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Den danske topografiske tradition 
strækker sig tilbage til 1600-tallet med 
Peder Hansen Resens Atlas Danicus 
fra 1680’erne som vort grundlæggende 
historisk-topografiske storværk og den 
ældste samlede egnsbeskrivelse af Dan-
mark. Værket bygger i første række på 
talrige indberetninger fra hele landet af 
historiske og antikvariske oplysninger, 
og også fra Fyn findes eksempler på de 
lokale præsters medvirken ved frem-
skaffelse af materiale til brug for Resens 
Atlas. Som originaltitlen Atlas Danicus 
antyder, var værket oprindelig skrevet 
på latin, og selvom det forelå færdigre-
digeret ved Resens død i 1688, blev det 
aldrig udgivet i samtiden. Først i løbet 
af 1900-tallet er størstedelen af Resens 
Atlas blevet udgivet. Beskrivelsen af Fyn 
er i dansk oversættelse udgivet 1984 af 
Odense Universitetsforlag efter 300 års 
venten og er således tilgængelig for alle 
interesserede. Udgivelsen af de omlig-

gende øer fremkom 1987 sammen med 
de øvrige dele af det gamle Fyens Stift. 

Historien om Atlas Danicus
Peder Resen (1625-1688) var en af sin 
tids store historiske samlere, både inden 
for retshistorien og inden for topogra-
fien. Han var af lærd teologisk familie, 
men selv uddannet jurist, og blev 1662 
udnævnt til juridisk professor ved Uni-
versitetet i København. Herudover var 
hans embeder mangfoldige, som med-
lem af statskollegiet, fra 1669 assessor 
ved højesteret, i 1677 justitsråd og fra 

Resens Atlas har i mere end 
300 år været det grundlæg-
gende værk i dansk topografi 

og er den første egentlige beskrivelse 
af landets forskellige egne, skabt på 
grundlag af lokale indberetninger. 
Tidligere museumsinspektør i Ma-
ribo, Thomas W. Lassen, har gennem 
mange år haft historien om de danske 
topografiske værker som særligt stu-
dieområde, og han beretter her om 
nye fund og iagttagelser vedrørende 
indberetningerne til Resens beskri-
velse af Fyn.

TIL FÆDRELANDETS 
OPLYSNING
PRÆSTERNES INDBERETNINGER TIL 
RESENS ATLAS: FYN

Af Thomas W. Lassen

Titelbladet til Fynsdelen af "Atlas Danicus" i redak-
tion ved Christen Nielsen Aarslev, som blev fær-
diggjort 1692. Den Arnamagnæanske Samling 
AM 360, fol. Manuskriptet indeholder også de 
jyske stifter, som det ses tilføjet på titelbladet.
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1684 etatsråd. Desuden blev han i 1672 
præsident i hovedstaden, hvor han fra 
1664 havde været borgmester. Resen er-
hvervede sig som retslærd et anseeligt 
ry og udgav flere lovhistoriske værker, 
ligesom han deltog i udarbejdelsen af 
Danske Lov. Hans vigtigste indsats af 
blivende værdi var dog hans historisk-
topografiske arbejder, og blandt disse 
navnlig Atlas Danicus, som han arbej-
dede på fra 1660’erne til sin død, og som 
han på trods af sine krævende embeder 
fandt overskud til. 
 Noget egentligt forbillede for Resens 
Atlas findes ikke i Danmark, skønt man i 
generationerne før havde syslet med tan-
ken om en beskrivelse af landet fra for-
skellige synsvinkler, således f.eks. Arent 
Berntsen: Danmarks og Norges Frugt-
bar Herlighed udgivet 1656 (genoptrykt 
1971) og Jon Jensen Kolding: Daniæ De-
scriptio Nova fra 1594 (udgivet på dansk 
1980: En ny Danmarksbeskrivelse). Et 
andet værk, som Resen har benyttet er 
Jens Lauridsen Wolf: Encomion Regni 
Daniæ (Danmarks Riges Lovprisning) 
1654, der trods sin latinske titel er skre-
vet på dansk. Desuden forelå en større 
beskrivelse af Hertugdømmerne ved Ca-
spar Danckwert fra 1652. 
 På denne baggrund ville Resen skabe 
en virkelig topografisk landebeskrivelse; 
og ligesom lægen og oldforskeren Ole 
Worm nogle årtier før havde gjort brug 
af præsterne ved indsamling af antikva-
riske oplysninger til brug for runeværket 
Monumenta Danica (udgivet 1643), hen-
vendte Resen sig med kongelig bevågen-
hed til landets biskopper, der foranledi-
gede indberetningerne fra præsterne.
 Peder Resen udsendte sin opfordring 
til biskopperne i flere omgange. Første 
gang i efteråret 1666 rettet til provsterne 

og præsterne i Sjællands Stift, hvorfra 
bl.a. kendes en hel serie indberetninger 
fra Stevns Herred, indsamlet og vide-
resendt af provsten i maj 1667. På dette 
tidspunkt havde Resen også udsendt sin 
spørgeliste til landets øvrige stifter, og 
systemet og fremgangsmåden var den 
samme landet over: Resen henvendte sig 
til biskoppen, der på det førstkommende 
landemode orienterede provsterne om 
den modtagne forespørgsel. Provsterne 
videreformidlede så spørgsmålene til 
Sognepræsterne i det enkelte herred, 
som hver især for sit Sogn optegnede og 
besvarede efter tid, evne og interesse. 
Således foregik gennem århundreder 
alle officielle forespørgsler fra central-
forvaltningen ud i de yderste afkroge 
af landet med præsterne som det mest 
forgrenede netværk af embedsmænd. Og 
indsendelsen til Resen foregik ad tilsva-
rende administrativ vej, retur gennem 
systemet af provster og biskopper. 
 Skæbnen ville dog, at Resens omfat-
tende materialesamling til Atlas Dani-
cus efter hans død gik tabt ved Køben-
havns brand 1728, og derfor er det yderst 
sparsomt, hvad der findes bevaret af 
originale indberetninger i form af sam-
tidige afskrifter eller koncepter til ind-
beretningerne. Blandt andet derfor er 
det værdifuldt, når ”nye” indberetninger 
dukker op, fordi disse ofte indeholder 
oplysninger, der ikke ellers er overleve-
ret, og som ved den korrekte identifi-
kation kan forstås i den rette sammen-
hæng, således som det er tilfældet med 
de indberetninger, der skal omtales i det 
følgende. 

