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Lokalhistorikeren som forsker og skribent
Af Knud Prange

Der forskes og skrives lokalhistorie i Danmark 
som ingen sinde før. Man kan umiddelbart 
glæde sig over denne frodighed, men man kan 
også drøfte hvorfor og hvordan vi forsker og 
skriver. Det at noget er gammelt, betyder jo 
ikke nødvendigvis at det også er interessant. 
Der kan fremskaffes adskillig viden om forti
den, som der ikke er nogen grund til at drage 
frem. Det vi forsker i og skriver om, skulle vel 
gerne tale til tanken eller følelsen, helst måske 
til begge dele. Ofte er det nok en vag nysger
righed der får os til at arbejde med fortiden. 
Efterhånden indsnævres så arbejdsområdet, 
geografisk, emnemæssigt eller kronologisk, 
uden at vi altid præcist kan sige hvordan 
denne proces former sig. Da den franske ma
ler Renoir blev spurgt om hvordan han male
de, svarede han: Som fuglene synger. Mange 
lokalhistorikere ville nok svare på en lignende 
måde, hvis man spurgte dem ud om deres 
arbejdsmetoder. De har »blot« villet fortælle 
enkelt og sagligt om fortiden, dens menne
sker, tilstande og begivenheder. Så let slipper 
vi dog ikke uden om de mere teoretiske pro
blemer. Hver gang vi beskæftiger os med for
tiden foretager vi jo nemlig en række valg, for 
exempel af synsvinkler eller problemstillin
ger. Man kan selvfølgelig skrive uden at være 
sig bevidst at man har valgt og uden nærmere 
eftertanke, men i så fald risikerer man let at 
blive et offer for sine egne eller sin tids for
domme.

Vore egne fordomme (ordet skal opfattes 
bogstaveligt og ikke nedsættende) er endda 
ikke de værste. Hvis vi ikke selv er klar over at 
vores arbejde kan fa slagside på grund af vore 
politiske, religiøse eller sociale standpunkter, 
så skal andre nok gøre os opmærksom på det.

Værre er de fordomme som er fælles for vor 
tid; de synspunkter ingen sætter spørgsmåls
tegn ved eller tager op til debat. Derfor er det 
godt at de principielle problemer -  som for 
exempel: hvad er lokalhistorie, og hvorfor og 
hvordan skal vi dyrke faget? -  drages frem til 
diskussion. De sidste hefter af dette tidsskrift 
har således bragt nogle synspunkter, som bå
de kan virke inspirerende og provokerende.

»Herremand« contra »bonde« eller 
professionel og amatør
I artiklen »Fagmænd og amatører« hævder 
kandidatstipendiat Thorkild Kjærgaard, at 
der er en »vis spænding« på det lokalhistori
ske arbejdsområde. Det skyldes ikke spørgs
målet om lokalhistoriens berettigelse, men 
»om måden den skal gribes an på.«1 Ud
gangspunktet er en barsk anmeldelse fra 
1879, hvori den senere rigsarkivar Bricka gav 
udtryk for, at han ikke satte pris på amatørhi
storikernes indsats. Og Thorkild Kjærgaard 
fortsætter: »Ligesom Bricka havde anset det 
for sin selvfølgelige ret at bortdefinere ama
tørhistorikernes arbejdsområde som historisk 
uinteressant, således anså mange af hans ef
terfølgere det for deres soleklare ret at be
stemme, hvordan fagets bønder skulle gribe 
deres arbejde an, så det kunne, med Johan 
Hvidtfeldts ord, »yde støtte til den videnska
belige forskning.«« Hvidtfeldt og andre til
lægges den opfattelse »at de professionelle hi
storikere har ubetinget fortrinsstilling i histo
rikerverdenen. De, og andre med dem« -  »i 
mere afdæmpet form« for exempel underteg
nede -  »har taget det som en selvfølge, at

Knud Prange, f. 1930, mag.art. i historie (Århus) 1956, lektor ved faget historie, Københavns universitet, leder af 
lokalhistorisk afd., Historisk institut. Manuskriptet afleveret oktober 1977.

1. Thorkild Kjærgaard: Fagmænd og amatører. Om herremænd og bønder i den danske historikerverden. Fortid og 
Nutid, bd. 26, 1976, s. 507-15, s. 507.
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K nud Prange

fagets akademisk dannede udøvere har myn
dighed til at definere historien og dens opga
ver, og at disse (skiftende) definitioner til en
hver tid har (eller burde have) gyldighed for 
alle, der dyrker historie, altså også for ama
tørhistorikeren. Hvad er historisk interessant, 
hvad er historisk uinteressant? Hvilke opga
ver skal løses, hvilke er det ikke værd at be
skæftige sig med? Hvordan skal opgaverne lø
ses? Det afgør faghistorikeren ikke bare for sig 
selv, men også for amatørhistorikeren.«2

I modsætning hertil nævnes, at der også er 
en vis tradition for at faguddannede har mod
sat sig »ønsket om at presse de akademiske 
normer ned over den folkelige historieskriv
ning.« Som exempel nævnes professor »Knud 
Fabricius, i mange år Fællesforeningens se
kretær . . .«. »Han tænkte i andre baner og 
håbede at kunne bygge broer . . . mellem vi
denskaben og den folkelige forskning. I denne 
retning har også mange andre faguddannede 
virket, bl.a. gennem Fællesforeningen og dens 
tidsskrift, Fortid og Nutid.«3

Nu kunne man afvise denne modstilling af 
to historikergrupper som skæv, blot ved at 
henvise til at også Johan Hvidtfeldt og un
dertegnede hører til i kredsen omkring Fæl
lesforeningen. Hvidtfeldt som sekretær og re
daktør i 4 år og formand i 16 år, (hvad Kjær- 
gaard desværre ikke har oplyst i sin artikel) 
og jeg som sekretær og redaktør i sammenlagt 
17 år. Der er imidlertid principielle og kon
krete grunde til at tage Kjærgaards opfattelse 
op til nærmere diskussion.

Først må jeg dog komme ind på et andet 
spørgsmål. Thorkild Kjærgaard taler om 
»herremænd og bønder i den danske histori
kerverden« eller om »fagmænd og amatø
rer«.4 Jeg vil foretrække at skelne -  i den ud
strækning der overhovedet er grund til at 
skelne -  mellem professionelle og amatører. 
Det er nemlig langtfra givet at den ene gruppe 
er bedre fagmænd end den anden. Strengt ta
get er lokalhistorie slet ikke noget enkelt fag.

Jeg har i anden sammenhæng skrevet at den 
geografiske indsnævring tillader (og kræver) 
en inddragning af flere fagområder. Ingen lo
kalhistoriker undgår at bevæge sig ind på fag
områder der ikke er hans egentlige . . .5. Eller 
som førstelærer H. K. Kristensen har udtrykt 
det: »Der er jo så mange ting en lokalhistori
ker skal kunne. Han skal helst være så meget 
arkæolog at . . ., han skal kunne læse gotisk 
skrift, kende de almindeligst forekommende 
udtryk i ældre dansk, kunne sin kunsthistorie, 
være inde i landbolovgivning -  ja, i det hele 
taget var det selvfølgelig bedst om han beher
skede alle mulige videnskaber, dog måske 
med undtagelse af atomteori!«6 Nogen all
round uddannelse til lokalhistoriker findes 
altså ikke. De kundskaber og færdigheder der 
kræves af en lokalhistoriker kan erhverves på 
flere måder. En uddannelse som historiker 
eller etnolog er for exempel ikke dårlig, men 
selvstudium og erfaring kan ligeledes føre 
vidt. Frem for folks examensbeviser foretræk
ker jeg at se på deres arbejde. Heller ikke alle 
de folk der har været eller er ansat ved de 
historiske institutioner har fået en uddannelse 
der sigter mod (lokal) historisk arbejde. 
Blandt museumsinspektører finder man ar
kæologer, etnologer, etnografer, arkitekter og 
en magister i sammenlignende litteraturvi
denskab. Arkivvæsenet har haft ansat juri
ster, teologer, sprogfolk og filosoffer. Blandt 
rigsarkivarerne var Svend Aakjær filolog, V. 
A. Secher jurist og A. D. Jørgensen havde 
præliminærexamen. I det følgende vil jeg 
derfor bruge betegnelserne professionelle om 
dem der har (lokal)historie som erhverv, og 
amatører om dem der har et andet erhverv og 
kun beskæftiger sig med (lokal)historie af in
teresse for emnet.

Ordvalget er ikke helt uden betydning. 
Thorkild Kjærgaard skriver at Johan Hvidt
feldt vil bestemme hvordan fagets »bønder« 
skal gribe deres arbejde an. Men den artikel 
der henvises til hedder »Samarbejdet mellem

2. Sammesteds, s. 509 og 510.
3. Sammesteds, s. 51 Of.
4. Sammesteds, s. 507.
5. Knud Prange: Om lokalhistoriens dokumentationsbehov. Informatik og dokumentation om folkelivet (seminarrap

port), 1975, s. 37f.
6. H. K. Kristensen: Lokalhistoriske problemer. Fortid og Nutid, bd. 17, 1947, s. 35-44, s. 38.
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rigshistorikere og lokalhistorikere.«7 Hvidt- 
feldts udgangspunkt er, at der efter hans 
mening er for lidt samarbejde mellem lokalhi
storie og rigshistorie. De professionelle histo
rikere får at vide at de ved udforskningen af 
landets indre historie »ofte er kommet til 
kort«. Den landbrugshistoriske litteratur »li
der af betydelige mangler«. . . . »Mange af de 
ældre historikere betragtede på en måde de 
historiske problemer udefra . . :« Historikerne 
har »på grund af en svigtende erkendelse« af 
de økonomiske problemers betydning »for
sømt behandlingen deraf« . . . »Det er lige
som man i historiske kredse i hovedstaden 
endnu ikke rigtig har gjort sig fortrolig med 
deres [landsarkivernes] existens og endnu 
mindre med deres betydning.«

Vejen frem er enkeltundersøgelser. Her kan 
der læres af den arkæologiske forskning. »Vi 
ved alle« -  siger Hvidtfeldt -  »i hvor høj grad 
amatører rundt om i landet har ydet den ar
kæologiske fagvidenskab tjenester, som næp
pe kan overvurderes . . .«. Hvis de lokalhisto
riske arbejder skal kunne støtte den viden
skabelige forskning må de opfylde 3Jkrav. 1. I 
udvælgelsen af emner må der skelnes mellem 
væsentligt og uvæsentligt. Hvis man tænker 
på at udgive noget, må man gøre sig klart: 
»Har dette nogen historisk betydning?« 2. 
Med hensyn til at udvælge kilder lider mange 
lokalhistorikere af en fejl »som man iøvrigt 
også træffer hos rigshistorikere«: trangen til at 
udgive er alt for stor i forhold til lysten til at 
bearbejde. »Men når man vil fremlægge sit 
arbejde på tryk, har man dog også en vis mo
ralsk forpligtelse til at udnytte det væsentlig
ste af kildematerialet.« 3. Hvad endelig be
handlingen af kilderne angår, hedder det, at 
det ikke er nok at excerpere et stort materiale 
og så sætte excerpterne sammen på en eller 
anden mere eller mindre tilfældig måde, 
»man må give en sammenhængende fremstil
ling . . .«.

Hvidtfeldt skriver, at der sikkert er nogle 
der — for exempel gennem artikler i lokalhi-
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storiske årbøger -  gerne vil være med til at 
løse opgaverne. Specielt peges der på lærerne 
i historie ved statsskolerne, ældre historiestu
derende eller yngre kandidater med historie 
som fag. Er det da meningen at årbøgerne 
skal ensrettes -  spørges der til sidst i artiklen: 
»Og jeg vil svare med et afgjort nej. . . .  Nu er 
der jo slet ikke tale om at der skal skrives 
større videnskabelige afhandlinger i årbøger
ne, kun artikler som kan bruges af den viden
skabelige forskning. Og sådanne artikler kan 
godt skrives således at de interesserer dem, 
der virkelig har en dyberegående historisk 
interesse. Men det kan aldrig være meningen 
at årbøgerne skal være fyldt med afhandlinger 
af denne art. Man må bringe forskelligt stof 
fordi læsekredsen er så forskelligartet og for
drer mangeartet stof. . . . Men selvom man 
også for fremtiden fastholder mangfoldighe
dens program, er der dog intet i vejen for at 
man . . . arbejder på at hæve niveauet og få 
etableret et samarbejde . .. .«.8

Jeg har gjort så meget ud af Hvidtfeldts 
afhandling fordi den på mange måder er ty
pisk for en holdning, der i årevis har præget 
Dansk historisk Fællesforening. Det fore
kommer mig svært at tolke den som et udtryk 
for en selvfølgelig opfattelse af »at fagets aka
demisk dannede udøvere har myndighed til at 
definere historien og dens opgaver, og at disse 
definitioner til enhver tid har gyldighed ... for 
amatørhistorikeren.«9 Hvidtfeldt udtrykker 
håb om at nogle af de lokalhistoriske artikler 
kan bruges af forskningen. Flere af amatører
ne går langt videre. Redaktør P. Eliassen 
skrev i 1917 at årbøgerne skulle »ialtfald for 
en væsentlig del have betydning for fremtiden 
og kunne benyttes som brugbart materiale af 
de virkelige historikere«.10 Og førstelærer
H. K. Kristensen taler om at den ene af de 
opgaver »der må stilles« sognehistorien og 
amtsårbogen er, at »den har hjulpet viden
skaben«.11 Andetsteds skriver den samme 
amatør: »Lokalhistorikeren må nemlig godt 
vide, at også han skal være med til at slæbe

7. Johan Hvidtfeldt: Samarbejdet mellem rigshistorikere og lokalhistorikere. Fortid og Nutid, bd. 14, 1942, s. 206-25.
8. Sammesteds, s. 211-19 og 224f.
9. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 510.

10. P. Eliassen: Redaktionsproblemer og redaktionsopgaver. Fortid og Nutid, bd. 1, 1917, s. 246-48, s. 246.
11. H. K. Kristensen, anførte artikel s. 39.

3 l‘ 483



K nud Prange

sten til den bygning, menneskelig viden rejser 
sig.«12 I en artikel om de amtshistoriske år
bøgers opgaver skrev overlærer Ole War- 
thoe-Hansen at en årbogsartikel også skal 
kunne bruges af den historiker der søger efter 
lokale, kontante oplysninger. Årbøgerne skal 
»i stedse højere grad stå som bærere af en 
kulturtradition, der i lige grad har blikket 
vendt mod den historiske videnskab og den 
folkelige oplysning.«13

Jeg deler fuldt ud den tankegang der ud
trykkes i disse citater. I det lille skrift Lo
kalhistorisk Afdeling udsendte ved sin ind
vielse i 1971, skrev jeg som afslutning: »Som 
det vil være fremgået kan den moderne lokal
historiker med glæde vedkende sig denne 
dobbeltopgave. Der går en lige linje fra de 
tanker der blev fremført for 30 år siden 
[blandt andet Johan Hvidtfeldts oven for cite
rede] til de tanker der i dag placerer lokalhi
storien som en selvstændig videnskabelig dis
ciplin med eget ansigt og med egne arbejds
opgaver.«14 Når Kjærgaard derfor spørger, 
om det er urimeligt at tolke mit lille skrift -  
Fra »Frucktbar Herlighed« til herlig frugt
barhed -  som udtryk for at jeg giver de pro
fessionelle fortrinsret15, så må jeg svare: Det 
er aldeles urimeligt.16 Der kunne have været 
grund til at citere mine sætninger fra samme 
skrift: »En stor del af de områder, der her er 
berørt, har i høj grad måttet støtte sig på 
amatørernes arbejde: hvad de har indsamlet 
af skrevne og uskrevne kilder, hvad de har 
virket i organisationer og institutioner, og 
hvad de selv har publiceret. Både Danmarks
historien og lokalhistorien ville have været 
langt fattigere uden denne indsats. Men også

et stigende antal faghistorikere er med i ar
bejdet.«17 Den samme opfattelse har jeg an
detsteds udtrykt med ordene: »Det gælder for 
dansk historie i almindelighed, at resultaterne 
af de mange amatørers arbejde ikke kan vur
deres højt nok, og det gælder ikke mindst for 
studiet af slægt og lokalitet.«18

Samarbejdet og dets problemer
Der er god grund til at understrege -  som 
Kjærgaard også gør det -  »at de to historiske 
miljøer, det faglige og det amatøristiske [ikke] 
skal isoleres fra hinanden.« Han ser en værdi 
i, at fagmandens viden og erfaring, vedrøren
de kildernes indsamling og bearbejdelse samt 
stoffets præsentation formidles til amatøren. 
»Men de professionelle skal kun levere værk
tøjet, de skal ikke bestemme, hvad det skal 
bruges til -  de skal ikke definere den folkelige 
lokalhistoriske forsknings problemstillin
ger.«19 Synspunktet er nok værd at drøfte, og 
lad os derfor et øjeblik vende tilbage til den 
tidligere nævnte anmeldelse, hvor 
C. F. Bricka på det nærmeste myrdede lærer 
E. Garstensen: Hjørlunde sogns historie.20

Anmeldelsen er unægtelig skrevet med 
svovl og vitriol, men den er ikke enstrenget. 
Bricka har argumenter der er både fagligt be
grundede og ganske rimelige. Han taler om at 
der røbes »en sørgelig ringeagt for den grun
dige forberedelse, uden hvilken enhver ind
trængen i og forståen af fortiden er en umu
lighed.« Bricka kan ikke »føle taknemmelig
hed overfor mænd, som arbejde så at sige i 
blinde, som med gavnmild hånd udstrø sandt

12. H. K. Kristensen: Lokalhistorien og rigshistorien. Lokalhistorisk Journal 4. årg., 1975, s. 16-17, s. 17.
13. Rudolph Bertouch, H. K. Kristensen og Ole Warthoe-Hansen: Hvad vil vi opnå med den amtshistoriske årbog? 

Fortid og Nutid, bd. 23, 1968, s. 403-11, s. 410f.
14. Knud Prange: Hvorfor lokalhistorie? 1971, s. 29.
15. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 515, note 17.
16. Det er mig komplet ubegribeligt, at Kjærgaard skriver at det er, som om jeg »ikke ser den amatørhistoriske 

forskning«, men beskæftiger mig »indgående og indforstået« med faghistorikernes indsats. Fraregnet indledning og 
litteraturliste er det lille hefte på 12 sider. 2 sider handler om Lokalhistorisk Afdeling (artiklen er skrevet i anledning 
af dens oprettelse), og 7-8 af de resterende 10 sider handler om amatørerne og deres institutioner.

17. Knud Prange: Fra »Frucktbar Herlighed« til herlig frugtbarhed, »en ringe underretning om dansk lokalhistories 
gamle og nu værende tilstand.« Småtryk nr. 1, 1972, s. 92.

18. Knud Prange: Slægt -  miljø -  samfund. Småtryk nr. 2, 1972, s. 122.
19. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 513f.
20. C. F. Brickas anmeldelse af E. Carstensen: Hjørlunde Sogns Historie, Historisk Tidsskrift, 5. rk., 1, 1879, s. 705-21.
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og usandt, ret og vrangt i broget forvirring, 
som selv ringeagtende videnskabens krav 
. . .«.21 Professionelle -  og det gælder nok alle 
professioner -  bliver altid vrede, når andre 
ikke vil respektere håndværkets krav. De cite
rede ytringer begrunder Bricka udførligt. 
Carstensen har skrevet sognets præstehistorie 
uden at benytte Wibergs præstehistorie. 
Egentlige kildeskrifter overser han også, an
dre gengiver han unøjagtigt, han løber sur i 
forskelligt og synes i det hele taget at have 
haft svært ved at læse de ældre kilders gotiske 
håndskrift. På alle disse områder har Bricka 
let spil -  og formentlig ret. Det er andre for
hold der gør, at man læser anmeldelsen uden 
glæde. Adskillige steder gives der udtryk for 
meninger som vidner om personlig og faglig 
snæverhed. De kan i dag vanskeligt tolkes 
som andet end nedladende. Man kan blot ci
tere bemærkningen: »Vor gamle danske adel 
bedømt af bønder og skolelærere i det 19de 
århundrede! Hvilken nemesis!«22. Udtalelsen 
er ikke affødt af Carstensens bog. Der er 
nemlig ingen herregård i Hjørlunde sogn og 
altså heller ingen bedømmelse af adelige. Til 
gengæld er der en fyldig omtale af sognets 
bønder. Bricka finder de »tørre navnelister« 
uden interesse for en større læserkreds og han 
finder det overhovedet urimeligt at en bog om 
et enkelt sogn kan svulme op til 350 sider. Vi 
får navnene på hundreder af gårdmænd og 
husmænd, »hvad de have heddet, er aldeles 
ligegyldigt, de have aldrig tilhørt historien og 
ville aldrig komme til at tilhøte den. Så har 
den kinesiske kejserrække dog større betyd
ning for os.«23 Bricka har åbenbart slet ikke 
øje for de værdier der lå -  og ligger -  i lokalhi
storien, og det var han iøvrigt ikke ene om. 
Man kan kun, sammen med Thorkild Kjær- 
gaard, glæde sig over, at dette er en saga blot, 
og at »lokalhistorien [har] vundet borgerret 
ved historikernes højbord«24. Det kunne være 
interessant at få undersøgt hvorfor og hvorle
des det er sket. Givet er det, at man må være

amatørerne taknemmelig for at de har fortsat 
med at dyrke deres område, mere eller mind
re upåvirket af de professionelles manglende 
interesse. Men noget har det nok også bety
det, at der i de sidste slægtled har været en 
ganske livlig kontakt mellem amatører og 
professionelle. Jeg tror i hvert fald ikke at det 
er rigtigt, at de professionelle »stort set« har 
talt forgæves.25 Det lyder også umiddelbart 
overraskende når det sammesteds26 hedder, 
»at historikerfagets forholdsvis få professi
onelle udøvere kun kan tegne sig for en mind
re og endda faldende del af denne impone
rende lokalhistoriske produktion.« Det ville 
være spændende om Kjærgaard fremlagde si
ne tal. Inden for et begrænset område har jeg 
taget en stikprøve ved at gennemgå indholdet 
af 6 tilfældige amtshistoriske årbøger (Søn
derjylland, Hardsyssel, Skive, Præstø, Frede
riksborg og Holbæk) for 1966 og 1976. Artik
lerne fordelte sig på følgende måde efter for
fattere:

professionelle amatører i alt

1966 305 s. = 35 % 578 s. = 65 % 883 sider
1976 532 s. = 69 % 236 s. = 31 % 768 sider

Af amatørernes 236 sider i 1976 var endda de 
88 erindringer, kun 148 sider var egentlige 
artikler. Efter min mening ville det være be
klageligt, om disse tal er repræsentative. En 
nærmere analyse af årbøgernes indhold er 
særdeles ønskelig.

Jeg synes heller ikke det ville være rigtigt 
om de professionelle kun leverede værktøjet, 
uden at sige noget om hvad det Æatz bruges til. 
For at blive i det samme billede. Den der 
professionelt kan håndtere et værktøj, ja  må
ske har været med til at skabe eller videreud
vikle specialværktøj, kan måske give gode råd 
om hvordan værktøjet anvendes, så arbejdet 
går let og resultatet bliver bedst muligt. Sna
rere kunne man rette bebrejdelser mod den

21. Sammesteds, s. 705f.
22. Sammesteds, s. 707.
23. Sammesteds, s. 717, 707 og 710.
24. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 507.
25. Sammesteds, s. 510.
26. Sammesteds, s. 508.
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professionelle for at svigte, hvis han helt tav 
på dette område. Det er let nok at påvise at de 
professionelle til forskellige tider har haft 
skiftende opfattelser af, hvad der naturligt 
hørte ind under historiens arbejdsområde. 
Det er blot en anden måde at sige, at også de 
professionelle er mennesker og som sådan 
præget af deres tid og miljø. Præget kan -  som 
i tilfældet Bricka -  bevirke en snæverhed som 
lokalhistorikeren må gøre oprør imod. I det 
sidste århundrede er imidlertid stadig flere 
arbejdsområder anset for historisk relevante. 
Nye synsvinkler er anlagt, nye teknikker og 
metoder er udviklet. Resultatet er, at man 
stadig kan forøge sin viden om, og forståelse 
af fortiden. Forskningen kan i dag stille 
spørgsmål, som man ikke fandt på at stille for 
50 år siden, blandt andet fordi man ikke den
gang havde den metode der var fornøden for 
at finde svarene.

Det er langtfra al denne lyksalighed der er 
blevet til på universiteter eller blandt profes
sionelle. Det kan være tilstrækkeligt i denne 
forbindelse at nævne Troels-Lunds betydning 
for det kulturhistoriske studium. De professi
onelle har imidlertid en speciel forpligtelse til 
at være orienteret om udviklingen inden for 
deres fag. Mange af de nye synsvinkler og 
metoder kan imidlertid med held anvendes 
inden for lokalhistoriens område. Ville det da 
ikke være rimeligt, om den professionelle 
gjorde opmærksom på det og gjorde propa
ganda for sine idéer? I det øjeblik en amatør 
fremlægger sit arbejde på tryk, er der endnu 
et hensyn at tage, nemlig til læseren. Han har 
krav på at få noget af kvalitet. Ole Wivel skri
ver meget rigtigt i sine erindringer, at han 
ikke kan »få ind i sit hoved, at kvalitet skulle 
være udemokratisk . . . demokrati og kvalitet 
er uundværlige poler i det spændingsfelt, der 
er en af humanismens livsbetingelser . . . det 
er udtryk for menneskeforagt ikke at ville 
fastholde kravet til andre og sig selv om at yde 
det bedste man formår, i åndsliv såvel som 
håndværk, i kunst såvel som politik.«27

Lad os derfor drøfte mål og midler, men 
gøre det i gensidig respekt. Det er ikke frugt

bart at bebrejde hinanden de forskelle der kan 
være. Det er tvært imod forskellene der gør 
debatten levende og samarbejdet givende. 
Som forstander Solvejg Bording sagde til en 
højskolekollega: Det kan da kun gøre mig ri
gere, at du er anderledes. Den engelske pro
fessor i lokalhistorie, W. G. Hoskins citerer en 
overraskende bemærkning af Samuel Butler: 
»Der er ingen undskyldning for at amatørar
bejde er dårligt. Amatører undskylder ofte 
deres mangler med, at de ikke er professi
onelle; den professionelle kunne med større 
ret påberåbe sig, at han ikke er en amatør.« 
Hoskins siger, at der er meget sandt heri. Vi 
gør altid de ting bedst, som vi ikke gør for 
penge, eller som vi ikke er tvunget til at gø
re.28 At prøve at tvinge amatøren, er at berø
ve ham arbejdsglæden. Og dermed bliver 
hans arbejde for -  og med -  lokalhistorien 
meningsløst. Det er næppe heller nogen god 
idé at lade amatøren blive en slags mellem
tekniker der indsamler materiale, som den 
professionelle så kan bearbejde. Som en fore
dragstilhører engang sagde til mig: Lystfiske
ren overlader det jo heller ikke til erhvervsfi
skeren at trække sin snøre ind.

Lokalhistorien og kassation af 
arkivalier
Lige så nødvendigt som kravet om arbejds
glæde, er kravet om kvalitet. Omverdenens 
syn på det lokalhistoriske arbejde er nemlig 
ikke uden betydning. Som et væsentligt ex
empel herpå kan nævnes spørgsmålet om kas
sation af arkivalier. Mængden af arkivalier 
voxer så stærkt at kassation er en nødvendig
hed. Principielt sker der heller ikke meget ved 
at der foretages kassationer. Der findes vit
terligt store grupper af arkivalier, som næppe 
nogen ville drømme om at opbevare for tid og 
evighed. Det afgørende er: hvad der kasseres 
og hvad der gemmes. Når man overhovedet 
gemmer arkivalier på længere sigt, skyldes 
det hensynet til den historiske forskning. De 
arkivalier, forskningen har brug for, bevares.

27. Ole Wivel: Tranedans, 1975, s. 53.
28. W. G. Hoskins: Local History in England, 2. udg. 1972, s. 4.
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Men hvis en forskningsgren ikke kan begrun
de, hvorfor den ønsker bestemte kilder beva
ret, og ikke kan sandsynliggøre at studiet af 
netop dette eller hint har en vis almén interes
se, ja så står den svagt i kassationsdebatten. 
På dette punkt har lokalhistorien (og forøv
rigt også slægtshistorien) ofte trukket det 
korteste strå.29 Vore aktier har ikke altid stået 
højt i arkivkredse. På Arkivarforeningens se
minar i 1967 blev det for exempel foreslået 
som det idéelle »at arkiverne kunne omdannes 
til rene forskningsinstitutioner uden adgang 
for genealoger, lokalhistorikere og andre 
amatører.« Kræfterne kunne så i stedet an
vendes på »historisk forskning«.30

Så længe man følger daværende overarki
var Niels Petersens princip »at et arkiv skal 
have samme forskningsmæssige værdi efter en 
kassation, som f ø r « 3 * ,  er der ingen grund til 
beklagelse. Men princippet er åbenbart svært 
at hævde. Nuværende overarkivar Frank Jør
gensen har fremlagt en plan, hvorefter det 
skulle være muligt at bevare dele af ejen
domsvurderingsskemaerne. Skemaerne må 
altså have historisk værdi. Men det fremgår af 
planen, at »næsten alle vurderingsskemaer er 
hidtil blevet kasseret på nær den 1. vurdering 
og den 11. vurdering. Går det som hidtil, vil 
der ske det, at Statens Ligningsdirektorat af
leverer den 12. vurdering, som der kun kan 
blive plads til, fordi arkivet kasserer den 11. 
vurdering.«32 Noget lignende gælder selv
angivelserne »som ikke kan bevares i deres 
helhed, skønt de indeholder værdifulde op
lysninger.«33 Allerede i 1962 blev lignende 
betænkeligheder fremført af daværende over
arkivar C. Rise Hansen, som blandt andet 
foreslog at man standsede kassationer af fol
ketællinger og kreaturtællinger. Rise Hansen
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hævdede også, at hvis et materiale belyser en 
betydningsfuld side af samfundsudviklingen, 
så bør hele materialet bevares, og ikke blot 
prøver: »Det er ikke tilstrækkeligt at bevare 
arkivalierne fra Nørresundby, hvis der også 
bliver brug for det fra Aalborg«.34

Arkivalierne fra Aalborg skal ikke blot be
vares af hensyn til Aalborg-lokalhistorikere 
og befolkningen i Aalborg, men de skal også 
bevares af en anden grund. Det er nemlig 
særdeles væsentligt, som det er udtrykt af nu
værende overarkivar Erik Stig Jørgensen, »at 
man ved lokal- og socialhistoriske punktun
dersøgelser har brug for at alle relevante kil
der er bevaret fra samme geografiske område. 
Her vil en sampling [bevaring af repræsenta
tive prøver på kildematerialet] kunne være 
ødelæggende.«35 Hvis man arbejder med en 
undersøgelse af de økonomiske forhold i en 
bestemt lokalitet, kan man udmærket fa brug 
for såvel folke- som kreaturtælling og ejen
domsvurderingsskema og selvangivelse. I så 
fald hjælper det ikke, at man har bevaret 3, 5 
eller 10 % af disse kilder fra landet som hel
hed, hvis man ikke har bevaret dem fra den 
samme lokalitet.

