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I de sidste Aar led Blixen Finecke af en ulægelig Sygdom, 
en Lamhed, som han forgæves søgte Raad for ved Badesteder 
og hos Læger. Flere Gange troede han, hans sidste Time var 
kommen, og ordnede alt med Ro og Selvbeherskelse, som om 
der kun var Tale om en lille Rejse. Skønt lænket til Sygelejet 
var han aandsfrisk til det sidste. Han døde 6. Januar 1873 i 
Tyskland, hvor han opholdt sig for Helbredets Skyld. 

Baronen var god og venlig over for Egnens Befolkning, som 
da ogsaa skønnede paa hans Virksomhed for deres Vel ved at 
rejse et Mindesmærke for ham paa Grænsen af Dallund Hovmark 
ved Stensby. Efter forskellige forgæves Forsøg lykkedes det en
delig Baronen at faa Fæsterne paa Godset til at købe deres 
Gaarde, som blev tilbudt dem paa særdeles rimelige Vilkaar, saa
ledes at de kun skulde udbetale 1 /. af Købesummen, og Resten 
skulde afbetales i Løbet af 30 Aar. 

Det var derfor med god Grund, man satte øverst paa Minde
stenen: Sit Løfte har han holdt. Nedenunder staar følgende 

Indskrift: 

Mænd fra 
Allesø, Beldringe, Illadstrup, Glarndrup, 

Himmelstrup, Kjelleby, Lunde, Seerup, Skamby, 
Steenshy, Søndersø, Søndersø Skov, Traun, 

Thorup, Taastrup, Ullerup, Ørritzlcv, 
satte dette Minde Aar 1867 for 

Carl Frederik A:rel Bror 
Baron Blixen Finnicke, 

han fremmede Selveiendom og ~1enig 
Mands Vel . 

Landsarkiv og Lokalhistorie. 
Foredrag, holdt ved Historisk Samfunds Generalforsamling den 

18. Januar 1928 af Hans Knudsen. 

Som Nabo til det Sted, hvor vi i Dag er samlede, ligger en mær
kelig graa Bygning, forskellig fra alle andre Bygninger i Sta

den. Ofte ser jeg, at forbipasserende undres over den, standser, 
læser paa Laagens Skilt : Landsarkivet for Fyen, finder, at det er 
noget underligt noget, læser om igen og ser endda ikke ud til at 
være blevet synderlig klogere, naar de endelig gaar videre. 

Nogle vover sig dog ind og beder om Adgang til at se Museet, 
eller en lille Dame kommer trippende ind og vil gerne se Kata
loget over Biblioteket og have et Par Romaner med hjem. 

I denne Forsamling, i hvilken jeg ser saa mange af Arkivets 
Stamgæster, er det naturligvis mindre paakrævet at forklare, hvad 
et Arkiv er for noget, men jeg kunde dog tænke mig, at adskil
Iige af Forsamlingen ikke har personlige Erfaringer at bygge paa, 
men kun ved, at de Mennesker, der fylder Aarbogen, henter en 
Del af deres Stof fra Arkivet, og de kunde maaske dog have 
Interesse af at høre lidt om, hvad et saadant Landsarkiv rummer. 

Først vil jeg da sige, hvad det ikke er, det er ikke noget 
Bibliotek, fyldt med trykte Bøger, selv om det rummer et Haand
bibliotek til Hjælp under Arbejdet, men dets Reoler staar fulde 
af haandskrevne Protokoller og Pakker med gammelt, beskrevet 
Papir. 

Saa vil man spørge, hvor alle de gamle Sager er kommet fra, 
da Bygningen jo kun er fra 1890erne, mens det, den rummer, er 
saa meget ældre. 

For at forstaa det maa vi se lidt paa, hvad Arkivvæsen er for 
noget. Nogle kortsynede Væsener vil maaske mene, at det, at 
lønne Folk for at gaa og passe paa gamle Dokmnenter, turde 

' . 

Årbog for Odense og Assens Amter 1928 Årbog for Odense og Assens Amter 1928



416 

være en ganske overflødig Luksus, men enhver, der har haft lidt 
med større Foreninger eller kommunale Sager at gøre, vil vide, 
at Arkiver vokser op alle Vegne, hvor der holdes et Kontor. Man 
kan naturligvis undgaa det ved at brænde alle indkomne Breve 
straks efter Besvarelsen og kassere alle afsluttede Regnskaber, men 
den syndigste Konfusion i hele Foretagendets Drift vilde blive 
Resultatet af denne tilsyneladende saa praktiske Fremgangsmaade. 
At gemme hen uden at holde Orden paa, hvad man gemmer, er 
kun lidet bedre. Enhver Eftersøgning af en Sag, man bare kan 
huske lidt om, vil foraarsage meningsløs Tidsspilde, og hvis man 
ikke passer paa, Uorden i de geologiske Lag, Arkivalierne af sig 
selv aflejre sig i, miar Sagerne blot h enlægges cfterhaanden, som 

de indgaar. 
N aar vi fra disse mindre Omraader vender os til Staten, er 

det klart, at Styrelsen af den danske Stats indre og ydre Forhold 
maatte afsætte Arkivalier. Selv da Kongerne i~elig var paa Rejse 
rundt om i Riget, havde vi Arkiver. Der var Depoter i Roskilde 
Domkirke, paa Vordingborg Slot og i Taarnet, Folen, paa Kalund
borg Slot, hvor de allervigtigste Sager laa, i 1566 Yar der endda 
i Hvælvingen under dette vort Rigsarkiv forvaret 9 hele Tønder 

