
Udskiftningskort og matrikelkort 
indhold og bevaring 
Af Per Grau Møller 

Ordet »udskiftningskort« dækker i almindeligt sprogbrug betegnelsen for 
detail-kort, der er udarbejdet over de enkelte ejerlav i forbindelse med 
udskiftningen omkring år 1800. Men betegnelsen er ikke så entydig 
endda, for der findes en række forskellige typer af kort - selv for samme 
ejerlav -, som almindeligvis sammenfattes under »udskiftningskort«, selv 
om de har forskelligt udseende og datering. Formålet med denne artikel 
er at prøve at rede nogle tråde ud omkring de typer afkort, der findes, og 
specielt belyse problematikken omkring bevaring af disse kort i dag. 1 

U d skiftningskort 
Grundlaget for kortene er som udtrykket siger udskiftningen. Det er den 
proces, hvormed markfællesskabet i landsbyen blev ophævet, og jorden 
blev arnfordelt mellemjordbrugerne efter det princip, at hver driftsenhed 
i landsbyejerlavet fik sinjord udlagt så tæt på bygningerne som muligt og 
så samlet som muligt. Der var tale om den samme jordandel som før, og 
samtidig fik alle del i alle landsbyens ressourcer i form af agerjord, eng, 
mose, skov m.m. Dette sidste kunne indebære, at lodderne måtte fordeles 
på flere stykker. Men princippet kunne også betyde udflytning af be
byggelsen på den nye lod for at få landsbyens samlede delingsplan til at 
gå op. Med udskiftningen blev et nyt individuelt driftsprincip fastlagt, 
idet man gik fra at dyrke jorden individuelt under fælles samordning i 
landsbyens vangebrug til at samle driften og beslutningsretten på indivi
duelle hænder. Den nye jordfordeling var et led heri. 

Lovgrundlaget for udskiftningen af agerjorden i det danske kongerige 
var flere love i perioden 1757-92. Men hovedloven var forordningen af 
23. april 1781, når det gælder detaljeringsgrad og præcision. Heri hedder 
det i § 33 specielt om brugen af kort i forbindelse med udskiftningen: 

>>Da til efterretning i fremtiden og til sikkerhed og oplysning for vedkommende i 
forefaldende tilfælde, ved tvistigheder eller uvished om enhvers lod og grændser, er 
nødvendigt, at over alle udskiftninger, som herefter foretages, haves ordentlige karter 
og skriftlige forretninger, og at saavel Rentekammere t, som og største lods-eier bliver 
forsynet hver med et exemplar af kartet som af forretningen; saa befales hermed i 
henseende til karterne, at enhver land-inspekteur eller landmaaler, somforretter nogen 
udskiftning, skal, naar samme er fuldført og endelig afgiort, aflevere kartet med 
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paategnede delings-linier, loddernes størrelse og nummer samt enhver Iodseiers og 
enkelt jordbrugers navn, til den land-inspekteur eller landmaaler, som har forrettet 

opmaalingen. Og skal da denne, eller og, naar den samme landinspekteur eller 

landmaaler, som har forrettet udskiftningen, tillige har gjort opmaalingen, da han 

selv, være pligtig, uden videre betaling end ovenfor i henseende til opmaalingen er 

fastsat, at afcopiere kortet med de den største udskiftning vedkommende derpaa 

tegnede delings-linier, loddernes størrelse og lods-eiernes navne; men naar siden videre 

udskiftning i samme bye foretages, da skal delings-linierne, med hvad andet som 

angaaer denne udskiftning, paategnes copiekortet af inddeleren selv. Af disse karter 

skal originalen leveres til største lods-eier, som til samme bør være de øvrige lods-eiere 

ansvarlig, men copien til amtmanden, for af ham til Rente-kammerefat indsendes. 

Og paa det at for kartets afcopiering kan haves fornøden sikkerhed, skal lods-eierne 

være pligtige, af den opmaaleren tilkommende betaling at indeholde, saaledes som 

allerede Joran er meldt, den halve deel, og samme i amtmandens forvaltning at 

overgive, for af ham igien til opmaaleren ved det remtegnede kartes aflevering at 

udbetales. Skulde ellers nogen lods-eierforlange et særskilt kart over den ham tildee/te 

jordlod, da skal den, somforretter udskiftningen, være pligtig ham samme at meddele, 

imod deifor af vedkommende lods-eier selv at betales 2 skil!. pr. tde land af hele 

loddens størrelse ....... «3 

Dette indebærer, at der skulle tegnes i hvert fald to kort over hvert 
ejerlav, der skulle udskiftes. Det ene, »originalkortet«, var det kort, som 
skulle ligge til grund for selve delingen af landsbyejerlavet, ikke blot en 
jordfordelingsplan, men med et moderne udtryk så at sige en lokalplan, 
der bestemte den fysiske anvendelse af alle arealer i ejerlavet. For at de 
involverede bønder, godsejere eller deres repræsentanter, landmåler, 
landinspektør, landvæsenskommissarier og amtmand kunne orientere sig 
på kortet over landsbyen, var det nødvendigt, at det eksisterende dyrk
ningssystem med dets synlige skel var indtegnet på kortet. Det vil således 
indeholde to lag af oplysninger, nemlig det gamle vangebrug og den af 
landinspektøren udkastede nye delingsplan, som kunne ændres på et 
møde og derfor bære præg af rettelser. Den største lodsejer i byen skulle 
overdrages dette kort, til ansvar også for de øvrige lodsejere. 

Derudover skulle der udarbejdes en kopi af dette kort, som skulle 
indeholde det nye planlagte landskab med brugernavne og arealstørrel
ser. Kopien skulle via amtmanden indsendes til Rentekammeret. I prak
sis er det dog tilfældigt, hvilket af kortene der er forblevet lokalt, og 
hvilket der er sendt til København. Derudover kunne der også efter lokalt 
ønske udarbejdes en anden kopi mod særskilt betaling. Denne eventuelle 
kopi svarer formentlig i indhold til den foregående, men vil i langt de 
fleste tilfælde kun gengive en enkelt jordbrugers lod eller en godsejers 
besiddelser i byen. 

Begge hoved typer af kort kan med rette kaldes udskiftningskort, da de 
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ældste originalt 
udskiftnings
kort 
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k op i k art l ; kassere t. kort 
-!1eo4--J uoC'l '------y---' 

(!/IC'~ 

~---~ et i dag i den n e form 
L ___ j ikke eksisterende kort 

Skitse, der viser .forholdet mellem udskiftningskort og matrikelkort og deres indbyrdes relationer og 
kildernæssige grundlag. 

indeholder det, som var hensigten med kortene: det nye dyrknings
system; men derudover kan originalkortet altså i tilgift indeholde op
lysninger om det snart forhenværende, i form af markinddelinger (vange, 
åse, evt. agre), gærder, marknavne m.m. Fælles for kortene var, at de 
nødvendigvis måtte indeholde oplysninger om kulturlandskabet: enge, 
moser, skov, overdrev m.m. -det var nødvendigt for at bedømme res
sourcefordelingen. Derudover blev de i praksis tegnet som økort, dvs. 
kort over enkeltstående landsbyejerlav, i målestokken l :4.000. 