Hvad kassationer angår, ved vi alle at der 
er begået svare synder i fortiden.36 Historike
re bør nok ikke være så optimistiske at tro at 
det kun var i 1700- og 1800-årene, der kunne 
ske fejlvurderinger. Nu afdøde overarkivar 
Aage Rasch har som exempel nævnt, at kas
sation i retsbetjentarkiverne fra Næstved har 
ødelagt et enestående materiale vedrørende 
garnisonsbyens socialhistorie. Efter at have 
gennemgået kassationsbestemmelserne efter 
1890 fandt han det chokerende at konstatere 
fantasiløsheden hos mange af dem der før i 
tiden havde givet kassationsbemyndigelser —

29. Ganske tilsvarende synspunkter har jeg fremført i det under note 18 anførte skrift, s. 122f. Det følgende afsnit bygger 
i høj grad på mit indlæg ved Arkivforeningens sjette seminar: Arkiv og forskning. Arkiverne og deres benyttelse 
(seminarrapport), 1976, s. 33-38.

30. Landsarkiverne som videnskabelige institutioner (seminarrapport), 1967, s. 12. Se også sammesteds s. 35.
31. Kassation af arkivalier (seminarrapport), 1970, s. 76.
32. Samme rapport, Frank Jørgensen: Bevaring af repræsentative prøver på enstypesager, s. 23-28, s. 24.
33. Sammesteds, s. 27.
34. Hvad kan vi -  og hvad bør vi redde af fortidens minder? (diskussionsreferat). Fortid og Nutid, bd. 22, 1963, s. 

17-22, s. 18f.
35. Kassation af arkivalier, 1970, s. 27.
36. Se for exempel sammesteds s. 70 -  samt indledningerne til adskillige arkivregistraturer.
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»alene dette, at så snart noget har overskrif
ten: Regnskaber, så skal det væk.«37

Det kræver nemlig fantasi at kunne kassere 
på en forsvarlig måde. Som professor 
H. P. Clausen har udtrykt det, »tager man 
ganske vidtrækkende afgørelser på fremtidens 
vegne uden at have betingelser for at vide, 
hvad den tids forskere kan og vil undersøge. 
Det er udtryk for en statisk opfattelse af, hvad 
historiens problemstillinger er; i en tid, hvor 
vi kan se dem og de tekniske muligheder for at 
formulere nye, i rivende udvikling. . . . Under 
alle omstændigheder er dette en debat, der 
må føres til bunds og det snarest muligt.«38 
Man kan kun beklage, at meget fa historikere 
uden for arkivverdenen har ytret sig om disse 
spørgsmål. En støtte fra disse »brugerkredse« 
kunne ellers hjælpe arkivarerne i deres be
stræbelser for at »bevare alt, der betyder no
get for belysningen af vor historie i alle dens 
aspekter.« For nu at citere Rise Hansen 
igen.39

I denne forbindelse vil jeg gerne fremføre to 
synspunkter til overvejelse. Det har hidtil væ
ret et dogme, at hvad arkivfolk har dømt til 
kassation, det må ikke opbevares andetsteds. 
Synspunktet er rimeligt så længe man kun 
kasserer materiale man anser for at være 
forskningsmæssigt irrelevant. Men der er må
ske grund til at revidere denne opfattelse, når 
man bliver nødt til at kassere -  eller udtynde 
-  relevant materiale fordi man ikke selv har 
plads til at opbevare det. Burde man ikke i 
sådanne tilfælde være glad, hvis andre har 
plads til det?

En anden sag er, at man ikke med rimelig
hed kan forlange eller forvente at det danske 
arkivvæsen til enhver tid kan råde over speci
alister inden for alle de fagområder der arbej
der med arkivalier. Det måtte derfor være en

hjælp for arkiverne, om man gennemførte 
landsarkivar Jens Holmgaards forslag om at 
oprette et kassationsnævn med inddragelse af 
kredse også uden for arkivverdenen. Efter 
Holmgaards mening har kassationer hidtil »i 
uhyggelig grad« været afhængig af den en
kelte arkivchefs skøn.40 For at antyde størrel
sesordenen af de økonomiske problemer det 
drejer sig om når man drøfter kassation -  be
varing, må det være tilstrækkeligt at citere 
Aage Raschs bemærkning fra 1967: at det 
danske arkivvæsen årligt ikke kostede mere 
end driften af 1V2 middelstort gymnasium.41

Den professionelles lokalhistorie
Da det lokalhistoriske institut -  det som, på 
grund af krig og andet, aldrig kom til at fun
gere -  blev oprettet i 1943, fik det som for
målsparagraf: »at fremme den videnskabelige 
udforskning af dansk lokalhistorie for derigen
nem at underbygge og uddybe studiet af rigs
historien.« Her er det lokalhistorien der leve
rer byggesten til rigshistorien. Thorkild 
Kjærgaard har udmærket formuleret hold
ningen: »En faghistoriker kan interessere sig 
for et givet lokalsamfund af flere grunde. Han 
kan f.eks. være interesseret i småsamfund som 
sådan, eller han kan være på jagt efter stof til 
rigshistoriske undersøgelser. Men karakteri
stisk vil det vist være, at han søger kundskab, 
som rækker ud over dette specielle lokalsam
fund.«42

Jeg har andetsteds skildret baggrunden for 
disse forhold, men også den udvikling der er 
foregået i den sidste menneskealder.43 Synet 
på lokalhistorie har nemlig ændret sig, navn
lig under påvirkning fra lokalhistoriske kredse 
i England og i Norge. Det har til alle tider

37. Landsarkiverne som videnskabelige institutioner, 1967, s. 33.
38. H. P. Clausen: Den historiske forskning og dens serviceapparat. Fortid og Nutid, bd. 24, 1969, s. 22-29, s. 27f.
39. Det i note 34 anførte referat, s. 19.
40. Landsarkiverne som videnskabelige institutioner, 1967, s. 32. Jvfr. overarkivar Frank Jørgensens konklusion i 

artiklen Kassationsvurdering: »Indtil nu må det nok siges, at kassationsbehandlingen befinder sig på et relativt 
primitivt stade . . .«. (Fortid og Nutid, bd. 27, 1977, s. 222). Der er ikke i øvrigt taget stilling til Frank Jørgensens 
artikel, da den fremkom efter at mit manuskript var afleveret til redaktionen.

41. Sammesteds, s. 33.
42. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 512.
43. Det i note 14 anførte skrift.
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været svært at definere, præcis hvad man skal 
forstå ved lokalhistorie. I denne sammen
hæng er det derfor måske mere frugtbart at 
beskæftige sig med, hvad der er lokalhistori
kerens opgave. Lederen af det norske lokalhi
storiske institut har sagt, at målet for den der 
arbejder med en bys eller et sogns samlede 
historie må være at skildre et samfunds ud
vikling fra det første møde mellem naboer i et 
ellers ubebygget område til det komplicerede 
lokalsamfund af i dag.44 Denne opfattelse fal
der udmærket i tråd med de synspunkter der 
er formuleret af professorerne i lokalhistorie i 
Leicester: »Lokalhistorikeren skal ikke be
skæftige sig med geografiske områder som så
dan, men med »sociale realiteter« (social en
tities). Hans opgave er i sit eget sind at gen
skabe og skildre for læseren: oprindelsen, 
væxten, tilbagegangen og eventuelt opløsnin
gen af et lokalt fællesskab (Local Communi
ty).« Med lokalt fællesskab tænkes der på en 
gruppe mennesker der bor i et område med 
definerede geografiske grænser og som er for
enet i tanke og handling i så høj grad, at de 
har en følelse af samhørighed i modsætning til 
de mange udenfor, der ikke hører til grup
pen.45

Det er på baggrund heraf jeg har hævdet at 
lokalhistorien kan have betydning for rigshi
storien, men at den så sandelig også har sin 
egen videnskabelige interesse. »En punktun
dersøgelse af forholdene i Skelskør kan have 
værdi ved at belyse danske forhold i alminde
lighed, men den har værdi ved at påvise at 
mennesker kan reagere på denne eller hin 
måde og at menneskelige fællesskaber kan 
udvikle sig sådan og sådan. Derfor bliver mo
derne lokalhistorie en i egentlig forstand hu
manistisk videnskab der behandler funda
mentalt menneskelige problemer.«46 Men 
selv om lokalhistorien er »a subject worthy of 
study in its own right«, og selv om den har
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sine egne arbejdsopgaver, forskellige fra rigs
historiens, så følger ikke deraf, at man er pa
rat til at »kappe forbindelsen til rigshisto
rien«.47 Man har i England brugt billedet, at 
familien, lokaliteten, nationalstaten og det 
globale samfund er en serie af koncentriske 
cirkler. Hver for sig må de studeres i sam
menhæng med cirklen udenom. Men de indre 
ringe er ikke mindre fuldkomne cirkler fordi 
de er omgivet af og indesluttet i ydre ringe.48 
Bricka bebrejder lokalhistorikerne, at deres 
synskreds ikke rækker ud over sogneskellet. 
Men han glemmer heller ikke at bebrejde 
danske historikere i almindelighed, at de un
dertiden er tilbøjelige til at tage for lidt hen
syn til den verdenshistoriske udvikling når de 
minutiøst undersøger »fædrelandets special
historie«.49

Der er indbyrdes sammenhænge mellem 
det lokale, det nationale og det overnationale. 
Det udelukker dog ikke at Danmarks historie 
har en interesse i sig selv, udover blot at være 
en del af Europas historie, lige så vel som en 
enkelt lokalitets historie har sin egen interesse 
-  udover blot at være et afsnit af Danmarkshi
storien. Rigshistorikeren har ikke nogen ret til 
at kræve, at lokalhistorien skal være nyttig for 
ham. Her er jeg enig med Rolf Fladby, der 
skriver at dette forudsætter egentlig, at histo
rikeren opfatter det at skrive rigshistorie, som 
vel må betyde statshistorie eller politisk histo
rie på topplanet, som en opgave ophøjet over 
alle andre inden for historieforskningen. 
»Hvis historikeren for exempel først og frem
mest er interesseret i at granske samfunds
dannelse og samfundsfunktioner i historisk 
perspektiv, så kan det nok hænde at lokal
samfundet bliver hovedemnet. For sam
fundshistorikeren bliver rigshistorien i hvert 
fald bare et enkelt aspekt ved opgaven.«50

Det er ganske rigtigt at lokalhistorikeren 
skal være godt orienteret om udviklingen i

44. Citeret efter Knud Pranges anmeldelse: Lokalhistorisk metode. Fortid og Nutid, bd. 25, 1972, s. 104fT., hvor dette og 
andre spændende norske debatindlæg er refereret.

45. H. P. R. Finberg og V. H. T. Skipp: Local History, Objective and Pursuit, 2. oplag, 1973, s. 32f.
46. Det i note 14 anførte skrift, s. 21f.
47. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 509.
48. Finberg og Skipp, anførte bog, s. 39.
49. Den i note 20 anførte anmeldelse, s. 706.
50. Rolf Fladbys anmeldelse: Lokalhistorien i søkelyset. Fortid og Nutid, bd. 25, 1974, s. 627f.
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Danmark som helhed, men sagen er nu ikke 
ganske enkel. Hvis man studerer de danske 
byers folketal mellem 1672 og 1801, kan for
skeren måske risikere at blive ledt på afveje, 
hvis han forsøger at se den lokale udvikling 
alt for snævert på rigshistorisk baggrund. 56 
danske købstæder havde i 1672 tilsammen 
63.000 indbyggere. I 1769 var tallet kun 
kommet op på 66.000. Altså stagnation og 
stilstand. Når man kender landets historie, er 
det ikke svært at finde årsagerne. Svenskekri
genes hærgninger gav byerne et knæk de hav
de svært ved at forvinde. 1700-tallets bybran
de og mange epidemier forhindrede en mere 
frugtbar udvikling, og handelen blev af man
ge grunde koncentreret i hovedstaden. Om
kring 1800 ændredes billedet imidlertid, han
delen blev spredt, hygiejnen gik frem, leveal
deren steg og børnedødeligheden faldt. Kort 
sagt, byerne voxede. Skeler lokalhistorikeren 
nu til dette almene mønster -  og det siger 
man jo han skal -  så er der nok nogle spørgs
mål han ikke far stillet.

Fra 1672 til 1901 steg Helsingørs indbyg
gertal med 245 % og Roskildes med 281 %. 
Altså en ret parallel udvikling. For Helsingørs 
vedkommende var de 31 % ’s væxt imidlertid 
allerede opnået i 1801, men på det tidspunkt 
havde Roskilde ikke haft nogen fremgang. 
Byen havde tværtimod sat 19 % af indbyg
gertallet over styr. Sorø og Præstø kunne frem 
til 1801 notere beskedne tilvæxter, henholds
vis 12 % og 10 %. Men de næste 33 år lagde 
Sorø yderligere 25 % til, Præstø derimod 
54 %. Omvendt fra 1834 til 1901: Sorøs ind
byggertal tredobledes, Præstøs fordobledes.

Hvis man spørger om årsagen til disse for
skelle, ja  så hjælper den almene udvikling ik
ke meget. Spørgsmålet må stilles og besvares 
lokalt. Og svarene vil sikkert vise sig at være 
mere interessante end det man far ud af at 
lede efter lokale exempler på den almene ud
vikling. Mere interessante i lokal sammen
hæng, mere belysende for landets udvikling 
og mere oplysende om menneskelig adfærd.

Her kommer vi ind på problemet om hvor
vidt lokalhistoriske undersøgelser kan eller 
skal være repræsentative. Det er klart, at den

rigshistoriker, der vil benytte en punktunder
søgelse til at drage slutninger om den almene 
udvikling i hele landet, vil spørge: Er denne 
undersøgelse typisk? Lokalhistorikeren -  han 
være sig amatør eller professionel -  vil i reglen 
hævde med god ret, at han er ligeglad. For 
ham er det lokaliteten, dens beboere og dens 
udvikling, som er afgørende. Det er klart at 
forskelle fra lokalitet til lokalitet kan være in
spirerende for den enkelte lokalhistorikers ar
bejde. Det kan bidrage til at åbne hans øjne. 
Det kan fa ham til at spørge: hvorfor er for
holdene anderledes end i nabosognet, hvorfor 
formede udviklingen sig forskelligt fra nabo
byens? Om resultatet af undersøgelsen af
spejler et eller andet landsgennemsnit, er li
gegyldigt for ham. I mange tilfælde vil det 
spændende ved undersøgelsen netop bero på, 
at den ikke er repræsentativ. Hvis man vil 
skrive en artikel om hvilken betydning Valle
kilde højskole har haft for Ods herred, ligger 
artiklens værdi netop i, at dens resultater ikke 
er typiske for et dansk landsogn -  eller for den 
sags skyld højskolesogn.

Der er da heller ikke nogen der finder på at 
spørge rigshistorikeren om hans arbejde er 
repræsentativt. Hvad skulle Politikens Dan
markshistorie være repræsentativ for? En bio
grafi af P. Munch eller statshusholdningen i 
Frederik 4.’s regeringstid? Hvem forestiller 
sig at disse arbejder skulle kunne bruges som 
repræsentative punktundersøgelser der kunne 
forstørres op til brug i en fremstilling af Euro
pas historie?

Det er i det hele taget et spørgsmål, om ikke 
selve begrebet repræsentativitet fortjener at 
blive taget op til nærmere drøftelse -  både når 
det gælder historieskrivning og når der er tale 
om arkivkassationer. Den svenske statistiker 
T. Dalenius har stillet sig ret kritisk til begre
bet som sådan. Han siger at det anvendes lige 
så mangetydigt og uklart i statistikernes sprog 
som i hverdagssproget, og han hævder at be
grebet har udspillet sin rolle i tekniske frem
stillinger.51

Under alle omstændigheder er det svært at 
finde repræsentative lokaliteter i Danmark. 
Lad os forestille os, at vi undersøger byfor-

51. T. Dalenius: »Representativitet«. (Svensk) Statistisk Tidskrift, 1953, s. 274—83.
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hold i Danmark i begyndelsen af 1800-årene. 
Ca. 200.000 mennesker levede dengang i by
er. For at lette undersøgelsen vil vi derfor fin
de den typiske danske by. Først må vi se væk 
fra hovedstaden med dens specielle bag
grund, tilbage har vi så 73 købstæder med i 
alt 98.369 indbyggere. En del af disse er af 
den ene eller anden grund formentlig ikke ty
piske. Altså sorterer vi de 6 bornholmske og 
de 3 sønderjydske fra, samt Helsingør og Fre
dericia. Da byernes fremgang i denne periode 
er nært knyttet til deres handel og havnefor
hold, må man anse de 15 indlandsbyer for 
atypiske. Det er nok også sikrest at se væk fra 
byer med specielt vanskelige havneforhold, 
det vil sige de der ligger ved åer samt Lim- 
Qordsbyerne. Tilbage har vi så 40 byer med i 
alt 38.147 indbyggere, mens vi -  helt bortset 
fra København -  har frasorteret 33 byer med 
et samlet indbyggertal på 60.222. Kan nu én 
af de 40 byer være repræsentativ -  også for de 
33 vi så bort fra, netop fordi de var anderle
des? De 40 byer havde i gennemsnit 954 ind
byggere, de 33 havde 1825, og under ét havde 
de 73 købstæder hver 1348 indbyggere. Det 
typiske opløser sig åbenbart i grupper og for
skelle. I stedet for at finde en syntetisk ikke- 
-existerende gennemsnitby, var det måske 
mere interessant for rigshistorikeren at be
skrive forskellene og fæstne sig ved varia
tionsbredden under hensyn til hvad der var 
mere eller mindre almindeligt?

Amatørens lokalhistorie
På baggrund af de opfattelser der er fremført 
her, kan jeg ikke nå til andet resultat end at 
lokalhistorien har en egenværdi, der både er 
folkelig og videnskabelig, Og jeg har svært 
ved at se at der behøver at være en modsæt
ning mellem de ting. Det har været fremført 
at amatøren synes »at anse det for sin opgave 
at katalogisere« og at han »så vidt muligt 
medtager alt, Kvad der vides.«52 Denne ka-
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rakteristik forekommer mig ikke dækkende, 
når man går til amatørernes egne udtalelser.

I 1968 bragte Fortid og Nutid en artikel 
hvor 3 årbogsredaktører -  alle amatører -  
svarede på spørgsmålet: Hvad vil vi opnå 
med den amtshistoriske årbog?53 Redaktøren 
af den ældste årbog starter med at citere for
målsparagraffen fra samfundets oprettelse: 
»at virke til oplivelse af den historiske sans.« 
Den anden redaktør sekunderer: »samfundets 
formål er at vække og nære den historiske 
sans.« Der lægges også vægt på at en årbogs
artikel er »vel skrevet og veldisponeret«, den 
skal »være underholdende og interessant læs
ning.« Allerede i 1917 havde P. Eliassen an
slået nøjagtig de samme temaer.54 Gang på 
gang betones, at det skal være en glæde at 
læse lokalhistorie. »Jo, vel vil vi ikke blot læse,’ 
men også læses« -  skriver Kaj Henning Jen
sen.55 Han taler om amatørerne der har beva
ret en stump af landets historie. »De har i 
mange tilfælde gjort den levende, nærværende 
-  og udødelig . . .« Om sit eget arbejde med 
Hou’s histpxie skriver han, at han ville »le
vendegøre et hendøende fattigt fiskerlejes be
boere. Deres trængsler, deres rørende sam
menhold . . . deres utrættelige gøremål . . . 
glæden der vekslede med sorg, døden der 
vekslede med fødsel.« Det er ikke uden grund 
Kaj Henning Jensen med glæde kan citere fra 
arkivar Margit Mogensens anmeldelse af bo
gen: »Forfatteren har med denne bog villet 
vække til eftertanke hos nye generationer af 
Hou-borgere -  og andre -  for at sikre en beva
ring af det lille samfunds værdier.«

Med lidt andre ord er den samme mening 
udtrykt af H. K. Kristensen: »Tillige har vi 
bevidstheden om, at vi gennem vort arbejde 
er med til at skabe en større tilknytning mel
lem befolkningen og dens hjemegn, så disse 
folk bedre forstår, hvad de skylder den og 
dem, som dér ryddede for samfundet bredere 
grund.«56 I sin bog om Gamle sydvestjyske 
Fiskerlejer angiver H. K. Kristensen ganske 
præcist grunden til at han har skrevet den:

52. Thorkild Kjærgaards anmeldelse af 5 sognehistorier. Fortid og Nutid, bd. 27, 1977, s. 122.
53. Den i note 13 anførte artikel, s. 403fF.
54. Det i note 10 anførte indlæg, s. 246.
55. Kaj Henning Jensen: Amatører og faghistorikere. Fortid og Nutid, bd. 27, 1977, s. 70f.
56. Den i note 6 anførte artikel, s. 44.
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»det gamle fiskeri fortjente et minde, en skil
dring af, hvordan det var, hvad det betød 
. . ,«.57 Hvor er modsætningen til de citater 
jeg tidligere har bragt om de professionelles 
opfattelse: at genskabe i sit eget sind og skild
re for læseren . . . eller: at skildre et samfunds 
udvikling fra begyndelsen til i dag?

Hvis man er fælles om målet, kan man da 
ikke enes om den måde hvorpå man kan 
nærme sig det? Jeg tror at mange misforståel
ser kommer af, at man drager skæve sam
menligninger, og at man ikke gør sig klart at 
lokalhistorien har mange fremtrædelsesfor
mer -  ligesom også rigshistorien har det. 
Thorkil Kjærgaard skriver at det er et gen
nemgående træk, »at der ikke konkluderes i 
lokalhistoriske amatørarbejder. De holder op, 
som alting holder op . . .«.58 Ja, det gælder 
sogne- og byhistorier -  også dem der er skre
vet af professionelle. Men gælder det ikke og
så for Danmarkshistorierne -  er det virkelig 
almindeligt, at de afsluttes med en konklusion 
»der samler trådene«? De professionelles 
mindre arbejder har ofte (men vel ikke altid) 
en konklusion, men det gælder også for man
ge af amatørernes arbejder. Det er svært at se 
nogen principiel forskel her.

En sådan forskel mener Kjærgaard at have 
fundet på et andet område. »Noget kunne ty
de på, at de selvsamme træk, som gør en lo
kalhistorisk publikation uformelig og delvis 
ubrugelig for en faghistoriker ofte er netop 
dem, som gør, at bogen kan fungere i det lo
kale samfund, den er skrevet for. Eller med 
andre ord, at disse træk er fundamentale for 
netop denne gren af historieskrivningen!«59 
Det synes at fremgå af sammenhængen, at de 
træk der er tale om, er to forhold. Dels at 
amatørerne »ofte foretrækker at præsentere 
stoffet emnedelt« i stedet for i kronologisk op
delte kapitler, dels at amatørernes værker ofte 
indeholder store materialeophobninger -  
»endeløse lister over inventar og andet«.

De emnedelte lokalhistorier skulle gøre det 
svært for faghistorikerne at fa overblik over

udviklingen i sognesamfundets strukturer, og 
de skulle vanskeliggøre jævnføringer med 
samtidige forhold i det omliggende samfund. 
Man kunne dog også vende sagen om. Hvis 
en professionel historiker arbejder med meje
ridrift og vil søge oplysninger herom i en ræk
ke sognehistorier, ville det så ikke være nem
mest for ham, om hver af dem havde et sær
ligt kapitel om mejeriforhold, frem for at han 
skulle uddrage de relevante oplysninger af en 
række kronologisk opbyggede kapitler, der 
også handlede om adskilligt andet?

Der er næppe grund til at tro at problemet: 
emnedelt eller kronologisk delt er noget prin
cipielt. Når mange lokalhistorier er opdelt i 
en række kapitler, der hver behandler sit em
ne, har det nok flere grunde. En af dem er 
sikkert traditionen. Lokalhistorien er ud
sprunget af 1700-tallets statistiske og antikva
riske interesse. Dengang spillede den blotte 
indsamling af kendsgerninger en meget stor 
rolle. Siden har faget bevæget sig over det blot 
beskrivende til det bredt og solidt skildrende. 
Men den gamle disposition -  den vi også ken
der fra Trap Danmark -  er ofte bibeholdt. 
Disponeres skal der jo, når man skildrer et 
bestemt geografisk område igennem 1.000 år. 
Det gælder såvel sognehistorier som Dan
markshistorier. Både amatører og professi
onelle har benyttet sig af et utal af »model
ler«, hvor hovedvægten snart ligger på det 
kronologiske, snart på emnet. For forfatteren 
er der en åbenlys fordel ved at opbygge sin 
skildring efter emner. Derved ordner man 
nemlig for en stor del stoffet efter kildetyper 
og kan gøre én gruppe færdig ad gangen. Fa
ren er imidlertid også indlysende, man risike
rer at overse forbindelsen mellem samfundets 
forskellige områder -  eller også at drukne i 
gentagelser. Som Thorkild Kjærgaard selv 
skriver i en anmeldelse af en sognehistorie: 
»idet både gentagelser og, hvad værre er, 
spredning af sammenhørende oplysninger 
over flere kapitler til tider stiller læseren på 
prøve. Det er synd . . .«.60 I lighed med

57. H. K. Kristensen: Gamle sydvestjyske fiskerlejer, 1965, s. 5.
58. Thorkild Kjærgaard, anførte anmeldelse s. 122.
59. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 512.
60. Thorkild Kjærgaard, anførte anmeldelse s. 122.
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Kjærgaard ville mange fagfolk, både professi
onelle og amatører, her sige at læseren bliver 
ladt i stikken. Han mister let fornemmelsen af 
sammenhæng. Hvis forfatteren i sådanne til
fælde spurgte sig selv: hvad er det væsentlige 
der sker her, hvad var baggrunden og hvad 
blev følgerne -  så ville han selv blive engage
ret. Og derved far man også mulighed for at 
fængsle læseren. Som der står på en højsko
letalerstol: Vil du tænde, må du brænde. 
Hermed er vi så ovre i problemet med de sto
re materialeophobninger i lokalhistoriske ar
bejder.

Som omtalt, mener Kjærgaard at amatøren 
først og fremmest ønsker at katalogisere frem 
for at belyse bestemte problemstillinger, og 
læseren skulle først og fremmest ønske en 
håndbog, han kan slå op i.61 Nu findes der 
lokalhistoriske bøger og artikler af mange 
slags. Lige som i rigshistorien er der en række 
genrer, lige fra mere eller mindre ubearbejde
de kildefremlæggelser, over specialstudier, 
hvor hovedvægten kan ligge på sociale for
hold, person- og slægtshistorie, arkitektur el
ler andet, essayistisk udformede skildringer til 
»totalskildringer« af en bys eller et sogns hi
storie gennem en længere periode. Det er i 
denne forbindelse afgørende at forfatteren har 
gjort sig sit formål klart, og at læseren (an
melderen) bedømmer værket her ud fra. Har 
formålet først og fremmest været at fremlægge 
et stort materiale, der kan fungere som op
slagsværk, så er det urimeligt at beklage sig 
over endeløse lister af bønder eller inventar. 
Men lokalhistorikeren har jo ofte andre for
mål. Som tidligere citeret vil lokalhistorikeren 
også læses, læsningen skal være underholden
de og interessant, den skal vække og nære den 
historiske sans. Kan materialeophobningerne 
i denne forbindelse siges at være nødvendige, 
endsige fundamentale? Og tjener de dette 
formål bedst? Det synes langtfra alle amatø
rer at mene.

I den tidligere citerede artikel af P. Eliassen
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hedder det, at mange »med pennen i hånd . . . 
taber deres evne til læselig fremstilling, og de 
hefter sig i en uhyggelig grad ved trættende 
opremsning af navne, årstal, hartkornsangi- 
velser o.t.«62 I H. K. Kristensens redegørelse 
for målet med den amtshistoriske årbog siges: 
»Vi ynder ikke ubehandlet stof eller rene 
materialesamlinger . . ,«.63 Det er en erfaren 
amatør der taler her. Han har andetsteds -  i 
en omtale af sognenes oldtidshistorie -  skre
vet: »Selvfølgelig skal man have alle de oplys
ninger, man kan hente i Nationalmuseet, men 
de skal ikke gengives rå og ubearbejdede -  og 
det samme gælder materiale fra arkiverne -  
de skal indgå i en levende fremstilling og 
sammenarbejdes med egne iagttagelser og 
fund.« H. K. Kristensen kaster heller ikke 
vrag på gårdbeskrivelsen, de enkelte gårdes 
historie. I en af sine sognehistorier har han 
selv fulgt de enkelte gårdes historie fra nuti
den tilbage til 1560 eller 1661. Men, »man er 
jo nødt til at trænge materialet så meget 
sammen som muligt, ellers bliver omfanget 
alt for kolossalt. Resultatet bliver da, at af
snittet bliver så knastørt, at kun beboeren og 
hans nærmeste familie kan holde ud at læse 
det.«64

Thorkild Kjærgaard spørger et sted, hvad 
faghistorikeren egentlig ved om, hvad læg
manden finder »usigelig kedsommeligt« -  det 
sidste er et citat fra mit hæfte: Hvorfor Lokal
historie?65 Det vår udtalelser som H. K. Kri
stensens jeg havde i tankerne, men jeg kan 
godt give et mere præcist exempel på, hvad 
jeg mener. Den største skildring af en enkelt 
gårds historie vi har, er formentlig Elna Ulv
bjergs 1440 sider store bog om Skadegaard fra 
1960. De første små 200 sider handler om 
slægten, det meste af stoffet er ordrette af
skrifter af folketællinger og kirkebøger. Der
næst følger gårdhistorien. Jeg har prøvet at 
analysere begyndelsen af den. Resultatet bli
ver:

61. Thorkild Kjærgaard, anførte anmeldelse s. 122 og anførte artikel s. 512.
62. Det i note 10 anførte indlæg, s. 246f.
63. Den i note 13 anførte artikel, s. 408.
64. Den i note 6 anførte artikel, s. 39 og 42.
65. Thorkild Kjærgaard, anførte artikel s. 512.
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ordrette afskrifter af utrykte 
kilder, mest jordebøger og
matrikler 123 sider

ukommenterede og kronologisk
ordnede afskrifter af trykte 
værker som Repertoriet, Kro
nens Skøder og Kancelliets
brevbøger 487 sider

Forfatterens »egen text« 24 sider
I alt 634 sider

En forfatter der selv betaler trykningen af sin 
bog, kan selvfølgelig gøre som han eller hun 
vil. Men bogens modtager -  for jeg tvivler 
virkelig på at mange har læst den fra ende til 
anden -  kan dårligt lade være med at spekule
re på hvorfor der er anvendt så mange penge 
og kræfter på at aftrykke de mange doku
menter, som i forvejen er trykt. Lad mig brin
ge en enkelt smagsprøve:

»1632, 23. april (Koldinghus),
skal Tyge Brahe sammen med flere sørge for, 
at et kongeligt brev bliver forkyndt for bøn
derne i Aalborgs nærhed ang. arbejde ved at 
lade Aalborg befæste.
Og 12. maj skal han sammen med flere lens- 
mænd og adelsmænd give møde i København 
for at »erfare kongens vilje«, som det hed
der.«66

Således fortsætter bogen 315 sider igennem 
med afskrifter, som for en stor del slet ikke 
vedrører Skadegaard -  gården lå i Skander
borg amt. Forfatteren har selv formuleret 
målet med sin bog i forordet: »Det er træk af 
en slægts historie og den gårds historie, hvor
til denne slægt knyttedes, her skal skildres.« 
Tjenes dette formål virkelig bedst ved materi
aleophobninger som disse? Og er skildringen 
af en gårds historie ikke andet og mere end 
kildeuddrag sat ved siden af hinanden?

