeballe (L. S., Tørrild H.), fredlyst 1917
af Sognefoged P. Larsen Jensen. Det middelalderlige Teglværk
er omtalt og afbildet i Aarsberetningen for 1915.
Skolehus i St. Torøje (Spjellerup S., Fakse H.), erbværvet
1916 som Gave fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring.
Den lille, uanselige Bindingsværksbygning er opført af Prins
Carl, Kong Frederik 4’s Broder, 1719 og er vistnok Landets
ældste bevarede Landsbyskole.
Fredericia Fæstningsvolde, fredlyst af Fredericia Kommune
1917 som nationalt Mindesmærke, saaledes at Museets Sam
tykke kræves til Jordarbejder, Beplantninger og enhver ikke
ganske midlertidig Benyttelse. I Fredlysningsoverenskomsten
mellem Byraadet og Undervisningsministeriet er der desuden
truffet Aftaler om en Række Arbejder, Vejanlæg og lignende.
Staten bevilger til Vedligeholdelsen et aarligt Tilskud paa
13*
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3000 Kr., og naar Kommunen efter én Tidsfrist paa tre Aar
overdækker en Vejgennemskæring gennem Nørrevold, tilskyder
Staten 25 000 Kr.1). Det fredlyste Areal er 440 713 m2.
Aalborg Svaneapothek, kaldet Jens Bangs Stenhus, fredlyst
af Apotheker V. Strøyberg, efter at Staten havde tilskudt 100000
Kr. til Istandsættelsen af Bygningen. Sml. Beretning for 1916,
S. 190.
Endvidere har Museet 1919 indgaaet Overenskomst med
Nordby Sogneraad paa Samsø om Bevaringen af lire gamle
Bybrønde i Nordby, med ejendommelige stensatte, flaskeformede
Sider og med Overbygninger og Hejseværk af Træ. 1917 over
tog Museet Tilsynet med tre af Stalsraad Thor Lange rejste
Mindesmærker, Haraldsted Korset, Finderup Korset og GratheHede Korset.
Den 1906 af Museet erhværvede Kirkelade ved Kallundborg
Kirke er afhændet til Kirken for at bruges som Varmeværk.
Kalkmalerier. — De i sin Tid af Professor Kornerup re
staurerede Kalkmalerier i Alsted K. ved Sorø2) er ved en for
nyet Behandling af Figurmaler Eigil Rothe befriet for det
skæmmende Vegetationslag, som i Aarenes Løb havde dæk
ket dem , og tillige for den første Istandsættelses vel stærke
moderne Overmalinger; de værdifuldfe Dekorationer, der tjener
i Stedet for Altertavle, fremtræder nu i en baade smukkere og
korrektere Skikkelse. I den nærliggende Broby K. afsluttedes
de 1916 omtalte Arbejder med Konserveringen af det romanske
Apsismaleri, og uagtet dettes fragmentariske Tilstand (af de
Frelseren omgivende Evangelistmærker var kun Johannesørnen
velbevaret) lykkedes det dog ved en passende Behandling af
Hvælvingens Bundflade at skabe et saa smukt og stemnings
fuldt Hele, at Tanken om at lade den gamle Kristusskikkelse
erstatte den i kunstnerisk Henseende ret ringe Altertavle vandt
fuld Tilslutning fra Menighedens Side.
Gotiske Kalkmalerier er restaurerede af Eigil Rothe i
’) Overenskomsten foreligger trykt i 3Fæstningsterrænets Erhvervelse,
Fredlysning og Udnyttelse«, Fredericia 1918.
2) Magn. Petersen: Kalkmalerier, S. 118.
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liaaby K. ved Randers, hvor geometrisk-ornamental Dekoration
fra Slutningen af 1400’erne i den seneste katolske Tid er for
bedret med Figurer, rigere Ornamenter og mere vekslende Farver,
der næppe lader en eneste tom Plet tilbage paa Kirkens ottedelte Hvælv. I Korhvælvet, til hvis Istandsættelse Kirken selv
gav et større Bidrag, ses otte Apostle og over Triumfbuen en
Veronicadug; i Skibets østre Hvælving er der otte Helgeninder
(Gertrud, Margareta, Dorothea, Lucia, Apollonia, Agatha, Ca
tharina og Barbara), i Vesthvælvet restaureredes et Par Fantasivæsener, en Kentaur og en Sirene, medens andre Illustrationer
til Lucidarius enten var for medtagne eller for uhøviske til at
kunne bevares. I Bregninge K. paa Ærø fuldendtes den 1915
paabegyndte Istandsættelse af Kirkens Dekoration, idet nu Kor
hvælvingen med dens Figurmalerier (Lidelsesscener, Himmel
fart) fra den seneste katolske Tid restaureredes. Endelig er be
handlet de ved den store Bygningsistandsættelse af Vestervig
Klosterkirke fremkomne, sentgotiske Dekorationer, geometriske
Ornamenter i nordre Sideskibs østre Del, hvor der paa Øst
væggen er fremdraget Aarstallet 1444, et Rigsvaaben fra Tiden
c. 1500 i søndre Sideskib samt en rigt og smukt komponeret
Ranke under en af Arkadebuerne, Farver, som virker smukt i
det hvide Kirkerum uden at bryde dets Helhed x).
Af efterreformatoriske Malerier er restaureret de rigt de
korerede Hvælvinger i Skæve K. (Vendsyssel) med Fremstillinger
af Kristi Lidelseshistorie; Farverne virker ganske sentgotiske,
men Slilformerne præges af Ungrenæssancens Smag (c. 1575).
Uden Udgift for Kontoen er af Maler Ole Søndergaard
istandsat en Række Adelsvaaben i Iiuds-Vedby K., henvisende
til Medlemmer af Slægten Rud, som døde mellem 1544 og 1571.
Excell. Lensbaron Reedtz-Thott til Gaunø har ladet rense de
tidliggotiske Malerier i Vejlø K. ved Næstved.
Kirkeinventar. — Medens Kalkmaleriernes Istandsættelse
næsten altid foretages for den pa$ Finansloven givne Bevilling,
har Forholdene medført, at Kirkeinventararbejderne mere og
’) En yngre Indskrift om Kirkens Restauration efter Branden, 1704 er
ikke restaureret.
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mere bliver afhængige af Kirkernes egne Bidrag. Naar den
efterfølgende Redegørelse i endnu højere Grad end dens For
gængere nævner jydske Arbejder, ligger det ganske simpelt
deri, at Jyllands Kirker efter Tiendens Afløsning gennemgaaende er bedre økonomisk situerede end Øernes, og at desuden
de jydske Menigheder er langt mere interesserede for deres
Kirker og langt offervilligere end de sjællandske og fyenske.
Mange af de nævnte, ved Museets Restauratorstab udførte Ar
bejder er helt og holdent bekostede af Kirker og Menigheder,
og til alle de øvrige større Istandsættelser har Kirkernes Til
skud gennemgaaende været højere end Statens. Saa glædelig
denne store Interesse og Offervillighed end er, kan det dog
ikke skjules, at Arbejdsforholdene paa dette Omraade næppe
vil vise sig stabile. Museet bliver i sine Dispositioner ganske
afhængigt af, hvor der kan ydes private Bidrag; det tvinges til
at forsømme vigtige Konserveringsarbejder, fordi det ikke kan
skaffe Penge derfil, og det kan paa den anden Side heller ikke
formindske sin Medarbejderstab, da en saadan Reduktion ikke
blot vilde betyde et haardt Slag for flere dygtige yngre Med
arbejdere, men desuden sikkert ogsaa vilde bevirke, at Menig
hedernes Interesse for deres gamle Kirkeudstyr kom paa Afveje.
Allerede nu maa Museet i talrige Tilfælde holde igen paa Re
staureringslyslen og rent ud sagt drive Nølerpolitik, indtil det
er muligt at skaffe baade Penge og Arbejdskraft. Men en
saadan Nølerpolitik lader sig kun gennemføre, naar der kan
gives et vist Haab om Arbejdernes Gennemførelse; brister denne
Forudsætning for hyppigt, vil det vise sig, at de ministerielle Cir
kulærers svage Værn for Kirkeinventarets rette Behandling ikke
vil kunne beskytte det mod velment, men ukyndig og ødelæg
gende Restaurering, hvorpaa der desværre ogsaa i dette Treaar
kunde nævnes Eksempler.
Hvad de udførte Arbejder angaar, har Museet i de senere
Aar aldrig iværksat stilkorrekte Farveistandsættelser af middel
alderligt Kirkeinventar. Erfaringen har vist, at lidligtmiddelalderlige Krucifixer i Reglen er for medtagne til at taale gennemgri
bende'Restaureringer og berøves deres ejendommelige Stemning.
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ved at blive opmalede, og de gotiske Altertavler vilde til en til
fredsstillende Nyfremstilling af den slebne Forgyldning kræve Om
kostninger, som var urimeligt store i Forhold til Resultatet. Det
er da ogsaa langt mere Konservering end Restaurering, som til
trænges paa dette Omraade, ôg i Overensstemmelse med Museets
Ønsker har Inventarrestaurator, Maler Niels Termansen derfor
gennem en Aårrække experimenteret med Behandling og Fixering
af de middelalderlige Stafferingers Kridtgrund og fundet nye,
forbedrede Metoder, som nu efter mange Prøver tør anvendes i
større Udstrækning og vil kunne reddje mange middelalderlige og
yngre Malerier fra truende Ødelæggelser. De nye Metoder er med
Held anvendte ved Konserveringsarbejder i selve Museet1) og des
uden prøvede enkelte Steder ude i Landet. For Vallø Stift har
Termansen saaledes behandlet den lille, værdifulde, malede Al
tertavle i Valløby Kirke, hvis lille, knælende Stifterfigur fore
stiller Hr. Oluf Axelsen Thott (f 1464) og sikkert er det ældste
danske, malede Portræt. Ogsaa Fløjmalerierne paa Altertavlen
i Frørup Kirke ved Nyborg, der trods en ældre Behandling
paany skallede stærkt, er konserverede. En Rensning af den
moderne opmalede, sentgotiske Tavle i Bregninge paa Ærø var
derimod af mere haandværksmæssig Art. Romanske Krucifixer
er konserverede for Bjeverskov Kirke ved Køge og Vrensted Kirke
i Vendsyssel, hvor et meget anseligt Krucifix fra 13. Aarh. opmaledes med en Staffering fra Tiden henimod 1700. Et sentgotisk Krucifix fra Claus Bergs Odenseværksted er udbedret og
genophængt i Skamby Kirke (Fyen), og i Asperup Kirke ved
Middelfart er et Par Sidefigurer af en Krucifixgruppe fra samme
Værksted konserverede. I Lundforlund Kirke ved Slagelse er et
lille, sentgotisk Krucifix blevet restaureret for at opstilles som
Alterprydelse. Andre, sentgotiske Krucifixer er istandsatte for
Bøvling Kirke ved Lemvig og Dallerup Kirke ved Aarhus.
En Række større Kirkeinventar fra Renæssancetiden er restau
reret og opmålet, saaledes at Termansen har ledet Arbejderne og
*) Det norske Olafsantemcnsale, Fløj malerierne paa Altertavlerne fra Preetz
og Nordlunde samt Logumklostcrantemensalet er konserverede af Termansen,
.ligesom det S. 172 nævnte Nyborg-Epitafium er behandlet paa samme Maade.
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selv især udført de vanskeligere Opgaver, Malerikonserveringer
og lignende. Istandsat paa denne Maade er saaledes den pro
testantiske Fløjaltertavle i Fabjerg Kirke ved Lemvig, som
bekostedes af »Peder Skriffuer y Siøgaard« 1595, og som har
bevaret oprindelige, ganske karakterfulde Malerier, hvoraf især
Storfeltets Krucifixgruppe viser et for sin Tid meget kraftigt
Clair-obscur. Rammeværkets oprindelige Staffering lod sig nøj-

Fig. 9. Fabjerg Kirkes Altertavle’.
For Istandsættelsen.

Fig. 10. Efter Istandsættelsen.