Krudt foruden Svovl og Salpeter. 
De finder, at det var en meget betydelig Letsindighed, men 

er vi i Virkeligheden blevet mindre letsindige siden? Nu har vi 
paa Slotsholmen i København samlet Ministerierne, Rigsarkivet, 
det kongelige Bibliotek, Tøjhuset, Generalstaben og Rigsdagen 
samt Højesteret, og vi gør intet alvorligt for at forhindre, at nogle 
vel anbragte Luftbomber i Løbet af faa Timer anretter større 
Ødelæggelser end alle ni Tønder Krudt tilsammen, og National
museet er endnu til Huse i sine brandfarlige og utilstrækk elige 
Bygninger. Det er alt i alt en Sorgløshed af en saa uforsvarlig 
Art, at det vilde være urigtigt at tie om de Farer, der her truer 
dansk Statsstyre og dansk Kultur og derved tillige Danmarks 

Eksistens som Stat. 
Men for at vende tilbage til vort Emne, Arkivvæsenet, skal 

jeg her blot minde om, at med Udgangen af Middelalderen blev 
Københavns Slot Rigets administrative Midtpunkt, hvor alt sam
ledes, og i 1582 bragtes ogsaa de ældre Sager fra Kalundborg til 
København, saaledes at vi fra den Tid kan tale om et Rigsarkiv i 

København. 
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. Med Ene:ældens voksende Embedsmaskineri tiltog naturlig
vis_ ogsaa Ark1væasserne. De fleste opbevaredes dog ved de Kol
legier eller Kontorer, af hvis Embedsvirksomhed de fremcrik det 
var Forvaltningsarkiver, ubetinget nødvendioe for de K~nt~rer 
dT~r gemte dem, thi enhver forstandig Embed:virksomhed kræve:. 
viden _om, hvad der er gaaet forud i enhver Sag, og det kan en 
stor Virksomhed ikke have uden at have sit Arkiv i Ord K en. 

. ongeh~set~ egne Sager og en broget Samling af Statens og 
pnvates Ark1v~her samledes dog i et Gehejmearkiv, idet man 
havde faaet Øjnene op for, at Arkivalier, som havde tabt enh ver 
praktisk Betydning, kunde være af den allerstørste Betydning for 
Danmarks Historie. 

. ~f dette gamle Gehejmearkiv og af Kollegiernes, senere Mi
mstenernes Arkiver, er det danske Rigsarkiv opstaaet, og det rum
mer _altsaa, bortset fra mere tilfældige Bestanddele, Centraladmini
strat10nens Arkiver og Kongehusets Arkiv. 

Den store Organisator af Danmarks Arkivvæsen, A. D. Jør
gen~en, ~ar dog klar over, at det ikke var nok at have et Rigs
arkiv, thi selv om Danmark altid har været et af Centraladmini
strationen gennemregeret Land, saa at man ofte vil finde de bed
s~e Oplysnin~er om en Sag ude fra Provinsen i Centraladministra
tionens A:k1ver, saa manglede vi dog endnu noget. 

Ude i Amtmændenes, i By- og Hcrredsfogdernes Embeds
k?nt~rer, i Bispegaarde og Præstegaarde, laa der Masser af Ar
kivaher, fremga_aede af Embedernes Virksomhed, ilde skøttede 
pa_a Lofter. eller 1 Kældre, udsat for Tilintetgørelse og oftest ganske 
uhl~ængehge f?r Forskningen i Almindelighed. Fra de største 
A:k1ver som B1spe- og Amtsarkiver var vel en Del af de ældste 
Tmg forsøgt indbjergede til Gehejmearkivet, men ret planløst. 
Loven. af _ 30. Marts 1889, der er det danske Arkivvæsens store 
Org~n~saho~slov, bestemte derfor, at som Supplement til Central
adnumstrat~onens. Arkiver, samlede i Rjgsarkivet, skulde der op
rettes Prov~nsarkiver, hvor de lokale, gejstlige og verdslige Em
beders Arkiver skulde samles. 

Dette gen~ei:iførtes i de nærmest følgende Aar, hvor der op
førtes et Arkiv i København for Sjælland, Lolland-Falster og 
Bornholm,_ et i Viborg for Jylland og et i Odense for Fven. Vort 
blev det sidste og det mindste af dem , men baade arkitektonisk 
og ved, hvad det rummer, hævder det sig meget godt ved Siden 
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af de andre, og disse tre Bygningsværker, der staar som frem
ragende Monumenter for den Tids Bygningskunst, fik vort Lana 
for godt Y:! Mill. Kr. (537,000 Kr. + Grundene). 

Da Bygningerne stod færdige, tog man fat paa Indkaldelsen 
af Arkivalierne fra Embederne. Bortset fra ganske faa Grupper af 
Sager ved enkelte Embeder, hvor de ansaas for uundværlige, tog 
man det klare Standpunkt, at Embederne kun fik Lov at beholde 
deres yngre Sager fra de sidste 30-50 Aar. De vil altsaa for
staa, at det ikke er en vilkaarlig Samling af særlig interessante 
Sager, Arkivet kom til at rumme, men indenfor det bestemte 
Aaremaal saa fuldstændige Embedsarkiver, som Tiden havde 
levnet. 

Saa vil De maaske mene, at Arkivfolkene derefter tog fat paa 
at ordne løs efter et forud tilrettelagt Skema i saglige eller stedlige 
Grupper, eller hvad man nu ellers kunde hitte paa, ligesom Bi
bliotekarerne fordele Bøger i de forskellige Grupper, i de folkelige 
Biblioteker endda efter et Decimalsystem, men saadan bærer Ar
kivfolk sig slet ikke ad. 