Lokalhistoriens opgaver
Det sidste punkt er sådan set det vigtigste for 
mig. Den ovenfor citerede udtalelse om de

kedsommelige afskrifter af skifter m.m. var 
nemlig revet ud af sin sammenhæng. Jeg 
skrev: »Ikke sjældent opløser en sognehistorie 
sig i en række gårdhistorier med lange ord
rette afskrifter af skifter . . . Der sker ofte det i 
et lokalhistorisk værk, at egnens befolkning 
på en besynderlig måde glemmes.«67 Hvis en 
bog hedder: NN sogns historie og den kun 
består af en række gårdes historie, så mener 
jeg en læser -  læg som lærd, kan føle sig snydt. 
Her vil jeg med H. K. Kristensen sige: »Så 
burde der være en behandling af sognet i al
mindelighed, hvor der gives en sammenfat
tende oversigt over dets skæbne gennem ti
derne, om ejendomme og indbyggere . . . 
Hvordan var sognets forhold under den store 
pengekrise? Hvornår gik det atter fremad? 
Hvornår satte den store landvinding ind? 
. . .« og så videre.68

Fortællingen om -  eller studiet a f -  en egns 
historie kan virkelig rumme mere end blot en 
katalogisering. Hvis man vil fortælle levende 
om de væsentlige ting der er sket i et sogn og 
det, der har haft betydning for sognets bebo
ere gennem flere århundreder, så er det meget 
vanskeligt at passe det ind i et skema, der 
udelukkende er bygget op omkring den en
kelte gård. Hverken kilderne eller emnerne 
tvinger os til det. Og at man gjorde sådan i 
1700-årene betyder ikke nødvendigvis at vi 
skal gøre ligeså i dag. Synet på rigshistorien 
har ændret sig gennem tiderne, så hvorfor 
skulle lokalhistorien ikke også kunne udvikle 
sig i takt med hvad der interesserer nutidens 
mennesker? Jeg tror at et -  iøvrigt særdeles 
påkrævet -  studium af lokalhistoriens udvik
ling vil vise, at sådan er det også gået. I praxis 
foretager lokalhistorikerne nemlig et valg. De 
medtager sandelig ikke alt hvad der vides og 
aftrykker alt det der findes -  selv til bogen om 
Skadegaard kunne der nok være fundet flere 
kilder. Bag valget ligger vel -  bevidst eller 
ubevidst -  et ønske om at bogen skal kunne 
give noget væsentligt eller interessant. Men 
hvis man ikke i nogen grad er sig bevidst 
hvorfor man vælger som man gør, løber man

66. Elna Ulvbjerg: Skaddegord, 1960, s. 763f.
67. Det i note 14 anførte skrift, s. 27.
68. Den i note 6 anførte artikel, s. 41.
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let ind i to farer: man kan blive overvældet af 
kildematerialet og man kan komme til at væl
ge skævt.

Det siges undertiden at kilder kan tale for 
sig selv, men det kan de langtfra altid. Jeg må 
give stud.mag. Steen Ove Christensen ret, 
når han mener at middelalderdokumenter 
vedrørende ejendomsforhold ikke siger en læ
ser noget. »Det er historikerens opgave at læ
se og fortolke kilden og sætte den ind i en 
plausibel historisk sammenhæng.«69 Noget 
lignende gælder den blotte fremlæggelse af 
kendsgerninger. Læseren har et krav på at fa 
dem sat ind i en sammenhæng, for ellers mi
ster han orienteringen. Uden hjælp fra for
fatteren opdager læseren ikke hvad der er al
mindeligt eller ualmindeligt, hvad der er spe
cielt interessant eller særegent for lokaliteten. 
Hvis en forfatter nøjes med at fortælle at be
folkningstallet stiger i en bestemt periode, så 
efterlader han læseren med en række ubesva
rede spørgsmål. Skete det samme overalt i 
Danmark på den tid? Skyldtes stigningen et 
forøget børnetal, bedre sundhedstilstand eller 
måske en højere levestandard? Var stigningen 
ledsaget a f -  eller betinget af opdyrkning, ud
stykning eller måske industrianlæg? Var der 
tale om indvandring fra andre egne? Og hvil
ke følger fik disse forhold for udviklingen i 
sognet og forholdet mellem de mennesker der 
boede der? Jeg har svært ved at forstå, at sva
rene på disse spørgsmål skulle være uden in
teresse for de lokale læsere af en sognehistorie.

Hvis forfatteren -  som H. K. Kristensen 
siger -  gengiver tingene »rå og ubearbejdede« 
mister han let overblikket og kommer til at 
tabe forskellige forhold og aspekter af syne. 
For selv om forfatteren prøver at lade være 
med at foretage en udvælgelse, men blot søger 
at katalogisere og fremlægge kendsgerninger, 
så har han foretaget et valg. Der er nemlig 
ting og forhold han ikke skriver om. I det 
ovenstående har jeg så mange gange været 
uenig med Thorkild Kjærgaard at jeg nu er 
glad for at kunne citere ham med fuld tilslut-
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ning. I en anmeldelse af nogle sognehistorier 
giver han nemlig udtryk for »en vis betænke
lighed«. Om en af bøgerne, hvor gårdhistori
en udgør omtrent halvdelen, skriver han såle
des: »Men landbosamfundets udvikling, der 
bl.a. sker i samspillet mellem de til enhver tid 
levende godsejere, husmænd og gårdmænd, 
tabes helt eller delvis af syne.« Om en anden 
sognehistorie hedder det: »Intet er glemt, det 
skulle da lige være ydmyge eksistenser som 
tjenestekarle og piger på gårdene, arbejderne 
i fabrikkerne og medhjælperne i butikkerne. 
Dem mærker man ikke meget til. Og dog har 
de, i hvert fald sine steder, været de fleste.«
. . . »Forfatterne skubber næsten alt, hvad 
man kunne betegne som livets skyggesider, 
bort for bagefter at dække det under bjerge af 
oplysninger.« . . . »den katalogiserende frem
stillingsform i sig selv er harmoniserende og 
leder opmærksomheden bort fra det konflikt
prægede forhold mellem mennesker.«70

Bedre kunne de farer, der lurer på lokalhi
storikeren -  amatør som professionel ikke ha
ve været formuleret. Derfor tror jeg også, at 
vejen frem går gennem samtaler og debatter 
hvor man både drøfter mål og midler, værk
tøjet og dets anvendelse. Lad os ikke blive låst 
fast i et skema om hvordan lokalhistorie skal 
være, men lad os tale om de muligheder der 
er. I en spændende artikel om dansk historie
videnskab skriver stud. mag.’erne Kristof 
K. Kristiansen og Jens Rahbek Rasmussen: 
»Det er efter vores opfattelse klart, at den 
kvalitativt betydeligste retning inden for mo
derne historievidenskab er forsøgene på at 
oparbejde en integreret »totalhistorie«, som 
nok i en vis udstrækning betoner bestemte 
faktorer -  de økonomiske og sociale frem for 
de politiske, de kollektive frem for de indivi
duelle -  men som dog først og fremmest insi
sterer på at betragte den historiske udvikling 
under ét, i stedet for at splitte den op i politisk 
historie, økonomisk historie, idéhistorie 
osv.«71

Denne totalhistorie er af mange grunde -

69. Steen Ove Christensens anmeldelse af 3 sognehistorier. Fortid og Nutid, bd. 26, 1976, s. 641.
70. Thorkild Kjærgaard, anførte anmeldelse s. 122ff.
71. Kristof K. Kristiansen og Jens Rahbek Rasmussen: Brud eller kontinuitet i dansk historievidenskab. Fortid og 

Nutid, bd. 26, 1976, s. 516-34, s. 523.
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blandt andet kildematerialets omfang -  svær 
at gennemføre på rigshistorisk plan. Mulig
hederne er langt større for lokalhistorikeren. 
Det lokalhistorikeren gør -  siger den engelske 
professor Hoskins -  er i den sidste ende et 
forsøg på at genskabe den enhed i menneskets 
historie, som nu er splittet op i specialdiscip
liner.72 Vi betragter ikke mennesket som et 
økonomisk væsen, eller et politisk væsen, eller 
et religiøst væsen. Vi prøver at opfatte det 
som en helhed i samspil med sine omgivelser.

Ved at indsnævre studieområdet i geografisk 
henseende, kan vi lettere inddrage så mange 
aspekter og synsvinkler vi finder fornødne. 
Mange af de resultater lokalhistorikeren kan 
lægge frem, vil kunne bruges af rigshistorien. 
Men det er ikke derfor vi skal forske og skrive 
lokalhistorie. Vi skal gøre det, fordi studiet af 
lokalhistorie giver os viden om mennesker, 
deres skæbne og deres muligheder. Den viden 
vil der altid være et behov for -  folkeligt såvel 
som videnskabeligt.

72. Citeret efter det i note 14 anførte skrift, s. 22.
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Middelalderens billedbog
Metodiske problemer omkring arbejdet med middelalderlige kalkmalerier 
Af Morten Bjørn og Ole Reiter

De danske kalkmalerier er, som omtalt i lek
tor Niels M. Saxtorphs artikel i Fortid og 
Nutid bd. 24, 1970, p. 211-219, en rig og væ
sentlig kildegruppe, der stiller benytteren 
over for en del vanskelige problemer. En del 
af disse problemer er blevet behandlet af 
Saxtorph, men der resterer dog endnu en 
række spørgsmål, som denne ikke berører.

Vi vil i denne artikel belyse nogle af disse 
problemer (f.eks. malerværksteder, kalkmale
riernes bevaringstilstand, datering og place
ring) samt give en række praktiske arbejdstips 
således, at man kan få et mere fuldstændigt 
nuanceret indblik i de metodiske problemer 
omkring arbejdet med kalkmalerier. Endelig 
har vi bagest i artiklen udarbejdet et appen
dix, der dels giver en indføring i kildemateri
alet og dets tilgængelighed, dels bringer en 
selektiv annoteret bibliografi, som præsente
rer den vigtigste litteratur om emnet.

Kalkmaleriernes motivvalg er naturligvis 
religiøst; men det interessante for historikere 
ved kalkmalerierne er, at de religiøse emner 
er indsat i middelalderlige kulisser -  en af
spejling af middelaldermenneskets hverdags
situation.

Den franske middelalderdigter Villon 
(1431-1464) lader i sin ballade »Pour prier 
nostre Dame« sin gamle moder tale: »En fat
tig gammel kone, som ikke kender til noget, er

jeg. Jeg har aldrig lært bogstaver. I min sog
nekirke ser jeg paradiset malet med harper og 
lutter; og helvedet, hvor de fordømte bræn
des. Det ene fylder mig med glæde og fryd, 
det andet forskrækker mig.« Her har vi et 
egentligt vidnesbyrd fra middelalderen om 
billedkunstens påvirkning på menigmand.

Middelaldermennesket havde som bekendt 
ikke adgang til så mange medier. Kun et be
grænset fatal kunne læse; og mht. de visuelle 
medier bestod disse først og fremmest af de 
kirkelige udsmykninger eller af udsmykninger 
i en kirkelig sammenhæng, f.eks. billedbibler 
og helgenbilleder. Givet er det, at den religi
øse billedkunst (god eller dårlig) udgjorde 
den overvejende non-verbale kommunika
tionsform -  kontaktflade -  til den største del 
af befolkningen i middelalderen: middel- og 
underklasserne. Heraf følger derfor mulighe
den for en påvirkning (evt. politisk motiveret) 
af disse billedbeskuere. Denne betragtning 
vedr. påvirkning er relevant, thi tidligere un
dersøgelser omkring kalkmaleriernes finan
siering viser, at kalkmaleribestillerne synes at 
have en samfundsmæssig placering blandt 
datidens overklasse og magthavere (1).

En mulig påvirkningseffekt kan undersøges 
ved at gennemgå samtlige afbildninger af en
kelte udvalgte motiver for at se, om motivet er 
afbildet forskelligartet i andre områder af 
landet. Spørgsmålene om forlæg og maler-

1. De mange våbenskjolde man finder i middelalderlige kalkmaleriudsmykninger er ikke systematisk registreret. Vi 
har selv fundet kalkmalede våbenskjolde i 154 kirker inden for Danmarks nuværende grænser -  alle fra perioden 
1100-1600. Vores registrering giver sig ikke ud for at være fuldstændig; men udgør dog -  såvidt vi ved -  den største 
samlede præsentation af kalkmalede våbenskjolde. Til disse rpange våbenskjolde kan tilføjes stifterbilleder og 
-indskrifter. Konkluderende kan man sige, at kalkmaleribestillerne tilhørte datidens overklasse og magthavere. Det 
var altså ikke bønderne selv, som finansierede kirkernes kalkmalerier.

1. Jfr.: Ole Reiter og Morten Bjørn: »En undersøgelse af det sociale aspekt i kalkmaleriet; specielt med henblik på 
en analyse af de metodiske problemer omkring arbejdet med kalkmalerier som kilde til middelalderhistorien«. 
(Utrykt speciale i Historie ved Københavns Universitet, september 1976).

Morten Bjørn, f. 1954, cand.phil. (historie, Kbh.).
Ole Reiter, f. 1953, cand.phil (historie, Kbh.).
Alt fotoarbejdet er udført af forfatterne.
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Foto 1: Det lille Jesus barn følges til skole a f  Maria. Drengebørnene -  med nissehuer på  hovedet -  overhøres a f  skolemesteren, der i hånden har 
de velkendte s tra ff er edskaber: riset og ferien. Tuse kirke (Nordvestsjælland) 1450-80.

værksteder er metodiske forhold, der spiller 
en afgørende rolle i denne forbindelse. Disse 
forhold vil indgående blive behandlet senere.

Foruden at kunne afgive mulige vidnesbyrd 
af indirekte art, kan kalkmalerierne endvidere 
bruges mere umiddelbart — f.eks. som illu
stration af vore middelalderlige forfædres 
dagligdag, idet kalkmaleriernes religiøse em
ner er afbildet i den middelalderlige hverdag 
-  som gennemgået af Saxtorph. Også her ek
sisterer der en række ubehandlede metodiske 
problemer, som vi vil beskæftige os med.

En af de metodiske overvejelser man først må 
gøre sig ved arbejdet med kalkmalerier er, om 
de bevarede malerier er typiske repræsen
tanter for det totale kalkmalerimateriale fra 
middelalderen. Imidlertid er vi selvsagt ikke 
vidende om, hvor mange af de nu nedrev

ne/ombyggede kirker, der har indeholdt 
kalkmalerier og i givet fald, hvilke motiver de 
har været prydet med, hvorfor spørgsmålet 
ikke kan afklares.

Af de ca. 1900 middelalder-kirker belig
gende i det nuværende Danmark kender vi til 
kalkmaleriudsmykninger i godt 7752. Efter
som mange kirker har været udsat for om
bygninger og brande, hvælvnedhugninger 
m.v. er en del kalkmalerier blevet ødelagt. 
Kalkmalerier findes ikke kun i de befolk
ningsrige områder af landet; selv i de mest 
øde egne af Jylland og på en lang række 
småøer som f.eks. Sejrø, Femø og Bogø finder 
man spor af kalkmaleriprydelser. Dette sam
menholdt med fundintensiteten og -frekven
sen i de senere år lader formode, at det store 
flertal af datidens kirker havde kalkmalerier.

Ved tydning af kalkmalerimotiver er det

2. Udover kalkmalerierne i kirkerne er der enkelte steder bevaret verdslige kalkmalerier, f.eks. på Tjele og Hesselager- 
gård.
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Foto 2: Middelalderens kalkmaler har med gru og rædsel udpenslet 
transporten til helvedetsgabel. Vi ser en djævel der siddende over
skrævs på en kvinde rider afsted, mens en anden kvinde køres på  
møgbør lige lukt i helvedet. Scenen har virket stærkt på  middelalde
rens uoplyste menighed -  som den gør det på os i dag. Mørkøv 
1450-80 (Nordvestsjælland).

ikke nok at kunne forstå de enkelte elementer 
i maleriet, man må også have indblik i bille
dets konventioner samt vide noget om bil- 
ledlæsning. Som eksempler på konventioner i 
kirkelig kunst kan nævnes: lam med korsfane 
og blod -  et symbol på Jesu død; glorier og 
forskellige attributter identificerer helgener 
og evangelister (S. Laurentius med rist, evan
gelisten Lukas med vinget okse). Billederne 
bliver derfor kun forståelige for folk, som ken
der symbolernes konventioner.

En væsentlig begrænsning ved billedet er, 
at det er todimensionelt, samt at proporti
onerne må ændres. I kalkmaleriet sker det 
ofte, at uvæsentlige figurer i forgrunden må

Middelalderens billedbog

formindskes for ikke at dække centralfigurer
ne (omvendt perspektivvirkning).

Datering:
De fleste kalkmalerier tidsbestemmes ved 
hjælp af en kunsthistorisk datering. Ved den
ne datering bygger man på kalkmaleriets far
vevalg, ornamentik, detailrigdom, baggrun
dens bemalingsgrad og farve, figurernes be
vægelighed samt kalkmaleriets motivvalg og 
placering. Usikkerhedsmargenen ved denne 
dateringsform ligger inden for et tidsinterval 
på 50 år.

I flere kirker støder man på eksakte date
ringer, idet årstallet for maleriernes tilblivelse 
er angivet. Vi har fundet 144 eksakte daterin
ger i danske middelalderkirker3. Som et ek
sempel kan nævnes Gimlinge kirke (Sjæl
land), hvor der i koret findes følgende ind
skrift: »Martinus Maler fecit hoc . . . (Morten 
Maler gjorde dette)« og »anno millesimo qu- 
adringesimo modo nono, tune pictura . . . pa
sche testudine picta« (»I det år tusind, fire 
hundrede og nys det niende, da maltes Paaske 
billedet i hvælvet«).

Undertiden kan man kombinere kalkmale
riets oplysninger (f.eks. kalkmalede våben
skjolde og indskrifter) med historiske fakta 
således, at affattelsestidspunktet kan ind- 
snævres til et tiår. Eksempelvis kan en kunst
historisk datering for Marie Magdalene kirke 
-  der var dateret til 1425-50 -  korrigeres ved 
hjælp af de historiske data. Skriftlige kilder 
oplyser, at kirken blev bygget i 1436. I kirkens 
kalkmaleriudsmykning findes et våbenskjold, 
der kan identificeres som tilhørende Århus bi
spen Ulrik Stygge, der dør i 1449. Når disse 
oplysninger sammenholdes, må malerierne 
altså være malet i perioden 1436-1449.

Kalkmaleriernes placering:
Kalkmalerierne var i den romanske tid 
(1100-1250) fortrinsvis placeret i kirkens kor

3. Man må være klar over, at nogle af dateringerne kan gælde kirkebyggeri, hvælvslagning, ombygninger etc.
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Foto 3: Helgenerne afbildes ikke kun i fredelige scener. Vi ser S. Laurintius liggende på sin rist. To ondt udseende bødler med stegegafler rister 
ham over en sagte ild. To andre bødler holder ilden ved lige med blæsebælge. S. Laurentius udbryder: »Assatus sum . . .jeg  er mør.« Sdr. 
Asmindrup (Nordvestsjælland) 1450-80.

og apsis, hvori menigheden ikke kom4. Lige
ledes blev den side af triumfvæggen (muren 
mellem koret og skibet), der vendte mod me
nigheden dekoreret med kalkmalerier. Senere 
hen i gotikken (1300-1525) kom kirkegæng
erne i umiddelbar kontakt med kalkmalerier
ne, idet disse dels blev malet på de nybyggede 
hvælvinger, dels på kirkerummets vægge, 
søjler etc.

En nærmere undersøgelse af kalkmalerier
nes placering i kirkerummet viser, at specielt 
kirkens øst-vest akse tillagdes stor betydning, 
d.v.s., at de mest betydningsfulde motiver 
blev placeret her. Derfor er dommedagsmoti
vet og den tronende Kristus så godt som altid 
placeret i denne akse.

Ved fordelingen af kalkmalerimotiver i kir
kerummet, finder vi, at koret sædvanligvis in

deholder de helligste motiver og skibet 
syndsfremstillinger.

Ligeledes skal man være klar over, før man 
fortolker et kalkmaleri, at maleriet og dets 
placering kan være betinget af, at motivet 
indgår i en større udsmykningssammenhæng: 
det skal passe med kalkmaleriet over for, ved 
siden af, oven over eller neden under; -  man 
taler om korresponderende kapper, horisontal 
og vertikal korrespondance.

Motivvalget i våbenhusene og/eller ved 
kirkens ind- og udgange adskiller sig fra den 
almindelige udsmykning. De belærende og 
andagtsfulde billeder er i reglen koncentreret 
her i den del af det hellige rum, som stod den 
farlige yderverden nærmest. Herom skriver 
den katolske reformator Poul Helgesen i 1535: 
». . . I våbenhuset og korgangen måtte der

4. Der findes dog også kirker med vægmalerier fra denne periode f.eks. Tveje-Merløse, Måløv, Ål, Højen, Hornslet, 
Skanderup, Lyngby (Randers amt) og Salling.
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Foto 4: Over den nu tilmurede udgangsdør i Vester Broby kirke ses 
brodermordet -  menneskets første ondskabsfulde handling. Kain 
ihjelslår Abel så blodet sprøjterfr a  hans hoved. Billedet har påmin
det middelalderbonden om, at han nu traderfr a  det hellige kirkerum 
ud i den syndige verden, hvor ondskaben hersker. Vester Broby kirke 
(M idtsjalland) ca. 1400.

dog måske nok males noget, som er taget af 
verdslige historier, især hvis det indeholder 
lærdom og undervisning til tugt og gode sæ
der5.

Forlæg
De fleste middelalderlige kalkmalerier i 
Danmark er malet efter forlæg. Ligesom ho
vedparten af anden kulturpåvirkning stam
mer også forlæggene fra det sydlige Europa. 
De kunstneriske forlæg er f.eks. altertavler, 
træsnit og især billedbibler, hvor den første 
»fattigmandsbiblen« (Biblia Pauperum) duk
ker op i det 13. århundrede og hurtig spredes 
over hele Europa. Henimod 100 fattigmands
bibler er idag bevaret. Forlæggene følges dog

Middelalderens billedbog

Foto 5: På billedet ses en side fr a  en fattigmandsbibel -  en 
bloktryksbog. I  midten har man en nytestamentelig scene, her torne
kroningen, der er omgivet a f  to gammeltestamentlige motiver. Biblia  
Pauperum (Budapest 1967).

ikke slavisk af kalkmalerimalerne men er til
passet nordiske forhold f.eks. med hensyn til 
dragter. Det vil sige, at det oftest kun er mo
tivvalg og kunstnerisk komposition, der -  be
tinget af forlæg -  bliver sekundær billedkilde; 
de konkrete vidnesbyrd (sko, våben, bægre, 
vægte, dragter o.s.v.) er næsten altid afbildet 
efter kalkmaleriets samtid.

Identifikationen af konkrete kendte forlæg 
til kalkmalerierne er meget vanskelig, men 
kunsthistorikerne har dog kunnet påpege 
enkelte sådanne forlæg. Således kan eksem
pelvis nævnes, at en Biblia Pauperum har 
dannet forlæg for et kalkmalerimotiv i Hjem
bæk. Kristian I l l ’s bibel fra 1550 har været 
forlæg for kalkmalerimotiver i Gudum- og 
Lønborg kirke, begge Jylland. Konrad von 
Soests Wildungenaltertavle fra 1403 i West-

5. Citeret i Anne Riisings artikel »Om Bellinge kirkes kalkmalerier. Ord og billeder i middelalderlig forkyndelse«, 
Fyens Stiftsbog 1972, (Odense 1972), p. 8.
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Foto 6: M id t i korets vestkappe læses: »M artinus Maler fecit hoc. . . Morten Maler gjorde dette.« Morten Maler har ubeskedent anbragt sin 
signatur under Jesus gravlægning. Gimlinge kirke (Midtsjælland) 1409.

falen er forlæg for kalkmalerier i Viskinge kir
ke (Nordvestsjælland)6.

Motivets faste tradition
Vi har undersøgt et bestemt religiøst motiv 
for at se, om dette har en speciel fast tradi
tion, og om denne ændres i kalkmaleriperio
den. Vi valgte »Jesu fødsel«, da dette motiv 
optræder i alle kalkmaleriets perioder. Det 
religiøse kunstneriske motiv bygger yderst 
ude på et litterært forlæg (her: Det ny Testa
mente), som betinger visse »ingredienser«: 
barnet, Josef og jomfru Maria, krybben og 
dyr i stald. Derudover findes i kalkmalerierne 
varianter f.eks. en fødselshjælper. Tendensen 
i dette kalkmalerimotiv er tydelig. Fødsels
scenen foregår i den romanske periode i et 
borgmiljø; mens den o. 1300 skifter til en kir
kelignende stald -  personerne har stadig fine

klæder på -  for i den sengotiske tid at optræde 
i et udpræget »staldmiljø«, hvor personerne 
nu er dagligdagsklædt og beskæftiget med 
huslige sysler f.eks. kogning af barselsuppe.

Ophavssituationen
Kun i yderst få tilfælde støder man på kunst
nersignaturer. Kalkmaleri-kunsten er ikke 
individuelt udskillelig, men håndværksmæs
sigt præget -  man taler om de såkaldte maler
værksteder, f.eks. Brarup- og IseQordsværk- 
stedet (foto 1, 2 og 3 er udvalgt fra dette værk
sted). Sådanne kalkmaleriværksteder har ud
smykket flere forskellige kirker, og de maler 
nogenlunde ens motivgrupper efter samme 
forlæg. Er flere værksteder nært beslægtede, 
betegnes de som en storgruppe.

Når man vil tilskrive en række kirker sam
me malerværksted, må man bygge på både en

6. Jfr. Ulla Haastrup: »Kalkmaleri i Viskinge og kunst i Westfalen«, Nationalmuseets Arbejdsmark, (Kbh. 1967).
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Foto 7: Her ser vi scenen rig/fattig mands bøn, der kun males a f  
Brarup-, Everlöv-, Elmelunde storgruppen. To personer ligger 
bedende foran den lidende Kristus. Deres tanker er illustreret ved 
streger. Den fa ttiges tanker går til K risti 5  sår, mens den riges 
tanker går til verdslige glæder: klæder, pengeskrin, øltønder, hest og 
konen der tilbereder maden. Keldby (M øn) 1480-1500.

stilistisk, tematisk og ikonografisk undersø
gelse.

Ved den stilistiske analyse ses bl.a. på or
namentik, figur- og ansigtstegning, draperi
behandling, karakteristiske detaljer f.eks. 
træer og jordbund, farvevalg og konturlinjer.

Den tematiske undersøgelse omfatter bl.a. 
malerværkstedets valg af motiver, motivernes 
placering i kirkerummet og deres indbyrdes 
korrespondance m.m.

Den ikonografiske analyse skildrer f.eks. fi
gurernes karakteristika; således kan nævnes, 
at »Den tronende Skaber« hos Brarupværk- 
stedet skildres ung (siddende på en bænk i 3M 
profil); Isefjordsværkstedet afbilder også 
Skaberen siddende -  men frontalt.

Ligesom hvert malerværksted har sine egne 
ikonografiske karakteristika, har flere værk

Foto 8: Som et eksempel på en ommaling kan nævnes »anstændig- 
gørelsen« a f  et kalkmaleri i Lyngby kirke. En narlignende mand, 
der tisser ned i hovedet på  menigheden, er blevet forandret til en mand 
der lidt akavet holder hænderne på maven. Lyngby kirke (Nordsjæl
land) ca. 1500.

steder særegne tematiske motiver, som kun 
kendes hos dette ene værksted. Det er derfor 
et meget vigtigt metodisk forhold, at sikre sig 
før en nærmere fortolkning af en serie ens 
kalkmaleriscener, at motivet ikke blot kan til
skrives samme værksted. Derved reduceres 
betydningen af dette »særegne« motiv, idet 
der inden for værkstedet blot er tale om ind
byrdes kopiering. Eksempelvis har Dorrit 
Lundbæk ikke været opmærksom på dette 
forhold; thi hun har ikke øjnet værksteds
sammenfaldet mellem de specielle kalkmale
rier af landsknægte-karikaturer, der findes i 
en række nordjyske kirker7.

Bevaringstilstand, konservering og 
restaurering
»I mangen dansk landsbykirke pranger end-

7. Dorrit Lundbæk: Fabelvæsener i sengotisk kalkmaleri i Danmark og deres forudsætninger, (Århus 1970).
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Foto 9: Keldby kirke på Møn. Billeder fr a  to perioder. Malerierne på hvælvingerne er malet omkring 1480, vægmalerierne er fr a  ca. 1325. 
Bemærk, hvorledes kirkens indbyggede hvælvinger tildækker den oprindelige kalkmaleriudsmykning på  væggene.

nu Madonna’s billede . . . malet højt på mu
ren under hvælvingen, hvor det ej er blevet 
overkalket . . .«. Således skriver H. G. Ander
sen i 1842 (»En digters bazar« p. 119). Da 
kalkmalerierne i løbet af 1600-tallet forfaldt, 
blev de hvidtet til således, at næsten alle dan
ske kirker i begyndelsen af 1800-tallet stod 
hvidkalkede. I nogle ganske fa kirker f.eks. 
Sulsted og Nørre Saltum har kalkmalerierne 
stået udækket, siden de udførtes i middelalde
ren.

I ca. 120 år har man restaureret kalkmale
rier i Danmark. Det har under restaurerings
arbejderne vist sig, at specielt kirkernes væg- 
malerier -  der jo også sidder mest udsat -  er 
blevet betydeligt medtagede af fugt, sod, 
temperatursvingninger m.v.