agtigt genfremslille, omend Fløjens Indskrifter var forsvundne
og maalte nymales som Kopier af de paa Ydersiderne bevarede
Bogstaver. En noget mindre taknemlig Opgave var den beslæg
tede, 1597 malede Altertavle i Vrensted, hvis Istandsættelse be
kostedes af Sagfører Olesen, Nørresundby; det oprindelige Midt
felt var her borte, og under Farvelag fra 1838 og 1774 fandtes
kun sparsommere Rester af den ældste Staffering. Den lidt yngre
Søjletavle i Resen K. ved Lemvig, hvis gode Snedkerarbejde til
hører Mikkel v. Grønningens Kreds, havde under Egetræsodring
to Stafferinger, af hvilke den ældste og bedste kunde fremdrages
undtagen i Indskriftfelterne, hvor Bogstaverne fra 1713 maatte
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bruges. Noget tilsvarende gælder Prædikestolen i Thisted K. hvis
Snedkerarbejde ligeledes er paavirket af Mikkel v. Grønningen ;
ogsaa her lod Rammeværkets Staffering (fra 1594) sig uden større
Vanskelighed genfinde, men selv om de oprindelige latinske Ind
skrifter var vel bevarede, maatle man for de større Felters
Vedkommende bibeholde Malerier fra Frederik 6’s Tid; kun i
det sidste Felt var der et oprindeligt Opslandelsesmaleri. I det
hele taget gentager det sig hyppigt, at kun Rammeværkets op
rindelige Farver lader sig genfremstille. Det gælder saaledes den
store og anselige Renæssaneetavle fra 1616 i Varde, hvis Istand
sættelse er gennemført som en næsten nødvendig Følge af Prædiltestolens Restaurering 1916. Her kunde man dog, i Overenstemmelse med de stedlige kirkelige Myndigheders Ønske, fremdrage
og restaurere Billeder fra 1710, der trods Mangler i Figurteg
ningen passer langt bedre i Helheden end de foran dem anbragte
moderne Malerier. Det 19. Aarh’s akademiske, ofte noget bleg
sottige Kunst lader sig ikke forlige med Renæssancens kraftige
Farveglæde, og det maa endogsaa siges, at detle Ateliermaleri
kun sjældent passer i et hvidkalket Kirkerum. Museet ønsker dog
ikke at afgøre slige Spørgsmaal efter et ensidigt Skøn, men over
lader de stedlige kirkelige Myndigheder at træffe Valget mellem
ældre og yngre Billeder. Saaledes var Fremgangsmaaden i Varde,
og saaledes har den ogsaa været i Kaastrup Kirke ved Thisted,
hvor der er restaureret en Altertavle og Prædikestol i landlig,
men kraftig Senrenæssancestil fra 1649, signeret af en Tybosnedker P. L.
Medens de hidtil nævnte Istandsættelser alle har krævet fuld
stændige Opmalinger af Rammer og Snitværk (men naturligvis
ikke af Billeder), er der andre Tilfælde, hvor man har kunnet
nøjes med en Behandling og Konservering af gamle, gennem
Tiderne bevarede Farver, og hvor man i Hovedsagen har beholdt
disse, selv om de kunde være mer eller mindre ændrede ved
senere Opmalinger. Dette gælder saaledes Renæssance-Prædikestolene i Haderup ved Skive, og i Sjørring ved Thisted (malet
1652) samt i sidstnævnte Kirke et Epitafium over Sognepræst
Hans Christensen Spend (opsat 1653). Det gælder endvidere det
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rige, bruskbarokke Inventar i Nørre-Aabij Kirke ved Middelfart,
Prædikestolen fra 1649, af Billedhugger Hans Nielsen i >Melfaer<
samt et Præsteepitafium fra 1650 med Maleri af Maleren Hans
Schüte1), medens den fra Middelfart-Værkstedet stammende
Døbefont (1656) maatte helt ny males ligesom Stolestaderne fra
1598 og 1640. Endvidere det fine og smukke Inventar i Fal
ling Kirke ved Odder, hvis Snitværk bærer Peder Jensen Kol
dings Værkstedspræg; den smukke, lille Altertavles Staffering
maatte vel rekonstrueres, men Prædikestolen (fra 1587, men med
Himmel i Peder Jensens Maner 1638) kunde i alt væsentlig kon
serveres ligesom det elegante Præsteepitafium fra 16812). I nogen
Grad gælder dette ogsaa den af Jørgen Ringnis c. 1630 skaarne
Prædikestol i Torebg Kirke paa Lolland, hvis Istandsættelse er
bekostet af Godsejerinde, Fru de Neergaard til Fuglsang, og hvorpaa det trods Egetræsodring lykkedes at fremdrage og udbedre
Indskrifterne og nogle af Snitværkets Farver.
Mere gennemgribende var Istandsættelsen af to bruskbarokke
Snitværker, hvis Stafferinger er prægede af den senere Baroks
Forkærlighed for Marmor og Stenfarver, et Præsteepitafium fra
1681 i Beder K. ved Aarhus, hvor det karakterfulde Portrætma
leri dog selvfølgelig konserveredes, samt den 1684 af en Peder
Jensen-Lærling skaarne, rige Altertavle i Bøvling K. ved Lemvig,
hvor der desuden restaureredes en noget ældre Prædikestol i
Egnens enkle Renæssancestil (samt et sentmiddelalderligt Kru
cifix)3). Malerier fra 17.—18. Aarh. er desuden konserverede
for Børglum, Hesselager, Hjortshøj og Randers Kirker.
I flere Tilfælde har man enten af praktiske eller æstetiske
Grunde valgt ikke at genfremstille den ældste Staffering, men et
Farvelag fra 18. Aarh. Det gælder saaledes Altertavlen i Fuglse

J) Afbildet Chr. Axel Jensen: Snedkere og Billedsnidere, S. 96, som Ar
bejde af Odensemesteren Anders Sørensen, der sikkert bar været Hans Niel
sens Lærer.
’) Saml. Chr. Axel Jensen, Fig. 147.
3) Prædikestolens Opgangspanel var prydet med Mauresker, hvis xMønstre
var udførte i hvid og graa Undermaling under grøn Lasur.
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K. paa Lolland (1610), den protestantiske Fløjaltertavle i Hund
strup K. i Thy, der helt domineres af Malerier fra Tiden c. 1730,
vistnok af Maleren Thrane, og Alterbordsforsiden i Madum K.
ved Ringkøbing (stafferet 1785).
I en Række andre jyske Kirker Henne, Herslev, Rødding og
Spørring er det 18. Aarh.’s Farver restaurerede eller konserverede
af H. Munk, Holbæk, der efterhaanden har udviklet sig til Spe
cialist paa dette særlige Omraade. Baade i Henne og i Herslev
er det gotiske Altertavler, der har genvundet klædelige Farver
fra 1725 og 1730.
Endelig har ogsaa Kunstmaler Johs. Malling deltaget i Kirke
inventararbejdet under Museets Tilsyn indtil hans pludselige Død
1919. Foruden et Par af de ovennævnte Krucifixrestaureringer
har han opmålet de gotiske Altertavler i Rom og Fjaltring ved
Lemvig samt restaureret Prædikestolen i Græshave paa Lolland
(skaaret 1635), og særlig har han forestaaet de af Vallø Stift be
kostede, omfattende Istandsættelser af Renæssanceinventaret i
Valløby Kirke ved Køge, fremdraget smukke Intarsia’er paa Her
skabsstolene og i det hele genskabt det delvis egetræsmalede
Inventars oprindelige Farvevirkning, med partiel Staffering af
Egetræet1).
Under Museets Kontrol er endvidere udført en Istandsættelse
af Stolestaderne i Nørre-Nebel Kirke ved Varde (1576). Det fra
Tiden c. 1550 stammende Alterlæppe i Venge Kirke ved Skander
borg er underkastet en haardt tiltrængt Konservering2), Ligkisteplader er behandlede og opsatte paa Træplader for Aistrup
Kirke i Vendsyssel, Ringe og Rørup Kirker paa Fyen, Nørre
Kongerslev Kirke i Himmerland, Kongsted Kirke ved Fakse og
Vesløs Kirke.
Før Omstøbning er følgende Kirkeklokker undersøgte: 1917:
Uggerby (Vennebjærg H.), sentmiddelalderlig (Uldall S. 185), Aars
(Aars H.), af Berendt Bodeman 1620, Tybjærg (Tybjærg H.), af
J.B . Holtzmann 1750, Ydby (Refs H.), af P. P. Meilstrup 1850.
*) Om Inventaret jvfr. Chr. Axel Jensen: Snedkere og Billedsnidere, S. 62.
2) Sml. Elna Mygdal i »Skonvirke« 1918, S. 12.
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1918: Orte (Baag H.), af Lauris Jensen i Bellinge 1642, Nestved
St. Peders Kirke 1843. 1919: Bjergby (Mors), 1436 (Uldall S.
105), Greenslen (Middelsom H), sentiniddelalderlig, skriftløs
(Uldall S. 133).
Angaaende Provinsmuseernes Forhold til Kirkeinventarets
Bevaring har Nationalmuseet 1918 udsendt følgende Skrivelse
til Museumsbestyrelserne:
Det er kommet til Nationalmuseets Kundskab, at flere af de
i de senere Aar oprettede, lokale Museer ved direkte Forhand
linger med de paagældende Kirkers Bestyrelse eller Menighedsraad
har modtaget undertiden endog et ret betydeligt Antal kirkelige
Genstande (Helgenfigurer, Reliefler o.l.). Museet maa i den An
ledning henlede den højtærede Bestyrelses Opmærksomhed paa,
at de paagældende Kirkebestyrelser har været uberettigede til paa
egen Haand at deponere, endsige bortskænke slige Sager, da i
Henhold til Cirkulære af 15. August 1882 fra Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet ingen Genstand af historisk Betydning
maa fjernes fra Kirkerne uden med Ministeriets (nu Kirkeministe
riets) Tilladelse. Mulige Anmodninger om Deponering maa der
for fremsendes til Ministeriet ad rent tjenstlig Vej gennem Præst,
Provst og Stiftsøvrighed eller gennem Nationalmuseet, hvem Sa
gen altid vil blive forelagt af Ministeriet. For at spare alle Par
ter for overflødige Henvendelser skal Museet fremhæve, at Kirke
inventaret i saa vid Udstrækning som muligt bør forblive i Kir
ken, og at dets Anbefaling derfor ikke vil kunne ventes, med
mindre vedkommende Inventargenstand er af en saadan Beskaf
fenhed, at den vil tage Skade ved fortsat Förbliven i Kirken,
ikke egner sig til at restaureres og genopstilles i Kirken eller
af andre Grunde ønskes fjernet fra denne. Ligeledes maa Museet
kunne tage Stilling over for Spørgsmaalet om de enkelte Provins
museers Brandsikkerhed og andre Forhold, og det kan ikke
give Afkald paa sin hævdvundne Forret til Genstande, der paa
en eller anden Maade har særlig Betydning for dets egne Sam
linger.
Da Museet føler sig overbevist om, at der fra begge Sider
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cr blevet handlet i god Tro, vil der fra dets Side i Almindelig
hed intet blive foretaget ved de hidtil skete Deponeringer, hvor
imod fremtidige Tilfælde af denne Art vil blive indberettede til
Kirkeministeriet.

ANMELDELSER.
TISVILDE OG OMEGN.
Hans Olrik: Tisuilde og Omegn. H is to ris k O v e rsig t og p r a k tis k
V e jle d n in g (H. Hagerups Forlag 1920).

I vore Nabolande er man begyndt at udsætte Præmier for
topografisk-historiske Skrifter, der kan tjene den lokale Forsker
til Mønster for, hvorledes saadanne Undersøgelser bør drives.
»Dansk historisk Fællesforening«s nys afgaaede Formand har
aabenbart som en Slags Testamente villet give Medlemmerne
en saadan Prøve i sin lille Rejsefører, og forhaabentlig vil de
vide at paaskønne denne Gave. Prof. Olrik, der er nøje knyttet
til Tisvildeegnen og i mange Aar har syslet med dens Historie,
har fortsat og uddybet de Studier, som han i 1906 fremlagde i
Frederiksborg Amts hist. Aarbog, og Resultatet er blevet det
smukkeste lille Skrift, hvori en Række Gengivelser af Kunst og
Landskabsbilleder — man har her ogsaa flere Gange Lejlighed
til at glæde sig over at møde et bekendt Ansigt i de skønneste
Naturomgivelser! — forener sig med en Tekst, der i lige Grad
præges af kyndig og rolig Forskning og af betydelig, paa sine
Steder endog poetisk, Fremstillingsevne.
Hvad er Aarsagen til, at blandt Danmarks mange hellige
Kilder netop Tisvilde har vundet en Folkekærhed, der bidrager
til at stille alle de andre i Skygge? Det er ikke, fordi der her
udviklede sig nogen særlig ejendommelig Kildedyrkelse, noget
Ritual (hvis det maa tillades at bruge dette Udtryk), der er
væsensforskelligt fra, hvad vi træller saa mange andre Steder.
Rejsen langvejsfra til Kilden, Drikken af Vældet, Procubationen
paa Graven Natten igennem og Ofringen til Tak for Helbredel
sen, det er fælles Træk for megen Kildedyrkelse andet Steds,
og det er paavist, at vi møder beslægtede Træk helt tilbage i
det gamle Hellas (ved Asklepiosdyrkelsen i Epidauros o. 1.).
Naar Tisvilde har vundet en saa fast Plads i det danske Folks
Bevidsthed, hænger dette formodentlig sammen med den Ramme,
hvori dette Billede er indfattet. Strandlandskabets store Linjer
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med den friske Vind fra Havet; den dybe Stilhed, som til
daglig raadede herude og kun een Gang aarlig, ved St. Hans’,
afløstes af sin Modsætning; hele det gammeldags Præg, der
hvilede over Egnen, dens Landsby og dens Befolkning; Flyve
sandets tungsindige Ørken tæt op til Kilden og Graven; alt
dette forenede sig med de historiske og folkloristiske Minder
om at skabe et paa Sjælland enestaaende Billede. Meget er vel
nu forandret, og kommer man til Tisvilde Badehotel og Villa
kvarter en Pinsedag, da Gullaschautomobilerne dominerer i
Landskabet, er Indtrykket alt andet end tiltalende. Men den
gamle Stemning findes endnu, kun rykket et lille Stykke mod
Vest, til Hegnet. Det hører til de interessanteste Partier af
Prof. Olriks Bog at følge den gamle Asserbo Fangs gradvise
Forvandling til en Flyvesandsørken og atter dennes Betvingelse
af Skoven. Den nøgterne Skildring, som gives heraf, virker
kraftigere end den uægte Romantik, hvori Egnen altfor tidt er
bleven klædt i moderne Skildringer, og Oplysninger om Fauna
og Flora vil være meget nyttige for den Turist, der stikker
Bogen i sin Lomme til en Sommertur til Tisvilde. Man maa
haabe, at det Eksempel, som her er givet, maa blive efterfulgt
i vor Literatur af flere; det skulde synes fristende for en jydsk
Topograf at give os lignende Skildringer fra en beslægtet Natur
i Vesterhavsegnen.
Knud Fabricius.
HJEMLIGT HEDENSKAB.
Gudmund Schutte: Hjemligt Hedenskab i almenfattelig Fremstilling, med
omfattende Folkeviser samt Saxes og Evald Tang Kristensens Sagnstof. —
Kbh. 1919. Gyldendal. 244 S.