Resen: Fyn
For så vidt angår Fyens Stift, vides det 
at Resens henvendelse hertil var dateret 

Fynske Årbøger 2013



Til fædrelandets oplysning 27

København, den 2. februar 1667. Des-
værre er skrivelsen ikke bevaret i arkiv-
materialet fra Odense bispearkiv, men 
fra Århus Stift og Aalborg Stift kendes 
henvendelsen, således som den samtidig 
er tilgået Odensebispen Niels Bang, med 
følgende ordlyd (i let tillempet sprog-
brug):1

Til det hæderlige og meget fornemme 
præsteskab…, som ombedes på det 
tjenstvilligste, at enhver ville ubesvæ-
ret lade optegne, hvad der i enhvers 
kirker og Sogne kunne findes af det, 
som herunder skrives, og det mig 
meddele det allerførst ske kan, under 
deres hænder, på det de for sådan 
stor umage og velgerning kan blive 
ihukommet på sit tilbørlige sted:

1. Præsternes navne, så og hvornår 
de er kaldet og siden døde, fra Refor-
mationstiden til denne dag.
2. Inskriptioner som læses: A. på epi-
tafier, B. på gravsten, C. på ligkister i 
adelige og andre murede begravelser, 
D. på døbefonte, kirkeporte, bypor-
te, og klokker i tårnene, E. på sten i 
marken, eller andetsteds, hvorpå er 
gamle runebogstaver, som ikke findes 
blandt Worms ”Monumenta”. Hvis 
nogle inskriptioner findes, som ikke 
kan læses for bogstavernes gamle 
skrift, beder jeg at steder, hvor sådan 
en inskription er, måtte antegnes.
3. Kæmpedysser, offersteder, kilder 
som bruges af syge og lemlæstede 
folk for sundhed, og andet som hører 
til danskernes historiske mindesmær-

Peder Hansen Resen (1625-1688). 
Det officielle paradeportræt er ud-
ført 1684, efter at Resen var blevet 
udnævnt til etatsråd og i 20-året 
for hans tiltrædelse som borgme-
ster i København. Resen blev adlet 
1680, og hans våbenskjold pryder 
portrættet forneden. Kobberstik 
af Hubert Schaten, efter forlæg af 
maleren Anton van Steenwinckel. 
Foto: Det Kgl. Bibliotek.
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ker, med deres navne og steder hvor 
de findes, i mark eller skov, ved byer 
eller stæder.
4. Hvoraf købstæderne og lands-
byerne have deres navne, ligeledes 
deres byvåben, hvordan det er og fra 
hvem?

København, den 2. februar 1667  /  
Petrus Resenius 

Det er således et omfattende materiale, 
Resen ønskede indberettet angående 
”vores kære fædrelands oplysning”, 
som det hedder hos en af de fynske 
præster. Og med baggrund i hundred-
vis af indsendte præsteindberetninger 
tilvejebragte Resen en omfattende ma-
terialesamling til sit stort anlagte værk 
Atlas Danicus, hvori også indgik talrige 
afskrifter af bl.a. privilegiebreve og køb-
stadsrettigheder, som Resen via sine 
embeder havde let adgang til fra de cen-
trale arkiver. Hele det indsamlede ma-
teriale blev ordnet inden for faste ram-
mer, landsdel for landsdel og by efter by, 
og hvert afsnit igen efter et nøje fastlagt 
skema. For købstædernes vedkommen-
de fik Resen desuden fremstillet store 
byprospekter i kobberstik, der for de fle-
stes vedkommende er de ældste afbild-
ninger, der kendes af byerne, og der blev 
udarbejdet topografiske kort over de en-
kelte landsdele. Planen var, at udgivel-
sen skulle være i 11 statelige bind, hvoraf 
bind 3 skulle være ”Fyens Beskrivelse”. 
 De store bykort udgav Resen i 1677 
som et selvstændigt planchebind som 
prøve på værkets udstyr, og det er navn-
lig byprospekterne herfra, der har været 
med til at sikre Resens Atlas’ berømmel-
se i nutiden. I alt 70 byer er medtaget i 
planchebindet, der normalt omtales som 

Resens Billedatlas, gengivet i dobbelt fo-
lioformat (ca. 33 x 40 cm). For Fyns ved-
kommende gælder det alle de otte gamle 
købstæder: Odense, Nyborg, Svendborg, 
Faaborg, Assens, Middelfart, Bogense og 
Kerteminde, foruden særplancher med 
fynske herregårde og desuden Rudkø-
bing og Ærøskøbing. Resens Billedatlas 
1677 hører blandt de sjældneste danske 
bogudgivelser og er i 1974 blevet for-
nemt genudgivet af Ib Rønne Kejlbo så 
tro mod originalen som muligt.2

Det videre arbejde
Indsamlingen til Atlas Danicus fortsæt-
tes gennem en tyveårs periode, og igen 
i 1686 udsendte Resen en ny opfordring 
til biskopperne om indberetning af ma-
teriale, denne gang hovedsagelig om 
historiske steder og de enkelte Sognes 
naturbeskrivelse. Samtidig var materia-
let svulmet så voldsomt, at Resen indså 
nødvendigheden af en forkortelse, for at 
værket overhovedet skulle kunne udgi-
ves. Arbejdet med sammenskrivningen 
blev lagt i hænderne på præsten og for-
fatteren Johan Brunsmand, hvis redak-
tion i syv bind blev gennemgået af Peder 
Resen selv og forsynet med fortale og de-
dikation til Christian 5. på majestætens 
fødselsdag i april 1688. 
 Imidlertid døde Resen 1. juni sam-
me år, uden at Atlas Danicus nåede 
frem til udgivelse, og heller ikke en 
yderligere forkortelse af værket til tre 
bind fra årene efter lykkedes det at 
få trykt. Efter Resens enkes død blev 
materialesamlingen, der angives at 
omfatte ikke mindre end 39 bind, overladt 
til Universitetsbiblioteket sammen med 
de forkortede redaktioner af værket 
og det store illustrationsmateriale, 
som Resen havde fået fremstillet til sin 
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Danmarksbeskrivelse. Det drejede sig 
om trykpladerne til de store kobberstik 
med blandt andet byprospekterne og 
en række mindre træsnitsillustrationer, 
hvoraf enkelte hører til det fynske 
materiale. Desuden havde Resen også 
sikret sig trykstokkene med billeder af 
landsdelens runesten, som oprindelig 
havde været benyttet til Ole Worms 
runeværk fra 1643. Ulykkeligvis blev det 
hele luernes bytte ved den katastrofale 
brand, der i oktober 1728 ramte 
København, da store dele af byen blev 
udslettet, og også Universitetsbiblioteket 
brændte, og store videnskabelige sam-
linger gik tabt.
 Heldigvis var der i begyndelsen 
af 1700-årene – forud for branden – 
ved privat initiativ foretaget afskrift af 