Vi er klar over, at de Protokoller, der fremgaar af et bestemt 
Embedes Virksomhed, ikke er noget tilfældigt, men Virksomhed 
af samme Art vil afsætte Arkivalier i Overensstemmelse dermed. 
Amtskontorerne vil navnlig afsætte Journaler, Kopibøger og dertil 
hørende Korrespondance, mens Retsbetjentenes Virksomhed ned
fælder sig i Protokoller: Justits-, Politi -, Skøde- og Pante-, Skifte
og Auktionsprotokoller med Bilag. 

Det Ordningsprincip, der naturligt frembyder sig, er da at 
stille hvert Embedes Arkivalier op for sig, respektere de Ordnin
ger, der forefindes , rekonstruere gamle Arkiver, som er gaaet op 
i yngre. Overalt gælder det om at konstatere, i hvilket Arkiv 
ethvert Stykke hører hjemme eller hidrører fra, og det raadende 
Princip har man med et fremmed Ord kaldt Proveniensprincipet. 

Som et Eksempel paa, hvorledes Arkivalier kan vandre og 
atter føres tilbage, kan jeg nævne, at under Ordningen af Stam
huset Taasings Arkiv, stødte jeg pludselig blandt Arkivalierne 
nede fra Valdemars Slot paa et Brev paa Tysk fra vor Gesandt i 
Konstantinopel til Udenrigsministeren, Bernstorff, om Efterladen
skaber efter nogle Medlemmer af Carsten Niebuhrs Ekspedition 
til Arabien, bl. a. Professor von Haven, en Præstesøn fra V. Sker
ninge, død i Arabien i 1763. Det Brev kunde umuligt høre hjemmf' 
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i Stamhuset Taasings Arkiv, men hvor hørte det hen, og hvor
dan var det kommet der ? Det fortalte to Paategninger paa Bre
vet, idet det havde været fremlagt i Borgretsskifteretten i Køben
havn og i Boet efter Justitsraad Jens Hansen i København . Eks
kutorskiftet efter samme Justitsraad fandtes ogsaa i Taasing
arkivet, saa disse Papirer fra Konstantinopel var altsaa med dette 
kommet til Taasing, og Grunden var, at Justitsraadens Broder, 
Jørgen Hansen, var Forvalter paa Godset, og efter at Boet efter 
hans i 1793 afdøde Broder var sluttet, var Dokumenterne sendt 
til ham. I dette Bo fandtes ogsaa andre Dokumenter vedrørende 
Borgretsskifteretten, som Jens' Hansen maa have haft noget at 
gøre med, og disse Sager, fundne i Arkivet fra Taasing, maa da 
efter Proveniensprincipet tilbageføres til Borgrettens Sager, som 
nu findes i Landsarkivet for Sjælland. 

De kan sige, at det lyder meget selvfølgeligt, at saaledes maa 
man bære sig ad, men ikke destomindre er det danske Arkiv
væsen det første Sted, hvor man for Alvor har gennemført dette 
Princip, og i det gamle Gehejmearkiv arbejdede man efter helt 
andre Principer, opløste de givne Embedsarkiver og lavede Sam
linger efter forskellige Formaal og masede med at faa gen
nemført en Registrering af hvert Stykke Papir, saa at Registra
turerne havde Tendenser til snart at blive ligesaa omfattende som 
de Sager, de omhandlede. 

Selv om Anvendelsen af vort Proveniensprincip overfor meget 
velholdte og velordnede Arkiver ikke stiller Arkivfolkene svære 
Ordningsopgaver, saa slipper vi ingenlunde let fra det, naar mange 
Flytninger og sprængte Pakker kun har levnet Spor af en oprin
delig Orden, og saa gælder det om at rekonstruere den, og det 
kan give Anledning til m eget Hovedbrud og Besvær. Man maa 
være inde i de forskellige Embeders Forretningsgang og Omraa
der for at kunne udføre dette Arbejde, og man maa være meget 
varsom for ikke at komme til at lave Ulykker. Tit kan det nær
mest være en Følelsessag; man kan paa Forhaand mene, at en 
eller anden Ordning kan gennemføres, men naar Arkivalierne be
gynder ligesom at stritte imod, maa man hellere bøje af og se 
at trænge ind i den dybere Mening i den Orden, som maaske al
ligevel er skjult i Stoffet; men slavisk bunden er man dog ikke, 
naar den ældre Ordning viser sig upraktisk for vore Formaal. 

Nu sætter vi, at de indkomne Embedsarkiver er opstillede o·: 
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ordnede efter disse Prinliper, men kan vi saa ogsaa bruge den 
Orden? Ja, her kommer Arkivfolkenes anden Opgave frem. Vi 
maa forsøge paa at blive ligesaa kloge som de gamle, der lavede 
Arkiverne. Vi maa sige, at naar de kunde finde, hvad de havde 
Brug for, maa vi ogsaa være i Stand dertil, og i det lille fyenske 
Arkiv er det heller ikke saa farligt. By-, Herreds- og Birkearkiver 
er nogenlunde ens alle Vegne, men de store gamle Bispe- og Amts
arkiver kan være meget forskelligt henlagte, og i Nørrejylland med 
dets 4 Bispearkiver og 9 nuværende og endnu flere gamle Amter, 
der kunde der være noget at øve sig paa, men her, hvor der kun 
er et Bispearkiv og to Amtsarkiver, er det ingen Sag. 

For at en Arkivmand helt skal kunne bruge sit Arkiv, maa 
han altsaa være klar over, hvad de forskellige Embedsmænds Ar
kiver bør kunne yde til Løsningen af det Spørgsmaal, der i Øje
blikket er stillet ham, og der kan ofte være flere Udveje. Et Brev, 
som det ikke. er muligt at finde i det Embedes Arkiv, hvor det 
burde være blandt de indkomne Breve, kan man, naar det kniber, 
finde som Koncept ved det Embede, som har sendt det. 