Matrikelkort 
Et andet formål opfylder de kort, der tjener som matrikelkort. De kan 
også i gængs omtale kaldes udskiftningskort, hvilket har det på sig, at det 
kan være genbrugte udskiftningskort, der er brugt til formålet og i øvrigt 
ligesom disse selvfølgelig viser udskiftningsresultatet. Men matrikelkort 
har juridisk og administrativt intet med udskiftningskort at gøre. Hvor 
udskiftningskort rent faktisk er juridiske dokumenter i skelsager - og 
altså med et fagligt udtryk tjener som skeldokumentation -,kan matrikel
kort ikke tjene dette formål. Det skal endda fortolkes så strengt, rent 
formelt-juridisk, at et udskiftningskort, der er genbrugt som matrikelkort, 
mister sin status som udskiftningskort og dermed som skeldokumenta
tion.4 

Men formålet med matrikelkortene var at ~ene som kartografisk 
grundlag for matriklens arealberegninger og hartkornsfastsættelse.5 Det 
blev i 1802 bestemt, at der skulle udarbejdes en ny matrikel som skatte
grundlag for hartkornsskatterne til afløsning af 1688-matriklen. I 1804 
kom den første forestilling fra Rentekammeret om det forestående ar
bejde, derefter fulgte forskellige prøvearbejder, og sluttelig udstedtes 6. 
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juni 1806 den endelige instruks, som angav retningslinierne og iværksatte 
arbejdet. Det begyndte samme år, men blev færdigt i marken på vidt 
forskellige tidspunkter i de enkelte landsdele. Fyn hørte til den landsdel, 
hvor arbejdet i marken først blev afsluttet, nemlig i 1812. I hele landet 
var det færdigt i 1822 og jordboniteringen afsluttet i 1826 (undtagen i de 
blandede sønderjyske områder og Bornholm). Derefter fulgte en årrække 
med administrativt udregningsarbejde og politisk dødvande, således at 
matriklen først den 1-1-1844 kunne tages i brug efter omregning af 
jordtakseringen til hartkornsværdier og efter lodsejernes klagemuligheder 
og efterfølgende prøve af sagen. 

Det første led i arbejdet var ifølge 1806-instruksen at sørge for, at det 
kartografiske grundlag var i orden. Derfor blev Rentekammerets ud
skiftningskort afkopieret. Men allerede fra 1804 beordrede Rentekam
meret samtlige amtmænd om at indsende fortegnelser over, hvilke kort de 
enkelte jordbesiddere lå inde med, og efterhånden blev alle disse kort 
rekvireret og kopieret til brug for matrikelarbejdet. Alle disse kopier af 
udskiftningskort blev sidenhen brugt i marken. 

Der var også områder, hvor der slet ikke var tegnet udskiftningskort. 
Det gjaldt enestegårde og som regel hovedgårde, hvor der ikke var sket 
udskiftning (der var jo intet markfællesskab at opløse). Over hovedgårde 
kunne der dog eksistere originale kort; det var naturligt for en godsejer, 
der betalte for tegning af bøndernes jorder, også at lade landmålerne 
opmåle og tegne kort over hovedgårdens jorder. Men for de områder, 
hvorfra ingen kort fandtes i forvejen, skulle der tegnes kort fra grunden 
af. 

Vigtigt var nu at efterprøve de eksisterende udskiftningskorts duelig
hed. Det skete ved at trække flere prøvelinier tværs gennem ejerlavet og 
sammenholde målene i virkeligheden med kortets mål; særlig vigtige i 
denne forbindelse var grænserne for både selve ejerlavet og de enkelte 
lodder. Var der en ens afvigelse på målene på de enkelte prøvelinier, var 
kortene gode nok: »fejlen« lå i kortets ensartede indkrympning eller brug 
af en forkert målekæde, og det var så blot et spørgsmål om at ændre 
målestokken på kortet. Men var der forskellige afvigelser på de tværgå
ende linier, var der tale om forvridninger i kortets gengivelse af virkelig
heden. Var forskellen mellem største og mindste afvigelse over 1/2%,6 

betød det, at det pågældende kort blev kasseret, og der skulle opmåles et 
nyt kort. Det var her vigtigt at få grænselinierne udadtil og indadtil i 
ejerlavet korrekt gengivet, hvorfor landmåleren her skulle anvende en ny 
målebordsmåling- en såkaldt skeletmåling. Dog kunne kulturtyperne og 
visse indvendige grænselinier genbruges fra det kasserede kort og be
høvede således ikke nyopmåles - til lettelse for landmålerne. 

Det betød således, at der nu kom til at eksistere en ny korttype, som 
senere i Matrikelarkivet kom til at hedde Ældste Original. Kortene er som 
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Udsnit oJ ældste originalkmt fra Ørbæk b)' og sogn, Vindinge herred, der vise~ påtegningen, hvorefter 
kortet blev kasseret. 01iginal i kfatrikelarkivet, Kort- og Matrikelstyrelsen. 

nævnt kasseret p.gr.a. deres unøjagtighed, men kan ligesom de originale 
udskiftningskort indeholde en række oplysninger om det gamle dyrk
ningssystem-især hvor disse ikke findes mere. Derudover blev der tegnet 
nye kort, til dels på grundlag af de hidtidige, men de blev nu tegnet med 
henblik på at opfylde matrikelarbejdets krav, ligesom også de godkendte 
udskiftningskort-kopier blev påført nye oplysninger. 

Som matrikelkort skulle selve kortene først og fremmest vise arealgræn

serne, både for selve ejerlavet og for de interne lodder. Var der sket 
forandringer heri, siden kortet blev tegnet i forbindelse med udskift
ningen, f.eks. i form af deling og udstykning af enkelte ejendomme, skulle 
disse forhold straks ajourføres ( 1806-instruksen § 16). Ligeså var det 
vigtigt, at kulturtyperne (ager, eng, mose, skov, hede m.m.) var korrekt 
gengivet, da det havde betydning for hartkornsfastsættelsen; ændringer 
heri skulle derfor også ajourføres. Bygninger spillede en mindre rolle i 
matrikuleringsarbejdet, og skulle derfor ikke nødvendigvis påføres, hvis 
der var sket ændringer heri, f.eks. i forbindelse med udflytning. 