Brunsmands redaktion, som arkitekten 
Laurids de Thurah senere bearbejdede, 
sammen med alt øvrigt tilgængeligt af 
Resens atlasmateriale, og Thurahs ver-
sion fra 1750’erne anses i dag for det 
egentlige hovedmanuskript til overleve-
ringen af Resens Atlas Danicus. Trods 
en ublid skæbne er det stadig et impo-
nerende værk, som alle senere topogra-
fiske beskrivelser tager udgangspunkt i, 
og Resens Atlas har gennem tiden hørt 
til et af de mest citerede lokalhistoriske 
kildeskrifter. 
 Thurahs manuskript, der ligesom 
originalen er skrevet på latin, findes på 
Det kongelige Bibliotek og har siden 
1920’erne dannet udgangspunkt for ud-
givelsen af Resens Atlas i dansk oversæt-
telse. Således også udgivelsen i 1984 af 

Som repræsentant for det fynske 
præsteskab, der indberettede til 
Resens Atlas 1667, ses her Kerte-
minde-præsten Anders Poulsen 
(1620-1677). Udsnit af epitafiemaleri 
o. 1675 i Kerteminde Kirke (efter foto 
i Danmarks Kirker). Anders Poulsen 
er den eneste, som Peder Resen 
direkte nævner som meddeler til 
Atlas Danicus.
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beskrivelsen af Fyn ved Jacob Isager, 
hvori der også i indledningen redegøres 
for Resens livshistorie og værkets tilbli-
velse og skæbne.3  
 Udgivelsen blev forestået af Odense 
Universitetsforlag, og ud over oversæt-
telsen af den omfattende beskrivelse af 
Odense og Svendborg havde Isager al-
lieret sig med latinstuderende ved In-
stitut for klassiske studier, der stod for 
oversættelsen af de øvrige fynske køb-
stæder. Isagers udgivelse fra 1984 blev i 
1987 fulgt af udgivelsen af beskrivelsen 
af Lolland-Falster og Langeland, Tåsin-
ge, Ærø og Als, i oversættelse ved Hen-
rik Hertig. Dette bind udgør således den 
resterende del af det gamle Fyens Stift, 
som oprindelig var tænkt som bind 4 af 
Resens planlagte Atlas Danicus omfat-
tende ”Lollands, Falsters og andre smaa 
Øers Beskrivelse”.  
 Hvad der i denne artikel skal gøres 
til genstand for nærmere undersøgelse, 
er de præsteindberetninger, der har lig-
get til grund for Resens værk, specielt for 
Fyn, og oplysninger herom, som er over-
leveret ad anden vej. For dels er det – for 
forståelsen af tilblivelsen af Resens store 
Danmarksbeskrivelse – væsentligt at op-
spore, hvad der måtte være bevaret af 
originale indberetninger til brug for vær-
ket, og dels er det altid værdifuldt, hvis 
der kan tilvejebringes ny viden og findes 
nye kilder til den lokale historie.
 Det er dog kun meget få indberet-
ninger, der findes på landsplan, og det 
er derfor spændende, at det er lykkedes 
at finde og identificere nogle optegnel-
ser vedrørende nuværende Krogsbølle 
Sogn fra 1667 som værende til brug for 
Resens Atlas. Sognepræsten Gøde Han-
sens indberetning giver samtidig et godt 
indtryk af, hvilke typer meddelelser Re-

sen har modtaget fra præsterne over det 
ganske land som svar på sin rundsendte 
forespørgsel. Ligeledes er det muligt ud 
fra den overleverede og udgivne tekst 
til Resens Atlas at påpege yderligere bi-
dragsydere blandt de fynske præster i 
1660’erne og videre i 1680’erne, hvis 
indberettede oplysninger viser den lo-
kale interesse for Resens iværksatte ind-
samlingsarbejde. 
 (I det følgende er der i parentes med 
sidetal henvist til relevante steder i den 
udgivne tekst til Resens Atlas: Fyn, ved 
Jacob Isager 1984). 
 
Fynske indberetninger    
Skønt eftersøgt gennem årtier er det ikke 
lykkedes at opspore den originale indkal-
delsesskrivelse fra Peder Resen 1667 i det 
fynske bispearkiv og ej heller behandlin-
gen af Resens henvendelse i protokoller 
og optegnelser fra de årlige landemoder, 
hvor provsterne mødes forår og efterår 
med biskoppen, og fælles anliggender 
drøftes. Jacob Isager har da også valgt i 
udgivelsen 1984 at gengive indkaldelsen 
fra Sjællands Stift (Resen s. 25), dateret 
2. oktober 1666, som den findes bevaret 
i det fyldige indberetningsmateriale fra 
Stevns.4 
 Imidlertid vides henvendelsen til Fy-
ens Stift først at være fra 1667, som det 
indledningsvis er berørt, og Resens brev 
til biskoppen har derfor ovenfor kunnet 
oplyses efter tilsvarende, enslydende 
henvendelser til Århus og Aalborg stif-
ter, dateret 2. februar 1667. 
 Den heldige overlevering om ind-
samlingsarbejdets iværksættelse på Fyn 
skyldes en bemærkning i indledningen 
til at større manuskript, som præsten i 
Brenderup, Jesper Lauritsen, har efter-
ladt, kaldet ”Brenderup Kirkebog”, da-
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teret 1677. Manuskriptet er påbegyndt i 
efteråret 1667, og Jesper Lauritsen ind-
leder således (her gengivet med indsatte 
pausekommaer for at lette det snørklede 
sprog):5

In nomine Jesu. Efftersom aff Hans 
Ærværdigheds, hæderlig och høylærd 
mand, Mester Niels Bang, Superin-
tendent offuer Fyens Stifft, voris kiere 
Biscops hans Skriffuelse er fornum-
met, at Hans Kongelige Mayestæt, 
voriss aller naadigste Arffueherre och 
Konning, Kong Frederich den Tre-
die, huis Regiering Gud aff det Høye 
Naadeligen velsigne, for Jesu Nafns 
skyld ! Naadigt haffuer behag derudi, 
at Exellentissimi Domini, Doctoris Pe-
tri Resenii begiæring kand bliffue fyl-
ligt giort, met atskilligt Skrifftligt af 
Presteskabet, at giffuies, voriss kiere 
fædernelands opliusning angaaende, 
effter velbemeldte Hr. Doctors gode 
Skriffuelsis videre formelding, dateret 
Kiøbenhaffn den 2. Februaris 1667.
Da effterdi det er icke meer end bil-
ligt, sit fæderne land,….saa vijt mue-
ligt er, at illustrere,….haffuer jeg 
underskreffne i beste mening, som 
och forhaabis och bedis det maa op-
petagiss udi, saa vit jeg mine Sogne 
anlangende, nogetledis befundet haf-
fuer, det enfoldelig i Pennen forfattet, 
som følger. Sognekirckerne och deriss 
Prester, saa vijt Spørgisss och findiss 
kunde der om, hos os selff.