Indtil 1897 skete afdækningen af kalkmale
rierne ikke til bunds, idet man kun fremdrog 
det væsentlige for derefter at komplettere og 
supplere -  efter bedste skøn -  hvad der var 
gået tabt således, at resultatet antog karakter

af overmaling. Denne overmaling, som dels 
kunne være en opmaling eller ommaling, var 
helt i tråd med de dengang gældende restau
reringsregler, hvor man heller ikke var bange 
for at »forbedre« kalkmalerierne eller at føre 
dem tilbage til »deres oprindelige udseende«. 
Som et eksempel på en meget grel restaure
ring kan nævnes restaurator Magnus Peter
sens arbejde i Elmelunde kirke (Møn) i 1895. 
Ved kalkmaleriernes rensning 75 år senere, i 
1969, skriver konservatorerne Robert Smalley 
og Knud Simonsen i deres fundrapport om 
Magnus Petersens tidlige arbejde: »Det frem
gik med tydelighed af rekonstruktionerne 
[Magnus Petersens] at disse er blevet udført 
uden noget dyberegående studium af Elme
lundeværkstedets karakteristiske figurtegning 
og fremtræder i en helt anden stil, som er 
mere rund og blød i sine kurver og sikkert har 
tilstræbt en »forbedring« af figurerne ved en 
mere anatomisk rigtig figurtegning, hvilket 
var en ret uheldig disposition, . . . Men da de

504



Middelalderens billedbog

Foto 10: Foto fr a  kirkeloftet på  Undløse kirke (Nordvestsjælland). I  billedets nederste højre halvdel kan man ane en kronet kvindeskikkelse, 
formentlig en helgeninde. Kalkmaleriet er et eksempel på et vægmaleri, som er blevet adskilt fr a  kirkerummet a f  de senere indbyggede 
hvælvinger. Maleriet daterer vi til ca. 1325.

originale figurer i denne kappe var tabt, 
måtte Magnus Petersens rekonstruktioner bi
beholdes.«

Efter 1897 blev grunden lagt, af konserva
tor Eigil Rothe, til en ny restaureringsmæssig 
behandling af danske kalkmalerier. Der blev 
foretaget en dybgående afdækning og omhyg
gelig restaurering. Ved ny teknik blev farver
ne klarere og tydeligere; men man må huske 
på, at henved V3 af farverne bortvaskes ved 
restaurering således, at kalkmalerierne i mid
delalderen har fremstået endnu klarere. Med 
hensyn til de farver de middelalderlige malere 
anvendte i Danmark, finder vi de samme far
vestoffer herhjemme, som var kendt og be
nyttet op gennem middelalderen i Centraleu
ropa.

I løbet af 1300-tallet og helt frem til ca. 
1550 blev der i mange kirker indbygget 
hvælv. Denne hvælvslagning medførte ofte, at 
en del af den oprindelige vægudsmykning

blev tildækket af disse nye hvælv, der er at 
betragte som en skal af sten. Man kan under
tiden se spor af disse bortgemte kalkmalerier 
over hvælvene oppe på kirkelofterne.

Idag har kalkmaleriresterne over hvælvene 
interesse i flere sammenhænge, bl.a. som et 
supplement til identifikation af scener »nede« 
i kirkerummet. Desuden kan disse kalkmale
rier over hvælvene -  som naturligvis ikke er 
blevet restaureret -  hjælpe med til at afsløre 
om- og opmalinger i de samtidige kalkmale
rier, der forblev i kirkerummet. Til gengæld 
har kalkmaleriresterne på kirkelofterne i høje
re grad end malerierne nede i kirkerne, taget 
skade af temperatursvingninger og fugtighed.

Kalkmaleriets kildeværdi
Det er indlysende, at kalkmalerierne har en 
direkte religiøs funktion. Denne var i den ro-
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Foto 11: To koners skvadren under gudstjenesten hidkalder en djævel, der straks fører det til bogs. Djævlen vil senere bruge sine optegnelser imod 
kvinderne, nemlig ved regnskabets time på  dommens dag. A t påbudet om ro under gudstjenesten virkeligt havde relevans fremgår også a f  det 
overleverede prædikenmateriale, hvori der findes klager over, at menigheden sover eller snakker under de kirkelige handlinger. Fanefjord kirke 
(M øn) 1480-1500.

manske periode tiltænkt Guds ære, jomfru 
Maria og andre helgener eller henvendt til 
præsten.

Efter den romanske tid får også menighe
den de bibelske motiver forkyndt ved disse 
malerier -  altså en slags visuel pædagogik. 
Øystein Hjort skriver: »Gennem kalkmaleri
erne har kirken kunnet følge prædikernes ord 
op med anskuelige demonstrationer på, hvor
dan det kunne gå, hvis man ikke -  med hel
gerne som forbilleder -  gjorde sit til at be
kæmpe kødets fristelser og synden i verden«.8

Kalkmalerierne er ikke uforpligtende un
derholdning. Der er en sammenhæng mellem 
kirkebygningens udsmykning og det, kirken 
som frelserinstitution var rammen om. Det, 
kirken gennem sine handlinger og sin forkyn

delse ønskede at meddele mennesker, blev 
udtrykt visuelt i kirkens udsmykning. De to 
forhold belyser gensidigt hinanden.9

Det er klart, at kalkmaleriet har endnu flere 
funktioner f.eks. som et udtryk for donators 
fromhed. Kalkmalerierne tilsigter også en 
opdragende virkning, hvilket bl.a. tydeligt ses 
i kalkmaleriets frygtelige illustrationer af føl
gerne ved at overtræde en af de 7 dødssynder: 
hovmod, begærlighed, utugt, frådseri, doven
skab, vrede og misundelse.

Niels M. Saxtorph konkluderer i sin artikel 
i Fortid og Nutid bd. 24, 1970, at kalkmale
rierne har kildeværdi til: A) RENE ILLU
STRATIONER, (billedet i dets helhed, 
komposition og sceniske detaljer). B) KON
KRETE VIDNESBYRD, (identifikation af

8. Øystein Hjort og G. Francheschi: Kalkmalerier fra danske landsbykirker (Kbh. 1969) p. 14.
9. Axel Westh: »I billeder og ord. Sammenhængen mellem kalkmalerierne og middelalderkirkens forkyndelse«, Histo

risk årbog for Randers amt, 1974 p. 36.
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Foto 12: En kvinde rider overskrævs på  en djævel, som hun pisker bagi. Maleriet er sandsynligvis ment som en påmindelse til middelalderens 
kvinder i sognet om at tage sig i agtfor Satan, frister en. Billedet er -  ligesom detforegående -  anbragt i umiddelbar relation til kvindernes dør i 
nordvæggen. Åstrup (Falster) ca. 1480.

en genstand, dens funktion og forekomst). G) 
INDIREKTE VIDNESBYRD, (forestil
lingsverden eller kunstneriske og kulturelle 
forbindelser) samt til oplysninger angående 
stifterbilleder og heraldik.

Som Saxtorph anfører, afbilder kalkmale
rierne ikke egentlige historiske begivenheder, 
-  de har derfor ingen kildeværdi i gængs for
stand.

Saxtorph betragter nok kildeværdibegrebet 
lidt for snævert, ved kun at behandle det i 
relation til selve billedbetragtningen og for
bigår, at kalkmaleriet umiddelbart kan have 
kildeværdi til håndværksmæssige materialer 
og teknikker.

Af Villon-citatet i begyndelsen af denne arti
kel fremgik det, at kirkernes helvedesskildrin
ger virkede meget stærkt på vore uoplyste

forfædre i middelalderen. Dommedagsbille
der fandtes i samtlige middelalder kirker for
uden talrige udsmykninger med djævle, mo
raliserende scener, samt de føromtalte gruful
de afbildninger ved overtrædelse af de 7 døds
synder. Al denne gru og rædsel møder vi også 
i den katolske kirkes verbale forkyndelse10.

Foruden denne åndelige påvirkning, eksiste
rer muligheden for en politisk motiveret på
virkning af middel- og underklasserne, idet 
vore undersøgelser viste, at datidens over
klasse og magthavere havde bekostet kalk
malerierne, jfr. note 1, hvorfor de formentlig 
har kunnet øve indflydelse på motivvalget.

Da disse forhold vedrørende såvel åndelig 
som politisk påvirkning, ikke er indeholdt i 
Saxtorph’s 3 opstillede hovedgrupper må en 
fjerde tilføjes, som dækker dette aspekt.

10. Jfr. Anne Riising’s disputats »Danmarks middelalderlige prædiken« (Kbh. 1969).
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Foto 13: Efter uddrivelsen a f  Paradisets have skulle Adam og Eva selv tjene til livets ophold. Adam er afbildet som en middelalder bonde. Her 
er han i fa r d  med at pløje. Elmelunde kirke (M øn) ca. 1480.

Der må af mere principel art stilles et krav til 
kalkmalerimalerne, for at vi kan bruge de 
konkrete elementer i deres malerier. Dette 
krav er, at vi kan stole på, de korrekt har 
gengivet detaljerne i den ydre virkelighed. 
Hertil melder sig så spørgsmålet om malerens 
formåen. Herom siger Poul Eller (i »Historisk 
Ikonografi«, Kbh. 1964) p. 37: »Det er jo u- 
tvivlsomt et afgørende punkt: om kunstneren 
har formået at gennemføre sin hensigt; det er 
nemlig ikke rart at filosofere over de ting i et 
billed, som skyldes udygtighed og derfor er 
rent tilfældige«. Derunder kommer også, om 
maleren har forstået meningen med sit (evt.) 
forlæg.

Kalkmaleriet afbilder jo i tusindvis af gen
stande: Eva’s spinderedskaber, vugger, køk
kengrej m.v.; Adam’s markredskaber f.eks.

hakke, plov og økse. Men kan vi stole på, at 
maleren har gengivet disse genstande så kor
rekt, at vi idag dels kan bruge dem som kilde 
til f.eks. klædedragtens historie, dels anvende 
dem til identifikation af arkæologiske fund?

En væsentlig forudsætning er, at maleren 
korrekt har opfattet genstandens funktion.

Ser man f.eks. på afbildningerne af skål
vægte, der er vist i 47 kalkmalerier, og sam
menholder dem med de middelalderlige ar
kæologisk overleverede eksemplarer, kan man 
konkludere, at kalkmaleriets skålvægte ikke er 
skabt af fri fantasi men i overensstemmelse 
med virkeligheden11.

Selv om kalkmaleriets skålvægte var gengi
vet på korrekt vis, kan man ikke ukritisk for
mode at alle »genstande« i kalkmaleriet er 
virkelighedsbestemte. Et eksempel på en af-

11. Dog findes der to tilfælde, hvor visertappen slår ud til den forkerte side. Disse to forfejlede vægte er malet af ét 
værksted; der må blot være tale om en misforståelse, eftersom værkstedet i andre kirker har gengivet korrekte 
skålvægte.
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Foto 14: I  øverste venstre hjørne ser vi middelaldermalerens forfejlede elefant sammen med et vildsvin. Hovedmotivet i næste kappe er 
Dommedagsscenen. De døde står op a f  deres grave,yderst til højre, f  or at blive vejet på M ikael Sjælevejers skålvægt. Gruppen i kappens venstre 
halvdel har ikke klaret fr isag  og er derfor dømt til evig fortabelse. Birkerød (Nordsjælland) 1300-1325.

bildning, hvor maleren ikke har haft noget 
praktisk kendskab, til det forlægget foreskrev, 
ser vi i Birkerød kirke. Broby-Johansen skri
ver i »Den danske billedbibel i kalkmalerier« 
(Kbh. 1947) p. 188: »Synd og sorg gnaver ved 
livstræets rod. Det grå vildsvin borer sine 
hugtænder ind i barken og den mørkebrune 
helhest saver i stammen med sine skarpe nak
ketænder.« Det mærkelige dyr er ikke en hel
hest, men, som Broby antyder i en senere ud
gave, en elefant med kamptårn på ryggen. 
Maleren har helt åbenbart aldrig set en ele
fant, men har sikkert faet oplysninger om dy
rets særpræg (trompetsnabel og kompakte 
ben), som han så har kombineret med hestens 
velkendte anatomi. Malerens forfejlede ele
fant, har imidlertid ikke nogen indflydelse på 
scenens symbolik, der ikke skildrer synd og 
sorg, men kampen mellem de gode og onde 
magter.

Konklusion
Denne artikel har påpeget en række væsentli
ge metodiske forhold, som man skal have 
gjort sig klart, før arbejdet med kildegrup
pen: de middelalderlige kalkmalerier fra 
1100-1600.

Undersøgelser omkring malerværksteder 
og restaureringsforhold må være helt centralt 
placeret ved enhver analyse af kalkmalerier. 
Hertil kommer, at man skal have forstået, at 
de fleste kalkmalerier er malet efter forlæg, 
ofte udenlandske. Dette bevirker, at kalkma
leriets motivvalg og kunstnerisk komposition 
må betragtes som sekundær billedkilde; mens 
de konkrete vidnesbyrd oftest afbildes efter 
den nordiske middelalders hverdag -  disse 
bliver følgelig primære.

Vi har også gjort en del ud af kalkmale
riernes oplagte påvirkningsmulighed -  såvel 
religiøst som politisk — idet undersøgelser vi-
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Foto 15: I 1889 blev hvælvene i Tirsted kirke (Lolland) nedhugget. 
Før nedhugningen blev nogle a f  malerierne aftegnet a fJakob Kor- 
nerup. Tegningen herforestiller dødssyndsmandenfra hvis krop de 7 
dødssynder udgår: Superbia (hovmod), Gula (frådseri; skriftbån
det mangler), Ira (vrede), Luxuria (utugt), Auaricia (begærlig
hed), Inuidia (misundelse) og ved hans fødder Acedia (dovenskab). 
Akvarel fr a  1889 affotograferet på Nationalmuseets 2. afdeling.

ser, at kalkmalerierne blev finansieret af mid
delaldersamfundets overklasse. Desuden har 
vi behandlet generelle og specielle problemer 
ved billedlæsning, kalkmaleriets datering og 
placering.

Vedrørende den direkte adgang til kilde
materialet (foto-registranter, fundrapporter, 
håndbøger m.v.) jfr. appendix.

Appendix

Kildematerialet og dets tilgangelighed:
Det danske kalkmalerimateriale findes syste
matisk registreret i 2 store kalkmaleriregi

stranter: én på Kirkehistorisk institut (Kø
benhavns Universitet) og én på Nationalmu
seets II. afdeling, ligeledes i København.

Hver registrant har foto af de fleste afdæk
kede kalkmalerier fra det middelalderlige 
Danmark, d.v.s. også af de kalkmalerier, som 
senere er blevet overkalket. Enkelte af regi
stranternes fotografier er affotografering af ak
vareller, der er malet i slutningen af 1800-tallet 
for at forévige et kalkmaleri, man stod for at 
måtte destruere.

Registranterne har hver ca. 9000 kort med 
fotos (sort/hvide) på de fleste; heraf er halvde
len ordnet topografisk, resten emnemæssigt. 
Begge registranter er opbygget kronologisk 
efter forløbet i biblen. De er imidlertid ikke 
helt fuldstændige. Kirkehistorisk institut har 
desuden en alfabetisk kirkeregistrant med 
sort/hvide fotos over Skånes 215 kalkmaleri
prydede kirker.

Udover disse registranter findes på Nati
onalmuseets 2. afdeling en seddelregistrant for 
det skånske materiale (uden fotos). Desuden 
har museet den såkaldte Mackeprangs regi
strant (uden fotos), der adskiller sig fra de 
øvrige ved at have en del andre indgange, som 
kan være af hjælp, når man søger bestemte 
detailmotiver, f.eks. møller.

I arkiverne på Nationalmuseets 2. afdeling 
findes andre meget vigtige kildegrupper: fund
rapporter, undersøgelsesrapporter, konserve
ringsrapporter, restaureringsrapporter, no
tesbøger samt brevveksling mellem National
museets direktion og dets medarbejdere. Det 
er betydningsfuldt også at inddrage disse kil
degrupper, som er ordnet topografisk efter den 
enkelte kirke.

Den hidtidige forsknings publicerede littera
tur om emnet drejer sig specielt om: Det 
kunsthistoriske aspekt, tolkningen af de en
kelte kirkers kalkmalerier, malerskoler, for
lægsdiskussion; endvidere giver dele af litte
raturen behandlinger af specielle motiver.

Vi har i det følgende lavet en selektiv, an
noteret bibliografi, hvor hovedvægten er lagt 
på de brede værker. Ligeledes har vi anført en 
række håndbøger, der indeholder oplysninger 
omkring emnet, f.eks. vedr. kalkmaleriets fi
nansiering og tydning af helgenlegender.
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Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- 
og lokalhistorie
Af Susanne Krogh Bender

1. Afgrænsning af emnet
Det kan næppe undre nogen, at Københavns 
Universitets arkiv er den vigtigste kilde til stu
diet af universitetets styre, af universitetsun
dervisningen, -eksamenerne og -forskningen; 
men at arkivet også er en vigtig kilde til belys
ning af mange andre kulturhistoriske fænome
ner, som ikke specifikt har noget med den høje
re undervisning at gøre, er mindre kendt. Det 
er om »alt det andet«, som man ikke umiddel
bart i første række ville gå til Københavns 
Universitets arkiv for at finde oplysninger om, 
at denne artikel handler. Der vil ikke blive 
foretaget en minutiøs gennemgang af hele ar
kivet, men blive peget på de vigtigste kilde
grupper til studiet af et bestemt emne samt 
givet en kort vejledning i, hvordan man finder 
rundt i det omfattende universitetsarkiv1.

2. Universitetsarkivets historie og 
opbygning
I begyndelsen af 1978 vil der som nr. XXI i 
rækken af Rigsarkivets Vejledende Arkivregi
straturer foreligge en registratur over Køben
havns Universitets arkiv til ca. 1910. Det er 
først og fremmest det materiale, som befinder 
sig i Rigsarkivet og er medtaget i denne nye 
registratur, som jeg her vil behandle, idet dog 
også dele af universitetsarkivet, som enten ikke 
findes i Rigsarkivet, eller som ikke er med i den 
pågældende registratur, vil blive berørt.

Københavns Universitets arkiv har ført en 
omtumlet tilværelse; dets skæbne vil her blive 
fortalt i korte træk, idet der generelt må henvi
ses indledningen til Vejledende Arkivregi
stratur XXI. Hvordan arkivforholdene var fra 
institutionens oprettelse i 1479 og de næste 
halvandet hundrede år, ved vi ikke ret meget 
om; men arkivets omfang og indhold i året 
1633 kendes derimod ganske nøje, idet man 
dette år fik tilvejebragt en gennemgribende 
ordning og en specificeret registratur over hele 
arkivet (se nedenfor s. 515). Allerede få år efter 
kom der dog uorden i sagerne, og resten af det 
17. årh., hele det 18. og begyndelsen af det 19. 
årh. er præget af en række forgæves forsøg på 
at fa overblik over og ajourført arkivordnin
gen. Københavns brand 1728 og bombarde
mentet 1807 gjorde ikke arkivforholdene bed
re. Først i 1842 lykkedes det at fa skik på i hvert 
fald en del af arkivet og fa udfærdiget en for
tegnelse2. P.gr.a. arkivets vækst og som resul
tat af bestræbelserne for at fa samlet flere af de 
spredte arkivalier på ét sted blev 1842-forteg- 
nelsen snart utidssvarende, og først ved udar
bejdelsen afen ny registratur i 1923, ved davæ
rende universitetsarkivar Victor Petersen, 
havde man igen en samlet fortegnelse over 
arkivet3. Det gjaldt dog kun den del af univer
sitetsarkivet, som var samlet under universi
tetsarkivaren; således befandt langt de fleste 
sager vedr. universitetets økonomi sig i den 
økonomiske forvaltning (kvæsturen), og disse

1. Denne artikel er udsprunget af min deltagelse i arbejdet med nyregistreringen af Københavns Universitets arkiv til 
ca. 1910. Jeg skylder mine kolleger ved projektet tak for oplysninger om forskellige dele af arkivet. En særlig tak 
rettes til Jørgen Broberg Nielsen og Ejvind Slottved for værdifulde oplysninger vedr. henholdsvis Frue kirke og 
universitetets økonomiske forvaltning, samt til Mogens Thøgersen for at have gennemlæst manuskriptet og givet 
værdifulde forslag til forbedringer.

2. Udarbejdet af M. N. C. Kali Rasmussen og trykt i Selmer: Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1842, s. 20-26.
3. Foreløbig Oversigt over Universitetets Arkiv. Udarbejdet af Victor Petersen 1923. -  Victor Petersen har i artiklen 

»Universitetets Arkiv gennem Tiderne« (»Ex Bibliotheca Hafniensis« 1920) givet en fremstilling af arkivets historie, 
heri far man bl.a. også oplysninger om universitetsarkivarstillingen.

Susanne Krogh Bender, f. 1944, mag.art. i historie (Kbh.) 1971, leder af lokalhistorisk arkiv, Gentofte.
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sager havde universitetsarkivaren ikke noget 
at gøre med.

Efter Victor Petersens død i 1936 blev arki
vet overført til Rigsarkivet, og nogenlunde 
samtidig afleveredes kvæsturens sager til 
Rigsarkivet. Efterfølgende afleveringer af ny
ere sager og af manglende grupper blandt de 
ældre medførte, at størsteparten af arkivet 
frem til ca. 1910, kvæsturens arkiv helt frem til 
ca. 1936, blev samlet under ét tag -  Rigsarki
vets. En samlet fortegnelse over og vejledning i 
brugen af dette omfattende arkiv -  over 500 
hyldemeter -  blev det dog ikke muligt at fa 
udarbejdet.

I 1972 gik man for alvor i gang med at 
forberede et jubilæumsværk i anledning af 
Københavns Universitets 500 års jubilæum 
1979; der blev brug for en oversigt over kilde
materiale til universitetets historie, og dette 
behov medførte atter en nyordning og -regi
strering af den del af arkivet, som befandt sig i 
Rigsarkivet, det arbejde, der har resulteret i 
udarbejdelsen af den nye Vejledende Arkivre
gistratur. Under dette arbejde blev de tidligere 
ordninger, bestående af mere eller mindre til
fældige saglige grupperinger, forladt til fordel 
for en ordning, der så vidt muligt følger prove- 
niensprincippet, d.v.s. at arkivet i dets nye 
ordning principielt følger den administrative 
struktur på Københavns Universitet. Denne 
struktur -  og dermed opbygningen af det ny
registrerede universitetsarkiv -  kan kort be
skrives på følgende måde, idet jeg henviser til 
indholdsoversigten s. 528-29:

Konsistorium har altid udgjort det øverste 
styrende organ, og arkivalier opstået i forbin
delse med Konsistoriums forskellige funkti
oner samt andre centrale organers funktioner 
(såsom universitetsarkivarens) er samlet som 
arkivets første afsnit: Den centrale forvaltning. I 
andet afsnit: Universitetets stipendie- og kollegie- 
væsen, findes sagerne fra de stiftelser og legater, 
der skulle tjene til at sikre de studerendes øko
nomi. Disse stiftelser stod normalt under Kon
sistoriums overbestyrelse, den største af dem -

Kommunitetet -  dog ikke i alle perioder. 
P.gr.a. stipendie- og kollegievæsenets omlæg
ning i 1920 er denne del af arkivet ført frem til 
dette år. Det tredie afsnit: Fakulteterne, består af 
de fem fakulteters arkiver samt som tillæg til 
det lægevidenskabelige fakultets arkiv Kirur
gisk Akademis arkiv4. Afsnit fire: Institutioner 
med særlig tilknytning til Københavns Universitet, 
indeholder arkiver efter institutioner, der ikke 
kan kaldes egentlige universitetsorganer, men 
som på den anden side har haft en snæver 
tilknytning (økonomisk, administrativ) til 
Københavns Universitet, eller hvis arkiver fra 
gammel tid har været opbevaret som en del af 
universitetsarkivet. Disse institutioner er f.eks. 
Vor Frue kirke i København og Det juridisk- 
-praktiske Selskab. Det femte og sidste afsnit: 
Diverse, der omfangsmæssigt er meget lille, ud
gøres af forskellige sager, der længe har befun
det sig i universitetsarkivet, men som ikke kan 
anbringes i nogen af de ovennævnte afsnit.

Den økonomiske forvaltning frembyder et 
særligt problem. I 1837 blev universitetets 
selvstændige økonomiske forvaltning frataget 
Konsistorium og lagt under et særligt organ, 
universitetskvæsturen, der i 1844 også overtog 
forvaltningen af Kommunitetets økonomi, 
som indtil da lå under en særlig direktion = 
det teologiske fakultet. I forbindelse med ny
registreringen af universitetsarkivet er de 
mange sager fra før 1837/1844, som var kom
met til Rigsarkivet fra kvæsturen, og som uni
versitetsarkivarerne ikke havde haft i deres 
varetægt, blevet ordnet og registreret sammen 
med den øvrige del af arkivet. Derimod om
fatter nyregistreringen ikke kvæsturens arkiv 
efter 1837/1844; dette materiale må stadig be
nyttes ved hjælp af de ikke altid lige udførlige 
afleveringsdesignationer og ved hjælp af den 
nu ajourførte generalregistratur for Rigsarki
vets 2. afdeling.

Til hele dette arkivkompleks findes udover 
den nye Vejledende Arkivregistratur flere 
hjælpemidler, hvoraf den omtalte oversigt 
over kildemateriale til Københavns Universi-

4. Kirurgisk Akademi blev oprettet 1785 og fra 1. jan. 1842 slået sammen med det lægevidenskabelige fakultet ved 
universitetet. Akademiets arkiv blev i 1915 inventeret af K. Carøe, hvis registratur findes i 34.01.01 og er aftrykt i 
Victor Petersens registratur fra 1923. Det er nu omregistreret.
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tets historie, som er udarbejdet i forbindelse 
med forberedelserne til universitetsjubilæet, 
først og fremmest må nævnes5.

Inden jeg går over til den egentlige redegø
relse for universitetsarkivets indhold af kilder 
til kultur- og lokalhistorie, skal nummersy
stemet i den nye registratur nærmere forklares, 
idet der i det følgende vil blive refereret til disse 
numre. Hver enhed i arkivet har sit eget num
mer, som består af 6 cifre, delt i 3 grupper hver 
på 2 cifre. Det første ciffer i første gruppe angi
ver et af de fem nævnte hovedafsnit, og de to 
første cifre tilsammen angiver et universitets
organ inden for det pågældende hovedafsnit. I 
nummeret 12.03.01 angiver det første ettal så
ledes første hovedafsnit (Den centrale forvalt
ning), 12 står for Konsistorium. Det tredie og 
5 erde ciffer angiver en gruppe af arkivalier fra 
det pågældende universitetsorgan, i det an
førte eksempel står 03 for Acta Gonsistorii. De 
to sidste cifre angiver de enkelte binds eller 
pakkers løbenumre, i det anførte eksempel er 
01 således den første enhed i rækken af Acta 
Consistorii, den næste enhed har nummeret 
12.03.02 og så fremdeles. I øvrigt henvises til 
indholdsoversigten s. 526-29.

3. Alméne kildegrupper
Da Konsistorium var det centrale organ, der 
principielt forhandlede og afgjorde alle sager, 
er det -  næsten ligemeget hvad man vil studere 
i universitetsarkivet -  nødvendigt at bruge 
Konsistoriums sager, der i det følgende gen
tagne gange vil blive nævnt. Konsistoriums 
forhandlinger refereres i Acta Consistorii, fra 
1873 benævnt Konsistoriums forhandlings
protokoller (gruppe 12.03). Forårene 1788-97
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og 1802ff. findes, som gruppe 12.04, et regi
sterbind (navne- og sagregister) til hvert bind 
af Acta. Desværre er Acta Consistorii før 1599 
gået tabt, bortset fra et enkelt fragment 
(12.03.01); men afskrifter af tabte Acta er be
varet, og nogle af dem er trykt6. Selve de ind
komne skrivelser, Konsistorium behandlede, 
er jævnligt refereret i Acta, men langtfra altid. 
Nogle af dem blev indført eller afskrevet i Kon
sistoriums kopibøger (gruppe 12.13), der i øvrigt 
først og fremmest indeholder kopier af udgå
ede skrivelser. De indkomne originaldoku
menter, en meget stor samling, der endda går 
tilbage til tiden før universitetets oprettelse, 
findes opdelt på flere grupper:

1) Dokumenter indtil ca. 1633 (12.01), der omfat
ter 32 pakker, er identisk med universitetets 
arkiv, som det var ordnet og registreret i 1633. 
Registraturen fra 1633 er det første nummer i 
arkivet (11.01.01) og medtager også Acta 
Consistorii og regnskaber7. Ordningen af 1633 
blev holdt ajour til ca. 1641, og dokumenterne 
1633-41 indført i registraturen. 1633-regi- 
straturens opstilling er følgende: Den er opdelt 
i tre bøger, den første omfatter tiden indtil 
1559, den anden bog Frederik 2.s tid 1559-88 
og den tredie Christian 4.s tid. Hver af de tre 
bøger er inddelt i kapitler efter saglige krite
rier, og hver sag (eventuelt gruppe af ens sa
ger) har sit eget nummer, som også er skrevet 
bagpå dokumenterne. Alle sager indført i 
1633-registraturen kan derfor kendes på, at de 
er mærket med et tredelt nummer, f.eks. 
3-13-1, betegnende 3. bog, 13. kapitel, 1. 
nummer. Det bemærkelsesværdige er, at uni
versitetsarkivet i dag er næsten helt bevaret i 
det omfang, det havde i 1633, bortset fra de

5. »Københavns Universitets historie. Oversigt over arkivmateriale og vejledning i dets benyttelse, af Henning Ben
der. Udgivet af redaktionskomitéen for »Københavns Universitet 1479-1979««. -  Se også: Foreløbige arkivregi
straturer, Ny serie nr. 4, Oversigt over Rigsarkivets nyere arkiver, ved C. Rise Hansen, udgivet af Rigsarkivet 1972; 
heri bl.a. oversigt over de afleverede dele af Kirke- og Undervisningsministeriets, Universitetskvæsturens og Kø
benhavns Universitets arkiver. -  I forbindelse med universitetsjubilæet vil der desuden foreligge en bibliografi over 
relevant litteratur, og en fortegnelse over lærestole og deres indehavere er under udgivelse af Personalhistorisk 
Samfund. -  Som folioregistratur 224 på RA’s læsesal findes fortegnelser over, hvor de arkivalier, der er opført i Kali 
Rasmussens og Victor Petersens arkivfortegnelser, er indordnet i den nye registratur; de er i forkortet form aftrykt i 
VA XXI.

6. Se Ny kirkehistoriske Samlinger 1, s. 4fF. -  Acta 1724—48 er også tabt, men en kopi af en ekstrakt 1724-50 findes som 
nr. 12.26.17 i universitetsarkivet. -  Acta Consistorii 1599-1618 er for tiden under udgivelse ved Vello Helk.

7. Acta Consistorii er dog udtaget af gruppen af sager henlagt efter 1633-registraturen og registreret som særlig gruppe 
(12.03); det samme gælder universitetsregnskaberne, der findes i gruppe 18.
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Fig. 1. Registraturen over Københavns Universitets arkiv 1633 
(K U  11.01.01) fo lio  70 h. -  Den afbildede side er begyndelsen på  
3. bogs 3. kapitel »Om Tretter, Steffninger, Domme, Contracter 
etc«. Det pågældende kapitel er registraturens mest omfattende, det 
indeholder ikke mindre end 697 numre; det er samtidig et a f  de 
lokalhistorisk mest interessante kapitler, idet der refereres domme, 
tingsvidner m.v. vedr. universitetets gods og bønder. -  Bemærk 
tilskrifterne i højre margin, foretaget i det 18. årh., sandsynligvis 
a f  Hans Gram. Bortset fr a  de dokumenter, der på denne måde er 
betegnet »casseret«, er der i dag bevaret over 90%  a f  de øvrige 
sager opført i 1633-registraturen.

omtalte tabte Acta, samt en del sager, som 
allerede var kasseret i begyndelsen af det 18. 
årh. og ganske enkelte andre sager. 1633-regi- 
straturen, der i sig selv er en lokal- og kulturhi
storisk kilde, bl.a. fordi de anførte dokumen
ters indhold refereres, er for tiden under udgi
velse8. Se fig. 1.

