
Danmarks Riges Breve. 
Støttet til en stor Bevilling fra "Carlsbergfondet" for

bereder "Det dans.ke Sprog- og Litteraturselskab" for Tiden 
en Udgave af s,amtlige bevarede Breve, der giver Oplysning 
om danske Personer og danske Forhold i Middelalderen ind
til 1340. Antallet af disse Breve er 5- 6000, og de er ai!!;' 
uden Undtagels,e affattede paa Latin. Hoveduelgaven vil da 
ogs.aa bringe Brevene i dette Middelalderens lærde Sprog: 
men Brevene vil tillige blive overs,atte og udgivne paa Dansk, 
for at det vigtige historiske I:::ildestof, de rummer, kan blive 
almen tilgængeligt. Der vil blive foranstaltet en dansk Rigs
udgave, s,om vil udkomme i 10 Bind, men tillige udsendt 
Amts,- eller Amtsgruppeudgaver, saaledes at samtlige Breve, 
der har lokal Interesse for Befolkningen i en Amtsgruppe. 
kommer til at udgøre et særligt Bind. 

"Carlsbergfondet" har ogsaa tilsagt sin Støtte til Dæk
::ng af Udgifterne ved Udgivels.en af den danske Oversæt
::::se af Brevene; ogsaa fra Undervisningsministeriet tør 
~::: :- paaregnes, en betydelig Støtte til Udgivelsen, men en 
:: ::::ingels.e for at opnaa denne Støtte er i nogen Maade, om 
::...andets, amtshistoriske Samfund ogsaa tilsiger deres Støtte. 
=-.:r:eraturs,elskabet har derfor henvendt sig til samtlige hi
::: _ ri ske Samfund om Tilslutning til og Støtte for Foretagen-
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~ aet. Saavidt det vides, har da ogsaa alle historiske Samfund 
givet Tilslutning. Saaledes ogsaa "Svendborg Amts histori
s,ke Samfund". Bestyrelsen har tilsagt Litteraturselskabet en 
Ydelse til Udgivelsen af nævnte Breve paa l Kr. 50 Øre 
pr. Medlem fordelt i lige s,tore Rater paa 8 Aar. For dette 
·Beløb leverer Litteratumelskabet vort Samfund et Antal Eks
emplarer s.varende til "Samfundet"s Medlemsantal af samt
lige Middelalderbreve vedrørende den fynske Øgruppe og 
Laaland-Falster, altsaa det gamle Odense Stift; disse Breve 
vil udgøre et Bind i stort Format paa ca. 20 Ark (320 Si
der.) Dette V ær k vil forhaabentlig blive modtaget med Glæde 
.af vore Medlemmer. 

Paa "Dansk historisk Fællesforening"s Møde i Kolding 
i Juni Maaned 1934 holdt Fru Dr. L i s, J a k o b s e n et Fo
redrag til Orientering vedrørende disse Breve. I dette Fore
clrag fremførte Fruen et meget oplys,ende Eksempel paa 
hvilke interessante og værelifulde Resultater, Studiet af elis
se Middelalderbreve kunde føre til. Dette Foredrag forelig
ger i Særtryk, og Bestyrelsen har til en meget billig Pris 
erhvervet et Antal Eksemplarer, svarende til "Samfundet"s 
Medlemsantal; vi er derfor i Stand til sammen med nær
værende Aarsskrift at udsende til alle vore Medlemmer et 
Eks.emplar af nævnte Særtryk. 

Det smukke Hefte giver desuden et Indtryk af det For
mat og Ucls.tyr, i hvilken "Danmarks Riges Breve" vil ud
komme, og det vil s,ikkert blive læst med Interesse. 

P. B. V. 
T h ø g e r D i s s i n g. 
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