 
I indledningen til udgivelsen af Resens 
Atlas: Fyn (s. 26) nævner Jacob Isager 
Brenderup-manuskriptet som en beva-
ret indberetning til brug for Atlas Da-
nicus, hvilket dog ved nærmere eftersyn 
ikke er tilfældet, og kun én eneste af de 

medvirkende fynske præster nævnes 
med navn i Resens tekst. Dette må siges 
at være pauvert i betragtning af, hvor 
mange indberetninger der må have væ-
ret tale om, og at Resen i sin henvendelse 
til præsterne 1667 forsikrede, at hver af 
de enkelte meddelere for deres umage 
og velgerning ved medvirken til værket, 
vil ”bliffue ihukommet paa sin tilbørlige 
Sted” (jfr. ovenfor). 

At pligtopfyldelsen og interessen for at 
bidrage  – har været stor blandt præster-
ne på Fyn ligesom i det øvrige land – er 
der dog ikke grund til at tvivle på. Et vid-
nesbyrd herom findes i en senere over-
leveret indberetning, som 1707 tilgik 

Træsnitsillustration hørende til Resens Atlas: Fyn. 
Borgmester Hans Mules våbentegning er oprin-
delig trykt i Resens udgivne beskrivelse af Samsø 
1675, ”Description et illustratio Samsoæ”. Hans 
Mule var borgmester i Odense og blev adlet 1444 
af Christoffer af Bayern. Adelsbrevet er ligeledes 
aftrykt i Resens udgivelse 1675 sammen med 
senere versioner af Mulevåbenet.
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stiftamtmanden fra provsten i Gudme 
Herred, hvor Sognepræsten Hans Møl-
ler i Gudbjerg citeres for oplysninger 
om Resens indsamlingsarbejde.6 Det 
hedder heri, ”at Aar 1667 skal være 
udgangen en allmindelig befalling til 
alle Præster i Danmark, at indgifve til 
Biscopen, hvad antiqviteter der kunde 
findis, ej allene ved hver Kircke, men 
og ved hver By, og paa hver March, og 
Samme indgifvene Relationer schulde 
Biscoperne ofverschrife til Doct: Peder 
Resener i Kiøbenhaven, som dennem 
hafde til Trycken at befordre, og i Be-
gyndelsen paa det Aar 1668, da hand /: 
Velermelte Pastor :/ var i Biscoppens, 
Doctor Niels Bangs Huus, indkom til 
bemelte Hr. Biscop, fra alle Stifftis 
Præster deslige Beretninger, saa ham 
icke tviller, jo ogsaa noget fra sin Sa-
lig Formand at være indgifvet, uanseet 
hand ingen Gienpart der af har fundet 
paa stedet”.
 
Disse meddelte oplysninger fra Hans 
Møller er interessante og helt unikke 
som beskrivelse af indberetningsarbej-
dets organisering. Hans Hansen Møller 

var student fra Odense 1664 og præst i 
Gudbjerg fra 1677 til sin død 1716, men 
der synes ikke overleveret oplysninger 
om, hvorvidt han har været ”i huset” 
hos biskoppen som huslærer eller som 
skriver eller anden form for medhjæl-
per. 
 Den særlige fynske indberetnings-
runde 1706/07, som Gudbjergpræstens 
oplysninger stammer fra, er i det hele 
et interessant kapitel af de topografi-
ske indberetningers historie, som aldrig 
er blevet skrevet. Der vil i det følgende 
flere gange blive refereret hertil med be-
mærkninger til de omtalte oplysninger 
om indberetningerne til Atlas Danicus. 
 Interessefeltet for disse senere 
indberetninger var specielt kirkernes 
historie og antikviteter, og initiativet 
udgik fra stiftamtmand Joachim von 
Pitzbuer og biskop Chr. Rudolph Mül-
ler, formentlig inspireret af Bircherod-
slægtens store samlinger vedr. Odenses 
historie.7 Befalingen herom udgik til 
provsterne i efteråret 1706, og det ind-
komne er for langt størstedelen dateret 
1707. Indberetningerne opbevares i sam-
tidig afskrift i Landsarkivet for Fyn.8

Overskriften til den nyfundne præsteindberetning til Resens Atlas vedrørende nuv. Krogsbølle Sogn, 
som Sognepræsten Gøde Hansen forfattede og underskrev 18. december 1667. Efter original i grevska-
bet Roepstorffs godsarkiv i Landsarkivet for Fyn (LAO).
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De indberettende præster
Som tidligere bemærket nævner Resens 
Atlas kun én konkret indberetter fra Fyn 
i hovedmanuskriptet, nemlig i beskrivel-
sen af Kerteminde, hvor Resen oplyser 
præsternes navne siden Reformationen, 
som han har dem ifølge Sognepræsten 
Hr. Anders Poulsens optegnelser (Resen 
s. 284). Den stedlige præst citeres også 
for sin forklaring på navnet Kertemindes 
oprindelse (sst.), og i det hele må flere af 
de detaljerede oplysninger om byens kir-
ke og anneksSognet Drigstrup velsagtens 
være meddelt af samme Anders Poulsen, 
hvis epitafium endnu findes i byens kir-
ke. Sognepræsten Anders Poulsen døde i 
1677, og de meddelte oplysninger kan så-
ledes uden tøven henføres til den første 
indberetningsrunde til Resen 1667. Fra 
den senere spørgerunde 1686/87 kendes 
også – fra det supplerende materiale til 
Resens Atlas – navnet på indberetteren 
fra Bregninge på Tåsinge, nemlig Sog-
nepræsten Peder Jensen Lucoppidan 
(1651-1717), der bl.a. oplyser om fundet 
af runestenen fra Bregninge, som senere 
skal omtales.
 Den direkte ansporing til sine omfat-
tende optegnelser om Brenderup Sogn 
fandt Sognepræsten Jesper Lauritsen 
i Resens ’begæring’ fra 1667; men som 
hans manuskript foreligger dateret 1677, 
er der som nævnt ikke tale om en indbe-
retning til Resens Atlas. Men med Jesper 
Lauritsens direkte reference til Resens 
spørgerunde og hans udtalte entusiasme 
for projektet kan der næppe være tvivl 
om, at han allerede 1667 har bidraget 
med indberetning til Atlas Danicus for 
Brenderup og Ore Sogne. Der ses da 
også i den udgivne tekst flere bemærkel-
sesværdige oplysninger (Resen s. 300f), 
som udmærker sig i forhold til det øvrige 

kendte fra de fynske landdistrikter, men 
som ikke nævnes i Lauritsens omtalte 
manuskript. Det hos Resen meddelte 
vidner også om Jesper Lauritsens sans 
for det antikvariske, bl.a. ved aftegning 
af adelige våbenskjolde og inskription 
fra en middelalderlig dørfløj i Brenderup 
Kirke, som senere er gået tabt.9 Indskrif-
ten på døren med signaturen Me Fecit 
Petrus (Peter gjorde mig) er også nævnt i 
Lauritsens manuskript i forbindelse med 
en bemærkning om kirkens værnehelgen 
Skt. Peter, men våbenskjoldenes afteg-
ning findes kun i det indberettede til Re-
sen.10 Hvor meget mere den citerede ind-
beretning har omfattet, vides dog ikke.
 Også fra naboSognet i Vends Herred, 
Asperup Sogn, er der usædvanlige oplys-
ninger, velsagtens meddelt af Sognepræ-
sten Jacob Eriksen Arensbach, hvilket 
her skal nævnes for at påpege bredden i 
det stof, som kan findes i Resens Atlas. 
Det drejer sig om den vel nok tidligste 
optegnelse af børneremsen ’Ride, ride 
Ranke’, der henføres til Sognet, og som 
det bemærkes bruges som vuggesang 
”som kvinderne luller børnene i søvn 
med”. (Resen s. 300, 325). 
 I det følgende skal nøjere omtales, 
hvad der ellers kendes af indberetninger 
og yderligere materiale i relation til Re-
sens Atlas: Fyn.