I Dag skal vi dog navnlig beskæftige os med en af Lands
arkivernes efter min Mening allervigtigste Opgaver, at støtte Lo
kalhistorien. Personalhistorie kan være meget godt, naar vi vir
kelig faar noget at vide om Mennesker, som det er værd at vide 
noget om, men alenlange Stamtavler, hvor den ene Per Jensen 
følger efter den anden .Jens Pedersen, kan dog ikke have almin
delig Interesse. En Mængde mere eller mindre ligegyldige Per
soner kan naturligvis faa dokumenteret, at de er i Familie, men 
det finder jeg er et privat Liebhaveri, som Kirkebøgernes Indsam
ling i Landsarkiverne ganske vist først rigtig har muliggjort; men 
ligefrem at animere Virksomheden, finder jeg ingen Anledning 
til. At samle paa Aner er som at samle paa Frimærker, man bliver 
aldrig færdig. Noget andet er det, at slægtshistoriske Studier kan 
være den Port, ad hvilken man kan komme til det langt mere 
udbyttegivende Land, Lokalhistorien. Slægtens Historie væver sig 
ind i Egnens Historie, saa snart Kirkebogsstudierne er overstaaede 
og Arbejdet føres videre paa Grundlag af Skifteprotokoller, Fæste
protokoller og Tingbøger. Da kommer en stor Del a f den histori
ske Baggrund med , det er ikke længere kun Navne, vi har med 
at gøre. 

Nu vil vi imidlertid se helt praktisk paa Spørgsmaalet og 

421 

eftergaa det Materiale, der i Landsarkivet almindeligvis vil haves 
til et Landsogns Historie. 

Da Sognet er en oprindelig gejstlig Inddeling, vil vi begynde 
med de gejstlige Arkiver. Det nærmest liggende er Præstearkivet. 
Der findes Sognets Kirkebøger, saa gamle som de haves. Kri
stian IV paalagde 1645 Præsterne at føre Kirkebøger under Straf 
af deres Kalds Forbrydelse for Forsømmelighed, men de er ingen
lunde altid i Behold fra saa tidligt et Tidspunkt, man maa som 
Regel være glad, naar de blot haves fra ca. 1700. Til 1813-14 
førtes Kirkebøgerne kun i et Eksemplar, mens de efter dette 
Tidspunkt er ført i to Eksemplarer, et af Præsten og et af Kirke
bylæreren. I Landsarkivet findes alle eksisterende gamle Kirke
bøger til 1813-14, og derefter Lærernes Eksemplarer til 1891. 
Foruden Kirkebøgerne, hvis Betydning for Pt Sogns Historie ikke 
behøver nærmere Paavisning, kan der tillige i Præstearkiverne fin
des gamle Dokumenter om Kaldets Indkomster og Protokoller for 
Fattig- og Skolekommissioner, altsaa Arkivalier, som belyser den 
økonomiske Tilstand i Sognet og dets begyndende kommunale 
Selvstyre. 

Fra Præsterne gaar vi til Provsterne; af dem var der før 
1806-12 (Overgangsaarene er lidt forskellige de forskellige Ste
der) een i hvert Herred, og disse gamle Provster havde i visse 
Henseender mere omfattende Forretninger end de nuværende, idet 
de havde Jurisdiktion over Herredets Gejstlighed, Degnene og 
deres Kerner indbefattede, og deres Arkiver rummer derfor .Ju
stitsprotokoller, Skifte- og Auktionsprotokoller. Til en solid Sog
nehistorie hører ogsaa en grundig Redegørelse for dets gejstlige 
Personer, og om dem, der har opført sig uskikkeligt, kan man 
faa meget at vjde, mens man om de gode nærmest kun erfarer, 
hvorledes de sad i det ved deres Død, men den, der forstaar at 
læse, kan faa meget at vide om Menneskene af de vidtløftigt re
gistrerede Efterladenskaber. 

Efter de gamle Herredsprovsters Afskaffelse kom der Amts
provster i Stedet, dog ikke een for hvert Amt, men for en større 
Samling Herreder, de var ikke mere gejstlige Retsbetjente, men 
havde til Gengæld Opgaver overfor deres Provstiers Skole- og 
Fattigvæsen, som de gamle ikke havde haft, hvorfor Amtsprov
slicrnes Arkiver er af stor Betydning, især for Skolevæsenets Hi
slnric. Desværre er de ofte meget slet bevarede, fordi der let gik 
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ordnede efter disse Prinliper, men kan vi saa ogsaa bruge den 
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eftergaa det Materiale, der i Landsarkivet almindeligvis vil haves 
til et Landsogns Historie. 

Da Sognet er en oprindelig gejstlig Inddeling, vil vi begynde 
med de gejstlige Arkiver. Det nærmest liggende er Præstearkivet. 
Der findes Sognets Kirkebøger, saa gamle som de haves. Kri
stian IV paalagde 1645 Præsterne at føre Kirkebøger under Straf 
af deres Kalds Forbrydelse for Forsømmelighed, men de er ingen
lunde altid i Behold fra saa tidligt et Tidspunkt, man maa som 
Hegel være glad, naar de blot haves fra ca. 1700. Til 1813-14 
førtes Kirkebøgerne kun i et Eksemplar, mens de efter dette 
Tidspunkt er ført i to Eksemplarer, et af Præsten og et af Kirke
bylæreren. I Landsarkivet findes alle eksisterende gamle Kirke
bøger til 1813-14, og derefter Lærernes Eksemplarer til 1891. 
Foruden Kirkebøgerne, hvis Betydning før f'.1 Sogns Historie ikke 
!Jehøver nærmere Paavisning, kan der tillig~ i Præstearkiverne fin
des gamle Dokumenter om Kaldets Indkomster og Protokoller for 
Fattig- og Skolekommissioner, altsaa Arkivalier, som belyser den 
økonomiske Tilstand i Sognet og dets begyndende kommunale 
Selvstyre. 