Dernæst skulle kortene påføres forskellige »bogholderimæssige« op
lysninger, dvs. forhold der ikke kunne iagttages i landskabet. Det vil først 
og fremmest sige matrikelnummer, hvor man skulle begynde med hoved
gården, præstegården, degneboligen, skolejorden, de enkelte gårde (sam
let godsvis), huse med jord og endelig jordløse huse - hvis alle dele 
fandtes inden for samme ejerlav. Det var numre afvigende fra dem, som 
bebyggelsesenhederne var tildelt ved udskiftningen, og som stadig kunne 
fremgå af de genbrugte udskiftningskort. 

Næste trin i arbejdet var takseringen. Hver enkeltjordlod blev takseret 
efter jordens godhed i en 24-trinsskala. En sammenhængende lod blev 
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opdelt i takststykker efter boniteten og på kortet anført med et bogstav og 
bonitetstallet. Jorden blev vurderet til en i forvejen fastsat bedste-jord 
(Nils Nilausens tofte i Carlslunde, Roskilde amt). Der opfordredes til, at 
der gravedes mindst for hver 2 tønder land, for at de to vurderingsmænd 
kunne vurdere jordbundens sammensætning og kvalitet (1806-instruk
sens §25). Agerjorden blev vurderet efter jordbundens »naturlige« yde
evne under forudsætning af, at de nødvendige grundforbedringsforan
staltninger er gjort (skadeligt vands afledning, fjernelse af sten m.v.), dvs. 
egentlig bliver boniteringen dermed kulturafhængig. 7 Boniteringen af 
agerjorden udtryktes i en 24-trinsskala, hvor der gik l tønde land eller 
14.000 kvadratalen til takst 24 til l tønde land bedste jord (boniteret 
mål), 2 tønder land (28.000 kvadratalen geometrisk mål) til takst 12 til l 
tønde land bedste jord, 4 tønder land (56.000 kvadratalen) til takst 6 til l 
tønde land bedste jord, og så fremdeles helt ned til !;i~ på de lyngbe
groede heder i Jylland, svarende til at der skulle gå 5 76 tønder land til l 
tønde land bedste jord- eller svarende til lO høveders græsning. Engjor
den blev vurderet efter ydeevne målt i læs hø, græsningsarealer og skove, 
der ikke var fredskove, blev ansat efter deres græsningsværdi. 

Det videre matrikuleringsarbejde bestod i at nå frem til en hart
kornsansættelse. Kort fortalt bestod arbejdet i at beregne de enkelte 
takststykkers areal, multiplicere med boniteten (en brøk bestående af 
bonitetstallet i tæller og 24 i nævner), hvorved man nåede frem til det 
boniterede mål. Herfra skete omregningen til tønder hartkorn ved at 
dividere med 5117, idet man ved at dividere landets samlede boniterede 
tøndetal op i det samlede 1688-hartkorn havde beregnet, at der skulle gå 
5Y7 tønde boniteret areal (=72.000 kvadratalen) på en tønde hartkorn. 
Det eneste af dette arbejde, som gav sig udslag på kortet, var arealbe
regningen i geometrisk mål, normalt anført i kvadratalen samt taksten. 

I matrikelvæsenet indgik de i årene omkring 1810 udarbejdede kort 
(genbrugte eller nytegnede) fra 1844 som kartografisk grundlag for ajour
føring af matriklen, hvor alle skelændringer og nye matrikelnumre (ved 
tilføjelse af litra til nummeret) blev registreret. Derimod kan man ikke 
regne med, at bygningsændringer er ajourført. Disse kort kaldes Original 
I kort. Når kortet var tilstrækkelig brugt og overtegnet, blev der frem
stillet et nyt kort på grundlag af det foregående, og dette tjente så som 
matrikelkort under betegnelsen Original II. Og så fremdeles med Origi
nal 111.8 I dag er disse betegnelser dog opgivet til fordel for anførelse af 
årstal for, når matrikelkortet var gældende. 
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Kortenes bevaring i dag 
Udskiftningskort og matrikelkort opbevares i dag ikke samlet, men på 
vidt forskellige steder. Der kan opregnes fire forskellige steder, afhængig 
af kortenes proveniens (oprindelse): 

Matrikelarkivet (under Kort- og Matrikelstyrelsen i København) har 
alle matrikelkort, dvs. alle Original I-, II- osv. kort, Ældste Original kort 
(i det omfang de findes) samt udskiftningskort, enten originale udskift
ningskort eller kopier heraf, der igen har været grundlag for kopier afkort 
til matriklen.9 

Landsarkiverne har en del originale udskiftningskort, som formentlig er 
blevet afleveret i forb. m. almindelig aflevering af arkivalier, f.eks. gods
arkivalier. 

Lokalhistoriske arkiver kan rumme originale udskiftningskort, som er 
blevet afleveret af private. 

Private kan stadig væk ligge inde med originale udskiftningskarL Det 
kan indbefatte den daværende største lodsejer i landsbyen, dvs. en lokal 
godsejer; også selv om øvrige godsarkivalier er afleveret til et landsarkiv, 
kan det tænkes, at udskiftningskort er blevet tilbage- de er jo smukke 
illustrationer over fortidens besiddelser, og der er jo med enkelte und
tagelser ikke afleveringspligt på godsarkivalier. Endvidere gælder det 
andre private, som på forskellig vis kan være kommet i besiddelse af 
kortet; en af måderne kan være, at godsejeren ved overgangen til selveje 
har overladt kortet til den lokale sognefoged. 

Kartografisk Dokumentationscenter ved Odense Universitet rummer 
en kopi-kortsamling, dækkende det fynske område. Alle fYnske original 
I-kort findes, ligesom der findes enkelte ældste originalkort, men endnu 
ikke dækkende Matrikelarkivets samling. 

I efteråret 1991 iværksatte Kartografisk Dokumentationscenter en re
gistrering af originale udskiftningskort fra det fynske område, dels ved at 
undersøge Matrikelarkivets og Landsarkivet for Fyns indhold for disse, 
dels ved at sende et rundspørge ud til alle lokalhistoriske arkiver og 
godser for at ramme en stor sandsynlig målgruppe. Målet var i første 
omgang at registrere kortene, dernæst at låne kortene til affotografering 
for at opbygge en kopisamling af originale udskiftningskort, da de kan 
rumme flere oplysninger om det gamle dyrkningssystem end nogle af de 
andre korttyper. Resultaterne heraf ses i nedenstående tabel. 

Originale udskiftningskort 
Ældste original-kort 
Kopier af orig. udsk. kort 
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Matrikel- Landsarkivet 
arkivet for Fyn 

80 
124 
49 

156 

Lokal
arkiver 

12 

Private 
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Blandt de originale udskiftningskort kan der være konceptkort, der gen
giver det gamle dyrkningssystem, men hvor den nye deling af jorden 
endnu ikke er foretaget, og hvorfor det egentlig ikke er et udskiftnings
kort, men kun forarbejde til et sådant; disse kort findes især i Lands
arkivet for Fyn. Ligeledes kan l registreret kort dække over, at der findes 
flere kort af samme type fra samme lokalitet. 