Brenderup Kirkebog   
”Brenderup Kirkebog” er ikke nogen kir-
kebog i gængs forstand, men en række 
blandede optegnelser, en art Sognehi-
storie, forfattet ”af eget hjertes tilskyn-
delse”, som det hedder i forordet, af Sog-
nepræsten Jesper Lauritsen og dateret 
1677 på præstens 43-års fødselsdag, som 
han tydeligt anfører.11 Som bemærket i 
foregående afsnit er manuskriptet i den 
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foreliggende form ikke en indberetning 
til Resen, men er påbegyndt 1667 efter 
inspiration fra Resens iværksatte ind-
samlingsarbejde. Når det alligevel skal 
omtales yderligere her, er det fordi, det 
bl.a. hos Isager omtales som eneste be-
varede indberetning til Resen fra Fyn.12 
Sognepræsten Jesper Lauritsen (1624-
1685) må dog som nævnt have indbe-
rettet til Resen allerede 1667 med det 
gennem Atlas Danicus kendte materiale 
om Brenderup Sogn med annekset Ore.  
I det 53 sider store manuskript, der i dag 
kun findes i kopi fra midten af 1700-tal-
let,13 indgår stort set intet af det, som Re-
sen efterspørger, kun indledningsvis om 
Brenderup Kirke og stedets navn, som 
det findes i gamle breve, som har været 
ved embedet på hans tid. Lauritsen læg-
ger ud med et omfattende nummere-
ringssystem af sine optegnelser – med 
tal og store bogstaver, og græske bogsta-
ver som underlitrering – men systemet 
opgives efter få sider, og har intet at gøre 
med rækkefølgen af Resens nummere-
rede spørgsmål. 
 Efter de indledende sider fortsættes 
gennem adskillige middelalderlige og 
senere breve og uddrag af trykte vær-
ker med redegørelse for kirkehistorien 
generelt og lokalt – og specielt i Refor-
mationstiden – samt adskilligt om præ-
sterne i Sognet fra de ældste oplysninger 
i slutningen af 1300-tallet og frem mod 
Lauritsens egen tid; igen med afskrifter 
og egne fortolkninger af en lang række 
breve og dokumenter. Hovedparten af 
det meningsfyldte af manuskriptet er ud-
givet af kirkehistorikeren H.F. Rørdam i 
Kirkehistoriske Samlinger,14 og det er 
desuden udnyttet af pastor L.V. Hertel 
i en artikel om Sognets præstehistorie.15 
Herigennem er der gjort fyldige uddrag 

af ”Brenderup Kirkebog”, men ikke fuld-
stændigt, og det er indtrykket, at der gi-
vetvis vil kunne findes interessante kul-
turhistoriske oplysninger i manuskriptet 
ved nøje gennemgang heraf, hvilket dog 
ikke er denne artikels formål. Efter ori-
entering om denne ikke-indberetning vil 
vi vende tilbage til de konkrete indberet-
ninger til Resens Atlas. 
            
Indberetningen fra Krogsbølle
Det nuværende Krogsbølle Sogn på 
Nordfyn er nok et af de Sogne her til 
lands, der har den mest komplicerede 
Sognehistorie. Denne skal her kortfat-
tet forsøges forklaret som indledning til 
den følgende omtale og udgivelse af en 
indberetning til Resens Atlas fra 1667, 
som det for nylig er lykkedes at opspore.  
På Resens tid bestod Sognekaldet af 
Sognene Agernæs og Hundstrup, og der 
var hertil yderligere Sognekirke ved her-
regården Kørup. Efter Reformationen 
blev den middelalderlige Kørup Kirke 
nedbrudt efter kongelig befaling 1555, 
og menigheden henvist til Agernæs Kir-
ke. Imidlertid lod ejeren af Kørupgård, 
Mourids Podebusk, en ny kirke opføre, 
tæt op til hovedgården. Denne nye kirke 
blev taget i brug 1602, og der blev givet 
kongelig tilladelse til at nedbryde den 
gamle Agernæs Kirke. Kørup Kirke var 
herefter hovedkirke, med Hundstrup 
som anneks, indtil også Kørup Kirke blev 
nedbrudt i slutningen af 1700-tallet, og 
Hundstrup blev hovedSogn under nav-
net Krogsbølle.16 
 Fra disse Sogne er det – via en kilde-
henvisning i Dansk Folkemindesamling 
– lykkedes at komme på sporet af en ikke 
tidligere kendt indberetning fra 1667 til 
Resens Atlas, som befinder sig i grevska-
bet Roepstorffs godsarkiv i Landsarkivet 
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for Fyn i Odense.17  
 Indberetningen er foretaget af Sog-
nepræsten Gøde Hansen (1606-1676), 
der var Sognets præst fra 1634. Indbe-
retningen følger nøje Resens spørgsmål 
i henvendelsen til biskoppen 1667, men 
de enkelte punkter er ikke nummereret 
i besvarelsen. I det følgende skal indbe-
retningen gengives ordret efter origina-
len i godsarkivet. Forkortelser er opløst i 
rund parentes, og i skarp parentes er kun 
enkelte ord forklaret, idet det ikke med 
udgivelsen har været formålet at give re-
alkommentarer til indberetningens en-
kelte dele.

Antiquiteter
Udj

Agernes och Hundstrup Sogner

Her Niels Nielsen vor den første Evan-
geliske Prest till samme Sogner, effter 

Hannem kom hr. Lauridtz Andersen 
Som døde Anno 1589. Paa huad Aar 
disse 2 Preste ere kallede kand Mand 
icke till wise vide, Samme Aar bleff kal-
det till forn(ævnte) Sogner hr. Lauridtz 
Jørgensen Lunde, som døde Anno 1634. 
Den første och tiuende Martii, ejusdem 
[dvs. samme, underforstået samme år] 
Er Jeg uverdig Gøde Hanssen I Jesu 
Naffn, kaldet till samme Sogner.