Det er et vanskeligt Arbejde Dr. G. Schütte her har påtaget
sig, at fremstille dansk Hedenskab, netop dansk, fri for alt
norsk-islandsk Hedenskab, hvoraf meget kun har existeret på
Papiret, men som vi længe var »bjergtagen« af. Helt at løs
rive sig fra de isl. Beretninger vil dog være vanskeligt; det har
Forf. heller ikke gjort, og det må også være berettiget at an
vende de udførlige isl. Beretninger på parallele Fænomener i
Danmark, når ingen danske Beretninger findes.
I det første Afsnit »Myter og Folkesagn« gør Forf. Rede
for Kilderne: Oldfundene, nogle fremmede, skriftlige Vidnes
byrd og et Par hjemlige Runeindskrifter danner det første »Lag«.
Dette supplerer Forf. forsigtigt med, hvad vi kender fra den
no-isl. Overlevering. — Det næste Lag i Overleveringen er Saxe

199
og Folkeviserne, hvori Forf. for den Tids Vedkommende, som
ligger forud for Harald Blåtand, kun ser forklædt Myte (se ud
førligere i hans »Vor mytiske Kongerække« (1917)), — i Mod
sætning til Olrik, som antog, at politisk-historiske Begivenheder
og Personer lå bagved. — Endelig er der det sidste og omfangs
rigeste Lag, Folkeoverleyeringen, som vi hovedsagelig kan takke
de to Mænd for, til hvem Forf. har dediceret sin Bog: Evald
Tang Kristensen og H. F. Feilberg. Der er dog endnu langt til
Bunden i E. T. Kristensens uhyre Samlinger.
Foruden disse forskellige Kildelag gør Forf. i høj Grad
Brug af Stednavnene (se hans »Offerpladser i Overlevering og
Stedminder« (1918)). — Det er forførende, men ofte meget pro
blematisk.
De første 6 Afsnit, hvor Fremstillingen ikke er tidsfæstet,
handler om Sjæle, Fylgjer, Maren, Varulven, de forskellige
Tiders Sjæletro, Slæglsvætter og Disedyrkelse (nordisk Substitut
for den keltiske Mødredyrkelse), Sjælen som fritlevende Væsen
i Naturen (Natravnen og den specielt danske Valravn), Elver
folk og Nisser; derpå (Kap. VI) Vækst- og Vindånder, Ild- og
Vandånder, og først så kommer vi til Guderne (Kap. VII—X).
Det er Udviklingslæren indenfor den danske Gudeverden,
Forf. her docerer, — en Udvikling fra det primitive Menneskes
Dyrkelse af upersonlige Naturguddomme, delvis fælles for
»Jafets Æt«, til vor første afgjort nationale Gudedyrkelse, hvor
Gliderne er personliggjorte. Det første Gudekuld er Solen,
Månen, Dag, Ty ( = Himmel) og Ull (Lysgud). Derefter følger,
hvad Forf. (Kap. VIII) kalder »Gudernes Dyrehave«, d. v. s.
Guderne i Dyreham, »Personliggørelsens næsten selvfølgelige
Ytringsform på det barnlige Stade«! — At der har været Dyredyrkelse er sikkert, men antager man en Udvikling — dels af
hjemlig Rod, dels påvirket af fremmed (keltisk) Kultur — som
Forf., gælder det altså om at bevise Forbindelsen med den
foregående og efterfølgende Gudeverden. Og dette er meget
vanskeligt, for ikke al sige umuligt. Kilderne er yderst få, og
der bliver derfor Plads for mange Konstellationer. Vi kan gætte
på, at »Solen« skjuler sig i Hjorlehammen og enten med Olrik
(Da. St. 1918) formode, at Hjorteguden (alias den keltiske
Kernunnos) er opslugt af den »romerske Jernalders« Odin, der
atter tilligemed Wojensjægeren m. m. er gået op i Vikingetidens
Odin, — eller med Forf. mene, at Hjorleguden er blevet »delt«
mellem Odin og Frey, men vi ved intet med Vished.
Dette gælder endnu mere om de øvrige Dyreguder: Tyren,
Koen og Hunden. Hanen og Soen knyttes til det følgende
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Gudekulds Heimdall og Frcyja. Omvendt slutter Forf. tilbage,
at de senere Guders hellige Dyr oprindelig har været Udtryk
for deres Personlighed, og på den Måde kan »Dyrehaven« blive
godt besat, — f. Ex. med Koen ( = Nerthus), Galten ( = Frey),
Bukken ( = Thor), osv.
»Udviklingen« skrider videre, og vi træffer (Kap. IX) vor
første nationale Gudsdyrkelse, tidsfæstet til 1. Årh. e. Kr. Guderne
er Nerthus og Njørd, Freyja og Frej m. fl., — Vanerne, som
Eddaen kalder dem. De bliver endelig (Kap. X) stillet i Skygge
af de udefra indvandrede Aser, Odin, Frigg og Thor m. fl.,
kendt i den litterære Udsmykning hos Snorre.
Men ser vi nu bort fra det evolutionistiske Princip, Forf.
hylder (se også »Vor mytiske Kongerække«) — i Udviklingen
fra ikke personificerede til personificerede Guder, bliver en så
dan Lagdeling efter forskellige Tidehverv — selvfølgelig bortset
fra Navnene — unødvendig. Årstallet er for så vidt ligegyldigt,
som det kun gælder om i det ældste Materiale at kunne iden
tificere Guddommen, hans Attributer og Tegn. René Dussand
skriver i sin Bog »Les Civilisations Préhelléniques dans la mer
Égée« (I. Udg. 1910, p. 222): »Den antropomorfe Opfattelse
udelukker ikke Opfattelsen af Guddommen i Skikkelse af et
Dyr, et Træ, en Sten; der er ingen Tidsforskel på disse Op
fattelser; de findes på samme Tid. Man må lægge Mærke til,
når man taler om Antropomorfismens gradvise Udvikling, at
denne Udvikling kun maa tænkes al gælde de billedlige Frem
stillinger. Til visse Tider har Udviklingen af Billedkunsten
indvirket på selve Kultusgenstandenes Form. men der har ikke
været indført noget nyt Begreb.« — Han finder i al Fald i den
kretisk-mykenske Kulturkreds Guderne i Menneskeskikkelse
allerede i den neolitiske Stenalder — og finder dem samtidig i
Tegn og i Dyreskikkelse.
Noget af det ældste Materiale til det Brug her i Norden
bliver da Helleristningerne, og Just Bing har nylig i en Artikel
i »Ord och Bild« (1920, 8. Hefte p. 417—33) forsøgt et sådant
Tydningsforsøg. Han mener at kunne identificere på en Række
Helleristninger to Guddomme, 1) Solguden alias den myBiolo
giske Thor og 2) Måneguden alias den mythologiske Tyr. An
tager vi med J. Bing Rigtigheden af denne Påstand, falder
Evolutionsteorien til Jorden. Guden i »Tegn«, »Dyreham « og
»Menneskeskikkelse« existerer Side om Side på samme Tid.
De sidste Kapitler er Enkeltafhandlinger, det første (Kap. XI)
om Troldfolk, Præstefolk og Gudstjeneste; det andet (Kap. XII)
om en dansk Trosmode, nemlig en Forkærlighed for H-Stav-
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rim, som en Tid har gjort sig gældende; det tredje (Kap. XIII)
handler om Helligdomme, og det fjerde og sidste (Kap. XIV)
om Helleristninger.
Angående disse sidste så er Forf. dog ikke den første, der
får det »Huskud« ( = sv. hugskott), at Helleristningernes skål
formede Fordybninger — eller i al Fald en Del af dem — skal
fremstille Stjerneverdenen. Dr. Lennard Åberg skrev 1841 i en
Artikel i »Studier, Kritiker och Notiser« (Lund 1841) — efter
al have påpeget Solen og Månen og henvist til de lappiske
Trommer (den samme Vej som J. Bing nu gaar!) — »Finge
jag gå längre uti mina framkastade tydningsforsök, skulle jag
bestämma de små runda urgröpningarne, som ofte flockvis
upptäckas, till alt beteckna stjernor.« Han kom ikke langt
med det; Brunius svarede (sammesteds p. 297) »att de rättare
kunna antagas för mennisko- än »himla-kroppar« och at de
åtminstone mer afse föremål på jorden än på himlen«. Nu er
Tiden måske kommet, da man ikke mere vrænger ad Åbergs
Udtalelse! — I Helleristningerne ligger sikkert en stor Skat,
bare vi forstod at benytte den.
»Hjemligt Hedenskab« vil sikkert komme til at undergå
Forvandlinger, en Skæbne som enhver Bog, der er den første
i sin Slags, er udsat for. Men uden den første fik vi ikke en
»forbedret« anden Udgave, derfor Tak til Dr. Gudmund Schütte,
fordi han var den første, der gjorde »Forsøget på et samlet
Overskue«.
Peter Skautrup.
WESTENHOLZ’ PRISSKRIFT.
J. D. W. Westenholz : Prisskrift om Folkemængden i Bondestanden udg. af
Alex. H asm ussen. M. P. Madsens Boghandel, Kbh. 1919. 164 S.

Den flittige lokalhistoriker, pastor Alex. Rasmussen i Kon
gerslev, offentliggjorde for et par år siden nogle brudstykker
af ovennævnte gamle bog (i Historisk Aarbog for Randers Amt
1917) i den hensigt at bane vej for en fuldstændig udgivelse i
lighed med Hans Ellekildes Junge-Udgave. Dette er nu sket,
og Westenholz’ bog, der udkom 1772, er dermed atter kommet
til ære og værdighed. Trods det at den i sin tid vakte megen
opsigt som indlæg i landbodiskussionen, blev den hurtigt glemt
og blev først fremdraget ved festlighederne i 1888 af A. D. Jør
gensen, der i en tale omtalte bogen med stor respekt1).
*) Hist. Afh. III, 167.
I'ortld og Nutid.

III.
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Bogen fremkom som besvarelse af en prisopgave udsat af
det såkaldte »Generallandvæsens Kollegium« og lydende således:
»Hvilke ere Aarsagerne, som hindre Folkemængdens Tiltagelse
i Bondestanden i Danmark? og hvorledes kunde disse beqvemmest hæves, saavel ved Love immediate, som ved andre
Indretninger mediate?« For at besvare opgaven har Westen
holz, som var kapellan i Enslev og Gjerlev i Aarhus stift,
meget nøje undersøgt alle forhold i Gjerlev by for at kunne
bruge dem som model. Det turde dog være et spørgsmål, om
en sådan generalisering er tilladelig. Tør man gå med til en
sådan, har den ringe befolkningstilvæxl i bondestanden virke
lig været betænkelig. Efter at have konstateret denne frem
hæver W. årsagerne til miseren: godssystemet, fællesskabet,
bøndernes usle kår og den deraf følgende uvilje mod at gifte
sig og sætte børn i verden, de slette hygiejniske forhold, røm
ningerne fra landet, Ilugten fra bondegærningen i det hele
taget.
Som midler til at afhjælpe disse uheldige forhold opstiller
han mange radikale reformer, som f. ex. ophævelse af fælles
skabet, alløsning af hoveriet, afskaffelse af tiende, udstykning
af de store gårde etc.
Skriftet må nu tildels ses i belysning af trykkefrihedstidens
almindelige literære situation. Efter ophævelsen af censuren
1770 vrimlede det med anonyme skrifter, der foreslog de utal
ligste reformer, mer eller mindre heldige. De Heste af disse
skrifter er forlængst glemte, men det vilde være uretfærdigt at
slå Westenholz i hartkorn med de elendige skriblere, som
slyngede deres umulige produkter ud på markedet. Han er en
alvorlig og meget rettænkende mand, i besiddelse af en ud
mærket iagttagelsesevne og et vist elskværdigt, beskedent væsen,
der gør ham til en ganske indtagende personlighed.
Hans bog giver ofte sunde og forstandige domme, i enkelte
tilfælde lidt naive. Hans velmente forslag til forbedringer er
utallige og går så vidt, al han et sted vejleder bønderkonerne
ved madkogning. Værdifuldest for nutiden er vel nok de
mange kulturhistoriske oplysninger man får gennem bogen;
men man må ofte være landøkonom for at kunne kontrollere
hans opgivelser, f. ex. hans hypotese om studehandelens skade
lighed.
Udgiveren har i sin indledning nævnt Joachim Junges
kendte bog om den nordsjællandske almue som en parallel til
W.s prisskrift, og vil gerne fremhæve den sidste på den førstes
bekostning. Han bebrejder Junge hans overlæssede og over-
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broderede stil, der vanskeliggør tilegnelsen for ulærde læsere;
men dertil er at sige, at Junges bog oprindelig slet ikke var
bestemt for det store publikum, men kun for en kreds af ven
ner, der havde forudsætninger for at forstå barn og alle hans
lærde citater1). Forøvrigt har han ganske ret i sin ros af
Westenholz’ jævne og klare stil.
Junge polemiserer i sin bog mod W. i spørgsmålet om
bondens dovenskab2), og det har givet Ellekilde anledning til
en sammenligning mellem de to forfattere3), som begge er
interessante personligheder. Junge er fynbo og har fynboens
skepsis overfor sjællænderen. Han staar derfor ganske koldt
og nøgternt overfor bonden, snarest betragtende ham med anti
pati og uvilje. Det har selvfølgelig sine iøjnespringende fordele
for en forfatter at stå køligt overfor sit stof, men der kan vel
ikke være tvivl om, at forfattere, som er så intimt i forståelse
med de folk de skildrer som Westenholz (dobbelt beundrings
værdigt for ham som født tysker) — og i vore dage H. F. Feil
berg, og som ser med overbærenhed og inderlig medfølelse på
dem i stedet for med Junges skepsis og uvilje, har større be
tingelser for at indfange læseren. Når Junges skrift desuagtet
har overfløjet Westenholz’, så skyldes det naturligvis dets langt
større væld af kulturhistoriske oplysninger, der gør det til en
kilde af rang. Westenholz’ bog er nøje bestemt af den stillede
opgaves omfang og behandler kun de problemer, der direkte
eller indirekte knytter sig til den. Som helhed synes jeg altså
ikke, at den står på højde med Junges.
Udgiveren fremhæver selv, at den vakte stor opsigt ved sin
fremkomst; så meget mærkeligere er det da også, at større
fremstillinger som N. M. Petersens eller Rønnings slet ikke
nævner den. Udgiveren burde måske i sin korte, men fyldest
gørende indledning have nævnet de to udførlige og refererende
anmeldelser, der fremkom kort efter udgivelsen. Jeg citerer en
enkelt passus af den ene4): »Saa have vi da vel med For
nøyelse giennemlæst dette Skrift, som nok i Almindelighed ind
befatter mange fortræffelige Sandheder, Anmerkninger og For
slag, men vel deriblandt ogsaa det, hvorved der kan være mere
at tage i Betragtning, end det Forfatteren endten har indseet
eller eftertænkt. Vel laste vi det ikke, at Forfatteren med
*) Ellekildes udgave s. 8.
*) Smst. s. 86 f.
a) Smst. s. 40 f.
4) Lærde Efterretninger 1773. Nr. 41.
■Critisk Journal« 1773. Nr. 4.

Den anden (indes i Jacob Badens
14*
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mange vel anbragte Steder af gamle Skribentere har søgt at
stadfæste sin Meening, men os tykkes, at de kunde gierne have
været anbragte paa Dansk i et Skrift, som dog vel ikke egent
lig er skreven eller trykt for lærde Læsere. Iligemaade kom
mer det os for, som han over nogle Ting har udladt sig med
nogen mere end fornøden Omstændelighed, og at han paa
nogle Steder gierne kunde have fattet sig kortere. Men det
hindrer ikke, at jo hans Skrift bliver i sit Slags et af dem,
som fortiener Opmærksomhed, om ikke Biefald i alle Ting.«
Aage Hansen.

LARS BJØRNBAK.
Hans Jensen: Lars Bjørnbak. Kbh. 1919, Gyldendal.