Fra Præsterne gaar vi til Provsterne; af dem var der før 
1806-12 ( Overgangsaarene er lidt forskellige de forskellige Ste
der) een i hvert Herred, og disse gamle Provster havde i visse 
Henseender mere omfattende Forretninger end de nuværende, idet 
de havde Jurisdiktion over Herredets Gejstlighed, Degnene og 
deres Koner indbefattede, og deres Arkiver rummer derfor Ju
stitsprotokoller, Skifte- og Auktionsprotokoller. Til en solid Sog
nehistorie hører ogsaa en grundig Redegørelse for dets gejstlige 
Personer, og om dem, der har opført sig uskikkeligt, kan man 
faa meget at v,jde, mens man om de gode nærmest kun erfarer, 
hvorledes de sad i det ved deres Død, men den, der forstaar at 
læse, kan faa meget at vide om Menneskene af de vidtløftigt re
gistrerede Efterladenskaber. 

Efter de gamle Herredsprovsters Afskaffelse kom der Amts
provster i Stedet, dog ikke een for hvert Amt, men for en større 
Samling Herreder, de var ikke mere gejstlige Retsbetjente, men 
havde til Gengæld Opgaver overfor deres Provstiers Skole- og 
rattigvæsen, som de gamle ikke havde haft, hvorfor Amtspro~
sliernes Arkiver er af stor Betydning, især for Skolevæsenets Hi
storie. Desværre er de ofte meget slet bevarede, fordi der let gik 
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Svind i disse Provstearkiver under deres Flytning fra Præstegaard 
til Præstegaard med de skiftende Provster. Senere blev Amtsprov
stierne delt i lidt mindre Omraader, saaledes som vi kender dem 
i den nugældende Provstiinddeling, men Forretningerne blev væ
sentligst de samme. 

Fra Provsterne gaar vi til Bispens Arkiv. Hvad det fyenske 
Bispearkiv rummer af Betydning for Lokalhistorien, har jeg tid
ligere gjort Rede for i »Fortid og Nutid« (VI. S. 65), hvorfor jeg 
i Dag skal nøjes med at minde om, at det er et meget righoldigt 
og let tilgængeligt Arkiv, idet de ældre indkomne Sager ligger 
herredsvis fordelt, og at man navnlig i de saakaldte Provstebøger 
fra 1571-72 og 1690 har udmærkede Oplysninger om Tilstan
den i Sognene. 

Efter at vi nu er naaet til Ende med de gejstlige Arkiver, maa 
vi vende os til de verdslige Embeders Arkiver, og der vil vi først 
se paa de dømmende Myndigheder. 

Underdommere paa Landet var overalt Herredsfogder eller 
Birkedommere. Oprindelig var der en Herredsfoged i hvert Her
red, og han, eller rettere Herredsskriveren, førte kun en eneste Pro
tokol, Tingbogen, som han førte under aaben Himmel paa Ting
stedet indenfor de fire Planker eller Stokke, paa hvilke Retsvid
nerne eller Stokkemændene sad. Herredsfogden ledede Retsfor
handlingerne og afsagde Domme, men det var ingenlunde givet, 
at han selv kunde skrive. 

Tingbøgerne er en saare interessant Læsning, thi med for
bavsende Færdighed har Skriveren ofte evnet at faa ordret ned
kradset de herlige Ordskifter, der fremkommer mellem Parterne 
og Vidners Udsagn, thi da mødte Parterne selv uden Sagførere 
og der er Nævninger og Sandemænd at lytte til j de Sager, de 
skulde sværge om. 

Intet Steds kommer man Fortiden saa tæt ind paa Livet som 
i Tingbøgerne, men de haves som Regel først fra Midten af 17. 
Aarh.1 ). Væsentligst for at kunne skaffe Fogderne større Løn-

1) Til Underretning meddeles her Begyndelscsaaret for Tingbøger i 
Odense-Assens Amter. Odense Købstad 1606, Odense Herred 1660, 
Skovby Herred 1661, Lunde Herred 1636, Næsbyhoved Birk 1632, 
Skam Herred 1644, Agernæs Birk 1622, Bjærge Herred 1649, Aasum 
Herred 1640, Hindsholm Birk 1679, Kerteminde Købstad 1551-54, 
1591, WedelJsborg Birk 1673, Baag Herred 1665, Vcnds Herred 
1677, Assens Købstad 1662, Middelfart Købstad 1688. 
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ninger, saa at man ogsaa kunde stille større Krav til dem, sam
menlagdes fra 1686-88 flere Herreder til de Grupper, som vi 
har kendt siden: Baag-Vends, Sunds-Gudme o. s. v" og Protokol
lerne svulmer samtidig op, saa at de bliver trægere at trækkes 
med. Prokuratorer, oftest Ridefogder fra de omliggende Godser, 
fører nu det store Ord, og deres Procedure kan ofte være meget 
munter at folge. Ingen, der for Alvor vil til Bunds i sit Sogns 
Historie, kan dog forsvare at lade disse Protokoller ligge, og jeg 
maa desværre sige, at paa det Omraade kniber det her paa Fyen. 
Der er jo ogsaa det kedelige ved Gennemgangen af dem, at det 
altid er noget af et Lotteri, om man finder meget til et bestemt 
Sogns Historie, thi Registre er der ingen af, der er ikke andet for 
end at gnave sig igennem dem. 