Epithaphier Er der ingen I den Ny 
Kircke ved Kiørupgaard Som Wel-
borne Her Moridtz won Putbusch Lod 
opbygge, och Hans Søn Welborne her 
Claus won Putbusch Lod fuldferdige 
och herligen baade uden og Inden staf-
fere.

Anno 1602, dend 13. Søndag effter Tri-
nitatis, Som vor dend 29. Augustii bleff 
der giort først tienniste baade for Al-

 Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1780 med de gamle kirkesteder og landsbyerne, som omtales 
i indberetningen til Resen 1667. Moltkenborg (”Molkenborg”) er nuv. Egebjerggård, tidl. Einsidelsborg, 
navngivet efter Joachim Godske Moltke, der ejede gården 1781-95. Kirkesignaturen forneden markerer 
Hundstrup Kirke, nuv. Krogsbølle Kirke, og ved siden af er anført det tidligere hospital på stedet. Bede-
huset ved Agernæs indrettedes – navnlig til brug om vinteren – efter nedlæggelse af Agernæs Kirke o. 
1600, hvorved menigheden henvistes til den nyopførte Kørup Kirke, som beskrevet i indberetningen. 
Krogsbølle Sogn udgøres af de tre gamle Sogne: Agernæs, Kørup og Hundstrup.
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teret Och paa Prædige stollen aff her 
Lauridtz Jørgensen Lunde Samme-
stedtz.
Paa Tornet offuer Samme Kiercke dør 
Er Ind Muret En Steen, huor paa er 
udhuggene disse effter følgende ord: 
1579 Lod Erlig och Welbiurdige Mand 
Moridtz Putbusch til Kiørup, Høuidtz 
Mand paa Traneker, Med Sin kiere 
hustru, fru Magdalene Sested opbyge 
och begyntte dette Huus.
Mere kand icke Leses, baade fordi det 
er Noget høyt oppe och ere di andre 
bogstaffuer Med Mos offuer grode, 
at Mand icke kand kiende Mange aff 
dennem.         

Wdi det Sogen Ere 2 Landsbyer, Ager-
nes och Tørrise. Agernes siuffnes at 
haffue Sit Naffn aff agerne [agern], 
som woxe paa Ege, fordi paa Neset er 
Ingen bøgge schoff, Men Ege schoff. 
Tørrise Er Saa kaldit aff Tørre [tørv] 
som graffues wid Søen till Ilde brand 
[brændsel] och anden brug.

Wdi Hundstrup Sogen Ere disse 4 
smaa Landtz byer :
1. Borris, Saaledes kaldet af Borrer 
[burrer] Som voxe paa Skrepper wid 
Søen.
2. Krogsbye aff En Krog Som den Lig-
ger i, efftersom Veyen till andre byer 
Løber der Igennem, formedelst Mo-
ratzer som er vid byen baade øster 
och vester.
3. Gundstrup, aff Gunde /: Maasche :/ 
Som der først kand haffue bygt.
4. Gyndstrup eller Gandsdorph, fordi 
der Er beleiligt for gies [gæs], Som der 
haffuer baade fersch och Salt Vand. 
4 Steen dyser och Høye findis Sønden 
Egebierg och Lundene icke Langt fra 

huer andre, den Ene kalles Saxagers 
Høy /: Maasche :/ aff en kempe vid 
Naffn Saxe, som der kand verre be-
graffuen, och er Sat om kring med 
store kampe steene di andre 2 ere och 
satt med stene, Saavel som den fierde, 
men offuen paa den høy Ligger Nogle 
store stene, och paa dem er en stor 
bred steen siuffnes fordom tid at haf-
fue verret et offer Sted. 

I Agernes schoff och paa feleden ere 3 
Steendyser Med steen omkring satte, 
saa vell som och paa Marcken 3 Ste-
der.

I samme schoff haffuer werret En 
Brynd, icke Lenge siden, Som di gamle 
kalled Greff Iepes Brynd, och berettes 
at samme Gref Iepe, med sin Greffinde 
Fru Ladisse haffuer boet der, huilcken 
Greffue och Grefinde ere begraffne 
uden for Hiastrup Kircke dør, paa 
Kircke gaarden, huor 2 store steene 
Ligger paa deris graff. Det vor deris 
Sogen Kircke, Efftersom der paa den 
tid icke vor Kircke Nermer, Och haf-
fuer greffuen giffuen till samme Hia-
strup Kircke Agere och Enge, Liggen-
des paa Agernes och Tørridse Marcke 
aff huilcke der giffuis till Kircken Aar-
ligen 18 Skp. Biug.

Agernes Presteg(aard)
dend 18. xbr. [december] an(n)o 1667                      
Giøde Hansen
Past. ibid. m.m.18

Det bemærkes, at på trods af de omskif-
telige Sogne- og kirkeforhold er præste-
gården fortsat i det gamle hovedSogn 
Agernæs. Gøde Hansen har overladt en 
kopi af det indberettede til kirkeherren 
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på Egebjerggård, den yngre Mourids Po-
debusk, der ligeledes egenhændigt har 
påtegnet indberetningen med ordene: 
”Dette er en Rigtig Copie aff det som 
Her Gøde haffuer ladet mig se”. Siden 
har indberetningen henligget i godsar-
kivet og er blevet opført i de skiftende 
ejerskabers arkivregistraturer med bl.a. 
ejendomsbreve og tiende- og patronats-
rettigheder til de underlagte kirker.19

 Som nævnt følger Gøde Hansens 
indberetning de specifikke punkter, som 
Resen ønskede oplysning om, jfr. brevet 
af 2. februar 1667, og den giver samtidig 
et godt indtryk af, hvilke typer medde-
lelser Resen har modtaget fra præsterne 
over det ganske land som svar på sin 
udsendte forespørgsel til brug for Atlas 
Danicus. Et iøjnefaldende og interes-
sant træk ved indberetningen om Ager-
næs og Hundstrup Sogne er i øvrigt de 
mange meddelte, folkeetymologiske for-
klaringer på de lokale stednavne. Resen 
havde specielt efterspurgt oplysning om 
landsbyernes navne og deres oprindelse, 
jfr. pkt. 4 i henvendelsen til præsterne, 
hvilket Gøde Hansen har uddybet med 
sine forklaringer på byernes navne. Flere 
af dem fantasifulde, men også flere som 
stemmer overens med nugældende nav-

neforklaringer.20 
 Krogsbølleindberetningen har i øv-
rigt ikke sat sig spor i det bevarede mate-
riale til Resens Atlas for Fyn. 