2) Indkomne sager ca. 1641-1749 findes i gruppe 
12.12 sammen med enkelte sager fra før 1641, 
der af den ene eller den anden grund ikke er 
blevet opført i 1633-registraturen. Sagerne i 
gruppe 12.12, der er unummererede, er ordnet 
kronologisk; nogle, men ikke alle, er refereret i 
Acta; nogle, men ikke alle, er indført i kopibø
gerne; en stor del er ikke omtalt nogen af ste
derne9.

3) Indkomne sager 1750ff. findes dels i gruppe
12.12, dels i gruppen 12.05-12.10 (»Circula- 
ria«). Det var kun forhandlingerne i Konsisto
riums møder, der blev refereret i Acta; men i 
løbet af det 17. årh. begyndte man at forhandle 
skriftligt om en lang række forhold, der enten 
måtte afgøres inden næste møde, eller som på 
den måde blev forberedt til næste møde, idet 
konsistoriemøderne normalt kun blev holdt 
hver anden eller hver tredie uge. I 1750 blev 
der indført en særlig protokol til disse skriftlige 
forhandlinger (12.05.01-02); protokollen cir
kulerede mellem konsistoriemedlemmerne, 
der så skrev deres meninger (vota) i den. De 
samtidige originaldokumenter findes i gruppe
12.12. Fra 1771 synes selve dokumenterne at 
have cirkuleret sammen med rektors indstil
ling, og fra dette år findes så godt som alle 
indkomne sager i rækken af Circularia10. Fra 
1788 indføres alle indkomne sager i Acta, og 
fra 1801 far hver enkelt sag et nummer i Acta.

8. En kopi af 1633-registraturen findes som folioregistratur 223 på Rigsarkivets læsesal. -  Den trykte udgave, der 
udgives af Kildeskriftselskabet, vil bl.a. indeholde oplysninger om tabte sager, og om sager anbragt uden for rækken 
af sager henlagt efter 1633-registraturen; der vil desuden blive udarbejdet et kronologisk register, et person- og 
stednavneregister. En del af originaldokumenterne opført i registraturen er trykt, og udgaven af registraturen vil 
også oplyse trykkested for sådanne dokumenter.

9. I slutningen af det 18. årh. er der blevet skrevet henvisninger til kopibøgerne på en del af de sager, der var blevet 
indført deri.

10. For tiden 1779—1800, da Circularia ikke længere er indbundet, findes alle indkomne sager i rækken af Circularia. 
For tiden 180Iff. findes i Circularia-rækken kun de i Acta omtalte sager, som dog er langt de fleste; de få sager fra 
denne periode, der findes i gruppe 12.12, er dels sager uden nummer, dels det såkaldte »Rectors Archiv«, der var 
resultatet af et forsøg på selvstændig arkivdannelse for rektorembedet ca. 1835-ca. 1860.
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Girkulationssystemet vedblev indtil et stykke 
ind i det 19. årh. Fra 1910 betegnes de ind
komne sager til Konsistorium journalsager11.

De her omtalte arkivalier opstået i forbin
delse med forhandlinger og korrespondance 
er som nævnt en særdeles righoldig kilde
gruppe. Som et eksempel på den mangfoldig
hed af emner, der var genstand for forhand
linger i Konsistorium, kan refereres forhand
lingerne på de tre første møder i året 1633 
(efter Acta, nr. 12.03.06): 12. januar drøftes 
sagen om nogle studenter, der har prædiket i 
den tyske kirke uden attestats, om nådensåret 
af Sigfreds kanonikat i Roskilde og om salget 
af kirkemøllen på Amager; 19. januar lægges 
vigtige dokumenter i og andre tages ud af 
rektors skrin, sagen om studenternes prædi
kener i den tyske kirke fortsættes, og der for
handles om en af universitetets skove samt 
om problemet for universitetets foged i at 
komme til møde; 16. februar forhandles om 
kirkeklokken i Faxe kirke, skovene i Ramsø 
herred, om en klage over vand i en af kældre
ne, om bibeludgaven, om Trønninge skov, om 
studieskatten, om jordskyld af forskellige huse 
i København og endelig om revision af en af 
universitetslærernes bøger. Sagen om vandet i 
kælderen lyder sådan: »D. Jesper haffuer be
klaget sig hos Mag. Rectorem, att hands kel- 
der drager nu megit vand frem for (?) den 
pleyer, og synis att saadant kommer aff Salo
mons kielder. Salomon bleff indkaldet, oc 
hannom giffuet til kiende, att hand saadant 
skal lade besigtige, och sa hand kunde raade 
boed der paa«.

Grundlaget for Københavns Universitets 
økonomi var indtil midten af forrige århund
rede dets jordegods. Indtil 1837 blev beslut-

Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie

ninger vedr. økonomien truffet i Konsistori
um, hvis sager (gruppe 12) man i denne pe
riode må konsultere herom. Indtil 1732 fore
toges også selve administrationen af økono
mien af rektor og Konsistorium samt af de 
enkelte professorer, der blev lønnet af gods
indtægterne. Fra 1732 overgik en del af den 
daglige administration af økonomien til regn
skabsføreren, kaldet kvæstor, og materialet 
desangående findes i gruppe 17: Den centrale 
økonomiske forvaltning -  1836, sekretariatssager. 
Forvaltningen blev i løbet af det 18. årh. og 
især i det 19. -  efter at systemet havde været 
brudt sammen12 -  mere og mere udbygget. 
Da universitetskvæsturen blev oprettet i 1837, 
fortsatte de etablerede forvaltningsorganer, 
nu blot under kvæsturen. Selve regnskaberne 
til og med 1836 for de forskellige arter af 
indtægter findes i gruppe 18: Den centrale øko
nomiske forvaltning -  1836, regnskaber. Fra 1837 
og fremefter må man gå til universitetskvæ- 
sturens arkiv for at finde sager henhørende til 
den økonomiske forvaltning.

4. Personalhistorie, demografi, 
socialhistorie
Københavns Universitets arkiv indeholder 
selvsagt en mængde oplysninger om lærerne 
og studenterne; hvad de sidste angår, findes 
en del ret let tilgængeligt materiale i forbin
delse med indskrivning og eksamen. Se fig. 2.

Studenterne. For at fa lov til at studere ved 
universitetet skulle studenterne fra 1569 og 
fremefter fremvise et testimonium fra deres 
skole eller private præceptor. Blandt sagerne 
henlagt efter 1633-registraturen findes en

11. I 1975-76 er Konsistoriums arkiv, herunder journalsagerne, afleveret til Rigsarkivet frem til 0.1920; det samme 
gælder rektors embedspapirer. -  Samtidig er følgende fakultetssager afleveret til Rigsarkivet: Det teologiske, rets- og 
statsvidenskabelige, filosofiske og matematisk-naturvidenskabelige fakultets arkiver til o. 1940 og det lægevidenska
belige fakultets arkiv frem til o. 1945; undtaget er dog en del eksamensprotokoller. -  Endelig er Stipendieudvalgets 
(tidl. Stipendiebestyrelsens) arkiv frem til o. 1955 afleveret til Rigsarkivet 1975-76.

12. 1784 afløstes den hidtidige ordning, hvor en professor havde været kvæstor, af en ny, der bestod af ansættelse afen 
»Fuldmægtig ved Quæstoratet« (M. Næsted) under tilsyn af to professorer som »Inspectores Quæsturæ«. Denne 
nyordning gjorde ikke forholdene bedre; i 1803 måtte der nedsættes en kommission til at finde på en bedre 
indretning af regnskabsvæsenet og til at gennemgå regnskaberne tilbage til 1784. Det første resultat afkommissi
onens arbejde var Næsteds afskedigelse, det næste oprettelsen af et bogholder- og kassererkontor i 1806. Samtidig 
med det nye kontors oprettelse fortsatte de to Inspectores Quæsturæ deres funktion som tilsynsførende. Se indled
ningen til universitetsarkivets gruppe 17.06 og 18.18. Også efter 1837 fortsatte de to Inspectores Quxsturæ deres 
virksomhed, og der er bevaret sager fra dem indtil 1879 (gruppe 17.06).
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Fig. 2. Eksamensprotokoller kan også indeholde andet end karak
terer. Professor Kristian Kroman, der i sin ungdom var et år til 
søs, har åbenbart a f  og til fø l t  tiden lang og tegnet skibe rundt om i 
protokollerne. Det filosofiske fakultet. Filosofisk prøve. 2. lærer
posts delkarakterprotokol 1885-99, i K U  35.19.02.

samling testimonier fra det 16. og 17. årh., 
optaget i kapitel 2-24 og 3-34. 1630 indførtes 
eksamen artium, der skulle være bestået, in
den man blev indskrevet i matriklen. Oprin
delig aflagdes artium på universitetet -  sidste 
gang i 1852 -  derefter på skolerne. Det filoso
fiske fakultets arkiv indeholder en stor sam
ling anmeldelser til eksamen artium fra skoler 
og privatdimissioner, dækkende årene 
1809-51 (gruppe 35.20), ordnet efter skoler, 
og der findes et navneregister til samlingen. 
Testimonier og anmeldelser indeholder per
sonlige og studiemæssige oplysninger om 
vedkommende, såsom faderens (evt. også

moderens) navn, faderens stilling, det læste 
pensum og elevens alder (evt. fødselsdato) og 
almindelige vandel.

Efter bestået artium kunne man så blive 
indskrevet i universitetets matrikel, der er be
varet tilbage til 1611, indtil 1901 i Rigsarki
vet, derefter på universitetet. Studenterma- 
triklerræ-4 611-1829 er udgivet i tre bind i 
årene 1890-1912 af S. Birket Smith, og der 
findes et navneregister på Rigsarkivets læse
sal13. Matriklerne oplyser studentens navn 
samt skolens navn, fra 1708 hans alder, sene
re også karakteren til artium.

I det filosofiske fakultet førtes en matrikel 
over dem, der blev indskrevet efter bestået 
artium, omfattende årene 1703-1806 
(35.05.01-03).

Den ældste bevarede studentermatrikel i 
universitetsarkivet er Kommunitetets matri
kel 1577-175214.

Endelig findes en matrikel for Kirurgisk 
Akademi 1785-1839 (34.05.01) med oplys
ninger om studenternes navn, fødested og al
der.

Petita til embedseksamener, d.v.s. over
sigter over de studerendes pensum samt per
sonlige oplysninger om dem, findes i alle fa
kulteter samt i Kirurgisk Akademi15.

Studenternes ansøgninger om legater 
(gruppe 25) og kollegiepladser (gruppe 26) 
indeholder en mængde oplysninger af perso- 
nalhistorisk og socialhistorisk værdi; da Kon
sistorium var det øverste organ også for 
legatuddeling, findes der også denne kategori 
af materiale blandt Konsistoriums sager. Det 
største stipendium, Kommunitetsstipendiet, 
havde sin egen bestyrelse, Kommunitetsdi
rektionen, i hvis arkiv der findes ansøgninger 
om kommunitets- og regensstipendier 
(21.02-21.05) og materiale vedr. behandlin
gen af ansøgningerne. 1844 blev Kommuni

13. Matriklerne har numrene 12.16.01-04. — I håndskriftsamlingen i Landsarkivet for Nørrejylland findes H. Friis-Pe
tersens store samling af biografiske oplysninger om studenter ved Københavns Universitet. Også håndskriftsamlin
gerne i Rigsarkivet og Det kgl. Bibliotek indeholder personalhistorisk materiale vedr. studenter.

14. Nummer 21.06.01; for perioden 1577-1620 er den udgivet af H. F. Rørdam i »Historiske Samlinger og Studier« 3, 
1898.

15. Teologiske petita: 31.08.01-19. Juridiske petita: 32.08.01-52. Lægevidenskabelige petita: 33.07.01-11. Petita til 
eksamen ved Kirurgisk Akademi: 34.08.01-28. Filosofiske petita: 35.09.03 og 35.10.02-03. Til samtlige petita findes 
alfabetisk seddelregister, til de juridiske 1736-1899 et registerbind på Rigsarkivets læsesal udover seddelregistret. -  
De fleste petita fra dette århundrede er kasseret.
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tetsdirektionen afløst af en stipendiebestyrel
se, i hvis arkiv det tilsvarende materiale fra 
tiden 1844-1920 skal findes (21.10-13). Helt 
frem til 1955 (1962) er Stipendiebestyrelsens, 
senere Stipendieudvalgets arkiv afleveret til 
Rigsarkivet; det benyttes ved hjælp af afleve- 
ringsdesignationerne.

Universitetet havde indtil 1771 jurisdikti
onen over »den akademiske befolkning«, d.v.s. 
lærere, studerende og funktionærer. Oprin
delig fungerede Acta Gonsistorii også som ju
stitsprotokol og Konsistoriums kopibøger 
som domkopibøger; men i 1658 blev der an
lagt særlige retsprotokoller16. Retsprotokol
lerne i universitetsarkivet indeholder selvsagt 
samme kategori af broget stof: personalhisto- 
risk, socialhistorisk, kulturhistorisk o.s.v., 
som andre retsprotokoller: Den 8. april 1737 
havde nogle studenter været samlet i teskæn- 
ker Anthons hus i Dybensgade, og mødet dér 
førte til, at student Christopher Holders an
lagde sag mod student Peder Zonniz. Vid
nerne, studenten Christopher Hammer og Fr. 
Calundan, forklarede, at Zonniz havde vist 
alle de i Anthons stue nærværende et brev fra 
Holders broder, hvorefter der var »faldet ad
skillige ord imellem dem« (altså Holders og 
Zonniz). Medens Holders havde vendt ryg
gen til og drukket af et glas (te måske?), hav
de Zonniz draget sin kårde, Holders havde 
vendt sig og var blevet slået på kinden med 
kården, efter at Zonniz havde udtalt sit »sæd
vanlige ordsprog«: »Nu skal I se løjer!« For
øvrigt havde Zonniz været beskænket -  og 
åbenbart havde han drukket andet end ren te. 
Sagen endte efter en række møder i konsisto- 
rieretten med, at den anklagede blev relegeret 
fra universitetet i tre år og skulle betale en 
bøde (Justitsprotokollen 1716-50, nr. 
12.17.06). -  Skal man studere de københavn
ske beværtninger og livet dér, er konsistorie-
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rettens protokoller ikke den dårligste kilde, 
man kan gå til! Når det gjaldt sager anlagt 
mod studenter, kunne straffen indtil begyn
delsen af det 18. årh. være anbringelse i stu
denterfængselet (»carcer’et«), og en helt spe
ciel personalhistorisk kilde er de navne og 
initialer, studenterne under deres ophold dér 
har ridset i væggene i det endnu bevarede 
fængselsrum17. Forøvrigt hører man jævnligt 
om klager fra de lærere, der boede nær ved 
carcer’et, over støjen derfra.

Nu er det ikke kun den egentlige »akademi
ske befolkning«, man i universitetsarkivet kan 
finde oplysninger om.

Københavns Universitet havde kaldsret til 
præste- og degneembeder ved sine landsbykirker 
(se nedenfor s. 520), og derfor findes der i 
Konsistoriums arkiv en række ansøgninger til 
sådanne embeder og forhandlinger om be
sættelsen af dem. I 1809 bortfaldt retten til at 
kalde præster, medens kaldsretten til degne
kaldene, fra 1814 skolelærerembederne, bibe
holdtes. For årene 1791-1899 findes ansøg
ninger om skolelærerembeder udskilt i en 
særlig række i Konsistoriums arkiv, gruppe 
12.11; de er ordnet efter de enkelte skoler, og 
der er udarbejdet et alfabetisk seddelregister 
over ansøgerne. Selve sagerne om embedsbe
sættelserne fra denne periode findes i »Cir- 
cularia«, forhandlingerne herom i Acta18. -  
Universitetet havde patronatet for Vor Frue 
kirke i København samt Hvidovre kirke 
1539-1917 og for Trinitatis kirke fra dens 
opførelse til 1868. I patronatssagerne (gruppe 
41) og blandt Konsistoriums sager findes så
ledes ansøgninger om og sager vedr. besættel
sen af præste- og degneembeder ved Hvidovre 
kirke (det første dog kun til 1747), af kirke
betjentstillinger ved de to øvrige kirker samt 
af kapellanembeder (til 1809) og præsteem
beder (til ca. 1700) ved disse to kirker.

16. Justitsprotokollerne har numrene 12.17.01-07, domkopibøgerne 12.18.01-07, dog er den almindelige kopibog 
(12.13.06) brugt som domkopibog for årene 1658-63. Stævningsprotokollen (12.17.08) forårene 1708-54 kan bruges 
som en kronologisk indgang til justitsprotokollerne.

17. En behandling af disse indridsede navne og oplysninger om de pågældende studenter, foretaget af Vello Helk, vil 
fremkomme i »Kulturminder«.

18. Der findes ansøgninger til embeder ved følgende skoler: Allindelille, Dåstrup, Eggeslevmagle, Faxe, Gladsaxe, 
Grevinge, Herlev, Hvidovre, Ledøje, Sigersted, Slagslunde, Sneslev, Sæby, Tårnby og Værløse. Universitetet skulle 
ikke kalde skolelæreren hver gang et embede blev vakant; oplysninger om disse forhold findes i Selmer: Kjøben
havns Universitets Aarbog 1845, s. 36f. og i universitetsarkivets pakke 12.08.24 (»Circularia«).
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Dele af befolkningen i København er belyst i 
universitetsarkivet, og specielt for arkivets 
ældre deles vedkommende er kilderne ang. 
den københavnske befolkning værdifulde. I 
Frue kirkes værgearkiver findes lister over be
gravede fra midten af det 16. årh. og fremefter 
i regnskaberne (42.03, 42.05 og 42.12) samt 
en gravbog anlagt i 1707 (42.02.02), d.v.s. at 
man her har begravelseslister længere tilbage 
end kirkebøgerne19. Også i den lille del af ar
kiverne efter Trinitatis kirkes værger, der er i 
universitetsarkivet, findes oplysninger om be
gravede (43.01.01); men i øvrigt findes den 
altovervejende del af sagerne vedr. Trinitatis 
kirke i Københavns Stadsarkiv.

Den sociale status -  eller måske rettere den 
sociale ambition -  hos de borgere, der søgte 
Frue kirke, kan belyses gennem materialet 
vedr. udlejning af stolestader i kirken20.

Når Frue kirkes kor sang ved bryllupper, 
fik kirken en indtægt heraf, og i regnskaberne 
findes lister over »sangværket« med angivelse 
af bl.a. brudgommens navn og stilling, dato 
for sangen og af hvilket sogn han hørte til, se 
42.05 og 42.14.

Lister over de personer, hvis lig blev båret 
af Regensens ligbærere, og over hvor de blev 
begravet, findes for perioden 1792-1830 i 
gruppe 23.15; ligbæringsregnskaberne fort
sætter 1846ff. i rækken af reviderede civile 
regnskaber. Lister 1833fF. over den ligbæring, 
hvis indtægter gik til Frue kirkes genopbyg
ning, findes i 18.29.03 og i kvæsturarkivet.

Både universitetet og Frue kirke havde 
ejendomme i København, og om disse ejen
domme og deres beboere findes mange oplys
ninger i arkivet. For universitetets vedkom
mende er sagerne henlagt efter 1633-regi- 
straturen (12.01) righoldige i så henseende;

der findes også materiale i gruppe 1721, og i 
gruppe 18 er der regnskaber for lejeindtægter 
af ejendommene, jordskylden (især i 18.08.01). 
For Frue kirkes vedkommende findes sager 
om ejendommene i gruppe 4222.

Af befolkningen uden for København kom flere 
forskellige grupper i berøring med universi
tetet og optræder derfor i universitetsarkivet. 
Københavns Universitet ejede 13, oprindelig 
1423, landsbykirker, hertil kom Hvidovre kir
ke; og i kirkeregnskaberne i gruppe 18.30, 
hvoraf det ældste -  Grevinges -  begynder i 
1574, kan der findes oplysninger om begra
velser i de pågældende sogne24. Eftersom uni
versitetet (og Kommunitetet) indtil 1850 ud
øvede bestyrelsen af lægdsvæsenet på godset-  
fra 1788 dog kun på en del af godset -  findes 
der enkelte lægdsruller i den del af universi
tetets arkiv, som opbevares i Landsarkivet for 
Sjælland, nemlig en del af forvalternes arki
ver25. -  I øvrigt vil bønderne på universite
tets, Kommunitetets samt Frue kirkes gods 
blive omtalt i afsnit 5 og 7.

Sjællands befolkning hørte i ægteskabssager 
under tamperretten for Sjællands stift, og 
denne bestod i perioden 1681-1771 af Konsi
storium ved Københavns Universitet samt 
stiftamtmanden. Desværre gik en del af mate
rialet tabt ved bombardementet i 1807; men 
der er dog bevaret en justitsprotokol for årene 
1698-1754, to domkopibøger og nogle doku
menter (gruppe 12.20—12.22).

I den ældre del af universitetsarkivet, spe
cielt blandt sagerne henlagt efter 1633-regi- 
straturens kapitel 2-3 og 3-3, findes mange 
segl og bomærker, hvoraf mange vil kunne iden
tificeres ved hjælp af materiale i universitetets 
regnskaber.

Materialet efter universitetets og Kommu-

19. Gravbogen i 42.02.02 findes både i original og kopi; den sidste er udgivet i Personalhistorisk tidsskrift 8. rk., 5-6. 
Begravelseslisterne fra det 16. årh. planlægges udgivet i »Historiske Meddelelser om København«.

20. I 42.02.03 findes stolebog og stolestadebreve 1592-1768, i 42.11.02 stolebøger og stolestadebreve 1807-41. Desuden 
findes blandt regnskaberne i grupperne 42.03, 42.05, 42.12 og 42.14 lister med navne på stoleindehavere.

21. Især i 17.14.01: Sager vedr. universitetets købstadsejendomme 1557-1844.
22. Se især 42.02.01 og 42.11.01 med anmærkninger i registraturen om fordelingen af opgaven, at føre regnskab over 

jordskylden, mellem den akademiske og borgerlige kirkeværge. Desuden er der materiale i regnskaberne i gruppe 
42.

23. Universitetet ejede følgende kirker: Bringstrup, Eggeslevmagle, Faxe, Ganløse, Gladsaxe, Grevinge, Herlev, Ledøje, 
Selsø, Smørum, Sæby, Tårnby og Værløse. Hertil kom, indtil tabet af Skåne, Fosie kirke i Oxie hrd.

24. Hvidovre kirkes regnskaber findes i gruppe 42.08-42.09.
25. Nemlig lægdsrulle for Svinninge og Finderup sogne 1820-49 og for Skibby sogn 1792-1847.
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nitetets skifteforvaltere, et materiale der også 
indeholder mange personalhistoriske oplys
ninger, vil blive omtalt i det følgende afsnit.

5. Dagliglivet
Boliger. I Københavns Universitets arkiv fin
des stof til belysning af bønders, studenters, 
professorers samt andre københavnske ind
våneres boligforhold.

Bøndergårde: For kommunitetsgodsets26
vedkommende findes flere synsforretninger, 
som også beskriver bøndergårdenes bygnin
ger; således blev der i 1731 og 1744 udfærdi
get udførlige beskrivelser over hver enkelt 
kommunitetsgård på Sjælland, i 1731 også på 
Falster (23.05.02-03). Andre synsforretninger 
befinder sig blandt sagerne fra Kommunite
tets økonomiske forvaltning i gruppe 22; f.eks. 
er fogedgården i Tjørnelunde beskrevet i en 
brandtaksation fra 1761 (22.01.05).

I forbindelse med fæsteskifte findes der ofte 
beskrivelser af bøndergårde, og i universitets
arkivet findes både fæsteprotokoller for uni
versitetsgodset 1719-1840 (17.08 samt
17.09.01) og kommunitetsgodset 1699-1851 
(22.03.01-04).

En meget spændende og for denne periode 
ikke helt almindelig kilde er et regnskab, med 
bilag, over genopbygningen af øde gårde på 
kommunitetsgodset 1688-96 i pakken 
23.03.04; regnskabet er meget udførligt, med 
beskrivelser af, hvad der skal bygges på hver 
enkelt »øde« gård, oplysninger om materialer 
(art, mængde, priser) og arbejdslønninger.

Studenter boligerne var, forsåvidt det ikke 
drejede sig om logier hos private, de særlige 
studenterkollegier. Valkendorfs kollegium er 
det ældste, og i kollegiets arkiv (26.08-26.10)
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findes bl.a. tegninger, byggesager og inventa
rier. Også i Borchs kollegiums arkiv kan man 
finde sager vedr. bygningen (26.01-26.03), 
det samme gælder Elers kollegiums arkiv 
(26.04-26.06), medens der næsten intet mate
riale er i Rigsarkivet vedr. Hassagers kollegi
um. Det gælder for alle disse fire kollegier 
samt for Regensen, at der opbevares en lang 
række sager i de respektive institutioner, samt 
at man for tiden efter 1920 kan finde materi
ale blandt Stipendieudvalgets sager, som er 
afleveret til Rigsarkivet frem til 1955. I grup
pen af kommissioner under Konsistorium 
findes også materiale vedr. kollegiernes ind
retning, specielt i gruppe 15.08: kommissi
oner vedr. kollegiernes hygiejniske og økono
miske forhold 1906-11.

Den største af studenterboligerne, Regen
sen, er samtidig den, der er bedst belyst i uni
versitetsarkivet. De mest righoldige sager om 
Regensens bygning og indretning findes i ar
kivalierne efter Kommunitetets økonomiske 
forvaltning indtil 1843; her findes en række 
byggeregnskaber, byggesager og inventarier. 
De vigtigste er regnskaberne for Regensens 
opførelse, for dens restaurering efter branden 
1728 og dens ombygning i begyndelsen af 
dette århundrede27; men i rækken af kommu
nitetsregnskaber, som også omfatter Regen
sen, findes løbende oplysninger om repara
tion og vedligeholdelse28. For tiden fra 1844 
og frem er Stipendiebestyrelsens, senere Sti
pendieudvalgets og ikke mindst kvæsturens 
arkiver væsentlige29. -  Endelig er der natur
ligvis selve Regensens arkiv, som indtil ca. 
1918 findes i Rigsarkivet (gruppe 24) og for 
tiden derefter på Regensen, hvor der dog også 
er en del sager fra tiden før 1918. Det er i 
dette arkiv, man får de bedste oplysninger om 
dagliglivet på Regensen. I Regensens gave-

26. Kommunitetsgodset lå i følgende sjællandske herreder: Løve, Hammer, Ars, Merløse, Slagelse, Tuse, V. Flakke- 
bjerg og Voldborg, med de fleste gårde i Tuse og Løve hrd. Hertil kom gårde i Falsters Nørre og Søndre herred.

27. Regnskaberne for opførelsen i 23.01.02-03, for restaureringen 1728fF. i 23.03.26-31. I universitetsarkivet findes 
materiale vedr. ombygningen 1906ff. i 15.07.01 (kommissioner vedr. ombygningen) i 21.12 (Stipendiebestyrelsens 
sager vedr. ombygningen), og herudover må kvæsturens arkiv og Kultusministeriets arkiv (3. ktr.) anvendes.

28. Kommunitetsregnskaberne findes i gruppe 23; specielt kan nævnes et reparationsregnskab med bilag 1651/52 i 
23.01.17. Blandt korrespondancesagerne fra Kommunitetets økonomiske forvaltning findes talrige sager vedr. 
Regensens bygninger og inventar, f.eks. et inventarium 1778 i 22.01.08 og byggesager 1812 i 22.01.14.

29. Om Stipendiebestyrelsen og Stipendieudvalget, se s. 519 og note 11. Blandt kvæsturens diverse sager findes en 
pakke vedr. byggearbejder på Regensen 1844—50.
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protokol 1695-1777 findes forrest en farvelagt 
plan over den daværende bygnings inddeling 
(24.03.01).

Professorboligerne, residenserne, findes bedst 
belyst gennem Konsistoriums arkiv, d.v.s. i 
Acta, Circularia og indkomne sager, samt 
gennem universitetsregnskaberne30. En be
skrivelse af en række professorboliger 1868-91 
i pakken 12.26.16 må specielt nævnes. -  En af 
de fa tidligere professorresidenser, der endnu 
er tilbage, nemlig den gule bygning i univer
sitetsgården ved siden af det middelalderlige 
konsistoriehus, tilhørte indtil 1815 Kommu
nitetet, og der er bevaret en fyldigt bygge
regnskab 1728-33 i Kommunitetets regnska
ber31.

Af andre københavnske boliger må universite
tets og Frue kirkes ejendomme omtales, idet 
der i regnskaberne kan indgå poster vedr. re
parationer af husene, se ovenfor om jordskyl
den. Endelig findes der i den del af universi
tetsarkivet, som vedrører Frue kirke, materi
ale vedr. præsternes boliger, såsom regnska
ber for reparationer32.

Møbler, klæder m.m.
Skifters værdi som kulturhistorisk og perso- 
nalhistorisk kilde er vel uomtvistet. I og med 
at Københavns Universitet havde jurisdikti
onen over »universitetsbefolkningen« indtil 
1771, havde det også skiftejurisdiktionen. Li
gesom Acta Consistorii oprindelig fungerede 
som justitsprotokol, fungerede den også som 
skifteprotokol til omkring 1660 -  og gid den 
var vedblevet dermed! Den særlige række af 
skifteprotokoller, der blev anlagt omkring 
1660, gik nemlig tabt ved bombardementet 
1807 sammen med de fleste skiftedokumenter 
og auktionsprotokollerne. En mindre samling

af spredte skiftedokumenter fra årene 
1663-1769 findes i pakke 12.19.02, doku
menterne fra før 1660 findes blandt de ind
komne sager til Konsistorium (12.01 og 
12.12). Efter at skiftejurisdiktionen i 1771 var 
gået over til Hof- og Stadsretten, blev der dog 
af og til sendt afskrifter af skifter til universi
tetet, og enkelte sådanne findes i Konsistori
ums arkiv (12.26.04). I Kommunitetets arkiv 
findes en auktionsforretning over afdøde 
oeconomus C. D. Nissens bo 1775 samt en del 
korrespondance vedr. boet (21.09.02 og 
22.01.06-07).

Er sagerne efter universitetets skiftejuris
diktion over den akademiske befolkning efter 
1660 sørgeligt fa, stiller det sig helt anderle
des, når det drejer sig om skifter efter univer
sitetets og Kommunitetets bønder. Der findes 
en række skifteprotokoller og -dokumenter på 
Landsarkivet for Sjælland. De ældste skiftep
rotokoller er dem fra Kommunitetets gods, 
hvoraf den ældste for det sjællandske gods 
dækker årene 1683-99 og den ældste for det 
falsterske gods går tilbage til 1732. Der findes 
tillige overformynderiprotokoller i Landsar
kivet for Sjælland for universitets- og kom
munitetsgodset frem til 1850. En enkelt skif
teprotokol og overformynderiprotokol for 
universitetets jyske gods henholdsvis 1805-39 
og 1827-40 findes i Landsarkivet for Nørre
jylland, medens der i Rigsarkivet kun findes 
en række overformynderiprotokoller 1819ff. 
samt overformynderidokumenter vedr. uni
versitetsgodset33.

Fødemidler
Kommunitetets formål ved stiftelsen 1569 var 
at sørge for studenterbespisning; først 50 år 
senere begyndte man at bygge Regensen.