Yderligere findes der i disse Jurisdiktionsarkiver Politi proto
koller, som heller ikke er at foragte, Auktionsprotokoller og fra 
1793 eller lidt senere Skifteprotokoller, idet de gamle Herreds
fogder hidtil intet havde haft med Skiftevæsenet i deres Omraade 
at skaffe. 

Endelig er der Skøde- og Pantebøgerne, oftest fra Midten af 
18. Aarh" afleverede op til 1848, med Registre, der dog tit er 
ringe nok og forskelligt indrettede for de forskellige Jurisdiktio-
11er, men værdifulde for at klare Overgangen fra Fæste til Selveje 
Yl'd 19. Aarhundredes Begyndelse. 

Fra Herreds- og Birkcfogderne gaar vi til Fyenbo Landstings 
Arkiv, Datidens Overret eller Landsret med Protokoller, der bort
Sl'l fra en isoleret Dombog 1610-13 haves fra 1646 til 1805, 
da den særlige fyenske Overret ophævedes, og Omraadet under
l:igdes Overretten i København. 

Dette kan som de andre Landstingsarkiver deles i to lige 
1 iglige Grupper: Domsmyndigheden og Tinglæsningsvæsenet. I 
dl'n første er der særlig Grund til at huske paa Dombøgerne, hvoraf 
rrian kan se, hvorledes det gik med Sager, der fra Herreds- og 
llirketing blev appellerede til Landstinget, og paa Grund af den 
11dmærkede Redegørelse for hele Sagens Gang kan man, selv 
'1111 Underrettens Protokoller mangler, blot ved Benyttelse af 
disse Dombøger faa glimrende Underretning om alt, hvad der er 
.sl;ct (jvnf. Sagen om Hustrumorderen i N. Søby i Aarbogen for 
1'.l'.27, som helt er hygget paa Landstingets Dombog). 

Den anden Gruppe i Landstingsarkivet var Tinglæsnings-
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væsenet, som naturligvis omfatter Skøde- og Pantebøger ogsaa 
fra 1646 til 1805. 

Disse Protokoller er den vigtigste Kilde for den fyenske Gods
historie, idet alle Skøder og Pantebreve angaaende frit Gods skulde 
læses ved Landstinget. Ikke blot for Godskompleksernes Historie, 
men ogsaa for de enkelte Steder er de af fremragende Betydning, 
fordi hver Overdragelse eller Pantsættelse gerne var bilagt med 
en Jordebog, af hvilken man faar Besked om Fæsternes Navne, 
Hartkorn og Afgifter i de forskellige Byer. Hertil kommer, at 
der fra gammel Tid er gode Navne- og Stedregistre, saa at en 
Sognehistoriker ret hurtigt vil kunne uddrage, hvad han mener 
kan have Betydning for hans Arbejde. 

Fra Domstolene gaar vi nu over til de administrative Myn
digheder, idet vi dog maa erindre, at som Politimestre havde 
Underdommerne en Del administrative Forretninger, og her bliver 
det navnlig Amtsarkiverne, der er af Interesse for os, thi den 
øverste administrative Myndighed paa Landet er og har siden 1662 
Amtmændene været, idet de da afløste den tidligere Tids Lens
mænd. Til 1793 eller lidt senere var de tillige Skifteforvaltere 
for de paa Landet boende Person-er, som ikke var Fæstere eller 
gejstlige. Skifter efter Godsejere, Forpagtere og helt fri Selv
ejere skal altsaa søges i Amternes Skifteprotokoller, og selv om 
disse i første Række har personalhistorisk Betydning, kan en 
Lokalhistoriker dog ogsaa have Glæde af at kigge indenfor paa 
Herregaarden og af de vidtløftige Registreringsforretninger se alt 
angaaende Møbler, Værdisager i Guld og ædle Stene, Bøger og Ma
lerier, thi i gamle Dage, da Godsherren betød saa overordentlig 
meget for hele Egnens Velfærd, kan det ikke nytte at vise de
mokratisk Overlegenhed for hans Affærer. Fra Odense Amt haves 
Skifteprotokoller 1706-16, 1741-99, og de har i Fjor faaet et 
fuldstændigt Navneregister, udarbejdet i Nyborg Straffeanstalt, 
hvor Landsarkivet har flinke, men ukendte Medarbejdere. For 
Assens og Hindsgavl Amter er der Skifteprotokoller 1709-1809, 
som paa samme Maade er ved at blive forsynede med Registre. 

Til Oplysning om Landboforhold som Udskiftning og Hoveri, 
samt Vejvæsen og meget andet findes et sfort Materiale i Amts
arkiverne, men de er oftest ret uhaandterlige, ikke mindst oppe 
i 19. Aarh" hvor deres Journaler bliver saa omfangsrige, at det 
ofte er meget besværligt at finde den Sag, man søger, hvis man 
ikke har paalidelige Udgangspunkter. 
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Altid har Odense Stiftamt dog ikke været den øverste admini
strative Myndighed paa Fyen , til Tider har vi over Amterne haft 
Guvernementet, idet Kristian VIII og Frederik VII som Kron
prinser har haft Fyenboerne at øve sig paa i Recrerinas- 0 a Ad-

• • • 5 0 0 

mrn1strat10nskunst, og af denne Virksomhed er der fremgaaet et 
Guvernementsarkiv 1816-48, et nydeligt Arkiv i mønsterværdig 
Orde~ , men hvad det er værd for den lokalhistoriske Forskning, 
skal Jeg lade være usagt, da jeg endnu ikke har haft Brug for 
det, men det er fuldt af udførlige Indberetninger om alle mulige 
Forhold, ogsaa om fortjente Mænd, trængende til Knaphulspryd, 
saa det bør maaske alligevel haves i Erindring. 