Runeindskrifter
Mange steder i Resens Atlas ses illustra-
tioner af landsdelenes runestene med de 
billeder som oprindelig havde været be-
nyttet til Ole Worms runeværk fra 1643, 
Monumenta Danica, ligesom de med-
delte oplysninger om indskrifterne er 
gengivet efter teksten hos Worm.21 Det 
var Resens ambition at kunne supplere 
Ole Worms værk og bringe nye hidtil 
ukendte indskrifter, som han efterspør-
ger 1667 ”paa Steene i Marchen, eller 
andetstedtz, huorpaa ere gamle Rune-
bogstaffuer, som iblandt Wormii Mo-
numeta ey findis”, og Resen fortsætter 
i spørgelisten til præsterne ”Huis nogle 
Inscriptiones findes, som iche for Bog-
stauffernis gamle Skrifft læsis kand, 
beder jeg at Steder huor saadan en In-
scription er, motte antegnis”.22

 En sådan indberetning kan udlæ-
ses af den udgivne tekst til Resens At-
las. Det drejer sig om Sognepræsten i 
Vester Skerninge, der indberetter om 
en runeindskrift på et røgelseskar, der 

Runeoptegnelsen 1687 fra Bregninge, som gengivet i manuskriptet AM 360, fol., efter Sognepræst Lu-
coppidans indberetning om den nyfundne runegravsten. Resens Atlas er her kilden til den første omtale 
af runeindskriften. Foto:
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findes i annekskirken i Ulbølle. Nogle 
få runetegn er aftegnet i manuskriptet 
og gengives i udgivelsen (Resen s. 303). 
Resen bemærker hertil, at ”den øvrige 
ordlyd er ikke kommet mig i hænde” og 
henviser således til den modtagne ind-
beretning, der formentlig kan henføres 

til 1667 og må være fra præsten Gregers 
Knudsen Krag, der var Sognepræst her 
fra 1645 til 1681. Det omhandlede rø-
gelseskar, der nu er på Nationalmuseet, 
hører til den særlige sydfynske gruppe af 
røgelseskar fra romansk tid omkr. 1250, 
udført af den samme mester, Jakob Rød 
fra Svendborg.23 Sognepræsten i Vester 
Skerninge har fulgt Resens opfordring 
til at indberette om ellers ukendte rune-
indskrifter, og oplysningen fra Resens 
Atlas er den ældste omtale af røgelses-
karret med runeindskrift, som det også 
nævnes i værket Danmarks Runeind-
skrifter.24

Runestenen fra Bregninge
Som tidligere berørt indledte Resen så 
sent som i 1686 yderligere en indberet-
ningsrunde til supplement af det hidti-
digt indsamlede materiale til Atlas Da-
nicus. Der efterspørges oplysninger om 
historiske steder og lokaliteter rundt 
om i Sognene, og ikke mindst de enkel-
te områders naturgivne ressourcer og 
forekomster af mineraler, flora og fau-
na osv. Resens henvendelse til biskop-
perne i efteråret 1686 indledes således: 
”Var at ynske, at en hver Episcopus i sit 
Stift, Ved sin Præpositus eller Curieusse 
Præster, eller andre beqveme Personer, 
Vilde lade optegne, hvis der var i dieris 
district, som enten var forefalden in hi-
storia eller endnu findes in naturalibus, 
nemlig animalibus, piscibus, plantis, 
mineralibus etc.” og følges af en længere 
spørgeliste med eksempler på hvilke ty-
per oplysninger der ønskes indberettet.25 
Med baggrund heri findes landet over 
en række indberetninger fra 1687, med 
speciel vægt på naturiagttagelserne, men 
intet heraf kan henføres til det fynske 
område.

Tegning af Bregningestenen fra Peder Jensen 
Lucoppidans indberetning til stiftet 1707. I fortolk-
ningen af indskriften læser Lucoppidan mands-
navnet Sven som Esven, da han har opfattet 
korsmarkeringen i begyndelsen som runetegnet 
’E’. Figurtegningen er i øvrigt på tegningen vendt 
på hovet i forhold til gravstenen, der nu til dags 
findes i våbenhuset i Bregninge Kirke, Tåsinge.
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Derimod kan en særlig interessant ind-
beretning fra 1687 spores gennem det 
øvrige Resenmateriale, nemlig i manu-
skriptet til den trebinds forkortelse af 
Atlas Danicus, som Resens enke for-
anstaltede. Dette arbejde blev udført af 
teologen Christen Nielsen Aarslev og 
forelå afsluttet 1692. I forhold til Bruns-
mands redaktion medtog Aarslev yder-
ligere dele af Resens oprindelige mate-
rialesamling og ses desuden flere steder 
at have benyttet de aktuelt indkomne 
historisk-topografiske indberetninger 
fra 1687. Aarslevs manuskript findes 
fuldt bevaret i original version i tre bind, 
hvoraf Fynsdelen findes i Den Arnamag-
næanske Samling på Københavns Uni-

versitet.26 Jacob Isager har i noterne til 
Resens Atlas: Fyn som tillæg til hoved-
manuskriptets tekst tilføjet oversættelse 
af oplysninger fra dele af Aarslevmanu-
skriptet (AM 360), og her citeres som 
note 580 (Resen s. 326) en længere be-
skrivelse af Tåsinge, som på afgørende 
vis supplerer den egentlige beskrivelse af 
øen, som den indgår i udgivelsen af Re-
sens Atlas: Lolland-Falster, Langeland, 
Tåsinge m.m.27

Det indberettede fra 1687 er meddelt af 
Sognepræsten Peder Jensen Lucoppidan 
(1651-1717), der 1679 havde efterfulgt 
faderen i præsteembedet ved Landet og 
Bregninge kirker. Han nævnes blandt 

 Insul Fionia. Håndkoloreret kort 1686 til brug for Resens Atlas Danicus. Foruden træsnitsillustrationer 
og de store kobberstik af byerne var det også planen at fremstille kort over de enkelte landsdele til brug 
for Resens Atlas. Blandt forarbejderne er dette farvelagte kort fra 1686 over Fyn og omliggende øer, 
tegnet af Johan Huusman. Foto: Det Arnamagnæanske Institut.
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tidens lærde med særlig interesse for hi-
storie og genealogi. Specielt interessant i 
indberetningen fra 1687 er den helt ak-
tuelle opdatering af kirkeforholdene på 
Tåsinge, hvor de tre Sognekirker Breg-
ninge, Landet og Bjerreby nævnes, og 
det tilføjes, at ”Her foruden har den ædle 
hr. Niels Juels fromme sind foranlediget 
ham til at opføre en ny kirke ved Valde-
mars Slot, og den blev højtideligt indviet 
i 1687.” Af særlig antikvarisk interesse er 
desuden, at Lucoppidan– ligeledes ’frisk 
fra fad’ vedrørende Bregninge Kirke – 
har oplyst, at ”på kirkegården ved kirkens 
nordmur blev der i 1687 opgravet en sten 
med runeindskrift. Den er rektangulær, 
aflang og flad, ca. 4 rhinske fod i længden 
og over en fod i bredde og tykkelse. In-
skriptionen er denne:” [her følger rune-
tegnene]. Aarslevteksten oplyser videre 
at ”Det betyder ifølge Peder Jensen Lu-
coppidan: Esven Salers lod den opstille 
for den unge Helge Tirake, og huggeren, 
mester Bo gjorde mig. Selve ordlyden 
er: Esven Saler-Sven si ferhe unge Helge 
Tirake aug Risthner Mester Bo guorde 
mik.”  (Resen s. 326, suppleret efter ma-
nuskriptet AM 360) Den gængse læsning 
er i dag – efter Danmarks Runeindskrif-
ter – således: Sven Sassersøn ligger her 
under. Helge Degn ristede mig, Mester 
Bo gjorde mig. Dateringen er stilmæssigt 
tiden omkr. 1200.28