30. Noget af materialet er benyttet i R. Mejborg: Borgerlige Huse, 1881 og af Robert Egevang: Professorgårdene i 
latinerkvarteret, 1975. En afskrift af et (nu tabt) byggeregnskab på en af residenserne i 1590 er udgivet afE. Slottved 
i Danske Magasin 8.R.V.I. hæfte; afskriften er i Danske Kancellis arkiv, B 164 X III.

31. Byggeregnskabet 1728fF. i 23.03.26-31; se i øvrigt for tiden til 1815 kommunitetsregnskaberne i gruppe 23, for tiden 
1815-36 universitetsregnskaberne i gruppe 18, for tiden 1837ff. kvæsturens arkiv.

32. Grupperne 41 og 42. Jfr. note 21 og 22. Om Trinitatis kirkes præste- og kapellanboliger se også i »Circularia« 
12.08.78-79.

33. Om godset se i øvrigt s. 524 f. I arkivet efter Kommunitetets centrale godsforvaltning (gruppe 22) findes også 
overformynderisager, indtil 1777. -  Universitetets overformynderiprotokol 1819-34 har nummer 17.11.01, den 
fortsættes i kvæsturens arkiv; overformynderidokumenterne i universitetsarkivet har nummeret 17.11.02.
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Denne studenterbespisning vedblev indtil 
midten af det 18. årh., og den person, der 
skulle sørge for fortæringen, var oeconomus, 
som sammen med sin familie og tjenestefolk 
også deltog i udspisningen. Der er bevaret 
nogle udspisningsreglementer for, hvad stu
denterne skulle have at spise -  samt også kla
ger fra studenterne over kosten. Af udspis- 
ningsreglementerne 1674 og 1683 fremgår 
det, at der blev givet to måltider daglig, hver 
på tre retter, at studenterne skulle have 
mindst to potter øl daglig, og at man ved de 
tre store højtider skulle have sigtebrød og ikke 
rugbrød (i følge 1683-reglementet). Udover 
kød, fisk, kål, grød og vælling optræder der 
kogte æg, gulerødder og salat (der var en køk
kenhave ved siden af kommunitetsbygnin
gen), og på dette tidspunkt anvender man i 
mindre grad stærkt saltet mad end tidligere34. 
For perioden 1613-69 er der bevaret endnu 
mere end reglementer; her har vi en uafbrudt 
række af specificerede regnskaber for udspis
ningen måned for måned, omfattende oplys
ninger om, hvor mange der deltog i udspis
ningen, de indkøbte varers art og mængde 
samt de tilberedte retters antal og art, se fig. 
3. Det allertidligste regnskab er en kortfattet 
oversigt 1597-98, hvoraf det blandt andet 
fremgår, at der foruden øl også blev drukket 
vin, som også optræder i selve udspisnings- 
regnskaberne; om det kun var oeconomus, 
der drak vin, eller også studenterne, melder 
historien desværre intet om35.

Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie

Fig. 3. Kommunitetets udspisningsregnskab 1613/14 (K U  
23.01.07), oversigten over forbrugte fødevarer i den første måned 
a f  regnskabsåret. A f  regnskabet over de tilberedte retter fremgår, 
at der a f  den anførte mængde madvarer blev tilberedt 85 retter kød 
(fersk eller saltet), 71 retter f i s k  (fersk, saltet, tørret eller røget), 
45 mælkeretter og 16 retter med fru g t eller grønt. -  Forrest i hvert 
udspisningsregnskab findes en fortegnelse over, hvor mange perso
ner der deltog i udspisningen det pågældende år.

6. Priser og lønninger
Der er begrænset, hvor meget materiale fra 
tiden før 1660 til belysning af priser og løn
ninger, der overhovedet findes i Danmark. I 
denne henseende er universitetsarkivet tem
melig enestående. Selve universitetets regns
kaber begynder 1537, kommunitetsregnska
berne i 1613 og Frue kirkes regnskaber i 1552. 
Alle tre grupper indeholder talrige oplysnin
ger om priser på byggematerialer og om håndvær

kerlønninger i forbindelse med de løbende re
parationsarbejder og de større byggearbejder 
på universitets- og kommunitetsbygninger, 
residenser og kirkebygninger. I kommunitets
regnskaberne får man desuden specificerede 
oplysninger om indkøbspriserne på fødevarer 
år for år, idet udspisningen ikke kunne klares 
alene ved hjælp af naturalieindtægterne fra 
kommunitetsgodset. De forskellige ansattes 
lønninger kan ligeledes findes. De her nævnte 
regnskaber holder på ingen måde op i 1660 og

34. 1674-reglementet i 22.01.01, 1683-reglementet i 21.01.01.
35. Kommunitetets udspisningsregnskaber: 23.01.07 og 23.01.08-27. I udspisningsregnskabet 1613/14 anføres indkøb 

af 27 potter vin og 8 tønder rostocker-øl, herforuden drak man dansk øl.
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er også derefter righoldige; men jo mere man 
kommer op imod vor tid, desto flere andre 
kilder findes der til belysning af priser og løn
ninger36.

Hvad professorlønningerne angår, må det 
fremhæves, at de det meste af perioden frem 
til begyndelsen af det 19. årh. blev lønnet i 
naturalier, idet hver enkelt professor fik ind
tægterne fra den del af godset, det »corpus«, 
der var tillagt ham; hvad disse corpora kunne 
afkaste, må først og fremmest ses i jordebø- 
gerne, herudover findes materiale vedr. pro
fessorlønningerne i Acta, samt i universitets
regnskaberne37.

Kapitelstaksterne er kendt fra år 1600 og 
fremefter; men i universitetsregnskaberne til
bage til ca. 1550 findes der i forbindelse med 
oplysninger om kornsalg faktisk materiale, 
der kan bruges til beregninger af de sjæl
landske kapitelstakster fra det 16. århundre
des sidste halvdel; i gruppe 17 og i kvæsturens 
arkiv er der flere lister over kapitelstakster.

7. Landbohistorie
Eftersom universitetets og Kommunitetets 
økonomi indtil midten af forrige århundrede 
hovedsageligt var baseret på indtægterne fra 
stifteisernes gods, d.v.s. bøndergårde, konge- 
og kirketiender m.v., kan det næppe undre, at

der i arkivet findes et stort kildemateriale 
vedr. de bønder, der skulle betale afgifter til 
universitetet og Kommunitetet, om disse 
bønders forhold på den ene side og om stiftei
sernes administration af godset og behandling 
af bønderne på den anden side. Universitetets 
gods lå på Sjælland, med en lille del i Jylland, 
Kommunitetets på Sjælland og Falster.

De mange jordebøger og landgildeproto
koller oplyser fæsternes navne og bopæl og de 
fastsatte landgildeydelser, og sammesteds kan 
man fa oplysninger om tienderne. Regnska
berne oplyser indtægterne af gårde og tien
der38. Fæsteprotokollerne er allerede omtalt i 
forbindelse med bøndergårdene i afsnit 5; 
overgangen til arvefæste i det 18.-19. årh. 
belyses gennem universitetets og Kommuni
tetets økonomiske sekretariatssager samt i ar
kivet efter en særlig godskommission og gen
nem de mange bevarede kort39.

Den centrale administration af universi
tetsgodset foregik indtil 1836 som ovenfor 
omtalt gennem Konsistorium og den efter 
1732 udbyggede økonomiske forvaltning40; 
medens den daglige administration af kom
munitetsgodset til 1813 udførtes af oecono- 
mus, fra 1813 til 1843 af Kommunitetets bog
holder- og kassererkontor41. Fra 1837/1844 
lægges disse opgaver under kvæsturen, jfr. af
snit 3. Desuden fandtes en lokal godsadmini
stration, der for universitetets vedkommende

36. Universitetsregnskaberne (gruppe 18) og kommunitetsregnskaberne (gruppe 23) fortsætter i kvæsturens arkiv; Frue 
kirkes regnskaber er i gruppe 42.

37. Corpora bestod af procuratorier og præbender. Præbendernes gods er optegnet i jordebogen 1605 (18.06.01), og 
procuratoriernes i jordebøgerne 1660-62 (18.07.01). -  Corporasystemet udvikledes i løbet afslutningen af det 16. og 
begyndelsen af det 17. årh.; oprindelig fik lærerne ved det i 1539 rekonstruerede universitet deres løn udbetalt i 
penge.

38. Universitetets jordebøger findes i 18.06, 18.07, 18.16, 18.26 samt sammen med universitetsregnskaberne. Landgil
deprotokoller i 17.09. Sager om tienderne i 17.15.01, 18.07, 18.26 og i universitetsregnskaberne.
Sager om kommunitetsgodset især i 22.01-09, skøder og kort i 22.11. Jordebøger i 23.02, 23.05 og 23.13 samt 
sammen med regnskaberne i 23.01 og 23.03-04.

39. Kommissionen til en bedre indretning af universitetets og Kommunitetets jordegods og tiender 1795-1824, Rtk. 
436. Fortsat i en universitetskomité 1824—30 (32) i 15.01.
Kortene over godset er opført i en særlig folioregistratur (222), uanset om de ligger i Rigsarkivet kortsamling eller i 
selve arkivet.

40. Til universitetets bogholder- og kassererkontors journaler i gruppe 17 findes registre 1824-36, journaler og registre 
fortsætter i kvæsturens arkiv.
Om administrationen af universitets- og kommunitetsgodset henvises i øvrigt generelt til gruppe 12, 17 og 22 samt 
det i note 39 nævnte materiale.

41. Oeconomus’ arkiv: 22.01-03, bogholder- og kassererkontorets (også kaldet Kommunitetskontoret) i 22.04—09.
Til Kommunitetets bogholder- og kassererkontors journaler 1813-43 findes registre i 22.05, journaler og registre 
fortsætter i kvæsturens arkiv.
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blev udbygget til tre forvalterdistrikter i 1685; 
for Kommunitetets vedkommende kendes 
først egentlige forvaltere fra ca. 177742. For
valterarkiverne, der er delt mellem Rigsarki
vet og Landsarkivet for Sjælland, omfatter i 
alt knap 50 hyldemeter, bestående af korres
pondanceprotokoller og -sager, dels vedr. sel
ve godset og bønderne, dels vedr. de offentlig- 
retslige forretninger som skifte-, overformyn
deri- og lægdsvæsen, som er omtalt ovenfor i 
afsnit 4 og 5; endelig er der en del regnskabs
sager. Forvalterarkiverne indgår ikke i den 
nye registratur over universitetsarkivet og må 
benyttes ved hjælp af Landsarkivets seddelre
gistraturer og afleveringsdesignationer samt 
Rigsarkivets afleveringsdesignationer og ge
neralregistratur43.

En del af det gods, hvorpå universitetets 
økonomi hvilede, bestod af førreformatoriske 
kirkelige stifteisers gods, og disse stifteisers 
godshistorie kan derfor føres videre ved hjælp 
af universitetsarkivet. Universitetet havde en 
del af Roskilde kapitels gods, og indtil 1561 
Knardrup klosters gods, hvorfra der er bevaret 
såvel en jordebog (i 18.06.01) som nogle 
regnskaber (i 18.01.01). Klostret mageskifte
des 1561 med Roskilde St. Clara klosters gods, 
der derefter forblev i universitetets eje. Af 
gods i Jylland fik universitetet i 1660 tillagt en 
del af Århus kapitels gods, det såkaldte pro
bende Tved, til gengæld for det tabte gods i 
Skåne, og præbende Tveds regnskaber helt

Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie

frem til 1839 indgår som en særlig gruppe 
blandt universitetsregnskaberne44.

Når en kannik ved domkapitlerne i Lund, 
Roskilde, Ribe, Århus eller Viborg døde, til
kom det fra 1539 og fremefter universitetet at 
oppebære halvdelen af indtægterne af nå
densåret. Derfor blev der i forbindelse med 
kannikernes død sendt redegørelser til uni
versitetet for deres indtægter, og således fin
des der i universitetsarkivet en række over
sigter over forskellige præbenders indtægter, 
det kan f.eks. være en jordebog; således er 
formodentlig hele Århus kapitels jordebog 
1643-45 kommet i universitetets besiddelse 
på denne måde. De fleste sager i forbindelse 
med nådensåret er anført i 1633-registratu- 
rens kapitel 2-13 og 3-13 og ligger blandt 
sagerne henlagt efter denne registratur; men 
blandt universitetets regnskaber findes også 
en pakke regnskaber og jordebøger vedr. 
indtægterne af nådensåret (18.09.01), heri er 
bl.a. den omtalte kapitelsjordebog45.

Også Frue kirke ejede gods, der blev admi
nistreret af en af kirkeværgerne, først den 
borgerlige værge, og fra senest 1739 af den 
akademiske værge, d.v.s. en af professorerne. 
Korrespondance og regnskaber vedr. kirkens 
gods findes således i de respektive værgers ar
kiver i gruppe 42. Blandt patronatssagerne 
for Vor Frue, Hvidovre og Trinitatis kirker 
(gruppe 41) findes bl.a. sager vedr. tiender af 
kirkerne i Jelling syssels provsti, som i 1686

42. Forvalterarkiverne kan deles i 12: 1. universitetsgodset i Københavns + Roskilde amter -  1844, 2. universitetsgodset 
i Holbæk + Sorø amter -  1844, 3. universitetsgodset i Præstø amt -  1844, 4. universitetsgodset i Jylland -  1840, 5. 
kommunitetsgodset på Sjælland 1777-1844, 6. kommunitetsgodset på Falster 1777-1851, 7. universitets- og kom
munitetsgodset i Kbh. + Frederiksborg amter 1845-62, 8. universitets- og kommunitetsgodset i Holbæk amt 
1845-62, 9. universitets- og kommunitetsgodset i Sorø amt 1845-62, 10. universitets- og kommunitetsgodset i 
Præstø amt 1845-62 samt Falster 1851-62, 11. forvalterembedet i kvæsturen 1862-1925 (43), 12. forvalterembedet 
ved Sorø akademi 1862-1921 (39).
Indtil 1685 administreredes universitetsgodset af en foged for fællesgodsets vedkommende, af de enkelte professorer 
for corporagodsets vedkommende; 1685 oprettedes tre foged(forvalter)distrikter (= forvalterarkiverne 1-3).
1684 oprettedes også et foged (forvalter) embede for Kommunitetet; men fa år efter overtog oeconomus atter admini
strationen, hjulpet af funktionærer (fogder), han selv ansatte, men som ikke synes at have været selvstændigt 
arkivdannende.
Både på universitets- og kommunitetsgodset var der bondefogder, men der er ikke efterladt materiale efter dem.

43. I jubilæumsværket i anledning af Københavns Universitets 500 års jubilæum 1979 vil der komme et særligt afsnit 
om godset.

44. Præbende Tveds regnskaber 1661-1732 i 18.05.01-02, 1742-1805 i 18.14.01-03, 1807-39 i 18.24.01-02; desuden 
materiale i 18.17.04, 18.18.01 og 18.26.04.

45. Århus kapitels jordebog (incl. præbende Tved) udgivet af Poul Rasmussen: Århus domkapitels jordebøger I, 
jordebøgerne 1600-1663, 1972.
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blev tillagt Trinitatis kirkes Rundetårn, samt 
regnskab m.v. for Søndergård på Fyn.

8. Skolehistorie
Skolelærerembederne ved universitetets 
landsbykirker er omtalt i afsnit 4. Herudover 
er specielt Metropolitanskolen i København 
belyst gennem universitetsarkivet, idet Frue 
kirke fra 1548 og Trinitatis kirke fra 1795 
skulle bidrage til skolens vedligeholdelse, og 
fra perioden 1804-81 findes en række regns
kaber for vedligeholdelsen af skolen i gruppe 
42, dels blandt den akademiske værges regns
kaber, dels blandt den borgerlige værges og 
dels i en særlig gruppe46.

I denne forbindelse må det nævnes, at den i 
1837 oprettede universitetskvæstur i 1843 fik 
tillagt revisionen af de lærde skolers regnska
ber, i 1844 bestyrelsen af Metropolitanskolens 
økonomi og i 1862 den økonomiske forvalt
ning af Sorø akademi -  især for det sidstes 
vedkommende er der et stort materiale i kvæ
sturens arkiv, også vedr. Sorø akademis 
gods47.

9. Bygninger og inventar
Københavns Universitets arkiv er en righol
dig arkitektur- og kunsthistorisk kilde. Mate
rialet vedr. de forskellige kategorier af boliger 
er omtalt i afsnittet om dagliglivet; men her
udover findes der et stort materiale vedr. sel
ve universitetets bygninger, kommunitets
bygningerne, forskellige universitetsinstitut
ter samt vedr. kirkebygninger og -inventar.

Universitetsbygningerne belyses først og frem
mest gennem Konsistoriums sager og uni
versitetsregnskaberne (grupperne 12 og 18), 
og blandt Konsistoriums diverse sager må 
nogle enkelte grupper fremhæves. Selv om

Konsistorium ved universitetskvæsturens op
rettelse i 1837 ikke længere bestyrede sin egen 
økonomi, bestyrede det dog en sum til vedli
geholdelse og især til udsmykning af univer
sitetsbygningen; den daglige forvaltning blev 
lagt i hænderne på en særlig efor, hvis sager 
1843-77 findes i pakke 12.26.13. Den uni
versitetsbygning, hvorom der her er tale, er 
den nuværende hovedbygning, indviet i 1836; 
inden man kom så langt, havde man i en år
række forhandlet i kommissionen til univer
sitetsbygningens genopførelse, hvis arkiv 
1819-37, indeholdende forhandlinger, kor
respondance, regnskaber og tegninger, indgår 
i gruppen kommissioner under Konsistorium 
(15.02). Sager om udsmykningen af hoved
bygningens festsal 1868-95 befinder sig i pak
ke 15.10.01, og dette emne belyses desuden i 
Acta og Circularia, hvor også materiale vedr. 
udsmykningen af forhallen findes. Hvad for
hallen, med fresker af Constantin Hansen, 
angår, er der bevaret et helt specielt materiale 
-  endnu. De originale tegninger, normalt kal
det »kartoner«, til næsten alle freskerne er 
nemlig for størstedelen bevaret, købt til uni
versitetet hos Constantin Hansens enke, og 
da freskerne enten senere er blevet restureret 
eller endog helt malet om, er disse kartoner en. 
vigtig kilde til Constantin Hansens oprindeli
ge værk. Desværre er kartonerne i dag i meget 
dårlig stand og opbevares under forhold, der 
mildest talt må kaldes uheldige; det er endnu 
ikke lykkedes at fa dem sat i stand og opbeva
ret betryggende, så man kan frygte, at nogle 
af dem om ikke ret mange år simpelthen vil 
være smuldret væk48.

Kommunitetsbygningerne i universitetsfirkan
ten var udover den tidligere omtalte residens 
ved siden af konsistoriebygningen den endnu 
stående bygning langs med Nørregade, opført 
efter branden 1728. Den og dens forgængere 
findes omtalt både i sekretariatssagerne og

46. Metropolitanskoleregnskaberne i 42.05.01-08 (den akademiske værge), 42.14.01-05 (den borgerlige værge) og 
42.16.01.

47. Forvalterembedet ved Sorø akademi (forvalter nr. 12) administrerede universitets- og kommunitetsgodset i Sorø og 
Præstø amter og på Falster samt Sorø akademis gods. I Landsarkivet for Sjælland findes et stort arkiv efter 
forvalteren på Sorø akademi. -  Rigsarkivet er i færd med udgivelse af en oversigt over skolehistorisk materiale i 
Rigsarkivet.

48. De bevarede kartoner findes dels rundt om i auditorierne i universitetets hovedbygning, dels i kælderen under 
samme. Fortegnelse over dem i RA.s 2. afd.s afleveringssag vedr. Konsistoriums arkiv.
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regnskaberne i kommunitetsarkivet; det gæl
der både opførelsen omkring 1570, restaure
ringen efter en brand i 1641 og ikke mindst 
genopbygningen efter branden 172849.

Arkiver efter andre universitetsinstitutio
ner, især de ældre, indgår i universitetsarki
vet, forsåvidt de ikke stadig opbevares på in
stitutionerne selv; også om nogle af bygnin
gerne findes der materiale i universitetsarki
vet. Det gælder først og fremmest Universitets
biblioteket, hvis arkiv udgør gruppe 
16.01-16.11, men hvorom der både i selve 
Konsistoriums, blandt kommissionernes samt 
blandt universitetskvæsturens sager findes 
oplysninger om bygningen. Vigtig i så hense
ende er kommissionen til opførelse af et nyt 
universitetsbibliotek, hvis sager består af kor
respondance, regnskaber og tegninger fra ti
den 1857-62 (15.04.01-02). Før opførelsen af 
denne bygning, den nuværende, havde bib
lioteket til huse på Trinitatis kirkes loft.

Det oprindelige Astronomiske Observatorium 
var i Rundetårn, men 1859-61 opførtes et nyt 
efter et omfattende kommissionsarbejde (se 
15.05.01). Blandt Konsistoriums sager findes 
et sæt trykte tegninger til dette observatorium 
(12.26.10) og en beskrivelse af observatorbo
ligen og budlejligheden (12.26.16).

Opførelsen af et nyt Kemisk Laboratorium i 
Ny Vestergade i 1859 er belyst gennem sa
gerne fra en dertil nedsat kommission, i hvis 
arkiv (15.03.01) der også findes tegninger.

Hvad Zoologisk Museum, Botanisk Have 
og Museum samt Mineralogisk Museum an
går, findes disse institutioners arkiver ikke i 
universitetsarkivet, men på institutionerne 
selv, og udover hvad der findes i Konsistori
ums og kvæsturens sager, indeholder univer
sitetsarkivet ikke meget om dem50.

Derimod udgør Kirurgisk Akademis arkiv 
som omtalt en del af Københavns Universi
tets arkiv, og regnskabet for opførelsen er be
varet (i 34.03.01), ligesom der findes en række 
inventarlister fra akademiet, mest over in
strumenter, men også over møbler (34.01.02).

Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie

Kirkebygninger og -inventar er fyldigt belyst 
gennem regnskaberne for universitetets 
landsbykirker i gruppe 18.30 og for Vor Frue 
og Hvidovre kirker i gruppe 42. Specielt må 
for Frue kirkes vedkommende peges på re
staureringsregnskabet 1555 (i 42.12.01) og 
den store kommission til Frue kirkes genopfø
relse efter bombardementet 1807; kommis
sionens omfattende arkiv er sammen med C. 
F. Hansens originaltegninger registreret som 
en særlig gruppe i universitetsarkivet (gruppe 
44). I 1837 oprettedes et særligt eforat til at 
administrere den sum, Konsistorium kunne 
disponere over til forskønnelse af landsbykir
kerne, og en pakke er bevaret desangående 
(12.26.14).

10. Universitetsarkivet som 
»museumsgenstand«
Et så gammelt arkiv må nødvendigvis inde
holde materiale til belysning af emner som 
bogbinderkunstens, skrivekunstens og papir
fremstillingens udvikling. En række af proto
kollerne i arkivet har originalbind i læder eller 
pergament. En særlig gruppe udgør de store 
lædermapper fra slutningen af det 18. til slut
ningen af det 19. årh., som indtil ordningsar
bejderne påbegyndtes i 1973 indeholdt »Cir- 
cularia«; de er udformet i lignelse af bogbind, 
men er alt andet end praktiske som arkivæ
sker, hvorfor da også en del af dem var gået 
mere eller mindre i stykker ved brugen. De 
mapper, der har kunnet repareres, er blevet 
det, de befinder sig nu på universitetet. En 
anden gruppe bind af en helt anden karakter 
er de middelalderlige pergamentshåndskrifter, som 
har været brugt ved indbinding især af regns
kaber. De fleste af disse håndskriftsfragmen
ter er forlængst taget af igen, desværre er det 
langtfra altid angivet, på hvilken protokol de 
har siddet. En del af de aftagne pergaments
fragmenter er optaget i Rigsarkivets special
registratur over middelalderlige håndskrift- 
fragmenter.

49. Opførelsen af Kommunitetsbygningen 0.1570 blandt sagerne henlagt efter 1633-registraturens kapitel 2-Ö-2-9. 
Restaureringen efter branden 1641: 23.01.13. Genopførelsen efter branden 1728: 23.03.26-31.

50. Om Zoologisk Museum og Botanisk Have se bl.a. kommissionsarkiverne i 15.06, 15.10 og »Circularia« pakke 
12.08.89.

527



Susanne Krogh Bender

At universitetsarkivet også indeholder en 
falsk pengeseddel, nævnes kun for fuldstæn
dighedens skyld; ellers findes der ingen penge 
i arkivet; kun er det -  som det turde været 
fremgået -  en guldgrube som kilde til kultur- 
og lokalhistorie.

Københavns Universitets arkivs 
opbygning og indhold

I. Den centrale Forvaltning
I I .  Arkiv og Organisation
11.01 Universitetsarkivarens arkiv
11.02 Stiftelsesbreve, fundatser, statutter m.m.

12. Konsistorium
12.01 Sager henlagt efter Arkivregistraturen af

1633
12.02 Rektors protokol
12.03 Acta Consistorii (Konsistoriums For

handlingsprotokol)
12.04 Registre til Acta Consistorii
12.05-10 Circularia (Journalsager)
12.11 Ansøgninger om skolelærerembeder
12.12 Indkomne sager, cirkulærer og koncepter
12.13- 15 Kopibøger, registre og brevkoncepter
12.16 Protokoller over studenterne (matrikler)
12.17-19 Jurisdiktionen over universitetsbefolknin

gen
12.20-22 Tamperretten for Sjællands stift
12.23-25 Prisopgaver
12.26 Diverse

13. Den akademiske Lærerforsamling

14. Universitetspedellen

15. Kommissioner under konsistorium

16. Det akademiske apparat
16.01-11 Universitetsbiblioteket (med indlemmede 

biblioteker)
16.12 Astronomisk Observatorium
16.13 Den fysiske Instrumentsamling
16.14- 20 Kemisk Laboratorium
16.21 Fysiologisk Laboratorium

17-18. Den centrale økonomiske forvaltning -  1836. Indledning

17. Den centrale økonomiske forvaltning -  1836. Sekretariatssa
ger
17.01-05 Kvæsturen; sagernes behandling og ek

spedition

17.06 Inspectores Quæsturæ; indkomne sager
og koncepter

17.07 Sager vedr. universitetets kapitaler
17.08-12 Jordegods
17.13 Skove
17.14 Købstadsejendomme
17.15 Tiender
17.16 Landsbykirkernes værgearkiver

18. Den centrale økonomiske forvaltning -  1836. Regnskaber
18.01-09 Regnskaber og jordebøger 1537-1732
18.10-17 Regnskaber og jordebøger 1732-1805
18.18 Regnskaber og jordebøger 1805-1806
18.19-29 Regnskaber og jordebøger 1806-36
18.30 Landsbykirkernes regnskaber-1836

2. Universitetets stipendie- og kollegievæsen
21-24. Kommunitetet og Regensen. Indledning

21. Kommunitetets centrale forvaltning
21.01 Arkiv og organisation
21.02-09 Direktionen 1569-1843

21.02-05 Sagernes behandling og ekspedition
21.06 Kommunitetets matrikel
21.07-08 Disputations- og deklamationsøvelser
21.09 Diverse

21.10-13 Stipendiebestyrelsen 1844—1920
21.10-12 Sagernes behandling og ekspedition
21.13 Fortegnelser over legatnydere

22. Kommunitetets centrale økonomiske forvaltning -  1843. Se
kretariatssager
22.01-03 Oeconomus 1569-1813

22.01-02 Sagernes behandling og ekspedition 
22.03 Jordegods og tiender

22.04—10 Kommunitetskontoret 1813-43
22.04—09 Sagernes behandling og ekspedition
22.10 Diverse

22.11 Kommunitetets skøder og kort

23. Kommunitetets centrale økonomiske forvaltning -  1843. 
Regnskaber
23.01-02 Regnskaber og jordebøger -  1683
23.03-05 Regnskaber og jordebøger 1683-1813
23.06-13 Regnskaber og jordebøger 1813-1843
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Et metodisk-programmatisk oplæg til en industrialismens socialhistorie 

Af Flemming Mikkelsen

I. Metode- og holdningsaspekter
Formålet med denne artikel er ikke at skabe 
rammerne for »the world we have lost« (jvf. 
Peter Lasletts bog af samme navn fra 1965), 
derimod håber jeg at kunne formidle nogle 
redskaber til en forståelse af den nuværende 
og fremtidige sociale orden i og med at denne 
er udsprunget af og bundet til befolkningens 
historiske identitet, en identitet som ikke læn
gere har rod i det danske bondesamfund, men 
som jeg her ser som et resultat af industri
alismens og urbanismens fremkomst, vækst 
og dominans.

Hvad jeg har i tankerne som grundlag for 
en forskningsindsats med dette formål for øje 
er ikke den »nye økonomiske historie« med sit 
vækstparadigme og sine kontrafaktiske hypote
ser baseret på den neo-klassiske model af 
»homo oeconomicus«,1 men nogle nye forsk
ningsretninger og begreber -  »new social hi
story«, »new urban history«, etnohistorie, 
totalhistorie, strukturhistorie, psykohistorie -  
der søger at beskrive og forklare mennesket i 
sin samfundsmæssige helhed, i nær tilknyt
ning til hverdagslivet og i videre forstand til

de sociale strukturer, institutioner og foran
dringer.2

Den engelske historiker E. J. Hobsbawm, 
der på den mest indflydelsesrige måde har 
været fortaler for de nye tendenser i socialhi
storien, har i en artikel fra 19713 opstillet seks 
grupper omfattende de senere års videnska
belige temaer og landvindinger:

1. Demografi og slægtskabsbånd
2. Studier over byudvikling
3. Klasser og sociale grupper
4. Studier i »histoire des mentalites«, eller 

den kollektive bevidsthed eller kultur som 
det opfattes af antropologerne

5. Samfundets transformationsproces (som 
f.eks. modernisering eller industrialise
ring)

6. Sociale bevægelser og sociale protester

Fælles for disse emner, som med rette kan 
anses som begyndelsen til et paradigmeskift, 
er en betoning af strukturer og processer an
alyseret i en tværgående og fremdeles, tids-

1. Om de nye retninger indenfor den økonomiske historie se A. Gerchenkron: »Metodologiska problem i den ekonomi
ska historien«, og Douglass North: »En ny europeisk ekonomisk historia«, begge i R. Bunte & L. Jörberg, red.: 
Problem i världsekonomins historia (Lund 1970). Peter Temin, ed.: »New Economic History« (Penguin Books 
1973). Selve vækstproblematikken har faet sit standardværk med, »The Fontana Economic History o f  Europe« (red. 
Carlo M. Cipolla). De fire første bind er blevet anmeldt af R. H. Tilly: »Das Wachstumsparadigma und die 
europäische Industrialisierungsgeschichte« i Geschichte und Gesellschaft, 3 Jahr.H  1. Her hjemme kan henvises til 
økonomen Svend Åge Hansens studier i skriftrækken fra Institut for økonomisk historie.

2. Jvf. følgende værker og oversigtsartikler, Jürgen Kocka: »Sozialgeschichte-Strukturgeschichte-Gesellschafts- 
geschichte«, i Archiv für Sozialgeschichte, XV. Band 1975. H. G. Gutman: »Work, Culture, and Society in 
Industrialising America, 1815-1919«, i The American Historical Rewiev, vol. 78, nr. 3, 1973. John Modell: »Die 
»Neue Sozialgeschichte« in Amerika«, i G.G.l. Jahrg. H. 1. R. Braun: »Probleme der sozio-kulturellen Wandels im 
19. Jahrhundert«, i G. Wiegelman, hersg.: Kulturellen Wandel im 19. Jahrhundert (Gött. 1973). W. Zorn: »Einfu- 
rung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte« (2. Auflage, München 1974).