Magister Hans Jensens Bog om Bjørnbak er i mere end
een Henseende en Svale, der forhaabentlig bebuder en ny
Sommer. For første Gang har her en Mand af Lavet taget et
Emne af vor nyeste politiske Historie op til Behandling efter
alle Kunstens Regler, og for første Gang er et Udsnit af Avis
litteraturen gjort til Genstand for systematisk Gennemgang.
Hans Jensen er en ung Mand, og han har ikke personlig kendt
Bjørnbak; det har givet Bogen et Minus i Forhold til Parti
bøger som Bertelsens om Anders Nielsen og Christensens om
Vilh. Lassen, Arbejder der iøvrig ikke naar op mod Hans Jen
sens i Beherskelse af Stoffet. Der mangler hos Hans Jensen
trods al Forstaaelse noget af den Anskuelse af det levende
Menneske, som ene giver en biografisk Skildring Fylde og Liv,
og paa den anden Side har han heller ikke hævet sig til fuld
Uhildethed. Til Gengæld er den historisk-sociale Baggrund
trukket op med klare og dybe Linier; man sporer den moderne
Historiker i Bestræbelsen for at se Personernes Kampe som
Reflekser paa Overfladen. Dette er udmærket; skal ikke dansk
Politik i Provisorietiden og derefter fortone sig som de rene
Kulisseinteriører, gælder det om at faa fat i Linierne ude i det
brede Land. Det er sagt ofte nok, at Tiden efter 1866 aabner
en vid Mark for danske Historikere, men Arbejdet bør ikke
mindst ske ud fra de lokale, provinsielle Centrer. Der sidder
endnu rundt om i Landet Hundreder af Mennesker, som kan
give Besked om Tanker, Følelser og Begivenheder i den »store
Prokuratorstrid«; det vilde være en fortjenstfuld Gerning at
samle deres Viden og bringe den frem for Lyset.
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Det er ikke det mindst værdifulde ved Hans Jensens Bog,
at den ægger til Efterlignelse og peger paa nye Opgaver. Vore
mange Lokalhistorikere kunde her gøre godt Arbejde. Byg en
solid Grundvold op af Enkeltskildringer fra Herred, Amt, By,
vis os, hvad der skabte Politik i de forskellige Kredse af Folket
efter 1866, og hvad de skabte i Politikken; saa er Begyndelsen
gjort til at faa en Folkets Historie under Juligrundloven, bygget
paa en langt bredere Basis end Neergaards Værk om Tiden før
og Henrichsens Rigsdagsinteriører. De levende Kilder maa
søges rundt om, de døde ligger i Bibliotekerne: Aviserne.
Underligt, at ikke en Hærskare af Lokalhistorikere har kastet
sig over denne Guldgrube af lokal Viden. Tag en Avis, der
har et sikkert Greb i sin Læsekreds, gaa dens Aargange igen
nem og se, hvorledes Egnen ligesom vokser op for ens Øjne.
Vilde ikke Vendsyssels Historie kunne skrives ud af »Vend
syssels Tidende«, Aalborglandets af »Aalborg Amtstidende«,
Ringstedegnens af »Ringsted Folketidende«?
Mere end de
mange Sognehistorier af problematisk Værdi vilde en saadan
Gennemgang interessere, og Adgangen dertil er ikke længer alt
for vanskelig, efter at Aarhus har faaet sit Avisarkiv.
Naturligvis kræver en mere end refererende Udnyttelse af
Aviserne megen Skønsomhed. Det er dristigt, naar Hans Jen
sen citerer Talere efter Modpartens Blade, og hans hele Be
handling af de konservative Aviser er ikke betryggende. Der
kunde sikkert i dem findes værdifulde Korrektiver til et og
andet. Hovedsagen er, at denne politiske Studie virkelig er
gennemført med energisk og intelligent Benyttelse af de givne
Kilder. Den aabner derved Perspektiver baade for sin For
fatter og for en og anden Lokalhistoriker. Lad os faa Aviserne
frem til Ære og Værdighed !
P. Engelstoft.
SJÆLLANDSKE BØNDER.
Jens Peteii Jensen: Sjællandske Bender. Personskildringer fra den sjæl
landske Bondebcvægelse. Kbli. 1919. Aschehoug.

Den foreliggende Samling indeholder fire Biografier, nemlig
af Jens Gregersen, Kundby, Hans Jensen, Kundby, Lars Ander
sen Hækkerup, Vetterslev, samt Jørgen Christensen, Kirke-Stillinge. I Amtsaarbøgerne fra Sorø og Holbæk Amter har Forf.
tidligere skrevet Afhandl, om de samme Personer; de udgives
her i en omarbejdet og udvidet Form. Ligeledes vil Forf. være
kendt fra sin Bog om Bondevennen A. Gleerup. Han har med
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Forkærlighed beskæftiget sig med den sjællandske Bondestands
Historie i det 19. Aarh. Det er en Periode, hvor der er en
Vækst og Grøde overalt; Landboerne vinder efter de store Re
former i Slutn. af 18. Aarh. frem paa alle Maader, økonomisk
og politisk, men ikke altid uden Kamp. Det er Førerne i
denne enestaaende Fremskridtsbevægelse, Forfatteren skildrer
biografisk, og samtidig yder han et meget værdifuldt Bidrag til
Tidens Historie. Bogen vil derfor være af Interesse ogsaa uden
for dens særlige Kreds, og den kan tjene til Forbillede for
andre Forfattere af fortjente Landboeres Levnedsskildringer. Nu
bør man, som Jens Peter Jensen har gjort det, samle Stoflet
til disse Foregangsmænds Historie; paa et senere Tidspunkt
kan det være svært at faa fat paa. Det vil være en smuk Op
gave for Amtsaarbøgerne at bringe enkelte Biografier af de
ledende Personer i det 19de Aarhundredes Landbobevægelse i
hvert Amt; de maa helst skildres, mens de endnu er i frisk
Minde, saa kan Eftertiden benytte disse Skildringer som histo
riske Kilder.
Gunnar Knudsen.
DANSK PROVINSTOPOGRAFI.
Ghh. Heilskov: Dansk Provinstopografi. Historisk-topografisk Tidsskrift Index for Danmark udenfor Hovedstaden. Udg. med Understøttelse af Under
visningsministeriet. Kbh. 1920. Emil Wienes Boghandel.

Det er en meget fortjenstfuld Opgave, som her er taget op.
Enhver, der sysler med et Steds Historie, vil af Erfaring kende
til det utrolig store Arbejde, der kan være forbundet med at
finde, hvad der tidligere har været fremme om det paagældende
Sted, eller hvor vanskeligt det kan være at fremskaffe en Af
bildning eller et Prospekt fra ældre Tid. Det kan være en aarelang Jagt gennem hele den danske Litteratur, ofte tilsyneladende
fuldkommen haabløs, men i et Øjeblik, hvor alt synes udtømt,
lønnet med et pragtfuldt Fund, hvorefter Jagten fortsættes med
forøget Iver. Sporsansen udvikles til det utrolige, og denne
Detektivvirksomhed, hvis sportslige Side Sophus Bauditz har
skildret saa mesterligt, sætter stadig nye Rekorder. Naar der
nu udgives et Historisk-topografisk Tidsskrift Index, hvori alle
Litteraturhenvisninger skulde være samlet, gaar ligesom Spæn
dingen af det hele; det bliver mere prosaisk, og saa kan enhver
drive lokalhistoriske Studier med samme Udsigt til at faa alt
med.
Imidlertid turde det være paa sin Plads at berolige dem,
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der maatte nære saadanne Følelser, med, at denne Frygt abso
lut vilde være ugrundet. Ganske vist er det foreliggende Værk
særdeles omfangsrigt (531 Sider), men udtømmende er det ikke.
Udgiveren indrømmer ogsaa dette, men jeg kan ikke se rettere,
end at den Omstændighed, at han benytter Undertitlen Hist.topogr. Tidsskr.-Index, netop vil virke i Retning af at bibringe
Publikum den Opfattelse, at man her har en systematisk Ind
holdsfortegnelse til det foreliggende Stof. Ved »Tidsskrift-Index«
forstaas jo almindelig et saadant Værk, og til Sammenligning
kan henvises til Sv. Dahl og Th. Døssings fortrinlige Værk:
Dansk Tidsskrift-Index, hvoraf nu 4de Aargang (1918) foreligger.
Havde Udgiveren kaldt Værket »Samlinger til Dansk Provins
topografi« el. lign., vilde han have undgaaet at blive misforstaaet paa denne Maade.
Udgiveren har gennem en Aarrække gennemgaaet et be
tydeligt Antal Tidsskrifter og deraf uddraget de lokalhistoriske
Artiklers Titler. Dette Arbejde er gennemført for de fleste Tids
skrifters Vedkommende til 1912 inch; men for nogle Tids
skrifter, som Aarbøger for nord. Oldkyndighed, Danske Studier,
Fra Arkiv og Museum, Historisk Tidsskrift, de historiske Amlsaarbøger, Personalhistorisk Tidsskrift, Saml. til jydsk Hist. og
Topografi, Illustreret Tidende og Turisttidende er det ført op
til 1918. Med Hensyn til Arbejdet bemærker Udgiveren: »At
jeg ikke har gennempløjet samtlige Danmarks umaadelig mange
Tidsskrifter, vil man vist let tilgive mig, men maaske ikke, at
Rub og Stub i de gennemgaaede ikke er medtaget. Men ét
Sted maa der dog sættes en Grænse, hvis et Arbejde af denne
Art i det hele taget skal faa en Ende«. Det skal indrømmes
Udgiveren, at der er en Del Tidsskrifter, som man helt kan se
bort fra i denne Forbindelse, hvori der ifølge Sagens Natur
ikke vil komme topografiske Artikler, men der savnes i høj
Grad en Fortegnelse over, hvilke Tidsskrifter der er systematisk
gennemgaaede. En saadan Fortegnelse vilde straks fortælle
Brugeren af Bogen, hvor der er søgt, og derved begrænse en
mulig Opgaves Omfang; der kan altid blive nok at søge igen
nem endda.
At et Tidsskrift lejlighedsvis citeres, betyder
aabenbart ikke, at det er systematisk gennemgaaet; eksempelvis
finder jeg 2 Citater fra Sorø Amtstidendes Søndagstillæg —
derfra kunde tages 1Ö0 andre ligesaa gode; derimod ser det
f. Eks. ud til, at Randers Dagblads Søndagslillæg er blevet
flittigere benyttet. Derfor vilde en Fortegnelse over de genneingaaede Tidsskrifter absolut være paa sin Plads, og det er en
betydelig Mangel, at den ikke er der. I Forbindelse med en
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saadan Fortegnelse kunde have været angivet faste Forkortelser,
hvormed Tidsskrifterne citeredes; herved kunde have været
sparet en Mængde Plads.
Udg. gør som anført selv opmærksom paa, at han ikke
har medtaget Rub og Stub i det gennemgaaede. Jeg har derfor
faaet Lyst til at foretage en Stikprøve med en af hans vigtigere
Kilder, Amtsaarbøgerne, som han if. Opgivelsen i Forordet har
medtaget til 1918. Jeg har taget det udkomne af Hist. Aarbog
for Sorø Amt og sammenholdt det med foreliggende TidsskriftIndex. Det viste sig da, at der manglede overraskende mange
Afhandlinger, nemlig: 1912: G. Knudsen: Hellig Anders.
J. P. Jensen: Lars Hækkerup. — 1913: J. V. Christensen:
Ringsted Kloster i skiftende Tider. Th. J. Spange: PZgeslevmagle i Tiden omkr. 1850. Chr. Pedersen: Et Bidr. til Færge
fartens Hist. F. Matthiessen: Sorø for Hundrede Aar siden.
J. Andersen: Bidr. til Boeslunde Sogns Hist. P. Schjærff:
Sorø Klosters og Skoles Hist. 1536—1737. — 1914: L. Peder
sen: Fra Enø Bylav. J. Nissen: Alterkalken i Hemmeshøj
Kirke. G. Knudsen: Vaarby Aa. — 1915: H. Ussing: Sted
navne i Sorø Amt. P. Arnskov: Postgaarde og Posthuse i
Slagelse gen. Tiderne. J. V. Christensen: En Bonde fra Kamp
tiden. J. Nissen: Kirkeklokkerne i Hemmeshøj. F. Matthies
sen: Krebsekroen, og: Billeder fra det gi. Sorø. — 1918: Alle
Artikler mgl.
Forholdet er da det, at han af Aarg. 1912 har et Par Ar
tikler, af 1913 ingen, af 1914 kun en af ham selv forfattet Ar
tikel, af 1915 ingen; 1916 og 1917 er fuldstændig meddelt;
1918 mangler helt.
Skulde denne Prøve være typisk for Arbejdets Fuldstændig
hed, ser det ikke godt ud. I alle Tilfælde viser det, at Tids
skrifterne ikke er systematisk gennemgaaede. Men efter at
dette er fastslaaet, vil der være Grund til at se paa, hvad Nytte
man kan have af Værket i den foreliggende Form.
Det er klart, at en Samling af dette Omfang maa inde
holde en Mængde gode, brugbare Henvisninger. Særlig skal
der peges paa, at en Del lidet benyttede Tidsskrifter fra 18de
og første Halvdel af 19de Aarh. er blevet gennemgaaede, og at
talrige Billedblade, som Illustreret Tidende og andre samtidige
og ældre Blade af samme Karakter udgør en meget væsentlig
Post blandt de meddelte Henvisninger, og der er i hver enkelt
Notits anbragt en Stjerne, naar Artiklen er illustreret. Ord
ningen er rent alfabetisk indenfor de enkelte Amter, hvad der
er meget praktisk, naar man søger en enkelt Oplysning; til
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topografisk Brug vilde en Ordning efter Sogne dog nok have
været at foretrække, da sammenhørende Stof ellers let bliver
spredt over hele Alfabetet.
Værket fortjener Paaskønnelse, som det flittige Samler
arbejde det er, og 7 af Amtssamfundene har ogsaa vist Forstaaelse for dets Nytte ved at tage Særtryk deraf til deres Med
lemmer. Men det vækker Interessen for engang at faa det
systematiske, fuldstændige topografiske Tidsskrift-Index, som
ikke er overflødiggjort med dette Værk, og hvortil dette vel
desværre ikke engang kan danne Grundlaget, fordi det ikke
indenfor sine Rammer har tilsigtet Fuldstændigheden. Opgaven
er stor og ikke egnet til stykkevis Løsning gennem de enkelte
Amtssamfund, men her er muligt en Fremtidsopgave for Dansk
historisk Fællesforening.
Gunnar Knudsen.