 Vi har her i indberetningen at gøre 
med den tidligste omtale af fundet af den 
enestående romanske gravsten med ru-
neindskrift fra Bregninge Kirke, og sam-
tidig den tidligste aftegning og læsning 
af runerne. Fundåret 1687 og den tidlige 
omtale har ikke været kendt af Danmarks 
Runeindskrifter, og i det hele viser ind-
beretningen Peder Jensen Lucoppidans 
antikvariske interesse og hans omsorgs-

fuldhed i forhold til indberetning af det 
spektakulære fund. 
 Lucoppidan har også senere beret-
tet om runestenen i den ovenfor omtalte, 
regionale indberetningsrunde for Fyens 
Stift 1706/07, hvor det anføres, at han 
selv fandt stenen ”for nogle år siden”, og 
inskriptionen tolkes lidt anderledes end 
læsningen fra 1687.29

Resens Fynskort
Ligesom Resen havde sikret sig billedma-
terialet fra Ole Worms runeværk fra 1643, 
havde han også planer om at pryde Atlas 
Danicus med topografiske landkort over 
de enkelte stifter. Til dette formål havde 
Resen allerede 1674 erhvervet kartogra-
fen Johannes Mejers detailkort over de 
danske herreder, opmålt i 1650’erne. Ar-
bejdet med kopiering og sammentegning 
af Mejers kort blev lagt i hænderne på 
Johan Huusman, der som universitetets 
kobberstikker ligeledes forestod tilret-
telægningen af de store kobberstik med 
byprospekterne, hørende til Resens Atlas. 
En kontrakt omkring afslutning af arbej-
det med landkortene blev indgået mel-
lem Resen og Huusman i foråret 1687, og 
ligesom ved præsternes indberetninger 
henvendte Peder Resen sig atter en gang 
til biskopperne om hjælp til vejledning og 
til overnatning og transport for Huusman 
og hans hjælpere, der skulle rejse rundt 
for at revidere kortene. Det hedder heri, at 
Huusman anbefales ”til Præsternes gode 
affection, at de hannem troelig vilde Un-
dervise, hver om sit Sogns Beskaffenhed, 
Byers, Bjerges, Dyssers, Aaers og andre 
notable Tings Situation og Gelegenhed til 
Atlantis Danici fuldkommenhed”, og at de 
ham ”med Spise, Natteleje og Fording-
skab frie fra sig, Kongelige Mayestæt til 
Gefald, vil befordre”.30 
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Johan Huusman fortsatte arbejdet med 
kortene til Atlas Danicus efter Resens 
død, men da Aarslev i 1692 havde afslut-
tet den forkortede trebinds redaktion, 
var Resens enke også død, og projektet 
opgivet. I 1695 udgav Huusman et nyt 
oplag af værkets kobberstik med enkelte 
tilføjede plancher i forhold til Resens 
egen prøveudgivelse fra 1677. 
 Kun et fåtal af de planlagte topo-
grafiske kort blev færdiggjort som kob-
berstik, og for de egentlige stiftskort 
foreligger kun kortmanuskripterne, der 
som håndtegninger indgår i en samling 
af materialer til Resens Atlas, som findes 
i den tidligere nævnte Arnamagnæanske 
Samling. For Fyn og ligeså for Lolland-
Falster findes kortene i form af kolore-
rede håndtegninger i stort format, begge 
dateret 1686, men som stort set har væ-
ret ubemærkede af kortforskningen, og 
som hidtil har unddraget sig den lokalhi-
storiske interesse.31

 I den foreliggende form skal kortet 
over Fyn med betegnelsen ”Insul Fionia” 
Anno 1686 sikkert ses som et forarbejde 
af Huusman på baggrund af Mejers for-
læg, men kortet blev aldrig færdiggjort 
og derfor heller ikke udført som kobber-
stik. Dette håndtegnede og kolorerede 
forarbejde til kortet over Fyn hørende til 
Resens Atlas er derfor det eneste, der ek-
sisterer.32

 I Jacob Isagers udgave af Resens At-
las: Fyn (1984) er gengivet et kort over 
Fyn med omliggende øer, som det findes 
i det udgivne manuskript, der som tidli-
gere nævnt er samlet i 1750’erne (Resen 
s. 41). Det af Jan Jansonius’ bekendte 
kort over Fyn, Langeland, Ærø og Als 
fra 1647, og kobberstikket, der er ind-
sat i Thurahs manuskript, er i nytryk fra 
1681 ved den engelske forlægger Moses 

Pitt. Det af Huusman udarbejdede kort 
derimod, - fremstillet specielt til brug for 
Resens Atlas, har formentlig ikke været 
kendt af Thurah, eller det har ikke væ-
ret anset for egnet, da det jo kun forelå i 
den håndtegnede, kolorerede udgave. Og 
Huusmans kortarbejder og kortet ”Insul 
Fionia” 1686 er heller ikke nævnt i ud-
givelsen i 1984 af Resens beskrivelse af 
Fyn.      

Som det således er tilfældet med Resens 
Fynskort, er det også for det indberet-
tede materiale, som her er fremlagt, mu-
ligt at påvise nye kilder til oplysning om 
Peder Resens netværk af meddelere, og 
tilvejebringe ny og ajourført viden om 
tilblivelsen af storværket Atlas Danicus, 
der til stadighed fremstår som et af de 
mest fascinerende danske bogværker fra 
den tidlige enevælde: ”I styrke og svag-
hed et barn af det 17. århundrede, stort i 
sit anlæg, svulmende af stof, over evne” 
som det tidligere er blevet karakterise-
ret.33 Atlas Danicus fremstår i det hele 
som et selvstændigt udtryk for datidens 
viden og lærdom; og ingen vil vel i dag 
ukritisk anvende Resens oplysninger 
uden først at have søgt at kontrollere 
dem ad anden vej og komme bag om kil-
derne, ligesom det gælder for de øvrige 
topografiske værker tilbage i 1600- og 
1700-tallet. Først da kender man vær-
kernes rette værd og ved, hvor megen lid 
man tør fæste til deres ord og billeder. 
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