I Amtsforvalterarkiverne er navnlig Matriklerne af stor Værdi. 
Den ældste fra 1664 oplyser om hver Ejendom: Godsejer Fæster, 
dennes Landgilde og Hartkornet ansat efter Landgild.en~ Værdi. 
Den følgende fra 1688, der havde Gyldighed til 1844, giver de 
samme Oplysninger som den forrige, dog ikke Landgilden, og 
Hartkornet er nu ansat efter en Opmaaling og Taksation af Jor
den. Først med Matriklen af 1844 fik vi de nu gældende Matri
~ulsnumre med deres Hartkorn, som er forskelligt fra det tid
ligere .. Hvad det .betyder saaledes her let tilgængeligt at have Ryg
raden I al Jordejendoms Betegnelse og Vurdering siden 1664, er 
overflødigt at udvikle nærmere. 

Hermed er vi igennem de vigtigste Embedsarkiver, en Lokal
l~istoriker bør benytte, men dermed er vi ingenlunde færdige, thi 
I oruden Embedsarkiverne, som skal findes i Landsarkivet, er der 
heldigvis meget andet, som ikke skal være der, men til stor Lykke 
for dets Arbejde alligevel findes der. 

Her kommer Godsarkiverne i allerførste Række. Visse Dele 
'.if dem regner vi dog for officielle Arkivalier, som bør opbevares 
1 Statens Arkiver, thi Fortidens Godsejer var Øvrighed for sine 
Bønder, Greverne var Amtmænd paa deres Grevskaber, og ved 
Grevskabernes og Baroniernes Birketing førtes alle de Protokol
ler, der ellers findes hos Rettens Betjente, og dem mener vi, Lands
:irkivet ~ar Krav paa. Endvidere var enhver Godsejer lige til 
1850 Skifteforvalter for sine Fæstere og førte af Amtmanden au
toriserede Skifteprotokoller, som vi ogsaa maa kræve for Statens 
Arkiver. 

Desværre har vi ikke overalt faaet, hvad der burde indgaa 
I i I Landsarkivet, men heldigvis har vi fra langt de fleste Steder 
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faaet meget mere. Vi har som Gave eller Depositum faaet gamle 
Adkomstbreve paa Pergament eller Papir, Jordebøger, Fæstepro~ 
tokoller og Fæstebreve, Regnskaber, Retsakter og Korrespondance, 
baade Godsets og Familiens. Min Forgænger i Embedet, Arkivar 
G. L. Wad, har gjort sig meget fortjent ved alt hvad han i sin 
Tid har skaffet til Huse ude fra Godserne. ' 
. Et velbeva.ret s.tort Godsarkiv er den lettest tilgængelige Kilde 

hl en Egns Historie. Naturligvis oplyser det navnlig Fæsternes 
Forhold, men da Hovedmassen af Landsbyernes Beboere ikke var 
andet, maa vi være glade ved alt, hvad vi kan faa at vide om 
dem, og først naar Godsarkivet er i Landsarkivet, hvor det kan 
bruges jævnsides med alle de andre der samlede Kilder til Ecrnens 
Historie, kan det for Alvor gøre Nytte. 0 

En særlig Stilling blandt Godsarkiverne indtager det fyenske 
Rytterdistrikts Arkiv. Før 1718 var der to Regimenters Distrikter, 
hvert med sine Protokoller fra 1680erne, og fra 1718 til 1765 eet 
stort Distrikt. Det er noget omfattende Arkiver, men fulde af 
udmærkede Oplysninger, især paa Landboforholdenes Omraade, 
sa.a at den, ~vis Egn falder ind under dette Distrikt, er godt 
stillet med Kilder, saa længe Ordningen bestod. 

. I det hele taget kan Landsarkivet aldrig faa for mange Gods
a.rk1ver, og den, der skaffer os dem, yder en god Hjælp til at 
sikre en Egns Historie mod Ødelæggelse. 

Til Lokalhistorien hører ogsaa Købstædernes Historie men 
Kilderne er i den Grad lige for Haanden, at jeg ikke skal k~mme 
nærmere ind paa dem. Raadstue- og Byfogedarkiver kommer na
turligvis i fø.rste Række, kun vil jeg minde om, at alle de fyenske 
Købstæder hl 1799 laa under Stiftamtmanden i Odense, og da 
Brevene fra de forskellige Købstæder danner Pakkerækker for 
hver ~~ fo~ sig, har man her en let tilgængelig og ofte yderst 
fornøJehg Kilde a t ty til. 

Det er altsaa slet intet ringe Materiale, et Landsarkiv har at 
byde ~okalhistorikerne, De vil vel snarest finde, at jeg hælder 
mere i Krybben, end Hestene kan overkomme, men Arkivstudier 
maa kræve Tid og Taalmodighed, og med nogen Øvelse kan man 
ret hurtig faa Færdighed i den Kunst at lade Øjnene glide over 
Siderne og slaa ned paa, hvad der vedkommer ens Emne, og 
det er et Arbejde, som giver gode Tillægsgevinster, og en Jagt, 
hvor man ofte faar helt andet Vildt i Tasken end det man gik 
hjemmefra efter. ' 

., 
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En og anden, som omgaas med Tanker om at skrive sit 
Sogns Historie, vil maaske alligevel tvivle paa, at det nu ogsaa 
kan være nødvendigt at afsøge alle de Arkiver, jeg her har nævnt 
foruden adskillige andre, jeg endda ikke har omtalt 2 ), men dertil 
vil jeg svare, at der er paa alle Omraader noget kedeligt noget, 
som hedder halvgjort Arbejde, og det er en af Dilettantismens 
store Farer ved historisk Forskning. Jeg siger derfor : Løs hellere 
en begrænset Opgave godt end en større Opgave, saalede~ 

at enhver kyndig, der ser det Arbejde, straks er klar over, at let 
tilgængelige Kilder eller væsentlige Sider af Sagen ganske er forbi
gaaede. 