DANSKE LANDSBYER.
Henrik Larsen: Nogle Oplysninger og Bemærkninger om danske Lands
byer (Særtryk af Aarb. for nordisk Oldkyndighed og Historie 1918). Kbh. 1919.

Siden P. Lauridsens afhandling om Den gamle danske
Landsby (i Poul Bjerges Aarbog f. dansk Kulturhist. 1899) har
de deri fremsatte meninger om bol og solskifte vist været så at
sige enerådende. De gik ud på, at bol er en ældgammel form
for jordfordeling i landsbyen, således at hvært bol (som igen
kunde være en flere gårde) havde større sammenhængende
agerstykker i byens agerland, og således at disse stykker skulde
være lige gode for hvært bol. Sådan en fordeling kunde van
skeligt foretages andet end i marker med ret ensartet jord
bonitet, og dærfor blev boldelingen ved den fortsatte opdyrk
ning forældet. Den blev dærfor i Valdemarstiden afløst af en
omregulering, solskiftet, som gav alle gårdene i byen ligelig ret
til markjorden efter deres størrelse og beliggenhed i byen, og
som førte til det berygtede fællesskabssystem: ager om ager, så
marken til en enkelt gård kunde være fordelt på halvhundrede
steder i bymarken. Hvor forholdene i oldtiden havde hindret
en by i at bolskifte, havde man måttet nøjes med at fordele
jorden efter et skøn (tokkejord), således især i skovegnene.
Boldelingen er altid det ældste, tokkejord og solfald de nyere
former, som fører over i stærkere fællesdrift, end boldelingen
med sine forholdsvis store stykker havde krævet.
H. Larsen prøver nu, væsentlig med det samme materiale,
som P. Lauridsen brugte, om disse resultater kan stå for en
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nøjere undersøgelse. Først gennemgår han fire bymarker efter
Kristian V’s matrikel og udskiftningskortet fra c. 1790, Bregninge og Horbelev på Falster, Bårse på Sjælland og Vindeby
på Låland. Af disse er den første solskiftet. Gårdenes agre i
de enkelte fald følger efter hinanden i samme rækkefølge (og
begyndende med samme gårds ager). Horbelev viser en helt
anden agerfordeling. Gårdene falder i 6 grupper, to på hvær
4, en på 3 og tre på hvær to gårde; hvær gruppe bar altid
sine agre side om side i de enkelte fald, og altid er række
følgen indenfor gruppen den samme regnet fra solsiden (øst
eller syd), men gruppernes rækkefølge er ganske forskellig i
faldene. Da byen i Vald. jordeb. angives at have 6 bol, ligger
det nær at antage, at gårdgrupperne, som hvær for sig bar lige
meget jord, svarer til de gamle bol; men i så fald viser det
sig jo, at bolene ikke har deres jord i større sammenhængende
stykker, men at bolenes fællesskab i de enkelte skifter er fuldt
udviklet. Dærtil kommer så den særegenhed, at bolenes ager
partier ligger ret vilkårligt (i tokkeskifte), medens gårdenes agre
indenfor bolet ligger i fast ordning (i solskifte). Det resultat,
her er nået for Horbelev bymark ser ud til at være uomtviste
lig rigtigt.
Så går forf. over til den by, der blev det egentlige ud
gangspunkt for P. Lauridsens opfattelse, Bårse i Præstø amt.
Her viser noget af det samme sig som i Horbelev. Der er
gårdgrupper, som følges ad i marken. Tre af disse tegner sig
overmåde tydeligt, men de øvrige (der skal være 8 i alt ifølge
gammel angivelse) står langtfra så klart som i Horbelev. Et
enkelt (og delvis to andre) af bolene har mere sammenhængende
markarealer, men de øvrige har ikke, som man skulde tro efter
P. Lauridsens fremstilling, sådanne sammenhørende »jorder«,
men er splittede i de forskellige fald på ganske lignende måde
som i Horbelev, altså helt med i fællesskabet, ikke blot med
hensyn til fællesjorden men også med hensyn til agerjorden.
Blot kan her ikke påvises nogen fast solret orden indenfor det
enkelte bol. Den stump af matriklen, der er aftrvkt bagest i
afhandlingen, er ikke stor nok, til at man af den kan få fuld
klarhed over, hvorledes det i enkelthederne forholder sig, men
man sei; dog tydeligt, at P. Lauridsen har draget for vidtgående
slutninger ud fra det mest sammenholdte bols marker. At dette
har været et ornummebol, altså indtaget en særlig stilling, giver
forf. gode grunde for at antage.
Endelig viser Vindeby nye ejendommeligheder. Der er
spor af gårdgrupper (bol?), men ikke så lydeligt som i Bårse,
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endsige som i Horbelev, men de 13 selvejergårde i byen gär
sä at sige aldrig ind i disse grupper. Indenfor de enkelte
grupper er der, ligesom i Horbelev, solfald, medens dærimod
gruppernes rækkefølge og selvejernes agre ind mellem disse ser
aldeles vilkårlig ud. Kun i to agerfald (Fuglevængerne) er der
solskifte byen rundt med lige brede agre.
Endnu mere uregelmæssig er agerfordelingen f. eks. i Gamløse-Bybjærg på Orø i Issefjorden.
Blandt de delvis bolskiftede byer er også St. Darum. Her
påviser forf. (i modsætning til H. F. Feilberg), at det er indmarken, der ikke er bolskiftet, medens de fjærnere tægter, som
efter navnene at dømme delvis er opbrudt hedejord, var bol
skiftede.
Den slutning, forf. drager heraf, er, at allerede bolskift
ningen er en regulering af en tidligere uregelret agerfordeling,
som gär tilbage til byernes tilblivelse, og at den er gennemført,
hvor den findes, på foranledning af godsejerne i den senere
vikingetid, medens solskifte, dels indenfor bolet, dels for hele
bymarken, næppe går længere tilbage end til Valdemar II’s tid.
En tilstand med hele »jorder« i stedet for fællesskabets deling
ager om ager kan ialfald på grundlag af det foreliggende kilde
stof ikke påvises at have været til stede, og under alle om
stændigheder er boldelingen i Bårse ikke en sådan tilstand.
Mens det senere vist må siges at være påvist, kan jeg ikke
sige, at fræmstillingen (og eksemplet fra Vindeby) har over
bevist mig om, at det er muligt at komme bag om bolene.
Det er muligt, at en mere indgående behandling af de lålandske forhold virkelig kan give beviset herfor. Vindeby alene
giver det ikke; det kan lige så godt forklares af en opløsning
af ældre boldeling, som af en bevarelse af ældre tilstande.
Men allerede dette, at P. Lauridsens opfattelse af bolet er rokket
i sine grundvolde, er jo af stor betydning; at samtidig hans
opfattelse af solskiftet har fået en væsentlig bekræftelse og ud
videlse, er ikke mindre værdifuldt.
Ved siden af denne hovedundersøgelse har forf. haft an
ledning til at røre ved adskillige andre spørgsmål. Således er
det vist rigtigt, når han ser skyldsætningen i mark som en rent
fiskal foranstaltning, der slet ikke har rørt ved den indre for
deling af bolene i byen, og at forskellen mellem den væsentlig
militære boldeling og markskylden ikke blot har været til pa
Falster, hvor Vald. jordebogs Falsterliste jo vidner højt om den,
men også på Sjælland, selv om forholdene dær fordunkles ved
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den tvetydige hrug af ordet bol både om bydele og om skyld
enheder1).
Stykket om de forskellige agerfordelinger i landsdelene
giver en del morsomme oplysninger, men de er noget spredte,
og der er store dele af landet, som man ikke får noget at vide
om. Ligeledes giver forf. en undersøgelse af tofterne og deres
plads, som fører noget videre, end man hidtil har været, og af
landsbyen og dens form, hvor der atter polemiseres mod P. Lau
ridsen og påvises, at landsbyformerne er mindre regelrette, end
denne bar antaget, og at rundbyen rimeligvis har udviklet sig
af terræng- eller langbyen. Bevis for sin påstand kan han vel
ikke føre, men en temmelig stor sandsynlighed for det rigtige
i den må man indrømme at han skaber.
En meget værdifuld del af afhandlingen er påvisningen af
ornummebol i en række landsbyer, væsentlig dog kun på Sjæl
land. Det ser ud til, at sådanne ejendomme, der mere eller
mindre var undtagne fra agerfællesskabet, især lindes i lands
byer med gamle navne (adelbyer), selv om de også synes at
have været tilstede i enkelte torper, navnlig i de byer, hvor
kronen og kongen var ejere eller delejere og i herredsbyer.
Ofte synes kirken at stå i et nærmere forhold til ornummets
gård. All dette peger iflg. forf. hen på den tilstand med godser
og underlydende bønder, som han antager har hersket i vikinge
tiden. Også adskillige navneforhold ved herredsbyerne (og for
holdet mellem herredsbyen Skippinge og dens sogneby Valle
kilde) kan tyde i samme retning.
Hermed er endnu ikke hele det stof udtømt, som lindes i
afhandlingen. Forf. prøver bl. a. også på at udnytte rune
stenenes vidnesbyrd, og undertiden kommer han også ind på
sproglige spørgsmål, hvor han dog kun sjældnere (som ved
Bårse) kan siges at yde noget mere værdifuldt.
Et par gange er propius (nærmere) blevet til proprius, og et
sted er Gammeby tofter formodentlig fejl for Gammelby t. (helt
vis er jeg dog ikke på dette). Ellers er der næsten ingen af
den slags fejl. Og at den har givet nyt liv til spørgsmålet om
Danmarks landboforhold i oldtid og middelalder, er utvivlsomt.
M. Kr.
Den fortjæner at læses med omhu og eftertanke.
Om endnu en tredje betydning af bol (den del af bønderne i en by,
som hører under samme herskab) gives oplysning senere (s. 226 flg.).

213
MEMOIRELITTERATUR.
H. R. Magnus: En gammel Læges Liv og Oplevelser.
F. Romer.

Kbh. 1920.

Chr.

Skønt Memoirelitteraturen mere hører hjemme under Per
sonalhistorien end under Lokalhistorien, kan der dog gives
Grænsetilfælde, og herunder maa den foreliggende Bog henreg
nes. — Forf., der er født i Slagelse 1824, skildrer først sin Barn
dom her, og giver et livfuldt Billede af Byen paa denne Tid
og hvorledes Livet formede sig der. Bogens Hovedafsnit er dog
Erindringerne fra Hobro, hvor Forf. var Læge fra 1854 til 1904.
Han skildrer, hvorledes Byen saa ud, da han kom dertil, og
følger dens raske Udvikling gennem et halvt Aarhundrede, og
Skildringen ledsages af en Række Billeder. Et Afsnit af særlig
Interesse er hans Skildring af »Landdistriktet«, Hobros Opland.
Hovedsagelig er det Oplevelserne fra hans vidtstrakte Praksis
hos Landbefolkningen, men de giver værdifulde Oplysninger
om dagligt Liv paa Landet, Klædedragt, Husenes Indretning og
Landbefolkningens Tænkemaade. Det viser Lægen som en nid
kær og hjælpsom Embedsmand, men han kan ikke helt friken
des for at betragte Bønderne gennem gammeldags Embedsmandsbriller. Ikke desto mindre maa hans Erindringer betragtes som
en værdifuld Kilde for de omhandlede Egnes Lokalhistorie.
Gunnar Knudsen.

FORENINGSMEDDELELSER.
Aarsmøde i Kalundborg 19.—21. Juni 1920.