Kopier af originale udskiftningskort i Matrikelarkivet er kort tegnet 
omkring 1900 som kopier efter originale, lokale udskiftningskort, der blev 
indkaldt til arkivet efter en fælles aktion med Rigsarkivet med det formål 
at bevare det historiske indhold i disse kort. De originale kort kan således 
eksistere endnu. Det ser ud til at være tilfældet for 15 kort, hvoraf de Il 
befinder sig i Landsarkivet for Fyn, 2 i et lokalhistorisk arkiv og 2 
privat. 10 

Derudover er der bevaret en række del-kort, som rummer dele af et 
ejerlav, enten enkelte bønders jorder i landsbyen eller tørvemoser, koha
ver, heder m .m.- inden for ejerlavet. Det drejer sig om 63 kort i Matrikel
arkivet og 30 i Landsarkivet. De kort, der viser et bestemt gods' bønder i 
en landsby er medregnet under udskiftningskort, da de viser en større 
eller mindre helhed af landsbyens jord. 

På kortet si. 108 ses, hvorledes fordelingen af de af forfatteren kendte 
bevarede kort er. Det er tydeligt, at i visse områder er afleveringen sket 
samlet fra et gods, mens der er store blanke områder, hvor godserne ikke 
har afleveret. 

Har læserne kendskab til, hvor der kunne befinde sig flere fynske 
originale udskiftningskort, er forfatteren meget taknemmelig for hen
vendelse herom, således at fortegnelsen og kortet kan blive ajourført. 

Med hensyn til Ærø hørte øen jo indtill864 til hertugdømmet Sønder
jylland. Der blev derfor ikke udskiftet efter de samme retningslinier på 
øen, ligesom der først blev matrikuleret efter indlemmelsen til kongeriget 
Danmark (efter en instruks af 12-6-1865). Men der blev dog tegnet 
udskiftningskort over øen. De befinder sig i dag i Rigsarkivet i den 
såkaldte »Kieleraflevering« under betegnelsen »Gemarkungskarten«, 
men kortene i samlingen er desværre generelt i en dårlig tilstand. Disse 
udskiftningskort blev ikke brugt i forbindelse med matrikuleringsarbejdet 
knap 100 år senere, dels lå kortene i hertugdømmerne dengang, dels er 
kortene ikke tegnet efter samme krav og med samme målestok som de 
danske. 
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K01t de1 viser hevmingen af de forskellige korttyperfra de enkelte ejerlav på Fyn. 
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Eksempler på originale udskiftningskorts indhold 
Til slut skal gives nogle eksempler på, hvad nogle af de originale ud
skiftningskort kan indeholde. Som nævnt gengiver de som regel mere, 
end de egentlig skulle, nemlig det gamle dyrkningslandskab før ud
skiftningen. Det er en enestående mulighed for at få en kartografisk 
indplacering af navne og kulturområder, som vi ellers kun får noget at 
vide om i skriftligt kildemateriale, f.eks. markbøgerne til 1688-matriklen. 
Kortet bevirker således, at vi kan få et overblik over områderne og 
funktionerne og dermed en sammenhæng i dyrkningsmåderne. 

Et eksempel på et kort med righoldige oplysninger om dyrknings
systemet er fra Brobyskov- et skovløkke-område i den sydvestlige del af 
Sønder Broby ejerlav, (Sdr. Broby sogn i Sallinge herred). Det var i 
særdrift og afskærmet med gærder fra landsbyens jorder. Der blev i 1784 
tegnet en særlig kopi af det originale udskiftningskort over netop dette 
område af joh. Schmidt. Både dette kort og det originale udskiftningskort 
over Sdr. Broby befinder sig i dag stadig hos Muckadell gods, på Broby
gård. 

På det originale udskiftningskort over Sdr. Broby er de fleste af detal
jerne også tegnet på, men der er flere påtegninger her, hidrørende fra 

Udsnit af kort over Brobyskov, del af Sdr. Broby ejerlav i samme sogn, Salli11ge herred, tegllet 1784 af 
Joh. Schmidt. Foto efler ariginall karl hos Muckadel/ gods, Brobygård. Bemærk gærderne omkring 
skovhuset saml leddel heri lige nordfor huset (et H). a'et i højre hjørne omgivet af punklerede streger er el 
såkaldt jordsmon i skiflet Møllehave-maal, eflerfulgl af en brøde, en forager mod uesl. 
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selve udskiftningsforretningen. Til gengæld er det lille kort over skov
løkkerne flot farvelagt og står meget klart i sine signaturer og påskrift, 
ligesom det er rullet op på en stok og på bagsiden forsynet med kraftigere, 
flot mønstret papir. 

Kortet afbilder tre løkker, hørende til bønderne i landsbyen, Forreste 
og Bageste Kohave samt Stolberg, og to skovløkker direkte under hoved
gårdens takst. Stolberg er et næsten udelukkende agerområde af aflang 
form på den anden side af hovedgårdens skovløkker, på toppen af et 
aflangt bakkedrag (en udløber afVantinge ås). Alle fem løkker er adskilt 
af gærder, og ved indfaldsvejene er der aftegnet led, således at krea
turerne kunne holdes ude/inde. Dette er i sjælden grad detaljeret aftegnet 
på kortet, så man virkelig forstår meningen med IøkkesysterneL 

Derudover er der omhyggeligt påført navne på alle dele af løkkerne. 
Agerstykkerne er endvidere markeret med pile, der - som signaturen 
forklarer- viser »Agerland og Agernes gang eller løb«, dvs. den retning 
de højryggede agre var pløjet i. Derudover er også angivet detaljer som 
»høfder og brøder<<, dvs. de udyrkede arealer, som en forager udgør, hvor 
ploven vender mellem to sammenstødende agerskifter. Sammen med 
»særskilt jordsmon«, der er særlige smalle arealer midt i et agerskifte, har 
forfatteren ikke set sådanne detaljer i agerlandet afbildet tidligere. 

Andre kulturtyper i kulturlandskabet er også sjældent detaljeret gen
givet. Det gælder først og fremmest skovene, der kan deles i hele 5 
kategorier: Store (fritstående?) træer, Overskov, Underskov, Eller og 
Torne. Endvidere er angivet mose og eng samt banker og bratte steder, 
og endvidere kildespring, hvilket også sjældent ses. 

Hvad angår skovens fordeling i de fem løkker er det tydeligt, at 
overskoven i væsentlig grad ligger i Brobygårds to løkker. På grundlag af 
den ledsagende meget detaljerede arealberegning ses, at 86,3% af over
skoven lå i de to skovløkker under hovedgårdstakst. lait udgjorde over
skov knap halvdelen ( 4 7%) i de to skov løkker. Til gengæld havde bøn
derne noget mere ager, eng, ellemoser og underskov. Denne udgjorde ialt 
18% af arealet i bøndernes løkker. Navnet på bøndernes løkker, Koha
ver, er sigende for anvendelsen. Løkker har sandsynligvis på skift været 
brugt til græsning, agerbrug og høslet. Det er i denne forbindelse værd at 
bemærke, at vejene visse steder går tværs gennem højryggede agre- det 
må utvivlsomt have givet anledning til konflikter i dyrkningsår. 