3. E. J. Hobsbawm: »From Social History to the History of Society«, i Daedalus 1971, p. 33.

Flemming Mikkelsen, f. 1946, cand.mag. (historie/samfundsfag, Kbh.) 1976. Forskningsass. under projektet »Arbejde
rerindringer, -kultur og levevilkår 1900-1950«.
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mæssig sammenhæng og alene muliggjort 
gennem en fag- og metodeintegration historie 
og samfundsvidenskaberne imellem.4

Dette har for det første ført til en mere ek
sakt og omfattende begrebs- og teoridannelse 
blandt andet i forbindelse med den udbredte 
anvendelse af kvantitativ metode og teknik5, 
for det andet har man inddraget nye kilde
grupper af kvantitativ såvel som kvalitativ 
proveniens (folketællingslister, kirkebøger, 
erindringer, prosalitteratur, skolebøger, san
ge, etc.) og samtidig formået at stille nye 
spørgsmål til traditionelle kilder. For det 
tredje har historikerne i flere tilfælde vendt 
blikket bort fra den dominerende kultur for i 
stedet at beskæftige sig med hidtil oversete 
minoriteter og subkulturer, for ikke at nævne 
de mange tabuagtige emner strækkende sig 
fra familieintimitet til døden i en social sam
menhæng.

De omtalte aspekter har alle noget at gøre 
med Annales-skolens fremhævelse af »histoire 
des mentalites« (kollektive bevidsthedsfor
mer) som begrebscenter for en kontakt mel
lem historie og antropologi med inddragelse 
af socialpsykologiske, kulturhistoriske, etno
grafiske og folkloristiske synsmåder.6 De kol
lektive bevidsthedsformer skal her forståes 
som de subjektive, ubevidste og ureflekterede 
handlingsaspekter og forestillingsnormer, ik
ke afgrænset til det gruppe- og klassetypiske, 
men analyseret indenfor trekantsforholdet

samfund, kultur og individ. Konsekvenserne 
for historikeren bliver derefter i følge Th. 
Nipperdey at, »man untersuchen muss, wie 
die kulturelle Überlieferung gesellschaftliche 
Strukturen und Attitüden, persönliche Ver
haltensdispositionen prägt; dass man unter
suchen muss, wie die gesellschaftlichen 
Strukturen und die personalen Strukturen, 
insbesondere die Grundtypen, die Charaktere 
einer Gesellschaft und ihrer Gruppen, wech
selseitig voneinander abhängig sind«.7 Dette 
temakompleks, som historievidenskaben i 
denne sin antropologiske dimension har taget 
op, virker efter min mening både lovende og 
vedkommende: familien, barndommen, sko
legangen, opdragelsen, seksualiteten, ernæ
ringen, fritiden, sygdom, alderdom, døden, 
personlighedstyper og kvindefrigørelse for 
blot at nævne nogle få. Det er tillige nærlig
gende at medtage de mere bevidste og mål
rettede handlingsstrukturer forstået som po
litisk og strategisk tænkning og adfærd, hvor 
politik og styring opfattes som tendenser til 
maksimering af menneskelig selvbestemmel
se.

En anden måde at trænge ind på fænome
net kollektiv bevidsthed og adfærd for der
igennem at fa mere at vide om de mangesidi
ge metodiske implikationer er ved hjælp af 
begreberne »Alltag« og »Veralltäglichung« 
(oprindelig efter den tyske sociolog Max We
ber) d.v.s. hverdagslivet og de processer som

4. Hans-Ulrich Wehler behandler i sine to bøger »Geschichte als Historische Sozialwissenschaft« (Suhrkamp 1973) og 
»Modernisierungstheorie und Geschichte« (Gött. 1975) historievidenskabens forhold til sociologien, økonomien, 
psykologien og politologien.

5. H. ang. kvantificering i historievidenskaben se B. Schiller & B. Odén: »Statistik för historiker« (Uppsala 1970).
6. Forholdet mellem historie og antropologi er fra historikernes rækker især taget op af Th. Nipperdey: »Kulturge

schichte, Sozialgeschichte, historische Anthropologie« i Vierteljahrschrift för Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 55 
Bd., 1968. Keith Thomas: »History and Anthropology«, i Past & Present nr. 24, 1963. W. Lepenies: »Geschichte 
und Anthropologie. Zur wissenschaftshistorischen Einschätzung eines aktuellen Disziplinenkontakts«, i G.G.l. 
Jahrg./Heft 2/3. Samme: »Probleme einer Historischen Anthropologie«, i R. Rürup (hersg.): Historische Sozialwis
senschaft (Gött. 1977). Antropologernes indgang til emnet se F. Barth: »Synkron komparasjon«, i Studier i historisk 
metode 6. A. Heuss: »Zum Problem einer geschichtlichen Anthropologie«, i H-G Gadamer, P. Vogler, hersg.: Neue 
Anthropologie, bd. 4, Kulturanthropologie (Stutt 1973). Annales-skolen se M. Wüstemeyer: »Die Annales: Grund
sätze und Methoden ihrer neue Geschichtswissenschaft«, i VSWG, 54, 1967 og V. Ritter: »Ein Versuch systemati
scher Aneignung von Geschichte: die Schule der Annales«, i I. Geiss und R. Tamchina (hersg.): Ansichten eines 
künftigen Geschichtswissenschaft I (Münch. 1974). Nyere fransk historieskrivning er omtalt hos Kai 
Aalbæk-Nielsen: »Historie. Struktur og eksistens« (Kbh. 1970). Nye linier indenfor dansk folkemindevidenskab se 
F. Hemmersam i Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, nr. 1, 1973, p. 51-55.

7. Nipperdey, i VSWG, 1968, p. 157.
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gør at noget bliver gjort til hverdag.8 En be
grebslig afklaring vil her være på sin plads.

Hverdagslivet karakteriseres ved to begre
ber struktur og institutioner: de fleste af vore 
erfaringer med andre mennesker består af ru
tine, altså gentagelser der kun ændrer sig 
langsomt i løbet af en længere periode, af so
ciologer præciseret som strukturer, nemlig det 
netværk af mønstre i hvilke individer handler 
i rutinesituationer. Regulerende for denne 
væremåde er i videre forstand værdier, nor
mer og i snævrere forstand juridiske sankti
oner, i almindelighed kaldet institutioner.

Hverdagslivet bestemmes også ved at 
mennesket »vokser ind i en stadig ekspande
rende cirkel af sociale og institutionelle for
bindelser«9. Denne udvikling og dens stadier 
kendetegner og er genkendelig for alle menne
sker mens de konkrete sociale erfaringer er 
forskellige. Den biografiske metode, med dens 
tidslige og sociale dimensioner fordrer, at 
man undersøger mennesket i dets forskellige 
faser. Det være sig fødsel, barndom, ungdom 
og videre, for der er som P. Aries10 har gjort 
os opmærksom på, grund til at tro at disse 
livsstadier med tiden har ændret sig, både de 
indre livsformer, men også hvad angår det 
omgivne samfunds holdning og reaktioner. 
Dermed har jeg allerede berørt den sociale 
sfære, for dagligdagen defineres ikke alene af 
de personlige kontakters mikroverden (ansigt 
til ansigt relationer), men bringer også den 
enkelte i forbindelse med anonyme, abstrakte 
og fjerne makroinstitutioner så som organisa
tioner, partier, staten og bør derfor inddrages 
i analysen af de forskellige faser i udviklingen.

Til slut nogle bemærkninger om hidtil 
implicite antagelser, nemlig forholdet mellem 
mikro- og makrohistorie. Analytisk set har jeg

stræbt efter en helhedsbeskrivelse (holisme) 
af den menneskelige adfærd og dens struktu
relle og institutionelle betingelser11. Denne 
»etnografiske« indfaldsvinkel refererer til et 
kompleks af sammenhængende fænomener 
som dele aflivet »på et sted«. Hermed henty
der jeg ikke til lokalhistorie lig med en be
stemt lokalitets historie (lokalitetshistorie), 
men rettere til nødvendigheden af en mikro- 
historie der indenfor visse geografiske ram
mer beskriver og forklarer individer og sociale 
grupper i relation til demografiske, økonomi
ske, sociale, kulturelle og sociopolitiske fakto
rer.12 Mikrohistorie som metode bliver derfor 
en del af makrohistorien, for de interaktions
former den vil undersøge er i deres multidi- 
mensionalitet og abstraktionsniveau almene 
og grundlæggende for den sociale orden. 
Dette må ikke foranledige en til at tro at de er 
uforanderlige, men de er fundamentale for 
samfundet i og med at de ændrer sig langs
omt, de udgør med andre ord de lange linier i 
historien (»la longue duree«)13.

I det følgende afsnit vil jeg søge at gå mere 
konkret til værks omkring temaet industri
alisme og urbanisme. To centrale og indbyr
des forbundne socioøkonomiske fremtoninger 
gjorde sig gældende: kapitalistklassens øko
nomiske og politiske foretagsomhed og arbej
derklassens fremkomst, udvikling og organi
sationsdannelse.

II. Foretagergruppen og
arbejderklassen i det
industriel-urbane system
De mikrohistoriske, etnohistoriske og biogra
fiske overvejelser er selvfølgelig behæftet med

8. P. Berger & B. Berger: »Sociology: A Biographical Approach« (Penguin Books 1976) kap. 1, forfatterne lægger sig 
tæt op af den »humanistiske« og fænomenologiske skole. Se tillige A. Schutz & Th. Luckmann: »The Structures of 
the Life-World« (Lond. 1974).

9. Berger & Berger, p. 21.
10. Philippe Aries: »Centuries of Childhood« (Penuin 1973).
11. F. Berkhofer: »A Behavioral Approach to Historical Analysis« (New York 1969) p. 266.
12. Begreberne mikro" og makrohistorie og forholdet til lokalhistorien er blevet behandlet af V. Dybdahl i »Heimen«, 

1972, XV, Lad os afskaffe lokalhistorie, (omtalt i Lokalhistorisk Journal, 1. årg. nr. 3, 1972, p. 11-13). Om 
udviklingen indenfor lokalhistorie se i øvrigt K. Prange: »Hvorfor lokalhistorie?« (Kbh. 1971).

13. Metodiske overvejelser om de lange linier i historieforskningen se B. Schiller: »Shortage and Plenty. Long term and 
short term factors and research problems in contemporary history«, i Scandinavian Journal of History, vol. 1, nr. 1, 
1976.
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nogle klare afgrænsninger. Hvad jeg har villet 
fremhæve er dels et holdningsaspekt (»histo
risk identitet«) og dels mulighederne for en 
integreret fremstilling med de konsekvenser 
det vil få for de historiske forklaringers na
tur14. Endelig vil det fremgå at hovedvægten 
er lagt på studiet af de sociale klassers interne 
differentiering, ud fra den hypotese at, »the 
relationship between classes is partly a func
tion of the relationship of strata within clas
ses«.15 Dertil kommer at V. Dybdahl tidligere 
har beskæftiget sig med det opportune i at 
dele bybefolkningen i klasser.16

A. Foretager gruppen
og det industrielle system
I mere almindelig forstand anvendes begrebet 
foretager (entrepreneur, Unternehmer) om 
enhver der leder en industriel virksomhed og 
beskæftiger betalt arbejdskraft. En mere spe
cifik betydning har det fået i den empirisk 
økonomiske og økonomisk historiske littera
tur om økonomisk udvikling, konjunkturbe
vægelser såvel som økonomisk vækst. Øko
nomen Joseph Schumpeter17 og historikeren 
Fritz Redlich18 har som det essentielle i defi
nitionen fremhævet foretagerens skabende og 
innoverende kraft og specielle sans for »risk- 
-taking«, egenskaber der kunne føre virksom
heden frem og i sin kollektive form omfattede 
industrielle sektorer eller endog hele nationer. 
Industrielle innovationer refererer til foran
dringer i produktionsteknikken og til fornyel
se i virksomhedsorganisationen. Tager vi 
derfor hensyn til begge udlægninger bliver det 
muligt at skelne mellem en skabende og en 
ikke skabende foretager.

Med den industrielle vækst, kapitalkon
centrationen og de nye selskabsformer udvi
dedes og differentieredes foretagerens funkti

oner. Idealtypisk kan man herefter sondre 
mellem foretageren der bestemte virksomhe
dens målsætning og stilling på markedet, en 
udadrettet funktion, og managerens mere 
indadrettede funktion, der bestod i at få de 
enkelte led i fabrikken til indbyrdes at fungere 
på den mest hensigtsmæssige måde, så mar
kedets krav til firmaet opfyldtes. En tredje ty
pe er kapitalisten udenfor virksomheden som 
indskød kapital og/eller viden til fremme af 
driften.

Sammenfattende kan følgende skema op
stilles:19

Foretager Manager

skabende ikke skabende

i virksomheden udenfor virksomheden

ejer ansatte forretningsmand ikke forretningsmand

købmænd professionelle

Den realhistoriske foretagertype svarer ikke 
altid til den idealtypiske, f.eks. var og er det 
normalt at finde begge funktioner hos samme 
person i mindre og mellemstore virksomhe
der. Idealtypens anvendelighed for historike
ren er derfor i første række betinget af dens 
heuristiske værdi, d.v.s. udvælgelsen af fore
tagere efter deres position og placering i be
slutningsprocessen, i anden række fremhæves 
de sociokulturelle faktorer som drivkræfter til 
samfundsmæssig udvikling.

Da jeg med Cochran20 antagelsesvis går ud 
fra, at de personer der varetager særlige fore
tagerfunktioner, ikke er tilfældigt udvalgte, 
men repræsenterer en begrænset gruppe in
denfor nogle sociokulturelle rammer, og fordi 
jeg samtidig, som et resultat af det aktørori
enterede metodevalg, fortolker foretagerakti-

14. Erik Allardt: »Om sociologiska forklaringars natur«, i Studier i Historisk Metode IV, p. 112.
15. Robert X. Gray: »The Labour Aristocracy in the Victorian Class Structure«, i F. Parkin, ed.: The Social Analysis of 

Class Structure (Lond. 1974) p. 29.
16. V. Dybdahl: »Socialhistorie i købstæderne« (Århus 1972).
17. J. Schumpeter: »Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung« (1911).
18. F. Redlich: »Der Unternehmer. Wirtschafts- und Sozialgeschichtliche Studien« (Gött. 1964).
19. Ibidem p. 360-62.
20. Thomas C. Cochran: »The Entrepreneur in Economic Change«, i Exploration in Entrepreneurial History, 2. ser., 3, 

1965-66, p. 25-26.
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vitet som et system af handlinger af enkelt
individer og grupper der tilhører en bestemt 
kategori af mennesker som udfører nogle so
cialt fastlagte roller, er det muligt præcist at 
angribe vor problemstilling fra to vinkler: 
man kan forske i bestemte handlinger og man 
kan undersøge de handlende personer. Begge 
fremgangsmåder supplerer hinanden og ud
dyber analysen af foretagernes placering i den 
socioøkonomiske proces.

Handlinger er i denne forbindelse de vær
dier og motiver, der leder mennesker til at 
udnytte muligheder, at drage fordel af favo
rable økonomiske situationer og omsætte in
formation og ny viden til profitabel virksom
hed.

Motiverne kan være mange og skjulte. 
Harvard-psykologen David Medelland21 har 
med begrebet »the need for achievement« (n 
Achievement) defineret som, »a desire to do 
well, not so much for the sake of social recog
nition or prestige, but to attain an inner fee
ling of personal accomplishment«, søgt at fa 
hold på et præstationsmotiv der stod for rati
onalisme, af forfatteren sat i forbindelse med 
Max Webers »Geist des Kapitalismus«.

Opgaven bliver herefter at få klarlagt hvil
ke samfundsgrupper der var særligt præsta
tionsmotiveret (høj n Achievement) og hvad 
årsagerne hertil kunne være. Th. Cochran22 
er tilbøjelig til at pege på børneopdragelsen, 
skoleuddannelsen og familielivet, mens R. 
Braun23 søger at forklare købmandsgruppens 
særegne præstationsorientering ud fra de rene 
erhvervsmæssige funktioner hvor konkurren
cemotivet var fremherskende og hvor normer 
der virkede begrænsende på slige aktiviteter 
ikke var velsete blandt købmænd.

En anden måde at præcisere de omtalte 
(social)psykologiske faktorer er ved at vurde
re foretageren, ikke som en personligheds

type, men i egenskab af en status eller rolle 
defineret som en forventet ensartet optræden 
af personer i særlige sociale situationer.24 
Antropologen Fr. Barth er imidlertid gået et 
skridt videre og indsnævrer det anvendelige 
rollebegreb til »an aspect of a role: »den rela
terer til adfærd og aktiviteter og ikke rettighe
der og pligter, videre karakteriserer den en 
bestemt kvalitet eller orientering ved denne 
aktivitet som vil være til stede i større eller 
mindre grad i samfundets forskellige institu
tionaliserede roller«.25 Det er ikke Barths 
formål med denne begrebsindsnævring at 
fremhæve de psykologiske faktorer som kilde 
til potentiel foretagervirksomhed, snarere sø
ger han at komme så tæt på foretagerens 
egentlige innoverende og profitskabende gø
remål.

I fremhævelsen af præstationsprincippet og 
rollebegrebet (»aspect of a role«) har man be
vidst nedprioriteret holdningsvariabierne: 
verdensanskuelse, forretningsmoral og etik, 
som determinerende for økonomisk adfærd. 
Derimod anses det for betydningsfuldt i an
alysen at gå ud fra det sociokulturelle miljø 
som et aktivt element; begreberne spcial her
komst (rekruttering), status og karriere bliver 
derfor af tungtvejende betydning.26

Rekrutterings- og mobilitetsanalyser inte
resserer sig for fra hvilke sociale lag og hvilke 
erhvervsgrupper og geografiske lokaliteter fo
retagerne kom fra og for at fa andre sider af 
årsagsforholdene trukket frem, må de vigtig
ste rekrutteringsdeterminanter uddannelse og 
ægteskab ikke udelades. Status- og karriere
undersøgelser samler sig om foretagernes 
selvforståelse og samfundssyn: var karrieren 
og etableringen som foretager et mål i sig selv 
eller blot et middel til at nå en højere social 
position og dermed større social prestige?

Baggrunden for tilgangen til foretager-

21. D. McClelland: »The Achievement Motive in Economic Growth«, i B. Hoselitz & W. E. Moore, eds.: Industrializa
tion and Society (UNESCO 1970) p. 74-6.

22. Cochran i EEH, 2. ser. 3, 1965-66, p. 27-28.
23. R. Braun: »Zur Einwirkung sozio-kultureller Umweltbedingungen auf das Unternehmepotential und das Unter

nehmerverhalten«, i Wirtschaft- und Sozialgeschichtliche Probleme der Frühen Industrialisierung, Historische 
Komm, zu Berlin, bd. 1, 1968, p. 263-264.

24. Th. C. Cochran: »Historiker und Rollentheorie«, i H-U. Wehler, hersg.: Geschichte und Soziologie (Köln 1972).
25. Frederik Barth: »The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway« (Universitetsforl. 1963) p. 6.
26. F. Redlich (1964) p. 143-146. »Change and the Entrepreneur« (Harvard 1949).
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gruppen bør følges op af en indsigt med den 
etablerede foretager og frem for alt udviklin
gen inden for foretagerfamilien: hvor befandt 
sønnerne og sønnesønnerne sig og igen deres 
børn, forblev de i den familieejede virksom
hed, indenfor branchen, en anden branche 
eller trådte de helt ud af det aktive erhvervs
liv, hvorhen og hvorfor? Tre-generationsmo
dellen anses som minimal afgrænsning hvis 
man med en vis sikkerhed skal kunne sige 
noget om videreførsel af forretningstalent og 
andre psykologiske evner fra familiemedlem 
til familiemedlem. De mest påkrævede data 
for hver enkelt foretager bliver derfor uddan
nelse, livslængde, alder ved opnåelse af en 
foretagerposition, alder når man trak sig til
bage, almene karrieredata og finansierings
forhold.

Der er fa danske undersøgelser af foreta
gerne som social gruppe, dog foreligger der en 
systematisk analyse af de industrielle foreta
gere i Odense 1870 til 1875 omfattende ca. 
100 personer27. For Odense med dens mange 
mindre industrier og fa større aktieselskaber, 
var det håndværkerne og købmændene som 
på forskellig vis prægede industrien. En del 
håndværkere havde drevet det til en mindre 
virksomhed, mens andre fungerede som 
driftsledere eller bestyrere i de større selska
ber. Købmændene udmærkede sig ved en 
mangfoldighed af kontakter der kom industri
en til gode. De var repræsenteret i de fleste 
store industribedrifter og pengeinstitutternes 
bestyrelser foruden en del andre organisati
oner og foreninger med forbindelse til ind
ustrien. Derudover leverede de en stor del af 
industriens langsigtede fremmedkapital; be
tegnelsen »købmandskapitalisme« som et 
stadium mellem håndværk og industri rum

mer derfor mange af udviklingens socio-øko- 
nomiske træk.
Indtil nu har jeg hentydet til foretageren som 
en del af den økonomiske udvikling uden 
nævneværdigt at berøre det sociopolitiske 
subsystem, at der desuagtet forekommer en 
overlapning (»spill-over«) fra det økonomiske 
til det politiske skulle være en given ting. Fo
retagernes ressourcer, deres placering i og 
kontrol med foreninger og organisationer blev 
i høj grad brugt til at stille krav til den førte 
politik på det lokale såvel som på det nati
onale plan. Politisk indflydelse og organisa
tionsdannelse forudsætter en vis social kohæ
sion, der igen afhænger af to sæt præmisser:28
a) udviklingen af et etos, en kultur særegen 
for kapitalistklassen (»industrial bourgeoisie)
b) en bevidst eller ubevidst historisk nødven
dighed for solidaritet indenfor klassen/grup- 
pen, en slags forsvarsmekanisme rettet mod 
det øvrige samfund, hvis struktur man allere
de havde ændret.

Endnu et aspekt der overskred skillelinien 
mellem det økonomiske og det sociopolitiske 
og desuden satte fokus på konfrontationen 
mellem samfundets sociale grupper og klas
ser, var managementfunktionen med dens 
komponenter af organisatorisk innovation og 
social kontrol29 i selve virksomheden, men 
også udenfor denne ved blandt andet at 
sammenkæde managementgruppens idealer 
og ideologier med sociopolitiske mål.30

B. Arbejderklassen i det
industriel-urbane system
Til forskel fra almindelig byhistorie giver stu
diet af urbanisering og urbanisme en dybere 
indsigt i det indbyrdes forhold mellem en

27. Flemming Mikkelsen: »En socioøkonomisk analyse af den industrielle foretagergruppe i Odense o. 1870« (utrykt 
speciale Kbh. Uni. 1973). Metodisk interesse har også Erik J. Hansen: »De administrerende direktørers sociale 
oprindelse«, i Sociologiske Medd., 9-10. ser., 1964—65.

28. J-F . Bergier: »The Industrial Bourgeoisie and the Rise of the Working Class 1700 1914«, i The Fontana Economic 
History of Europe, bd. 3, p. 415.

29. J. Kocka: »Management und Angestellte im Unternehmen der Industriellen Revolutio i R. Braun u.a., hersg.: 
Gesellschaft in der industriellen Revolution (Köln 1973) S. Pollard: »The Genesis of Modern Management« (Lond. 
1965).

30. Peter N. Stearns: »Die Herausbildung einer sozialen Gesinnung im Frühindustrialismus«, i KZfSS, Sonderheft 
16/1972, p. 335-36.
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voksende befolkningskoncentration og udvik
lingen i sociale organisationer, strukturer og 
social adfærd. Det bliver derfor også en eks
kurs i subkulturer og dermed arbejderklas
sens livsbetingelser og livsrytme, som de for
mede sig mellem maskinerne på fabrikken og 
i dagligdagen i hjemmet.

Som et første trin til en strukturering af 
problemstillingerne kunne man tænke sig 
følgende kriterier:31

a) Migrationsprocessen land-by: Emigra
tionsområdets sociale struktur og migra
tionsbefolkningens sociale sammensæt
ning. Det modtagne områdes sociale 
struktur og de produktions- og autoritets
former den indvandrede arbejder indgik i. 
Relationerne mellem emigration og immi
grationsområdet. Indvandrerbefolknin
gens alder- og kønsfordeling. Pendling 
mellem land- og byområder.

b) Den kulturelle og sociale assimilation, til
pasning og protest: Forbindelsen mellem 
indvandringsmønstret, de interne byvan
dringer, arbejdspladsskift og den sociale 
mobilitet. Mulighederne for at visse grup
per forblev socialt isoleret i og med at der
es livschancer indskrænkedes og de ud
viklede et statisk livssyn (jvf. fattigkultu
rens karakteristika). Modsat kunne man 
fremhæve fremkomsten af en klassebe
vidsthed som en bevidsthedsudvidelse 
svarende til overgangen fra det lokale (ru
rale) til det større kosmopolitiske urbane 
system forskellig fra by til by alt efter gra
den af urbanisering.

Under hensyntagen til perspektiverne i den 
biografiske metode og skildringen af hver

dagslivets rytme, kunne migrations- og assi
milationsprocessen indfanges ved en udvæl
gelse af vigtige problemstillinger indenfor ar
bejdslivet d.v.s. arbejdspladsen og det socio
kulturelt system forstået som familien, barn
dommen, ungdomskulturen og alderdommen 
for afslutningsvis at se på organisations- og 
foreningsdannelsen som et bindeled mellem 
individ og samfund, hvorigennem sociale 
spændinger kanaliseredes.32

Jeg har ikke i de efterfølgende afsnit i nævne
værdig grad inddraget de sparsomme danske 
undersøgelser om arbejdslivet og det socio
kulturelt miljø (bemærk derfor note 32), men 
stræbt efter, som formuleret af Edvard Bull,33 
at »vække fantasien, antyde problemer som 
bør undersøges og opstille hypoteser som bør 
prøves«.

Arbejdslivet
Arbejdslivet afgrænser sig på disse sider til 
hvad man kunne kalde fabrikssystemet analy
seret som et socio-teknisk system, indenfor 
hvilket det enkelte individ søger en balance 
mellem de krav arbejdssituationen stiller og 
de mål arbejderne sætter sig som enkeltindi
vider og som gruppe.

Dette udgangspunkt gør det muligt at op
stille nogle retningslinier til videre efterforsk
ning: a) Virksomhedens interne arbejdsdeling 
d.v.s. studiet af erhvervs- og funktionsdiffe
rentieringen og arbejdernes indbyrdes sociale 
skel, b) De informelle arbejdergrupper og ar
bejderkollektivets mål og holdning, især hvor 
det drej-er sig om forholdet til de forskellige 
organisatorisk-bureaukratiske kontrolorganer 
herunder autoritetsfunktionerne, c) Interak-

31. De følgende problemstillinger omkring urbanisme og subkultur udspringer af en del nyere historisk og samfundsvi
denskabelig litteratur: Stephan Thernstrom & Rich. Senneth, eds.: »Nineteenth-Century Cities. Essays in the New 
Urban History« (New Haven, 1969).

32. Reinhard Lund: »Danske undersøgelser inden for arbejdslivet siden 1870-Motiver, emner og metoder« (Social- 
forskningsinstitutet, Studier nr. 1, Kbh. 1962). John Westergaard: »Scandinavian Urbanism« (Kbh. 1966). Ove 
Hornby and Gunnar V. Mogensen: »The Study of Economic History in Denmark. Recent Trends and Problems«, i 
Scandinavian Economic History Review, 1974, vol. I. G. V. Mogensen m.fl.: »Socialhistorie. Kilder og studieområ
der vedrørende dansk socialhistorie efter 1890« (Kbh. 1975). Per Boje: »Det industrielle miljø 1840-1940. Kilder og 
litteratur« (Kbh. 1976).

33. E. Bull: »Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd« (Oslo, 1958).
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tionen mellem arbejdspladsen og det omgivne 
politiske og sociokulturelle system.34

Med den teknologiske udvikling fulgte en sti
gende differentiering og specialisering i virk
somheden, hvorved antallet af fag og arbejds
processer steg.

Afstanden mellem faglærte og ufaglærte 
arbejdere, mellem dem der arbejdede som 
maskinister og montører og dem som blev 
antaget fra dag til dag er en kendt sag, men 
som antydet kun en del af fabrikkens hierarki
ske socialstruktur. Arbejdsdelingen og der
med de mange arbejdsfunktioner var imid
lertid med til at forøge arbejdernes indbyrdes 
sociale skillelinier i overensstemmelse med 
kriterier som indkomst, indkomstens regel
mæssighed, uddannelsesniveau, karrieremu
ligheder, arbejds- og kontrolfunktioner og ik
ke mindst erhvervets sjældenhed.35

Virksomhedens interne statussystem er en 
del af bedriftens formelle sociale organisation 
hvor konflikter klassificeres som henholdsvis 
rolle- og statuskonflikter. Derudover kan man 
tale om en informel gruppedannelse, der ikke 
alene udspringer af kooperationsformen, men 
er afhængig af indbyrdes sympati, gensidige 
interesse udenfor arbejdstiden (sport, politik, 
litteratur o.l.) og fælles interne behov så som 
hjælpeydelser, information etc.36

Den socio-tekniske differentiering og deraf 
udsprungne konflikter bør ikke overskygge 
det egentlige og fundamentale modsætnings
forhold, mellem på den ene side virksomhe
dens underordnede, arbejderkollektivet, og 
på den anden side repræsentanterne for det 
teknisk-økonomiske system, bedriftsledelsen. 
Bevidsthedsmæssigt er arbejderkollektivet et 
udtryk for hvorledes arbejderne opfattede sig

selv i forhold til de andre, »hvem er vi -  hvem 
er de andre -  og hvad skiller os fra de andre«? 
Opfattede arbejderne sig som en homogen 
enhed i konstant opposition til ledelsen eller 
var der øjeblikke man stod sammen? Skelnede 
arbejderne mellem grupper i administrati
onen og ledelsen og hvordan stillede de sig til 
arbejdere der gik over til at blive formænd og 
værkførere?37

Arbejderkollektivet som social gruppe skal 
primært ses i relation til andre grupper og i 
sin indre solidaritet. Det bliver derfor et 
spørgsmål om kollektivets indre sammenhold 
og deraf afledte magtstilling overfor ydre 
faktorer både når det drejede sig om kollekti
vets protesterende holdning, men også selv 
samme konflikters styrkende eller svækkende 
indvirkning på arbejderkollektivets gruppe
struktur.