Kalundborgmødet, som blev afholdt efter Indbydelse af
Holbæk Amts historiske Samfund og Kalundborg Musæum, fik
et i alle Henseender udmærket Forløb. Den smukke By med
de mange Minder dannede en stilfuld Ramme om Stævnet; Vej
ret, som ellers var noget lunefuldt, blev over Forventning godt,
og de halvthundrede Deltagere, som fra alle Egne af Landet
drog til den gamle Stad med de fem Kirketaarne, fik en hjerte
lig og gæstfri Modtagelse. Det stedlige Mødeudvalg, hvis For
mand var Kredslæge J. S. Møller, havde lagt alt fortrinligt til
Rette og sørget for Indkvartering af Gæsterne, der straks kom
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til at føle sig hjemme i disse hyggelige Omgivelser. Ved Mødet
var 26 Foreninger og Institutioner repræsenterede; desuden del
tog efter Indbydelse 8 yngre Historiestuderende.
Repræsentantmødet afholdtes i Raadhussalen Lørdag Aften
Kl. 6V4. Mødets Præsident, Amtmand Sa.vild, Holbæk, aabnede
Mødet med en Velkomsttale. Han henviste til, at Amtet var
rigt paa historiske Minder, og at Befolkningen ogsaa havde Forstaaelse af, at det gjaldt om at værne om dem, hvad de gode
Musæer i Kalundborg, Holbæk og Stenstrup er et Vidnesbyrd
om. I Kalundborg, der rummer saa mange Levninger fra for
skellige Tider, er der afgjort Betingelser for et frugtbart histo
risk Møde. Formanden, Prof. H. Olrik, takkede for Amtman
dens Velkomstord og bød Kollegerne Velkommen. Derefter
aflagde Prof. Knud Fabricius Beretning om Virksomheden i det
forløbne Aar. »Arbejdet har lidt en Del ved forskellige Foran
dringer, der i Aarets Løb har fundet Sted. Ved sidste Repræsenlantmøde nedlagde jeg Hvervet som Sekretær, og Mag. Th.
B. Bang indtraadte i mit Sted. Han kom dog kun til at virke
faa Maaneder i sin Tjeneste, idet han afgik ved Døden i Januar
Maaned. Han var en af de mest lovende unge Mænd indenfor
den historiske Videnskab, og hans Minde vil leve længe (For
samlingen rejser sig). Efter Bangs Død er Forretningerne ført
videre af Sekretær i Stednavneudvalget, cand. mag. Gunnar
Knudsen, der har lovet indtil videre at fungere som Sekretær.
Sidste Repræsentantmøde afholdtes i Forbindelse med et Studie
kursus. Dette var el Forsøg, men gav en Del Erfaringer, som
man haaber at kunne drage Nytte af ad Aare. Foreningens
Økonomi har hidtil været god, men trues nu fra forskellige Si
der, navnlig af de stigende Trykningsomkostninger. Et Held
er det, at vi i sin Tid slog vort Tidsskrift saa lille op, fordi vi
haabede derved lettere at kunne gennemføre det, og det synes
der trods alt at være Haab om. Paa sidste Møde var der Tale
om at faa Foreningernes Bidrag forhøjet til 4 % og stryge Mak
simalgrænsen 30 Kr. Ved Bestyrelsesmødet i Dec. 1919 turde
man kun toreslaa den sidste Udvej, og omsendte en Skrivelse,
hvori det foresloges, at der skulde foretages den Lovændring,
at »dog ikke over 30 Kr.« skulde bortfalde. En Række For
eninger har givet deres Tilslutning, og Bestyrelsen er gaaet ud
fra, at delte er vedtaget med aim. Stemmeflerhed. Siden den
Tid er Stillingen blevet endnu vanskeligere. Fremtidig vil Tryk
ningen koste 152 Kr. Arket, eller c. 1250 Kr. for en Aargang.
Da der trykkes 600 Ekspl., bliver det mere end 2 Kr. pr. Ekspl.
for Trykningen alene. Det er urimeligt, at en Mængde Musæer,
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Arkiver og Biblioteker endnu ikke er Medlemmer; der maa ar
bejdes for at faa dem alle med«. — Mag. H. Ellekilde anbefaler
at lade »Fortid og Nutid« trykke i et Provinstrykkeri, da dette
vil blive billigere. Prof. H. Olrik mener dog ikke, at der vil
kunne spares videre herved.
Derefter aflagde Sektionerne Beretning. For M usæum sse k tio n e n taler Amtsforvalter A. Hoick. Paa Sektionens Ar
bejdsplan staar 3 Punkter, nemlig 1) Vejledning i Konservering
af Musæumssager, 2) Oprettelse af Mønsterbiblioteker for Mu
sæerne, og 3) Udsendelse til Musæerne af Spørgeskemaer om
deres Drift og praktiske Forhold. Dette sidste Skema er udar
bejdet i en meget fyldig Skikkelse, idet det indeholder Spørgsmaal om alle forskellige praktiske Forhold, som Personalet,
Lønninger, Besøgstid, Kataloger, Bogføring, Rengøring, Opvarm
ning o. lign. Man har i Forbindelse med Omsendelse af dette
tænkt at rette en Henvendelse til de Musæer, som ikke er Med
lemmer af Fællesforeningen, om at indtræde i denne.
For A rk iv se k tio n e n taler Landsarkivar G. Hornemann.
Ved det afholdte Studiekursus blev der foretaget Demonstratio
ner af Reparering og Registrering af Arkivsager, og en Vejled
ning heri agtes trykt. Man har endvidere foretaget en Hen
vendelse til samtlige Byraad om at indmelde deres Byarkiver i
Fællesforeningen, og der er hidtil kommet 17 Indmeldelser; kun
eet Byraad, Randers, sendte direkte Afslag.
For T id s s k rifts e k tio n en taler Prof. Knud Fabricius. Der
har ikke i denne Sektion været ført Forhandlinger siden sidste
Repræsentantmøde. M. H. t. Fortid og Nutid er Forholdet det,
at enkelte Foreninger hidtil har faaet altfor mange Eksemplarer
for Kontingentet. Det vil være rimeligt fremtidig at fastsætte
Antallet til 10 Ekspl. for hver Forening; til Byarkiverne er der
givet Løfte om indtil 5 Ekspl. Der kunde være Grund til at
tage Særtryk af de vejledende Artikler for at faa disse godt
udbredt.
Kæmner O. Brandor/f spørger, om ikke Arkivsektionen kan
tilvejebringe Oplysninger om, hvor Brandprotokollerne er at
linde. Landsarkivar G. Hornemann oplyser, at vi i København
har Branddirektoratets Arkiv, og at der i Amtsarkiverne lindes
en Del, men meget ligger hos Branddirektørerne endnu, det
burde indsamles til Landsarkiverne. Musæumsinspektør Chr.
Axel Jensen henstiller, at der fra Arkivsektionen gives Lands
arkiverne en Opfordring til at være opmærksom paa dette
Forhold.
Kassereren, Landsarkivar G. Hornemann oplyser, at Stats-
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bidragel er forhøjet fra 600 til 1200 Kr. aarlig. M. H. 1. For
eningernes Kontingent har der været Vanskelighed med Personalhist. Samf., der finder, at deres Aarsbidrag bliver uforholds
mæssig højt, efter at Maksimumsgrænsen er bortfaldet. Man
kunde maaske tænke sig en højere Maksimumsgrænse fastsat,
f. Eks. paa 60 Kr., men det vil sikkert være bedst at nedsætte
et Udvalg til Behandling af dette Spørgsmaal.— Propr. F. Hjorth
mener, at de større Samfund vil have forholdsvis lettest ved at
betale, og Maksimumsgrænse bør derfor sikkert ikke sættes.
Dr. L. Bobé oplyser, at med Dansk-norsk genealogisk Samf. er
Forholdet det, al man har mange Medlemmer i Norge, og at
man ikke kan forlange, at Nordmændenes Bidrag skal gaa til
Dansk hist. Fællesforening. Bibliotekar E. Haugsted vilde gerne
have sat en fast Grænse for Bidragets Størrelse. — Det vedtoges
at nedsætte et Udvalg, bestaaende af Kassereren og Revisorerne.
Fra forskellig Side fremhæves det ønskelige i at faa Tids
skriftet mere udbredt, og man henstiller til Aarbogsredaktionerne
jævnlig at omtale det og referere dets Indhold. Propr. F. Hjorth
anbefaler at opfordre Foreninger og Institutioner i Sønderjyl
land til at indtræde som Medlemmer. Prof. Knud Fabricius
vilde foretrække, at der i Sønderjylland dannedes historiske
Amtssamfund som i det øvrige Land; imidlertid vil rimeligvis
»Sønderjyske Aarbøger« blive fortsat. Foreslaar Subskriptions
prisen paa »Fortid og Nutid« forhøjet til 5.00 (for Medl. af
Amtssamfundene 2,50), og den forhøjede Pris gældende for den
Aarg., som er i Trykken. Dette vedtoges. — Paa Forslag af
Musæumsinsp. Chr. Axel Jensen vedtoges det at fordele nogle
Eksemplarer af det i Trykken værende Genforeningshæfte af
»Fortid og Nutid« i Sønderjylland. — Der stilles af Akademifuldm. L. F. ta Cour Forslag om at optage Forlagsannoncer
paa Tidsskriftets Omslag; cand. mag. Gunnar Knudsen mener
dog ikke, at Forlagene vil have større Interesse herfor, da de
ikke engang finder det lønnende at sende Bøger til Anmeldelse
i Tidsskriftet.
Ved Styrelsesvalget nedlagde Prof. H. Olrik sit Hverv som
Formand, og meddelte, at han ønskede at træde tilbage, og op
fordrede til at vælge Foreningens mangeaarige Sekretær Prof.
Knud Fabricius.
Til Styrelsen valgtes da Prof. Knud Fabricius (Formand):
de afgaaende Styrelsesmedlemmer Landsarkivar G. Hornemann
og Pastor P. Severinsen genvalgtes; nyvalgte blev Musæumsinspektør Chr. Axel Jensen og cand. mag. Gunnar Knudsen. Prof.
Knud Fabricius takkede Prof. H. Olrik for det store og udmær-
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kede Arbejde, han havde gjort for Fællesforeningen. Prof. Olrik
havde nu været Formand siden Koldingmødet i 1911, da Prof.
Nyrop trak sig tilbage, og han havde paa en sjælden Maade
forstaaet at gøre Sammenkomsterne festlige, givet dem Form,
præget dem ved sin Personlighed og skaffet Fællesforeningen et
godt Omdømme. — Til Revisorer valgtes Postassistent H. HjorthNielsen og Overretssagfører P. Hennings. Til Revisorsuppleant
valgtes Bibliotekar E. Haugsted.
Det vedtoges at søge næste Møde afholdt paa Sønderjyl
lands Grund; der havde længe været Tale om Bornholm, men
man enedes om at udskyde dette til Fordel for Sønderjylland.
Endelig bad Premierløjtnant Otto Smith Musæumsud valget
virke for, at Nationalmusæet giver Provinsmusæerne Underret
ning om stedlige Undersøgelser, for at disse kan deltage deri
og høste Belæring deraf. Sekretæren lægger Repræsentanterne
paa Sinde at huske at indsende Aarbøgerne til Fællesforeningen,
for at det kan blive muligt at give samlede Oversigter over de
res Indhold og Anmeldelse deraf i Fortid og Nutid. — Baron
Berner Schilden-Holslen slaar til Lyd for, at Indsamling af gamle
Stednavne, som er ved at gaa i Glemme, burde tages op af
stedlige Udvalg under Amtssamfundene, og cand. mag. Gunnar
Knudsen tilbyder paa Stednavneudvalgets Vegne al ønskelig In
struktion og udtaler Glæde over Udsigten til at faa et Samar
bejde i Gang.
Derefter samledes Deltagerne med den stedlige Komité og
Kvarterværterne i Grand Hotel Royal til en tvangfri Sammen
komst. Efter Spisningen talte Dr. Louis Bobé:
Selv om det kun gælder en lille Ferieudflugt, kan den rigtige Historiker,
naar det gælder et nyt Maal, ikke godt dy sig for før Afrejsen at slaa efter,
hvad de lærde Autorer har at sige om Stedet og Egnen. For Kalundborgs
Vedkommende er vi saa heldige at eje nogle Udtalelser af Byens Chroniqueur,
Pastor Paludan, der selv var Kalundhorgenser, og som har skildret nogle af
sine Bysborns Egenskaber. — Pastor Paludan tillægger Kalundborgenserne
mange Dyder og Fortrin, som utvivlsomt har holdt sig til denne Dag, og som
vi ved vort flygtige Besøg vil faa Lejlighed til at kende i deres hele Udstræk
ning. Enighed og Borgervenskab har her fastere Sæde end i andre danske
Købstæder. Han priser Øvrighedens fredelige Sind og Omhu for at forebygge
Trætte, Borgernes jævne, ligefremme og ærlige Væsen, deres uskyldige For
lystelser. — Jeg har hørt det om Møllebakken, men det siger intet — her
kendes ikke som i København Partier og Kliker og Egennyttens lumske Kun
ster, overdreven Luksus i Gæstebud, Klædedragt og Fornøjelser med deraf føl
gende Bedrageri, Bankerotten, Ægteskabsbrud, Barnemord og Selvmord. —
Særlig har vi som Byens Gæster dog Interesse af den gode Pastor Paludans
Bemærkninger om Kalundborgs Høflighed mod Fremmede, og i hvert Fald har
han udtalt en Dom. der er fuldgyldig den Dag i Dag. Der er Familier, siger
han, som gør sig en Ære og Glæde af at se den Fremmede i deres Huse, som
I'ortld og Nutid.

III.
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har cn anstændig og god Levemaade. Det evige Einerlei i en lille Købstad
foraarsager, at den Fremmede gør Indvaaneren som Vært gengældende Tje
neste for den Ret Mad, Værten har tilovers, med den gode Conversation, lian
ofte maa savne. Saa ubeskedne er vi dog ikke. Endnu en Dyd priser Paludan, og det er Tjenstagtighed mod fortjente Mænd og Godgørenhed mod de
fattige. Vi tre Snese af Historikere drister os vel ikke alle til at regne os til
de fortjente Mænd; flere er vel de, der relativt regner sig til de fattige, Paludan taler om. Mer end een af os maa bekende sig til Hans Michelsen, Bryg
ger og Poet udi Gallundborg, at Bogtrykkeren skiller mig fattige Skatteborger
ved det lille, jeg ellers kunde tjene ved mine Skrifter. Sluttelig sammenlig
nede Taleren Kalundborg med det smilende Genève, hvorpaa han udbragte et
»Leve Kalundborg By og Borgere«.

Besten af Aftenen tilbragtes i selskabeligt Samvær i de
hyggelige Selskabslokaler, hvor (1er serveredes Katte.
Søndag Morgen Kl. 8V2 samledes Deltagerne til Foredrag i
Hotel Postgaardens lille Sal, og Musæuinsinspektør Chr. Axel
Jensen talte om folkelige Gravminder.
Efter indledende Bemærkninger om de moderne Stenmonumenter, der
altfor ofte bryder Landsbykirkegaardens Stemning, behandlede Taleren især
de to Monumentformer, Gravtræer og Smedejærnsstandere, der begge nu er
ved at forsvinde.
Støttet til et større Billedmateriale, deriblandt en Del store Vægtegninger,
paaviste Taleren disse Monumenters kulturhistoriske og kunstneriske Værd.
De liggende Ligtrær af Eg, som især kendes fra Jylland, er i deres Form vist
nok tidligtmiddelalderlige. Endvidere gjorde Taleren Rede for den Udvik
ling, de smedede Gravkors havde gennemgaact i Tidens Løb, og opfordrede til
at være opmærksom paa at faa bevaret saadanne Gravminder, hvis der endnu
fandtes flere tilbage; de var tit Vidnesbyrd om højt udviklet Kunstsans hos de
Landsbysmede, der fremstillede dem. — Foredraget ventes i sin Helhed at
blive trykt andetsteds.