Alt i alt viser det pragtfulde kort et meget varieret udnyttet kulturland
skab. 

På det originale kort over Ulrichsholms jorder fra l 793 ses i den østlige 
del af Spangemarken nogle engarealer ud til vandløbet og fortsættende 
på den anden side. Ved sammenligning med det senere original I kort 
ses, at der nu er sket en opdyrkning af dette areal og udretning af 
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Samme udsnit af kort over Ubichsholm, Kølstrup sogn, Bjerge herred, til venstre "miginalt udskiftnings
kor/u fra 1793 opbevaret på godset Ørnfelt, til hojre original l kort fra ca. 1810, efter original i 
A1atrikelarkivet, Kort- og Matrikelstyrelsen . Sammenligningen viser den afvanding og opdyrkning, der er 
skel i området, hvor der også er kommel to nye ladegårde til . Til gengæld er pilene på agrene .fJernet i 
mellemtiden. 

vandløbet, samtidig med at der er sket en udparcellering af to hoved
gårdsparceller, nord og syd for dette område: Rosenlund og Ørnfelt, 
opkaldt efter den daværende ejer, Poul Rosenørn. Eksemplet viser, hvor
ledes der i løbet af dette relativt korte tidsrum er sket en udvidelse af det 
dyrkede areal gennem afvanding. Men det understreger også, hvor om
hyggelig man var med at indtegne og registrere ændringer, der havde 
betydning for boniteten. 

Det sidste eksempel er fra landsbyen Martofte på Hindsholm. Her 
hedder et af marknavnene »Gammeltoft«, og det angiver med største 
sandsynlighed den tidligere landsbys placering inden for ejerlavet. En 
flytning omkring l 000-11 00 må anses for sandsynlig på grundlag af 
udgravninger i andre fynske landsbyer. I dag ligger landsbyen placeret i 
den sydlige del af sit ejerlav, mens Gammeltoften ligger omtrent midt i 
ejerlavet. Y dermere viser de på kortet indtegnede vangeskel, at de faktisk 
stråler ud fra den tidligere landsby, dvs. at vangeinddelingen er etableret 
på det tidspunkt, hvor landsbyen lå på Gammeltoften, men ikke ændret 
senere, da bebyggelsen er flyttet sydpå. Stednavnet Gammeltoft var 
kendt gennem 1688-matriklens markbøger, men kun som beliggende i 
Stoevang. Dens nøjere placering og sammenhængen med hegningssy
stemet kendes kun gennem Martofte-kortet, og unders treger kortenes 
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Udsnit af kort over }vfartofte, 

Stubberup sogn, Bjerge Herred, 
1804-05 v. C.A. Theill,foto 

efter original på Jlaldemarslot, 
Tåsinge, der vise~ Gammeltoften i 
marken. Til venstre ses et af de 
gamle vangegærdel, der skærer ned 
lige omkring denne mmk. -

uundværlige betydning i studiet af bebyggelseshistorie, landbrugshisto
rie, lokaliretshistorie m.m. 

Martofte-kortet dukkede op i Valdemar slots kortsamling på Tåsinge i 
forbindelse med Kartografisk Dokumentationscenters registreringsar
bejde. Det var kort forinden blevet fundet på loftet af slotskirken. Sam
menhængen mellem Tåsinge og Hindsholm er, at stamhuset Tåsinge og 
baroniet Scheelenborg 1811 gennem giftermål mellem kammerjunker 
ritmester Carl Juel og Sophie Frederica friherreinde Stieglitz-Brockdorff 
kom under samme ejer. Og på denne måde er store dele af kortene over 
Hindsholm havnet på Tåsinge. 

Tilfældigheder, der måske ikke er så forudsigelige som denne, gør, at de 
originale udskiftningskort kan være havnet mange forskellige steder. Det 
er derfor en vigtig historisk opgave at sikre bevaringen af dette uund
værlige kortmateriale. Undertegnede vil meget gerne tage imod hen
vendelser om bevarede kort for at kunne registrere dem. 
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symposium d. 19-20. maj 1978 afholdt af Odense Universitet, Odense 1978, s. 42-62. 

Chr. Rothe: Beretning om den i året 1844, for kongeriget indførte nye jordskyldsætnings 
væsen og historie samt oversigt af de ældre matrikuler af 1664 og 1690, København 1844. 

Noter 
l. jeg er arkivar Hans Ejner Jensen, Matrikelarkivet i Kort- og Matrikelstyrelsen, stor tak 

skyldig for gennemlæsning og kommentering af artiklen. Trods brugen af mange af hans 
rettelsesforslag er ansvaret dog stadig undertegnedes. Endvidere vil jeg også takke 
vagtmester Gregers Hvidkjær, Landsarkivet for Fyn, for tilladelse til at bruge hans 
seddelregistratur over arkivets kortbestand, inden den var færdig. 

2. Dvs. i praksis Landmålingsarkivet (forgængeren for Matrikelarkivet) eller landvæsens
kontorerne, begge under Rentekammeret. 

3. Forordningen er gengivet i Chronologisk Register over de kongelige forordninger og 
åbne breve .. , ved J. H. Schou og Kolderup-Rosenvinge, 1777- 1840. 

4. Venligst præciseret af Hans Ejner Jensen, Kort- og Matrikelstyrelsen. 
5. Christian Rothe har i Beretning om den i året 1844, m.m. givet en udførlig beskrivelse 

af tilblivelse af hele matriklen og aftrykt flere af instrukserne. 
6. Senere blev det på kort over lyngbegroede heder tilladt med en afvigelse på indtil 3% 

(C. Rothe, 1844, s. 143). 
7. Vedrørende en vurdering af taksationens afhængighed af den aktuelle dyrkningstil

stand, se Erland Porsmose (Christensen): Udskiftningskort som bebyggelseshistorisk 
kilde - forsøg med retrospektiv kulturgeografi, s. 42-45, og Per Grau Møller: Fra 
landsby til soveby, Odense 1990 s. 42f. 

8. I praksis bliver matrikelkortene dog først betegnet som original l, II osv., når de er gået 
ud af brug og erstattet. Ellers er betegnelsen det gældende matrikelko11. 

9. For Fyns vedkommende er det beregnet, at ca. 60% af matrikelkortene er genbrug af 
udskiftningskort uden skeletmåling eller nymåling- meddelt af Hans Ejnerjensen med 
grundlag i en analyse af Marie-Louise Brandt. 