I Stedet for at begynde med den graa Oldtid, som saa mange 
ynder, vil jeg meget anbefale en Begynder at tage fat i det 18. 
Aarhundrede, der er Kildematerialet langt rigere og lettere at læse. 
Prøv at behandle alle Sider af et Sogns Historie for en kortere 
Periode eller tag en enkelt Side op til Behandling gennem et langt 
Aaremaal som Præste- og Degnehistorie eller Landbohistorien. 
Gaa først til den trykte Litteratur, ikke mindst sidste Udgave af 
Trap med dens talrige Henvisninger, og naar Arbejdet med de 
utrykte Kilder begynder, saa sørg altid for omhyggelige Henvis
ninger til det benyttede Materiale baade for Deres egen og for 
Deres Medmenneskers Skyld. 

Under Arbejdet paa det Register, som snart kommer til vor 
Aarbogs tre første Bind, er det Gang paa Gang hændt, at vi har 
været klar over, at det og det Navn maatte være galt læst eller i 
hvert Fald forkert trykt, men altfor ofte har Kildehenvisningerne 
enten helt manglet eller været saa mangelfulde eller ligefrem for
kerte, at det ikke har været muligt at faa F ejlene eftergaaede. 

Hver den, der faar noget trykt, maa være klar over, 
at han derved paatager sig et Ansvar. Fejl og Unøjagtigheder i 
en tilsyneladende betydningsløs Artikel kan være Skyld i, at Trap 
og lignende Værker, af hvilke man kræver den mest absolute Paa
lidelighed, kommer galt af Sted, og vor Aarbog er heller ikke 
uden Synd i den Henseende. 

Hvis De er i Tvivl om en Læsning, saa spørg kun os paa 
Arkivet, vi er ganske vist ikke ufejlbarlige, men nogen Øvelse vil 
vi dog oftest. have forud; og det skal i det hele taget være mine 

") Landsbykirkernes RegnslmbsbØger maa saaledes ikke forsømmes. 
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sidste Ord i Dag, spørg os til Raads, naar De tager en Opgave 
op og ikke er sikker paa selv at vide Besked med, hvad Kilde
materiale Arkivet kan byde paa, saa fremmes Arbejdet bedst. 

Forud for os, der Dag efter Dag er bundne til Arbejdet in
denfor Arkivets Mure, har De den dybe Samhørighed med den 
Egn, hvis Dokumenter vi gemmer. Hvad der for os desværre ofte 
kun er Navne, er for Dem Realiteter: Skove og Marker, Huse, 
Gaarde og Byer, som De kender og holder af. Hjemstavnens Hi
storie skrives bedst af Manden derude fra, men vi, der vogter 
Skattene, vil gerne have Lov til at yde vort Bidrag til Opgavernes 
Løsning og gøre vort til, at vi undgaar Fusk og halvgjort Arbejde. 

Nogle historiske Oplysninger om 

Haarby Sogn. 
Af J. C. A. Carlsen-Skiødt. 

Baag Herred i Odense Amt (Assens Amtsstuekreds) omfatter, 
foruden Assens Købstads Kommune, 21 Landsogne fordelt i 17 
Pastorater. Tidligere hørte Kjærum og Baagø Sogne i kirkelig 
Henseende under Assens, men disse er nu to selvstændige Sogne
kald; ellers er Sogneinddelingen væsentlig, som den har været fra 
Middelalderen. 

Haarby er det største Sogn i Herredet og begrænses mod Syd 
af Helnæs Bugt. Kirken ligger i Haarby By, 16 Kilometer S.Ø. for 
Assens. 

En Del af Sognets Jorder er højtliggende og bakkede, det 
højeste Punkt, Møllebjerg, er 71 Meter højt. 

Gennem Haarby By løber en Aa, fra Nord mod Syd. Den 
faldt tidligere ud i Løgismose Bugt, men for en Del Aar siden 
blev dens Løb ændret og ved en gravet Kanal ført ud til Bugten 
ved Strandby. Det tidligere Nor er nu Eng, og ejes af flere Lods
ejere. 

Hvornaar Haarby Sogn er blevet bebygget i Oldtiden, kan ikke 
med Sikkerhed oplyses; Bynavnene synes at tyde paa, al Bydan
nelserne ikke hører til de allerældste, men derfor kan der meget 
vel tidlig have været spredt Bebyggelse, og i al Fald har der i 
Bronzealdertiden været en ret talrig Befolkning. 

Haarby og Strandby maa efter Endelsen »by« vistnok være 
de ældste Bygder. Endelsen »by« betyder i Danmark en Bebyg
gelse, hvori flere Personer har deltaget, og hentyder ikke til en 
enkelt Mands Gaard. Det danske »by « er altsaa ikke det samme 
som det norske eller det islandske »Bær« og »Byr« (hø el. by}, der 
disse Steder benyttes om en enkelt Gaard.1 ) Endelsen »by« er 
som Regel sammensat med et Ord, der angiver Højdeforhold, 

1 ) Joh. Steenstrup: De danske Stednavne. 
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