Deretter talte Premierløjtnant Olio Smith om Gilder og Lav
i Holbæk Amt. Da Foredraget i noget omarbejdet Form er trykt
i dette Hæfte af »Fortid og Nutid«, skal der henvises hertil.
Kl. 10 tog U dflugten sin Begyndelse. Del havde regnet
om Natten og om Morgenen, og Vejret havde set meget truende
ud. Men det klarede op, og da de smukt pyntede Lastbiler
tæt besatte rullede ud af Byen ad Bøsnæs til, var det straalende
Solskin. Turen gennem det bakkede Landskab var vidunder
lig. Snart arbejdede Bilerne sig møjsommeligt op ad en Bakke,
hvorfra der var Udsigt over hele Halvøen og over Vandet til
Sejerø og Fyn, snart suste det gennem en Allé af lavkronedef
Elme, hvis Grene daskede Deltagerne om Ørerne og udsendte
en Begn af Bladlus. Ved Baklev Kirke gjordes Holdt, og en
Langdysse blev beset. Snart naaedes Ulstrup; man forsynede sig
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med Madpakker og Ølflasker og spadserede ud paa Slettens Hage,
hvor man i Græsset nød den medbragte Frokost med herlig
Udsigt over Fjorden. Derefter samledes man i Præstegaardshaven, hvor Underbibliotekar Carl Dumreicher talte om Præsten
Laurids Kork og »Danmark, dejligst Vang og Vænge«.
Taleren skildrede Laurids Olesen Kock's Levnetsløb. Til Røsnæs kom
ban som Præst i 1674, efter i 8 Aar at have været Rektor i Ringsted. Han
giftede sig med Formandens Enke og gik ind til et fattigt Kald, idet Svenske
krigen havde lagt V-r af Gaardcne øde. Han var ihærdig Folkemindesamler, og
alt hvad han samlede, sendte han Peder Syv. Kort før Laurids Kock’s Død
(1691) modtog Peder Syv bl. a. 4 Viser, hvoraf de 3 var forfattet af Kock.
Heriblandt var Visen om den unge Valdemar, som 1231 omkom paa Jagten
ved Nyrup, og »Danmark, dejligst Vang og Vænge«. Den sidste er aabenbart
foranlediget af den Omstændighed, at man lod Danevirke forfalde og bortførte
Mergel og Stene derfra, først 1708 blev dette forbudt. Stoflet har han hentet
fra Friseren Broder Boisens latinske »slesvigske Krønike«. Peder Syv optryk
ker Visen; senere trykkes den af Nyerup og Rahbek, med Melodi af Poul Ed
vard Rasmussen. 1817 faar Grundtvig Øje paa den og optrykker den i noget
omskreven Form. Først i 1820 bliver den folkekendt. idet den kommer frem
paa det kgl. Teater i Oehlenschlägers Tragedie »Erik og Abel«. Begivenhederne
i 1848 løftede Sangen op til at blive Yndlingssangen i Felten og i Hjemmene.
Dagen efter Istedslaget sang Soldaterne den paa selve Danevirke med den lille,
men meget sigende Ændring: »Ledet er i Lave«. Efter 1864 er den stadig
blevet sunget med Henblik paa Sønderjylland. — Taleren slutter med at be
tone, at Laurids Kock var en dansk Type, som vi har ÆSre af, en af de smuk
keste Præstetyper, vi kender.

Professor H. Olrik lakkede Foredragsholderen for det smukke,
stemningsrige Foredrag, og udtalte Ønsket om, at det maatte
blive trykt. Derefter drog man lil Forsamlingshuset, hvor der
var arrangeret et nydeligt Kaffebord. Man sang: »Danmark,
dejligst Vang og Vænge«, hvorefter Prof. Knud Fabricius talte
for Digteren Carl Dumreicher. Kredslæge J. Møller udtalte en
Tak til Friskolelærer Hans Rasmussen og de unge Piger, der
havde pyntet Forsamlingshuset, Der aflagdes Besøg i Røsnæs
Kirke, som Chr. Axel Jensen foreviste.
Kirken bærer Præg af at være bygget i en fattig Egn. Til den ældste Byg
ning, antagelig fra 12. Aarh., er Stenene pillet sammen fra Markerne, og Murene
er usædvanlig tynde. Senere er den tildels ombygget med Munkesten. Bag
Alteret findes det eneste gamle Vindue, der nu er tilmuret. I 15. Aarh. op
rinder bedre Tider, Kirken faar Hvælvinger i Stedet for det tidligere Bræddeloft,
det lille søndre Vaabenlius bygges større, og man opfører af Artighed mod
Kvinderne det store, pragtfulde nordre Vaabenhus. Senere kommer Taarnet
til. Taleren foreviser derefter Kirkens Inventar og forklarer dets Alder, frem
viser Laurids Kock’s Ligsten i Koret og udtaler til Slut, at selv om de gamle
Kirker ikke altid er lige pragtfulde, er det dog en Art Monumenter, der paa
en inderligere Maade minder os om de henfarne Tider. — Paa Kirkcgaarden
15*
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besaa man en Mindetavle, en trolovet ung Mand havde rejst over sin unge,
nittenaarigc afdøde Brud, og som bar følgende Vers:
O du min søde Jomfru fiin,
du hviler i dit søde Soveskrin,
Gud lad min Sjæl omfaune dig
blandt Englerne i Himmerig.

Selskabet besteg derefter paany Lastbilerne og vendte til
bage til Kalundborg efter en uforglemmelig vellykket Tur.
Kl. 4 samledes man til offentligt Møde paa Møllebakken,
og mange Mennesker var kommet til Stede og havde lejret sig
op ad en stejl, græsklædt Skrænt. Prof. Hans Olrik talte om
»Esbern Snare«.
Minderne om Valdemarernes Tid hører til Danmarks lykkeligste. Aldrig
har der været en Tid, da Samfundet har været saa harmonisk bygget. En af
Tidens Stormænd, Esbern Snare, var i særlig Grad knyttet til Kalundborg.
Det, der udmærkede ham, var hans Kækhed, Mod og Ridderlighed. For ham
var Krigstogene et Eventyr, en Sport; han elskede Kampen for Kampens Skyld,
men i Virkeligheden var Kampen en national Forsvarskamp. Han var en hur
tig og snild xMand, og Kongen satte ham meget højt. Samtidig med at Valde
mar byggede sin Borg ved Vordingborg, og Absalon sin i Havn, byggede Es
bern her ved Hærvig sin Borg med den vidunderlige Kirke, hvortil Modellen
rimeligvis er hjembragt fra Østerlandene ad Korstogsvej en. Taleren anfører
flere Eksempler paa Esbern Snares Ridderlighed, hans Lune og Humor og
slutter med at udtale: Man faar et Billede af en Mand, der vel'ikke hører til
Førerne, men en kæk, straalende Personlighed med et fornøjeligt Lune. Det
friske Humør følger ham til hans sidste Dage, og han er begejstret først og
fremmest for Fædrelandets Sag. Vi kender ham som en af vore egne. Og
netop i dette har den kække, muntre, elskværdige Mand ydet sit Bidrag tii
Valdemarernes Storhed.

Efter Afsyngelse af »Der er et yndigt Land« talte Professor
Vilhelm Andersen om Peder Palladius og Thomas Kingo.
Taleren oplæste Dele af »Visitatsbogen« og »Sj ungekoret« og gav en Ka
rakteristik af de to Forfatteres Forhold til og Opfattelse af Landet, Bonden og
Naturen. Taleren sluttede med at udtale: Den Egn, der her har samlet os, er
i Litteraturen repræsenteret ved Valdemar Rørdam og Thorkild Gravlund: det
er gode Vers og god Prosa, de giver os. Men de har haft mægtige Forgængere
i Peder Palladius og Thomas Kingo.

Kl. 7Vs samledes Mødets Deltagere, Værter og Damer til
Fællesspisning paa Hotel Postgaarden, ialt ca. 150 Deltagere.
Det hele havde et overmaade festligt Forløb; Talerne fulgte
Slag i Slag, vistnok over tyve, og Stemningen steg under Af
syngelsen af tvende lokale, til Festen forfattede Viser. Det blev
meget sent, inden nian kom til Ro.
Mandag Morgen oprandt med straalende Sol, og Historikerne
blev vækkede af deres trygge Søvn ved at »Nitterne« begyndte
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deres Hammerslag nede paa Værftet. Kl. 8Va samledes de mest
morgenduelige ved Bomhuset paa Skt. Jørgensbjærg, og Byvan
dringen tog sin Begyndelse under Ledelse af Musæumsinspektør
Hugo Matthiessen. Efterhaanden tiltog Følget i Størrelse, og
blev meget anséligt; ikke blot Gæsterne, men ogsaa »de ind
fødte« sluttede sig til i stort Tal.
Byvandringen var lagt saaledes, at den kunde give et Overblik over
Byens Rigdom af god, gammel Arkitektur, samt et Indtryk af dens topogra
fiske Ejendommelighed, Fra Samlingsstedet ved Bomhuset Ost for Byen ved
St. Jørgensbjerg i Nærheden af Stadens Fredsten og Vartegn gik Vejen ad den
smukt svungne Kordelgade, den oprindelige Adelsvej, langs hvilken den mid
delalderlige Forstad, Nederbyen, blomstrede op tæt ind under Møllebakken, i
hvis Skrænt Møllestræde, forbunden med Kordelgades Gaarde ved stejle Sten
trapper, danner en højtliggende Baggade. I Kordelgade henledtes Opmærksom
heden paa forskellige typiske Repræsentanter for Byens borgerlige Bygnings
kunst, f. Eks. den barokke Brænderigaard, den Lundske Købmandsgaard i det
18. Aarh.’s glatte Bindingsværk, den knægtbyggede Bindingsværksgaard ved
Hjørnet af Lindegade, en sidste Udløber af Renaissancen, samt lige overfor
Apotekets karakteristiske Roeoeco-Façade. Turen gik dernæst udenom det for
svundne Slots Terræn, om hvis Grænser Gadenavne som Volden og Baggraven
minder, en Sænkning i Jordsmonnet mellem Raadhuset og Lindemandsstræde
forraader endnu Slotsgravens Plads, og Revner i Raadhusets Façade vidner om,
at dets Mure rider paa gamle Grunde. Tæt Nord-Øst derfor er Ruinerne af
»Fars Hat« fremdragne. Den vestre Slotsgrav ved det nuværende Torv dan
nede Skel mod den oprindelige Højby, et typisk middelalderligt Anlæg, lagt
paa en aflang Bakkeaas, omsluttet af Mure og mod Syd begrænset af Fjorden,
mod Vest og Nord af den nu udtørrede Munkesø. Byplanen er symmetrisk
bygget op om den gennemløbende Hovedgade, Algade, samt dennes 2 Baggader,
Præstegade mod Syd, Munkesøgade mod Nord, og foran Vor Frue Kirke viger
Gadens søndre Husrække jævnt tilbage, saa der foran Kirken aabner sig en
tresidet Plads, der yderligere understreger Kirkens dominerende Stilling. Til
svarende Træk fra andre kendte middelalderlige Byanlæg fremdroges. Forladt
af Forretningslivet, som nu pulserer i Kordelgade, har Overbyen ikke alene
sin gamle Grnndplan saa nogenlunde i Behold, men tillige bevaret en sjælden
Skat af gothiske Stenhuse, der danner en malerisk Ramme om den stolte
Kirke. Ved Algade blev Roskilde-Bispernes Stenhusgaard beset, samt det der
med sammenbyggede Gavlhus, der efter Reformationen var Raadhus i 300 Aar;
i Kirkegaardens Ringmur knejser et 2 Stokværk højt Stenhus, som i lang Tid
var Rektorbolig, medens den oprindelige Kirkelade i Kirkegaardens modsatte
Hjørne senere brugtes som Latinskole. Lige overfor denne Bygning ligger i
Præstegade et gothisk Murstenshus, der efter Reformationen var Præstcgaard
og uden Tvivl har givet Gaden Navn. Saavel disse Bygninger, som de ved Al
gades sondre Side liggende Renaissancegaardes arkitektoniske Ejendommelig
heder udpegedes korteligt, og Vandringen sluttede i Baggraven, hvor Højbyens
maleriske, middelalderlige Skønhed bedst gør sig gældende. (Talerens Referat).

Kl. 10 samledes Deltagerne i Teatersalen, og Kredslæge J.
S. Møller, Kalundborg, boldt et interessant Foredrag om Røsn æ sd ra g te r.
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Der har paa denne Egn været en paafaldende Forskel i Boligskikkene,
hvorom kan læses i »Fra Holbæk Amt< 1914 og 15. Paa Røsnæs (d. c. Røs
næs og Raklev Sogne) havde Opholdsstuen bibeholdt Oldtidens og Middelalde
rens Skik at have Bordet og Bænken staaende langs Gavlvæggen (Tværskille
rummet), medens de andre Egne her paa Egnen havde den almindelige Skik
at stille Bord og Bænke langs Vinduessiden. Ogsaa i andre Enkeltheder skilte
de to Boligtyper sig fra hinanden, hvilket bl. a. prægede Stuelængens Udseende.
Grænsen mellem de to Boligtyper var nøjagtigt Grænsen mellem Raklev og
Tommerup Sogne.
Den samme Grænse skilte Dragtskikkene paa Røsikvs fra de andre Sognes.
M a n d sd ra g te rn e paa Røsnæs har dog intet Særpræg. Saavel Langtrojemoden som Korttrøjemoden synes i det væsentlige at have været ens over
hele Sjælland, de var i hvert Fald i det væsentlige ens paa Kalundborgegnen.
K v in d e d ra g te rn e adskiller sig derimod saavel i Snit som Stof væsent
lig fra de andre Egnes Dragter. Endvidere har der her hersket et udpræget
Dragtceremoniel, der giver sig tilkende i de mange forskellige Dragter, hver
til sin Brug. Særegen for Rosnæs er forst en egen Slags Vævning, »RejsteTøjet, der efter de forskellige Mønstre og Farver kaldtes »Pletrejst«, »blandet
Rejst«, »korsrejst«, »rødrejst«, »grønrejst«. Lignende Vævning brugtes ogsaa
til Stuens Udsmykning i Form af Sengeforhæng og Vuggetæpper (»Hjulrejst«).
De andre Egnes Hvergarn og Vadmel brugtes dog ogsaa til visse Dragter, men
paa Hvergarnskjolerne kunde der være indvævet en mangefarvet bred Bort.
Af H ver d a g s d ra g te r findes to, begge af blaat Hvergarn med Bort
(»randet« Skørt), den ene med mørkegrøn Bort, den anden med lysegrøn
(»saksegrøn«) Bort. Den første brugtes ogsaa paa 5. Bryllupsdag, den sidste
ogsaa paa 4. Bryllupsdag.
H ø std ra g te n bestod af en hvid Vadmelsklokke (med »Klokkelæg«, Wie
nerlæg) med paasyet Bort forneden og grøn Kantning foroven. Hertil en »Sol
hat« eller Helgolænder over Huen, der a ld r ig forlod Hovedet. Huen var
omvundet med et mørkt uldent Tørklæde.
Dragten brugtes ogsaa i Legestuer og smaa Visitter om Sommeren.
F e s td r a g te r n e s Hue havde samme Form, men var ikke omvundet
med et Tørklæde, men forsynet med Hue- og Nakkcbaand af broget Silke.
Hertil hørte endvidere en Brystlap (»Patteklud«).
a) Dragten af Grøn rejst anvendtes kun 1. Bryllupsdag og i Kirken i Paasken. b) Dragten af Rødrejst anvendtes kun 2. Bryllupsdag og i Kirken i Pin
sen. c) Dragten af blaat Hvergarn med 3 grønne Baand paasyet som Bort
(»baandet« Skørt) — ogsaa de to andre havde »baandede« Skørter — anvend
tes kun 3. Bryllupsdag og i Julen. Skørterne var, ligesom Hverdagsdragternes,
lagt i skarpe Folder. Bullerne var af finere Stof end Hverdagsdragternes; de
var alle paa de hidtil nævnte Dragter kantede i Halsudskæringen og omkring
Ærmegabene med brede grønne Baand. Ærmerne var strikkede.
d) Den sorte Konedragt var helt igennem af sort Vadmel uden Baand
paa Bul eller Skørt og med sidstnævnte lagt i Wienerlæg. Hertil sort Hue
med sorte Silkebaand. Den bares ved Giftermaalet og ved visse særlige Høj
tideligheder.
c) Sørgedragten var af graat Hvergarn med indvævede sorte Striber og
mørkegrøn Vadmels Bul.
f) Kirkedragten (paa aim. Søndage) var lig Hverdagsdragten med Stadshue.
g) Altergangsdragten var den sorte Kjole eller Hverdagsdragten med hvid
Hue med sorte Baand samt hvidt Skulder- og Forklæde.
Snittet i Huen samt andre Enkeltheder viser tydeligt hen til Renæssance
moder fra ca. 1500, visse Enkeltheder til Moden fra 1625—50.
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Helt forskellige herfra er de andre Egnes Dragter, der i det væsentlige
ikke skiller sig ud fra de øvrige sjællandske, og hvis Snit viser hen til langt
yngre Moder, der gaar sporløst hen over Røsnæsdragterne.
Sluttelig bebudede Taleren, at han vilde fremkomme med en udforlig
Redegørelse for Dragtskikkene m. m.
Foredraget illustrercdcs med Forevisning af en Røsnæskone i Dragt og* af
enkelte Beklædningsgenstande. (Talerens Referat).