IO. Et sjovt eksempel herpå er pålruffet fra Vester Hæsinge by i samme sogn, Sallinge 
herred, hvor et originalkort i Lokalhistorisk arkiv tydeligvis er identisk med forlægget 
for matrikelarkivets kopi fra 1902, da folder på originalkortet er indtegnet med stiplede 
linier. Pudsigt er, at det NØ hjørne i 1902 er opgivet at tegne, mens det i 1992 er intakt 
på kortet, det er formentlig blevet genfundet og sat på plads. Til gengæld er der 
områder på kortet, der i dag er mere ødelagt end i 1902. 
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Orientering om ny lokalhistorisk 
litteratur 

Holger Dyrbye: Hugo Matthiesens Odense, September 1915. Udgivet af Stads
arkivet i Odense i kommission ved Odense Universitetsforlag 1991. 125 si . Pris: 150 
kr. 

Hugo Matthiesen, der var inspektør ved Nationalmuseet, var en fremragende fotograf, og 
hans interesse for topografi, specielt købstædernes struktur, deres gader, veje og gamle huse 
var baggrunden for hans fotografering af de fleste danske købstæder i perioden 1913-22. Til 
Odense kom han i september 1915, og det er hans billedmateriale med forklarende kom
mentarer, der nu er udgivet. Det er af enestående værdi, idet det er historisk interessante 
gader og bygninger, han har fotograferet. Specielt var han begejstret for de gamle køb
mandsgårde med bindingsværks baggårde, og der er adskillige af dem med i bogen. I alt blev 
det i Odense til 176 optagelser, og heraf bringes ca. 100. Det er N edergad e, Frederiksgade, 
Påskes træde, Torvegade, Overgade, Skt. Jørgensgade, Overstræd e, Mellems træde, Mønte
stræde, Hans Jensens Stræde, Ramsherred, Nørregade, Skulkenborg, Vindegade, Klo
sterbakken, Klingenberg, Klaregade, Pogestræde, Horsestræde, Munkemøllestræde, Stål
stræde, Vestergade og Vesterbro, vi passerer, og vi oplever den ældre del af byen, som den 
tog sig ud omkring første verdenskrig. Flere af bygningerne eksisterer ikke mere, og det gør 
det ekstra interessant at følge i Hugo Mattbiesens fodspor. 

Edith Meyer: Gennem svingdøren. Prior Cajien i Odense. Borgens Forlag, 1991. 192 si. 
Pris: 175 kr. 

Det er et fint stykke Odense-historie, der her er kommet på tryk. Prior Cafeen med adresse 
Vestergade l åbnedes i 1905, og det var en velbesøgt restaurant op gennem årene. Det er 
dens historie, dens senere ejer, den nu 85-årige Edith Meyer har nedskrevet. Hun er en god 
fortæll er, og der er kommet en interessant bog ud af det. Gennem alle årene var Prior 
Cafeen mødested for mange. Der var ikke så få stamgæster, og de, der endnu lever, har 
kunnet supplere med erindringer. Cafeen var en institution i byen, hvor forretningsfolk fra 
centrum, rådhusets embedsmænd, ansatte ved politiet, byens pengeinstitutter, byens blad
folk og mange andre havde deres gang, og der tegnes et godt billede af hele miljøet i disse 
kredse. Det var konditor Enevold Sørensen, der oprettede cafeen i 1905; Edith Meyer var 
ejer af den 1949- 56, og den eksisterede med sit oprindelige formål indtil midten af 
1960'erne. I dag er der kinesisk restaurant i lokalerne, og der er intet tilbage af den gamle 
atmosfære. 

Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511. Udgivet ved Haakon Bennike Madsen og Er
land Porsmose. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, 1991.475 
si. Pris: 298 kr. 

Regnskaber for Næsbyboved len er bevaret fra det første årti af 1500-tallet. De er meget 
detaljerede og som følge deraf vigtigt kildemateriale, når det gælder ejer- og fæsteforhold, 
landgildeydelser, hoveriarbejde o.a. vedrørende landboforhold på den pågældende tid. 
Såvel indtægter som udgifter er noteret, og det giver tilsammen et fyldigt billede af livet, 
som det formede sig på Næsbyboved i dronning Christines tid. Lenets bønder var spredt 
over Skam, Lunde, Odense, Åsum og Bjerge herreder, og det omfattede 260 gårde, 
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svarende til 14% af antallet af gårde i de 5 herreder. Foruden 5 års lensregnskaber, hvoraf 
det fremgår, hvad hver eneste fæster måtte erlægge i landgilde, er der bevaret specificerede 
indtægts- og udgiftsregnskaber og et skattemandtaL En fyldig indledning giver en be
skrivelse afNæsbyhoved len som administrativt område, ligesom der gives en beskrivelse af 
de enkelte dele af kildematerialet og redegøres for udgivelsesprincipperne. Afsluttende 
findes der realkommentarer, ordforklaringer og stedregister, og der er ingen tvivl om, at 
adgangen til dette materiale er blevet lettet for brugerne. 

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41. Udgivet ved Anne Riising og Mogens 
Seidelin. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, 1991. 303 si. Pris: 
248 kr. (Ekspedition: Finn Stendal Pedersen, Toften 9, 5220 Odense SØ.) . 

Der er grund til at gøre opmærksom på udgiverselskabets udsendelse af biskop Hans 
Mikkelsens dagbøger fra første halvdel af 1600-tallet. Utallige gange har man set biskop 
Jacob Madsens visitatsbog citeret, og nu kan der suppleres med en af efterfølgernes 
dagbøger. De er skrevet på latin og er nu oversat af Odense-lægen Mogens Seidelin og tidl. 
landsarkivar Anne Riising. Hans Mikkelsens optegnelser er bredere anlagt end Jacob 
Madsens, der begrænser sig til selve visitatserne. Vi er i dagbøgerne med Hans Mikkelsen 
rundt i stiftet, og vi følger ham i hans mange gøremål hjemme i Odense. Biskoppen havde 
bl.a. tilsyn med skolerne, og der er næsten lige så meget stof om skolerne, som der er om 
kirkerne. Materialet beskrives indledningsvis, og der er afsluttende navne- og stedregister. 

Per Boje og Knud J. V. Jespersen: Frugten vokser frem. Træk af Odense Universitets historie 
1966-1991. Odense Universitetsforlag 1991. 280 si. Pris: 100 kr. 

Odense Universitet har eksisteret i så mange år, at der har været holdt jubilæum, og to af de 
ansatte, historikerne Per Boje og Knud Jespersen, har skrevet en bog, der beretter om 
oprettelsen af landets tredje universitet og beskriver dets aktiviteter inden for de enkelte 
fagområder og inden for forskningen. Der er afsnit om universitets forhold til omverdenen, 
såvel lokalsamfundet som øen og landet. Endelig tages der stilling til de perspektiver, der 
tegner sig for en moderne uddannelsesinstitution i fremtidens samfund, hvor internationali
sering er et af nøgleordene.- Det er Historisk Institut, der har laet opgaven overdraget. Det 
er to af docenterne, der har samlet materialet og givet det en fremstilling, der er lettere 
tilgængelig end de publikationer, der normalt er resultatet af den daglige forskning, og det 
er instituttets leder, lektor Aage Trommer, der har redigeret værket. 