Derefter besaa man M u sæ et, der findes i den smukke
Lindegaard. Under Kredslæge J. S. Møllers Vejledning blev det
gennemgaaet fra Ende til anden; med særlig Interesse dvælede
man ved den fine Samling Røsnæsdragter og Røsnæsstuerne.
Man var alle enige om at beundre det smukke Resultat, Musæet
kunde opvise efter en kun 10-aarig Virksomhed, takket være
Kredslæge J. S. Møllers energiske Ledelse.
Kl. 12 spistes Frokost paa Grand Hotel Royal; derefter
samledes Deltagerne i Kirken. Orgelet præluderede, og man
afsang Salmen: »Kirken den er et gammelt Hus«, hvorefter
cand. mag. Vilh. Lorenzen talte om Kirkens Stil og Bygnings
historie. Foredragets Indhold vil udgøre en Del af en Mono
grafi over Kalundborg Kirke, som 1921 agtes udgivet af Selsk.
til Udg. af Danske Mindesmærker. Efter Foredraget blev sun
get: »Klokken slaar, Tiden gaar«, og under Orgelpostluc^um
forlod man Kirken. Mai) drog derefter til Udgravningerne i
Linde vænget, hvor Musæumsinspektør Chr. Axel Jensen foreviste
de fremgravede Rester af Bymurene og Søtaarnet, der er temme
lig betydelige og fremtræder i smukt restaureret Tilstand ; endnu
mangler dog en Regulering af Terrænet, som længe har været
paa Tale.
Kl. 27a afholdtes i Teatersalen Stævnets sidste Foredrag:
Professor Knud Fabricius: Aandsstrømninger i Danmark for 100
Aar siden. Foredraget vil blive trykt i Gad’s Danske Magasin
1921.
Ved Afslutningen af Mødet udtalte Prof. H. Olrik, at Hen
sigten med at afholde Fællesforeningens Sommermøder paa skif
tende Steder bl. a. ogsaa var at vække den historiske Interesse
hos Beboerne, saa at de selv kunde arbejde videre. Han bragte
paa Fællesforeningens Vegne en hjertelig Tak til Kalundborg
Bys Borgere, til Komitéen og Pressen. Vi kan kun sige, at det
har været et udmærket Møde, der aldrig vil glemmes af os, der
har deltaget i det. En hjertelig Tak til alle Byens Borgere. —
Kredslæge J. S. Møller takkede Repræsentanterne, fordi de havde
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valgt Kalundborg til Mødested, og det var Komitéen en Glæde,
at det var lykkedes at overholde Programmet, der ikke havde
budt paa altfor mange Pavser.’ En Tak til Byens Gæster. —
Med Eftermiddagstogene afrejste derefter de fleste af Mødedel
tagerne, et Minde rigere. At Mødet havde været til Glæde og
Udbytte ikke alene for Repræsentanterne, men ogsaa for Byens
Folk, fremgik af talrige Udtalelser. Saaledes skriver Kai. Avis
21/o: »Vi vidste, at der skulde komme over et halvt Hundrede
af Landets mest fremragende Videnskabsmænd og havde troet,
at der kom nogle forfærdelig tørre og alvorlige Bogorme, men
saa viser det sig, at de er de mest livlige og selskabelige Men
nesker, hvad enten de saa er Professorer, Magistre, Arkitekter
eller Lærere, eller hvad de nu er«.

MEDLEMMER AE DANSK HISTORISK
FÆLLESFORENING.
A. Foreninger.

Den danske historiske Forening.
Samfund for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.
Historisk Samfund for Københavns Amt.
Frederiksborg Amts historiske Samfund.
Historisk Samfund for Holbæk Amt.
Historisk Samfund for Sorø Amt.
Historisk Samfund for Præstø Amt.
Bornholms Samfund.
Laaland-Falsters historiske Samfund.
Historisk Samfund for Odense og Assens Amter.
Svendborg Amts historiske Samfund.
Historisk Samfund for Hjørring Amt.
Historisk Samfund for Ty og Hanherred.
Historisk Samfund for Aalborg Amt.
Skive og Omegns historiske Forening.
Historisk Samfund for Aarhus Stift.
Vejle Amts historiske Samfund.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
Historisk Samfund for Ribe Amt.
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B. Institutioner.
Aalborg Musæum, Aalborg.
Askov Højskoles Bibliotek, Vejen.
Bornholms Musæum, Bønne.
Dansk Folkemindesamling, Det kgl. Bibi., København.
Dansk Folkemusæum, Vesterbrogade 3, København.
De danske Kongers kronologiske Samling, Rosenborg.
København.
Den antikvariske Samling, Ribe.
Den gamle Borgmestergaard, Aarhus.
Det danske Kunstindustrimusæum, V. Boulevard 20,
København.
Fyns Stiftsmusæum, Odense.
Generalstaben, København.
Haderslev Amtsmusæum, Haderslev.
Herning Musæum, Herning.
Holbæk Musæum, Holbæk.
Krigsministeriets Arkiv, København.
Københavns Bymusæum, Raadhuset, København.
Københavns Kommunes Folkebiblioteker, Hovcdbiblio
teket, Skt. Nikolaj Plads. København.
Laaland-Falsters Stiftsmusæum, Maribo.
Landsarkivet for Sjælland m. m., København.
Landsarkivet for Fyn, Odense.
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Medicinsk-historisk Musæum, København.
Morslands historiske Musæum, Nykøbing, Mors.
Musæet paa Koldinghus, Kolding.
Nationalmusæets 2. Afdel., København.
Randers Musæum, Randers.
Rigsarkivet, København.
Stednavneudvalget, Tøjhusgade 9, København.
Udenrigsministeriets Arkiv, København.
Viborg Stiftsmusæum, Viborg.

G. Hyarkiver.
Assens Byraad.
Bogense Byraad.
Herning Byraad.
Hillerød Byraad.
Hjørring Byraad.
Kalundborg Byraad.
Kolding Byraad.
Korsør Byraad.
Køge Byraad.
Lemvig Byraad.
Maribo Byraad.

Nakskov Byraad.
Nykøbing F. Byraad.
Ringkøbing Byraad.
Roskilde Byraad.
Skagen Byraad.
Skælskør Byraad.
Slagelse Byraad.
Stege Byraad.
Varde Byraad.
Vejle Byraad.
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DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS LOVE
(vedtagne ved Repræsentantmodet d. 14. Novbr. 1912, ændr. 1920).

g 1. Fællesforeningens Fonnaal er til Fremme af dansk
historisk Forskning og til Oplivelse af historisk Sans at bringe
en Samvirken i Stand mellem de Foreninger og Institutioner
(Arkiver, Musæer, Biblioteker o. 1.), der paa dansk eller tidligere
dansk Omraade virker i historisk, historisk-topografisk, arkæo
logisk eller folkloristisk Retning. Kun saadanne Foreninger og
Institutioner kan blive Medlemmer af Foreningen.
g 2. Foreningen skal bl. a. virke ved at fremme F'ællesskab i Arbejder og Undersøgelser, der maatte overstige de en
kelte Foreningers eller Institutioners Kræfter, ved at afholde
Foredrags- og Diskussionsmøder og ved efter Evne at yde Vej
ledning og Raad overfor Opgaver, som en enkelt Forening eller
Institution kunde ønske at optage, eller som af Fællesforeningen
anses for at have almindelig historisk Interesse.
g 3. Planer til fælles Arbejder, Undersøgelser eller Opgaver
fremsættes og behandles paa offentlige Møder, der søges afholdt
mindst en Gang hvert andet Aar. Den endelige Afgørelse er
dog hos de i g 6 nævnte Repræsentanter.
g 4. I Forbindelse med de i g 3 omhandlede Møder af
holdes Foredrag eventuelt med Diskussioner over historiske Em
ner i Forbindelse med Fællesudflugter til historisk eller arkæo
logisk interessante Steder eller Bygninger i Mødestedets Omegn.
Skulde der ikke foreligge Planer til Fællesarbejder, saaledes at
Møde efter § 3 ikke kan afholdes, kan der indkaldes til et
Foredrags- og Diskussionsmøde alene.
g 5. Det aarlige Medlemskontingent, der opkræves hvert
Aar i Januar Maaned, er for Foreninger, der have betalende
Medlemmer, 2Vs pCt. af Medlemsbidragene. Disse Foreninger
opgive hvert Aar i December Maaned deres Medlemsantal saml
Størrelsen af deres Medlemsbidrag. Andre Foreninger samt In
stitutioner som Arkiver, Biblioteker eller Musæer o. 1. betaler
hver 10 Kr. i aarligt Kontingent.*)
*) Kor Byarkivers Vedkommende er Kontingentet 20 Kr. (jvfr. Cirkulære
af Januar 1920).
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§ 6. Enhver som Medlem optagen Forening eller Institution
har Ret til at vælge en Repræsentant, og den øverste Myndighed i
Foreningens Anliggender er hos de saaledes valgte Repræsentanter.
§ 7. Repræsentanterne mødes paa de i SS <3 og 4 omtalte
Møder til særskilt Forhandling; de vælger da et Forretningsud
valg, bestaaende af en Formand og lire andre Medlemmer, der
selv fordeler Stillingerne som Næstformænd, Kasserer og Sekre
tær mellem sig. Formanden, der vælges direkte, er tillige For
eningens Formand. Endvidere vælges to Suppleanter til Ud
valget, to Revisorer samt en Suppleant for disse. Disse Valg
gælder indtil næste offentlige Møde.
§ 8. Repræsentanterne holder desuden Møde, naar Forret
ningsudvalget bestemmer det, eller naar fem Foreninger eller
Institutioner kræver det og samtidig angiver, hvad der ønskes
forhandlet. Formanden sammenkalder Møderne.
§ 9. Forretningsudvalget arbejder efter en af Repræsentan
terne vedtagen Forretningsorden. Den har Ret til at supplere
sig med fornødne stedkendte Tilkaldte, naar et af de i §§ 3 og
4 nævnte Møder skal afholdes.
§ 10. De i §§ 3 og 4 nævnte Møder skal paa behørig
Maade bekendtgøres, og enhver historisk Interesseret (Mand
eller Kvinde) kan deltage paa Betingelser, der fastsættes af For
retningsudvalget. Møderne kan, hvis det maatte vise sig nød
vendigt, deles i Sektioner.
§ 11. Naar en Forening eller Institution ønsker at optages
i Fællesforeningen og derom har henvendt sig til Forretnings
udvalget, kan den, naar Udvalget ikke mener at kunne imøde
komme Begæringen, forlange Spørgsmaalet forelagt for det næste
Repræsentantskabsmøde.

FORRETNINGSORDEN FOR DANSK HISTORISK
FÆLLESFORENINGS FORRETNINGSUDVALG.
S 1. Forretningsudvalget bestaar af fem Medlemmer, alle
valgte af Repræsentanterne, det ene Medlem direkte valgt som
Formand; de lire andre fordele Stillingerne imellem sig som
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Fællesforeningens Næstformænd (1ste og 2den), Kasserer og Se
kretær.
§ 2. Udvalgets Møder sammenkaldes af Formanden, efter
hans Bestemmelse eller naar to af Medlemmerne skriftligt an
mode derom med Opgivelse af, hvad der ønskes forhandlet.
Indvarslingen sker med fornødent Hensyn til de Medlemmer,
der bo udenfor Mødestedet. Tilsigelserne skulle foruden Tid og
Sted for Mødet indeholde Mødets Dagsorden.
§ 3. I Udvalgets Møder kunne alle Fællesforeningen ved
rørende Anliggender forebringes til Forhandling og Beslutning;
i sidste Tilfælde skal den vedkommende Sag være anmeldt paa
Dagsordenen.
§ 4. Møderne ledes af Formanden efter almindelige parla
mentariske Regler. Som Regel undergives Sagerne kun een Be
handling. Formanden eller to Medlemmer kunne uden For
handling fordre det sat under Afstemning, om en Sag skal un
derkastes en 2den Behandling, ligesom om en Sags Diskussion
skal afsluttes.
§ 5. Udvalget er beslutningsdygtigt, naar tre Medlemmer
ere tilstede. Alle Afgørelser træffes med simpel Majoritet. I Til
fælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget. Over
Udvalgets Møder fører Sekretæren en Protokol, der efter i det
følgende Møde at være oplæst og godkendt underskrives af For
manden.
§ 6. Formanden repræsenterer Udvalget og underskriver
paa dets Vegne samt forsyner samtlige Regnskabsbilag med Anvisningspaategning. Han foretager Kasseeftersyn, naar han maatte
anse et saadant for betimeligt. I hans Forfald fungerer en af
Næstformændene.
§ 7. Foreningens Regnskabsaar gaar fra 1. Januar til 31.
December. Det af Kassereren hvert Aar inden Januar Maaneds
Udgang aflagte Regnskab sendes af Udvalget til Revisorerne og
forelægges med disses af Kassereren besvarede Bemærkninger
Repræsentanterne til Godkendelse.
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til Tidsskriftet samt Bøger, der ønskes anmeldte deri,
bedes sendte til Redaktøren, Cand. mag. Svend
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