Hemik Mjansen: Træskomaleren. Et .fYnsk kalkmalerværksted i 1400-tallet. Skrifter fra 
Svendborg og Omegns Museum, bd. 30, 1991. 4-8 si. Pris: 80 kr. 

En række østfynske kirker har kalkmalerier, der har så mange fællestræk, at man ikke nærer 
tvivl om, af de er udført af samme kunstner. I Gudme kirke har han malet et par træsko, og 
han omtales oftest som træskomaleren. Der er tale om 14 kirker på Østfyn (Gudme, 
Gudbjerg, Hesselager, Øksendrup, Frørup, Ryslinge, Ørbæk, Vindinge, Ullerslev, Flød
strup, Drigstrup, Viby, Hersnap, Stubberup), men træskomaleren har også dekoreret andre 
kirker (Bjerreby på Tåsinge, Skrøbelev på Langeland samt Sdr. Broby, Vissenbjerg og 
Allesø). De første af hans malerier afdækkedes i Gud m e i 1876, og for en halv snes år siden 
er kalkmalerierne i Allesø kommet til som de sidste i rækken. Bogen er gennemillustreret, og 
de mange farvebilleder bidrager til at give et ægte indtryk af de mange fynske kalkmalerier. 
Det er en lille nydelig publikation, som der nok skal være interesse for. 
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joh r. Jensen: Træk _Fa Sømp søgns hisl01ie. Eget forlag, 1992. 140 si. Pris: 150 kr. 

Publikationen er et eksempel på, hvad der kan komme ud af det arbejde, der udføres på et 
lokalarkiv. Udgiveren, der har udsendt bogen for egen regning og risiko, er formand for 
Sørup og Vestre Lokalhistoriske Arkiv, og det er 6 års arbejde, der ligger bag. Det er Sørup 
og Set. Jørgens sogn, der er genstand for behandling, og det er i dag den vestlige del af 
Svendborg. Det er et område, som er totalt forandret, og alene af den grund må det være af 
interesse at vide, hvordan det oprindelig tog sig ud, hvordan det fungerede, og hvordan det 
siden har udviklet sig. Et oprindeligt Jandområde er vokset sammen med købstaden, og 
alene det er en udviklingsbeskrivelse værd. - Sognebeskrivelser hænger ikke på træerne, og 
det er da heller ikke en sådan, der foreligger. Det er en materialesamling, som består af 
bidder fra andre værker, af artikler fra aviser og blade, af interviews o.lign., og det 
fremtræder i sin oprindelige form. Overskriften si. 30 er typisk: Forskellige små oplysninger, 
der er opsamlet hist og her. Var stoffet blevet bearbejdet, kunne der være kommet en 
sognebeskrivelse ud af det, men en sådan må man ikke sætte næsen op efter. På et punkt 
ligner det dog en traditionel sognehistorie: Omtrent halvdelen afmaterialet angår kirke og 
skole. En publikation skal imidlertid bedømmes ud fra det, den er, og ikke ud fra det, som 
man kunne have ønsket sig, og der er ingen tvivl om, at bogen vil interessere den lokale 
befolkning. 

Årbøger, årsskrifter 
f)ens Stifisbog 1991. 148 si. (Ekspedition: Bispekontorel, Odense C). 

}u·bogen bringer følgende lokalhistoriske artikler: 

Anne Riising: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41. 
Jens Lyster: Aastrups placering i den danske salmedigtertradition. 

F;•1Hke ivfinder. Udgivet af Odense Bys Museer, redigeret af Jens Th. Ul dal l. 163 si. 

Torben Grøngaard Jeppesen: Odense Bys Museer og turismen. 
Henrik Thrane, Claus Madsen: Nye skattefund fra Gudme. 
Mogens Bo Henriksen: 3 fynske dødehuse fra romersk jernalder. 
Eskild Arentoft: Biskop Regner på Blangstedgård? 
Bjarne Lønborg: To sjældne senmiddelalderlige stykker værktøj. 
Bo Barsøc-Andersson: Hollu(~ård - hovedgård og herresæde. 
Esben Hedegaard: Fynsk svinehold 1700-1880. 
Finn Grandt-Nielsen: Tre nødpengesedler fra fattigvæsenerne i Odense og Nyborg 1807 og 

1809. 
Lise-Lotte Blom: Harald Giersing og den moderne billedkunsts gennembrud. 

Årbog for Svendb01g og Omeg1lS Museum. 
Udgivet af Museumsforeningen 1991, redigeret afRetnik M.Jansen. 200 si. 

Karsten K. Michaelsen, Per O. Thomsen: Broholmskatten. Historien om el guldfund. 
Ole Stilborg: 3 kar fra Løkkebjerggård. 
Nis Hardt, Karsten Kjer Michaelsen: Thor? 
Henrik M.Jansen: Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid. 
Jakob T. Christensen: Fruestræde 9. En byarkæologisk undersøgelse . 
.Jakob T. Christensen: Under asfalten i Gerritsgade. 
Jørgen Steen Jensen: Skattefundet fra Møllergade i Svendborg (1885). 
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Per Jakobsen: En mørk og stormfuld nat. Jens Andersen Bældenakog den fynske adel. 
Otto Jonasen: Nicolaus Helvaderus og Svendborg. 
Gunner Rasmussen: Henrich Rasmussen Fich (1718-1802), bygherre til Møllergade 60 i 

Svendborg. 
Niels Oxenvad: H.C .Andersen i Svendborg 1830 - og i !836. 
Henning Thalund: Hvalfisken- historien om et gammelt skib. 
Anne-Grete Thestrup: Messehagler i Svendborg Provsti. 
Erik Møller Nielsen: Vindeby-Svendborg overfarten. Fra sejl til beton. 
Elly Kølln: Hvorfor en blonde? Maja Jørgensens kjoler fra århundredskiftet. 

Stavn 1991. Udgivet af museer, arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg kommune. 
72 si. 

Flemming Brandrup: Carl Tobak og de lyseblå gendarmer (oprør mod Estrups gendarmer 
1892). 

Kaj Mehr: Den hedder allerede Kongens Høj (lensbaron A.C.Holsten Carisius, Hol-
stenshuus). 

Otto Andersen, Jørgen Burehard t: Et dårligt ægteskab (Faaborg 1708) . 
Felix Kruse: Den Haastrupske Læseforening, stiftet 1844. 
Carl Thorkild Nielsen: Capeisagen i Bøjden. 
Kaj Mehr: Faaborg Jernstøberi . 
frede Michaelsen: Beslutninger i sogneråd og sogneforstanderskab. Glimt fra Korinth. 
Johannes Ruben Hansen: Jagt i måneskin. 
Bodil Agertoft, Laurits Larsen: Trolles og Reventlows skoler i Åstrup og Vester Åby. 
Johannes Ruben Hansen: Broager dæk (kommentarer til et fotografi fra 1864). 

Ves!fjmsk Hjemstavn 1991. Udgivet af Vestfyns Hjemstavnsforening. 61. årgang. 96 si. 

Hans Krog: Winthers sted (Gummerup). 
Poul A-Jørgensen: Claus Berntsen. Det levende ord. 
Arne Rasmussen: Udskiftningen i Dreslette sogn. 
Else og Niels Bjørgmose: Hvad slægtsforskning kan føre til (Baag herreds politirapport 

1834). 
H. J. Jørgensen: Kirkestævne og sognestævne i Køng sogn. 
Hans Vogsen: I Kjærlig Enighed (skifteforretning 1768). 
Birgit Kryger: To vævede »bul med ærmer<<. 

Cartlw. Årsskrift for Kerteminde Museum 1991. 98 si. 

Ole Nederland: Stumper til en bys historie (Langebro i !600-tallet). 
G. O. Andrup: Lidt om spaniolerne på Fyn og i Kerteminde ( 1808). 
Mogens Bakfeldt: Møllerne på Hindsholm. 
Anne-Lise Eilstrup: Fotograferne i Kerteminde. 
Kurt Risskov Sørensen: Husflid på Kerteminde-egnen. 
Johan Due Nielsen: Restaurationslivet i Kerteminde (efterladt manuskript, udarbejdet i 

1976). 

Odensebogen 1990. Udgivet af Byhistorisk Udvalg. 172 si. 

Jørgen Hæstrup: Skoletid i Odense 1923-27 (Odense Katedralskole) . 
Peter Fransen: Da elforsyningen kom til byen. 
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Per Boje: Manden, tiden og stedet. Thomas B. Thriges vej til økonomisk succes. 
Hans Rasmussen: Da >>Limpotten<< fik forskud på begravelseshjælpen og andre erindringer 

fra Odense. 
L. Rasmussen: »Sikken et liv at byde danske politimænd«. (Dagbogsoptegnelser fra et 

ophold i koncentrationslejr 1944-45). 
Henrik Harnow: Industrimonumenter i Odense. 
Jørgen Christensen: Fra landsbyens smedie til byens fabrikker (En Odense-smeds erindrin

ger, l . del). 
Holger Dyrbye, Jørgen Thomsen: Byens spejL 100 gange »Odense Vejviser<<. 
Holger Dyrbye: Årets begivenheder 1990. 

Lyboen 13. Udgivet af Lyø Lokalhistoriske Forening. 30 si. Pris: 35 kr. (Ekspedition: 
Inger Bunde, Nygade 6, 6760 Ribe). 

Inger Bunde: Folketal og erhverv (1787, 1801, 1834). 
Jytte Hansen: Rasmus Rasmussen Askholm, lærer på Lyø 1897-1934. 
Inger Bunde: Møller Rasmus Madsen Rasmussen (dagbog 1914). 
Inger Bunde: Hushistorie: Købmandshuset, matr. 27 a. 
Inger Bunde: Sara (traditionen omkring navneopkald). 
Peder Jeppesen: Årets gang 1991. 

Broby Lokalhistorie 1991. Udgivet af de lokalhistoriske arkiver i Broby kommune. 
31 si. 

Inger Hansen: Nr. Broby Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening i 125 år. 
Marie Kallehauge: 150 års jubilæum for kommunestyret. 
Margrethe Larsen: Biblioteksvæsen. 
Niels Aage Rasmussen: Moseholms teglværk i Nr. Broby. 
Johannes Christensen: Mejerilærling på V.Hæsinge Andelsmejeri 1927-30. 
Mindre bidrag: Sylte- og Bagningsbog (1768), Kongelige privilegerede kroer, vejnavne. 

Skæppen 1991. Årsskrift for Herrested Sogn. IO. årgang. 24 si. 

Poul Erik Steffansen: Maare Mølle 1866-1991. 
Bendt Vest Hansen: Herrested Sogns Hjælpeforening. 
Årets gang i Herrestcd-Måre 1990. 

Arsskriftfor Lokalhistorisk Forening for Søndersø kommune 1991. 36 si. 

Arkæologiske fund fra egnen. 
Carl Nordstrand: Herregården Rugård. 
Julius Hansen: Ryttergods i Hårslev sogn. 
Ruth Graver Hansen: H. C. Andersen på Elvedgård. 
Niels Chr. Hansen: >>Hvad Ane Tækkemands fortalte<<. 
Kirsten Graver: Skyld og skam i en mellemtid. 
Ruth Graver Hansen : Skudsmålsbøger 1832-1921. 
Husbestyrerinde søges år 1899 (Tågerod skole). 
N. C. Christensen: Skamby kirke. 
Epistel af malermester Asmund Nielsen, Søndersø 1934. 
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Ræthinge-Posten. Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske For
ening. 15. årgang, 1992. 36 si. 

Jørgen Østergaard: På markvandring hos tipoldefar. 
Jørgen Østergaard: En righoldig dragkiste (Havndrup 1815). 
Mogens Bo Henriksen: 3 senmiddelalderlige malmgryder fra Ringe Sø. 
Kristian Madsen: Bomberne på Torbygaard (1942). 
Nina Kolind lwanoff: Om ligheden mellem puslespil og lokalhistorisk forskning. 
Alfred V. Pedersen: Den gamle kirke (Sdr. Højrup). 

Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv JO. Håndværk i Al/esø, Broby og Næsby. 1991, 44 si. 

Hans Henrik Jacobsen: Landsbyens håndværkere. 
Finn Madsen: Håndværkere i Allesø. 
Peter Grønlykke: Håndværkerportrætter fra Næsbyboved Broby. 
Kurt Johansen: Håndværk i Næsby. 

Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks Middelalderlige Byplaner. Fyn med omliggende øer. 
Dansk Komite for Byhistorie. Odense Universitetsforlag 1992. 176 si. 225 kr. 

Ved redaktionens slutning forelå første bind af serien »Danmarks Middelalderlige Bypla
ner<<, og vi er så heldige, at første bind omfatter Fyn med omliggende øer. Der findes 65 
købstæder i landet, og de øvrige vil senere blive behandlet på tilsvarende måde. Købstæder 
i Fyns amt gennemgås i alfabetisk rækkefølge, og der redegøres for den middelalderlige 
bystruktur og den udvikling, der siden har fundet sted . For den, der beskærtiger sig med 
byhistorie, er det et værdifuldt kildemateriale, der her foreligger, og lokalhistorikeren vil 
have glæde af det. Værket er gennemillustreret, og den grafiske gengivelse er vellykket. 
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