Statusposition, informelle grupper og ar
bejderkollektiv kan anskues som et forsøg på 
fra arbejderside at tilpasse sig og modvirke 
fabrikkens organisationsopbygning samt dens 
autoritets- og kontrolbestræbelser.38 På 
bedriftsniveau er det muligt at sondre mellem 
tre former for kontrol: belønning, sanktioner 
og arbejdsnormer. Under den tidlige ind
ustrialisme, da arbejderne endnu ikke havde 
vænnet sig til fabriksdeciplinen og stræben 
efter indkomstmaksimering, var den perso
nelle kontrol dominerende. For eksempel 
overførte man sine steder hjemmearbejdets 
familiekarakter og håndværkets mestertradi
tion til industrien, men for det meste udøve
des kontrollen af formænd, værkførere og 
værkmestre. Den teknologiske udvikling og 
arbejdsdelingen førte ikke desto mindre til at 
et hierarkisk kontrolsystem voksede frem, der 
i første række rettede sig ind efter virksomhe-

34. Jvf. følgende oversigtslitteratur S. R. Parker a.o.: »The Sociology of Industry« (Lond. 1967). Tom Burns, ed.: 
Industrial Man« (Penquin, 1969). T. Segerstedt och A. Lundquist: »Människan i Industrisamhället, I, II« (Stoch. 
1952). Visse kapitler i Georg Homans: »Menneskegruppen« (dansk udg. 1966). J. T. Ward: »The Factory System«, 
vol. I: Birth and Growth; vol. II: The Factory System and Society (Lond. 1970), kildesamling med en fyldig 
bibliografi. F. Fürstenberg, hersg.: »Industriesoziologie I« (Berl. 1966).

35. W. Fischer: »Innerbetrieblicher und soziale Status der frühen Fabrikarbeiterschaft«, i Fischer/Bajor, hersg. 1967, p. 
219-50. G. H. Hardach: »Der soziale Status in der Frühindustrialisierung« (Berl. 1969).

36. Leo Uhen: »Gruppenbewusstsein und informelle Gruppenbildungen bei deutschen Arbeitern im Jahrhundert der 
Industrialisierung« (Berl. 1963).

37. Sverre Lysgaard: »Arbeiderkollektivet« (Oslo 1961).
38. Jvf. note 14. Derudover kan anbefales S. Pollard: »Die Fabrikdisziplin in der industrielle Revolution«, i Fischer/Ba

jor, 1967, R. Bendix: »Work and Authority in Industry« (New York, 1956).
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dens forskellige tekniske arbejdsfunktioner. 
Fremkomsten af en teknikergruppe var med 
til at fratage arbejderne en del af deres tidli
gere arbejds- og kontrolmuligheder. Der skete 
med andre ord en udvikling fra hvad man 
kunne kalde en personel kontrol til en objek
tiv kontrol, hvor der ikke så meget blev lagt 
vægt på den direkte personlige overvågning, 
men mere på en strukturel kontrol uden ne
gative sanktioner (pengestraffe, fyring), men 
mere belønninger i form af højere løn ved ek
straarbejde, præmier, akkordarbejde og bo
nus, en udvikling der passede godt til arbej
dernes stigende forbruger- og statusbevidst
hed.

Fremstillingen har indtil videre kredset om de 
fundamentale objektive og subjektive struktu
rer og institutioner hvis beskrivelse stiller for
dringer om systematisering og eksplisit 
begrebsdannelse. Dette må dog ikke foranle
dige en til at glemme de sider af fabrikslivet, 
der ikke umiddelbart passede ind i de anførte 
rammer, men som alligevel betød meget for 
den enkelte arbejder og er med til at formidle 
noget af den stemning og atmosfære der her
skede på arbejdspladsen: hvilke øgenavne gav 
man hinanden, fortalte man historier og hvad 
gik de ud på (formål og funktion), sang man 
under arbejdet, hvordan modtoges de nye på 
arbejdspladsen, hvordan indrettede man sine 
pauser, tog man sine børn med på arbejdet, 
etc., etc.

Disse og mange andre eksempler kan fore
komme perifere men det skal slåes fast at det 
ofte er via fortolkningen af disse situationer og 
stemninger at man når frem til en kortlæg
ning af de mere grundlæggende processer.

Det sociokulturelle miljø
Familien vil i det følgende blive benyttet som 
fundament for en struktuering og forklaring af 
hverdagslivet og i videre forstand det socio

kulturelle miljø herunder opdragelsens, ernæ
ringens, konsumtionens, fritidens, boligens og 
kvarterdannelsens sociale funktion. Desuden 
spillede familien en aktiv rolle i enkeltindivi
dernes samfundsmæssige placering, kvinde
frigørelsen, ungdoms- og alderdomskulturen 
og som bindeled mellem individet og samfun
dets kollektive manifestationer, det vil her si
ge arbejderbevægelsens organisationsdannel
se og foreningernes indre liv og udadrettede 
politiske aktiviteter.39

Ændringerne i arbejderfamiliens funktions
mønster og sammenhold under overgangen til 
det industriel-urbane system er blevet gjort til 
genstand for umiddelbart modstridende 
tolkninger.

Den marxistiske teori betoner arbejderfa
miliens fragmentering gennem udbytningen 
under industrialismen. E. P. Thompson har i 
sin, »The Making of the English Working 
Class« formuleret det på følgende vis, »each 
stage in industrial differentiation and speci
alisation struck also at the family economy, 
disturbing customary relations between man 
and wife, parents and children, and differen
tiating more sharply between »work« and 
»life«.«40

Heroverfor står den revisionistiske teori 
der, modsat desorganisationstesen, fremhæ
ver familiestrukturens stabilitet og de intensi
ve slægtskabsforbindelser. N. J. Smeiser41 har 
gjort opmærksom på familieenheden i Lan- 
cashires tekstilindustri (1770-1840), mens M. 
Anderson42 har vist, at ved indvandringen til 
Lancashires tekstildistrekter og i tilpasningen 
til de industrielle arbejdsforhold, spillede fa
milien en aktiv rolle.

Rene Königs »desintegrationstese«, eller 
»tesen om den isolerede kernefamilie« centre
rer sig om moderniseringstendenserne i det 
industrielle samfund med dets høje grad af 
geografisk og social mobilitet.43 Den sociale 
differentieringsproces bevirkede at kernefa-

39. Litteratur ang. den historiske familieforskning se Tinne Vammens artikel i Fortid og Nutid XXVII, 2.
40. Thompson (Lond, 1963) p. 416.
41. Neil J. Smeiser: »Social Change in the Industrial Revolution. An Application of Theory to the Lancashire Cotton 

Industry 1770-1840« (Lond. 1959).
42. M. Anderson: Family Structure in Nineteenth Centyru Lancashire« (Camb. Univ. Press. 1971).
43. G. Schwägler: »Sociologie der Familie« (2. ausgb., Tübr. 1975), p. 151-53.
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milien blev gjort uafhængig af slægtskabssy
stemet i og med, at samfundet overtog mange 
af familiens opdragelses- og uddannelsesop
gaver, økonomiske hjemmeaktiviteter, samt 
velfærds- og socialfunktioner. Dermed ind
skrænkedes familiens funktioner sig til repro
duktion og børneforsorg og videre kom ker
nefamilien til at fremstå som basis for en 
selv-centrering og jeg-udfoldelse, der ses i 
konsumtionsvanerne og i opfattelsen af ægte
skabet som et kærlighedsforhold.

Hvorvidt Königs argumentation, der alene 
sigter på nogle almene ikke klassespecifikke 
tendenser, specielt gjorde sig gældende for 
arbejderfamilien kan betvivles. De nære 
slægtskabsbånd skulle have været og er mere 
fremherskende i arbejderfamilien end i mid
delklassefamilien hvis sociale netværk mere 
var baseret på venskabsforbindelser.44

Til støtte for disse overordnede problemstil
linger og teoribygninger ligger en række op
gaver som jeg vil søge kort at skitsere.

Den dominerende sociale familiestruktur i 
arbejderklassen må siges at være kernefamili
en med mand, hustru og børn, men der fand
tes afvigelser herfra især hvis familiecyklus- 
-perspektivet inddrages i analysen. F.eks. kan 
nævnes den ugifte kvinde med børn eller den 
ufuldstændige kernefamilie hvor faderen sav
nedes, fordi han enten helt havde forladt 
hjemmet eller var taget bort for en kortere 
eller længere periode for at søge arbejde. Fa
milien eller husstandens sammensætning 
kunne også påvirkes af om ugifte og til tider 
også gifte børn for en tid, med henholdsvis 
hustru og mand, blev boende hjemme. Eller 
man optog en eller flere logerende for at af
hjælpe en betrængt økonomisk situation.

Der var som antydet en forbindelse mellem 
den sociale familiestruktur og familien som en 
økonomisk forbrugerenhed. Som hovedregel 
modtog husstanden sin væsentligste indkomst 
fra mandens arbejde, men i mange tilfælde

var det nødvendigt at hustruen havde udear
bejde og/eller at børnene hjalp til med øko
nomien ved at tage småjobs og bypladser. 
Børns fabriksarbejde var i relation hertil pe
rioden igennem af mindre betydning. Famili
ens økonomiske status var ikke kun afhængig 
af indkomstens størrelse men ligeledes dennes 
regelmæssighed, mulighederne for overtids- 
og ekstraarbejde, for endelig ikke at glemme 
adgangen til at opnå lån og kreditter i ar
bejdsløsheds- og sygdomsperioder.

Den direkte opdragelse af børnene i famili
en lå som et resultat af arbejdsdelingen hos 
moderen, der i mange tilfælde p.g.a. ude- eller 
hjemmearbejde måtte overlade en betydelig 
del af husarbejdet og børnepasningen til de 
større børn eller nærtboende slægtninge. Men 
også skoletiden hvor børnenes entydige for- 
ældre- og miljøtilknytning blev brudt er rele
vante som en del af barnets statusspecifikke 
opdragelse og socialisation. For yderligere at 
kaste lys over barndommen som en bestemt 
livsform, dens udfoldelsesmuligheder og be
grænsninger, kan det være betydningsfuldt 
bl.a. at medtage studiet af den offentlige poli
tik overfor børn og børnearbejde, oprettelsen 
af børnehjem og asyler, børnelitteratur, lege
tøj og børns fysiologiske og psykologiske ud
vikling.45

Udenfor hjemmet var det problemerne 
omkring faderens, moderens og børnenes om
gangskreds der bør trækkes frem: hvilke soci
ale grupper havde man forbindelse med, hvor 
og hvornår traf man hinanden og hvilken 
funktion opfyldte disse kontakter? Hvor ud
bredt var de og kan man tale om et decideret 
lokalt beboerfællesskab til sikring af familiens 
eksistens i økonomiske og sociale krisetider.

Boligens indretning dens socialgeografiske 
beliggenhed og familiernes flyttemønster er i 
denne forbindelse vigtige at fa med. Nyere 
svensk byetnologisk litteratur kan i så hense
ende give nyttige metodiske oplysninger.46

Strukturændringerne i familien, blandt an-

44. H. Holten m.fl.: »Familien i klassesamfunnet« (Oslo, 1975).
45. G. J. Sommerville: »Toward a History of Childhood and Youth«, i Rabb and Rotberg, 1971.
46. Hellspong/Löfgren: »Land och stad« (Lund 1974). Sven B. Ek: »Nöden i Lund« (Lund. 1971). Samme: »Stadens 

födelse« Esf.’v, 1967). Åke Daun: »Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring« (Stoch. 1974).
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det forårsaget af en stigende realløn og et fal
dende antal børn, var med til at forandre 
kvindens stilling i hjemmet og i samfundet.47

Ægteskabet satte imidlertid visse grænser 
eller ligefrem reducerede arbejderkvindens 
nye frihedsnormer både økonomisk og socialt 
for havde udviklingen ført til ændringer i 
kvindens samfundsmæssige placering og 
holdning, var dette ikke i samme grad over
gået manden. Kvinden måtte koncentrere sig 
mere om familiens efterhånden færre børn, 
hendes stilling var ikke længere på fabrikken 
men i hjemmet. Men også i familien undergik 
kvindens rolle en ændring som kunne tilskri
ves hendes tabte status overfor manden. Den 
tidligere dominerende plads i budget- og hus
holdningsplanlægningen samt børneopdra
gelsen var gået tabt og de før ægteskabet ind
vundne forventninger om bredere sociale 
kontaktflader og mere frihed kom ikke til der
es ret, man kan endog tænke sig til en forvær
ring af kvindens mentale tilstand.

For yderligere at fa indblik i sider af kvindens 
og arbejderungdommens ændrede jeg-opfat
telse og frigørelse, vil jeg referere til nogle 
synspunkter af den amerikanske historiker 
Edv. Shorter.48

Denne har søgt at forklare den tiltagende 
seksuelle aktivitet/frigørelse blandt yngre 
mennesker i Europa i sidste halvdel af det 19. 
århundrede, som en følge af kapitalismens frie 
markedsøkonomi. Med industrialismen og 
urbaniseringen fulgte også fremvæksten af en 
kohærent arbejdersubkultur. For det enkelte 
individ ledte kapitalismen til en normændring 
i form af en instrumentel holdning og indivi
dualisering hvis kerne var antiautoritær både 
når det gjaldt forholdet til familien og princi

palen. Selvstændighedsgørelsen hang sam
men med arbejderfamiliens mange børn der 
vanskeliggjorde et effektivt opsyn, bylivets 
særlige omgangsformer, de øgede muligheder 
for at tjene egne penge i en tidlig alder, og 
arbejderungdommens uddannelse hvor ru
dimentær den end kunne være indeholdt ele
menter af logik og rationalitet blot andre ord 
for selv-kontrol, autonomi og selvhævdelse 
manifesteret i de førægteskabelige seksuelle 
forhold, drikkeri og statussymboler (klæde
dragten, tobaksnydelse).

Fremvæksten af en ungdomskultur som i 
vore dage er blevet til en decideret kultdyrkel
se af ungdom, sundhed, virilitet og livet sæt
ter alderdommen i et egenartet perspektiv. 
Det er diskutabelt om man kan tale om en 
særskilt alderdomskultur, alene en alder
dommens historie vil kunne give svaret.49 I 
det følgende vil jeg søge at skitsere nogle te
maer omkring alderdom-sygdom og død, si
tuationer i hverdagen der med den tyske filo
sof Karl Jaspers ord betegnes som »borderli
ne experiences«, med de følger det har for det 
enkelte individ, for samfundets holdning og 
dermed institutionaliseringen af denne al
dersgruppes livsbetingelser.

Det at blive gammel er i de industrialisere
de vestlige lande ensbetydende med tab af 
status. Den tidsmæssige overgang til alder
dommen kan være forskellig for henholdsvis 
kvinden og manden. For kvinden kunne tiden 
hvor børnene forlod hjemmet, og eventuel tab 
af forsørger, og for mandens vedkommende, 
overgangen til lettere arbejde -  hvis arbejds
markedets struktur muliggjorde dette -  inde- 
varsle den kommende alderdom. For arbej
derklassen stod dette tidsafsnit og alderdom
men i lyset af en truende fattigdom og social

47. En fyldig kommenterende bibliografi er S. B. Kanner: »The Women of England in a Century of Social Change, 
1815-1914«. Bemærk desuden P. N. Stearns: »Working-Class Women in Britain 1890-1914«, som jeg i det væsent
ligste har bygget mit afsnit op omkring, begge i: »Suffer and Be Still«, ed. M. Vicinus (Bloomington Indiana Univ. 
Press, 1972).

48. Edv. Shorter: »La Vie Intime«, Beiträge zu seiner Geschichte am Beispiel des kulturellen Wandels in den bayeri
schen Unterschichten im 19. Jahrh.«, i KZfSS, Sonderheft 161972, og samme: »Illegitimacy, Sexual Revolution, 
and Social Change in Modern Europe«, i Rabb & Rotberg, 1972.

49. Alderdommen i et sociologisk perspektiv se Berger & Berger: »Sociology: A Biographical Approach« (Penguin 
Books, 1976) kap. 16 og G. Rose: »The Working Class« (Lond. 1968) p. 86-90. Den historiske litteratur er meget 
sparsom, bemærk imidlertid P. Stearns værk, »Old Age in European Society« (Groom Helm, 1976) som jeg endnu 
ikke har haft mulighed for at gennemlæse, og ikke at forglemme P. Aries: »Western Attitudes toward Death from the 
Middle Ages to the Present« (London 1974).
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isolation; var det indgangen til en tilværelse i 
fuldkommen ledighed eller samlede man sig 
om forskellige aktiviteter og interesseområ
der?

Med alderdommen fulgte som regel også 
sygdom og dermed en tilstand af afhængighed 
og indlæring af en sygdomsrolle som den en
kelte dels personligt skulle acceptere og dels 
overbevise sin omgangskreds om især famili
en. En lignende problemstilling gjorde sig på 
sin vis gældende for den person der var ved at 
dø: hvorledes opfattedes situationen af den 
døende, og af hans eller hendes pårørende, 
i og med at erkendelsen om den fremad
skridende død blev mere og mere nærværende 
for alle parter? Heri indgår tillige de forskelli
ge ceremonier som er en del af selve dødspro
cessen og begravelsen.

Det sociopolitiske miljø
Organisationstendenserne i arbejderklassen 
fra slutningen af det 19. århundrede og 
fremefter kan tolkes som udtryk for en kollek
tiv bevidstgørelse, offentlig meningstilkende
givelse samt fremtræden og forstærkelse af 
individuelle- og gruppeinteresser hvis samle
de sigte var at forbedre arbejderklassens 
samfundsmæssige status. Arbejderklassens 
foreningsdannelse skulle udadtil påvirke 
samfundet i en social, kulturel og politisk ret
ning jævntidig med, at den indadtil på mange 
forskellige områder fik betydning for enkelt
individet, familien og forholdene på arbejds
pladserne.

Nogle referencerammer for studiet af ar
bejderbevægelsens sociokulturelle og socio
politiske baggrund er blevet fremlagt af an
dre50, i stedet vil jeg koncentrere mig om 
hvad der kunne kaldes foreningernes (fagfor
eninger, partier, kooperationer, sport- og 
kulturforeninger) indre liv. Herved forstår jeg 
de forskellige former for socialt samvær, der 
blev arrangeret fra foreningernes side, lige fra 
politiske mødeaftener, fester, udflugter og til

demonstrationer, båret frem af sange, viser, 
danse, lege, sportsaktiviteter og ikke mindst 
oplysningsvirksomheden, en kommunika
tionsproces, »hvor arbejderklassens hver
dagskultur brydes med arbejderbevægelsens 
normative kulturfremstød og kulturopfattel
se«.51

Til det »indre liv« hører også fagbevægel
sens bureaukratisering, ledernes professiona
lisering og instrumentale holdning, der i sig 
bar elementerne til et oligarki. Denne fokuse
ren på forholdet mellem de ledende og de 
ledte, gør det nødvendigt at vide noget om a) 
hvorledes lederne vurderedes af medlemmer
ne, b) hvorledes de blev udvalgt og c) leder
nes udadrettede aktiviteter, herunder deres 
plads i det lokale politiske system og den lo
kale planlægnings- og beslutningsproces.

En væsentlig del af det sociopolitiske miljø 
var de sociale protestformer strejker, opløb og 
demonstrationer, der tjente som redskaber for 
arbejdernes utilfredshed og krav om foran
dringer i hverdagen. Mikroanalysens opgave 
begrænser sig i dette tilfælde ikke alene til at 
levere et detaljeret kildemateriale. Dens 
egenværdi ligger i, at den kan give et grundigt 
indblik i konflikternes baggrund og forløb, 
konfliktparternes sociale sammensætning, 
konflikternes strukturelle fundament forstået 
som de influerende socioøkonomiske makro- 
faktorer og endelig de protesterendes inderste 
motiver og deres midlers målrettethed.52

Ved at gøre de sociale protester begiven
heds- og livsnære for læserne og dermed in
teressante og forståelige håber jeg, at der vil 
blive løst op for det tabu sociale konflikter er 
behæftet med for derved at skabe en konflikt
bevidsthed, der forstår konflikter som rati
onelle handlinger, normale og funktionelle i et 
samfund under konstant udvikling.

På baggrund af afsnit II:B ses det tydeligt at 
de senere års fornyede interesse for arbejder-

50. Gerd Callesen: »Lokalhistorien og arbejderbevægelsen«, i Fortid og Nutid, bd. 26, heft 4, 1976.
51. F. Hemmersam: »Tysk debat i 1920erne om arbejderkultur«, i UNIFOL, 1974, p. 88. V. L. Lidtke: »Die Kulturelle 

Bedeutung der Arbeitervereinen«, i G. Wiegelmann, hersg. (Gött. 1973). En interessant detailanalyse er C. Ander
son, red.: »Strejk. Strejker och strejkvisor 1873—1909« (Stoch. 1974).

52. H. Volkmann: »Wirtschaftlicher Strukturwandel und Sozialer Konflikt in der Frühindustrialisierung«, i KZfSS, 
Sonderheft 161972, p. 550-53.
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klassens og arbejderbevægelsens historie kun 
i et ringe omfang har øget vor viden om ar
bejdernes dagligdag og levevis. Derfor anser 
jeg det for tvingende nødvendigt at bygge vi
dere på det grundlæggende arbejde som 
iværksattes i 30’erne og 40’erne fra Institut 
for Historie og Samfundsøkonomi med ho
vedvægten på Henry Bruun og Georg Nørre- 
gaards studier523, selvfølgelig under hensyn
tagen til en større grad af systematik og teori
dannelse i udvælgelsen, bearbejdelsen og 
fortolkningen af de mange data.

En fornyet indsats på disse felter vil kunne 
støtte sig til en udbredt positiv stemning i of
fentligheden om vedkommende og relevante 
forskningsresultater; forventninger som histo
rikerne kun sporadisk har været i stand til at 
opfylde.

III. Om historiens brug og
historiefaget i en legitimationskrise
Et af hovedformålene med de to første afsnit 
har været et forsøg på en integrering af et 
holdningsaspekt (»historisk identitet«), med 
nogle eksplicitte metodiske overvejelser. De 
valgte metoder var lagt an på det faglige ego
centriske, uden i tilstrækkelig grad at hen
vende sig til de mennesker, hvis hverdag, er 
det egentlige forskningsobjekt. Typisk for 
dette er tilsidesættelsen af traditionel lokalhi
storie til fordel for mikrohistorie som ren og 
skær metode. En prioritering der ikke tager 
hensyn til folks lokale identitet -  den nære

historie -  og det i en tid da folk er mere histo
rieløse og hvor det må være en opgave, »at 
forme billedet af den lokale livsform som den 
har udviklet sig i tidens løb for på den vis at 
give folk et aktivt forhold til sin egen histo
rie«.53

Mikrohistoriens metodiske egenværdi be- 
tvivles ikke, men det skulle heller ikke være 
umuligt at arbejde sig frem mod en syntese af 
mikro- og lokalitetshistorie, der på den ene 
side opfylder forskerens metodekrav, pæda
gogens målsætninger, og på den anden side 
aktivt drager folk med ind i dette skabelses- 
og erkendelsesforløb. Forskellige igangvæ
rende og planlagte projekter peger i denne 
retning, nogle med mere vægt på selvstændige 
»folkelige aktiviteter«, mens andre er mere 
centralt styret og rettet ind efter de forskellige 
forskeres og underviseres ønsker.

En egentlig klassificering af de forskellige gø
remål er vanskelig, men et vist fællestræk for 
en del af disse består i indsamlingen af erin
dringsmateriale.54

Fra NEU’s side (Nationalmuseets etnolo
giske undersøgelser) er der iværksat et ind
samlingsarbejde omkring »det forsømte år
hundrede fra o. 1870 til i dag«,55 d.v.s. ind
ustrialismen og urbanismen. Det bærende 
kildemateriale er erindringer (erindringspas
sager) indsamlet fra et bevidst udvalg af 
meddelere, dertil kommer at også dagbøger, 
regnskabsbøger, billeder og film kan finde 
anvendelse. Indtil nu har man arbejdet med 
emnerne fritiden (lege, ferier, kolonihaver),

52a. H. Bruun: »Den faglige arbejderbevægelse i Danmark indtil år 1900« Første del til ca. 1880 (Kbh. 1938). G. 
Nørregaard: »Arbejdsforhold indenfor dansk håndværk og industri 1857-1899« (Kbh. 1943).

53. Dugnad. Tidsskrift for etnologi, 3-1976, temahæfte om etnologi og lokalhistorie, p. 31. Den voksende interesse for at 
bevare den lokale identitet og det lokale samfund spores også i et voksende antal lokalsamfundsstudier f.eks. L. 
Launsø og G. V. Mogensen: »Danske lokalsamfundsstudier« (Socialforskningsinstituttet, Studier 29, 1973). B. 
Bjerring m.fl.: »Lokalsamfund, udvikling eller afvikling« (Sydjysk Un Esbjerg 1974). G. V. Mogensen m.fl.: »To 
byer i Odsherred« (Socialforskningsinstit medd. 12, 1975). J. Sundbo: »Lokalsamfundet i defensiven?« (Kbh. 
1972), interessant er desuden to bøger, hvis forfattere som mål har at aktivere befolkningen, Gunnar Sillen: »Stiga vi 
mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminner« (Malmö 1977), Sven Lindquist: »Gräv dör du står. 
Hur man utforskar ett job« (Stockh. 1978).

54. En redegørelse for det danske erindringsmateriale se F. Mikkelsen: »Arbejdererindringer. Nogle kildekritiske og 
metodiske betragtninger«, i Fortid og Nutid, bd. 26, hæfte 4, 1976. Historiografisk kan indsamlingen/anvendelsen af 
erindringsmaterialet placeres under udtrykket mundtlig historie (»oral history«), jvf. Dagfinn Slettan: »Mundtlig 
historie. Utvecklingslinjer og muligheter« (kommer i Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, nr. 1, 1979).

55. B. Stoklund: »Europæisk etnologi mellem »Skylla og Charybdis«, i F. & N., 24, hæfte 6 1971, p. 670, og »Det 
Forsømte Århundrede« (Arv og Eje 1976).
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boligen og børns opdragelse. Videre er der 
planer om en lang række spørgelister om for
holdene på arbejdspladsen, strækkende sig fra 
lære- og arbejdsdrengens vilkår over svende
tilværelsen, arbejdsprocesserne, omgangs
formerne til arbejdskonflikter. Spektret er 
omfattende, men indsamlingsmetoden (spør
gelister) er behæftet med nogle svagheder, 
som til en vis grad skal tilgodeses gennem en 
parallel indsamling af hvad der normalt for
bindes med ordet erindring, nemlig en lev
nedsbeskrivelse, som strækker sig fra den tid
lige barndom til den sene alderdom. Herved 
opnåes at mobiliteten og skæringerne i det 
enkelte menneskes liv kommer frem og ikke 
kappes over, som netop spørgelistemetoden 
kan have en tilbøjelighed til. De meddelere og 
erindringsskrivere man i første række sigter 
på er socialt set arbejderne, men dernæst kan 
det have en kildekritisk værdi at medtage an
dre samfundsgrupper (ingeniører, teknikere, 
fabriksejere) i undersøgelserne.56

Et andet projekt, »Industrialismens byg
ninger og boliger«, under Statens humanisti
ske forskningsråd, har taget den opgave op, 
systematisk at undersøge industri- og arbej
dermiljøet, »industrimenneskets hverdag, 
dets vilkår og levefod«.57 Som en del af dette 
projekt -  uden egentlig institutionel tilknyt
ning -  tegner sig de bestræbelser, der søger at 
fa et kommende arbejder, håndværker og 
industrimuseum op at stå i Horsens. Ikke et 
almindeligt museum, men ifølge professor 
Otto Norn, »et arbejdende museum, hvor 
man f.eks. kan se litografier, skråtobak m.m. 
blive fremstillet . . . men også fortælle om de 
mennesker som betjente dem, om deres tilvæ
relse og deres sociale kamp«. Intentionerne er 
at omegnens beboere skal deltage aktivt i mu
seets arbejde, blandt andet har man til hen
sigt at kontakte »ældre horsensianere som kan 
berette om deres og deres forældres indtryk af 
industrialiseringen i Horsens«.

Anvendelsen af levnedsbeskrivelser i folke

skolens undervisning er sat igang af skolebib
liotekar Grethe Ebbesen. Hun har med sine 
kommentarer til Axel Hansens erindringsbog, 
»Gennem livets skole i kedeldragt og kjole«, 
villet initiere de unge til at »gå ud« og inter
viewe de ældre mennesker dels for på nært 
hold at erfare og opleve historien og dels, for 
at opnå en vis forståelse generationerne imel
lem. Initiativet er prisværdigt, men der bør 
gåes forsigtigt til værks, erindringer er et så
rbart materiale.

Erindringsmaterialet indgår også i de lo
kalhistoriske arkivers og de kulturhistoriske 
museers virke. Et interessant eksempel herpå 
er museumsinspektør Else-Marie Boyhus’ 
(Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo) 
såkaldte »folkeforskningsprojekt«, en gransk
ning i dagliglivet under besættelsen og de 
første efterkrigsår.58 Boyhus fik ved brug af 
regionalradioen og den lokale presse etableret 
et større møde (»historisk samvær«), hvor 
besættelsestidens problemer diskuteredes 
igennem. Senere har en del studiekredse givet 
sig af med specielt husmoderens gøremål, og 
derigennem modtaget flere beretninger for
trinsvis fra kvinder, som jo ofte måtte bære de 
tungeste byrder. Andre grupper har gennem
gået det skriftlige materiale der findes fra 
40’erne i aviser, tidsskrifter tillige med re
striktioner, forbud, begrænsninger, ratione
ringskort »og andet fra det offentlige der har 
med dagliglivet at gøre«.

Et lignende eksperiment er udgået fra 
Randers kulturhistoriske museum. Her har 
museumspædagogen Allan Berg Nielsen 
samlet en gruppe arbejdsløse der, v.h.a. erin
dringer, aviser, film, billedmateriale samt 
udefra kommende foredragsholdere, søger at 
skrive fagbevægelsens historie i Randers, 
navnlig er man gået grundigt til værks overfor 
konflikten i 1925.

Som et sidste eksempel skal nævnes et 
svensk projekt, landsomfattende i sit mål, 
men med sit arbejde i det lokale søger at gen-

56. Jvf. C. E. Andresen, J. Burchardt, F. Mikkelsen: »Arbejdererindringer. Metode-kildekritik-indsamling-benyttelse« 
(Århus 1978).

57. K. Glamann: »Præsentation af et forskningsprojekt«, i Industrialismens bygninger og boliger. Det industrielle miljø 
1840-1940, nr. 1, 1975, p. 3-9.

58. Interview ved Nan Henningsen: »Invitation til forskeren i os alle«, i Samvirke okt. 1976, p. 18-20.
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skabe den enkelte bygd og dens menneskers 
historie. I forbindelse med et studiekredsar
bejde (300 studiekredsledere med ca. 5000 
deltagere) affattedes en grundbog »Bygd i 
förvandling«,59 ligesom der mange steder ud
arbejdedes studiemateriale med lokalt ind
hold. Der blev fra lokal side spillet teaterstyk
ker med historiske temaer, lavet udstillinger 
og man foranstaltede nedskrivning af erin
dringer. Desuden deltog den svenske radio og 
TV’s undervisningsafdeling (TRU) i projek
tet. Alt i alt et efterlevelsesværdigt eksempel 
på hvorledes der fra lokal og central side kan 
samarbejdes på forholdsvis lige vilkår.

Med de berørte problemområder og modeller 
er der blevet lagt mere vægt på udviklingen 
og det nærværende end på enkelthederne og 
det Qerne, ud fra den antagelse, at kun de 
lange linier i historien kan forbinde fortiden 
med nutiden og fremtiden. Dette indicerer li
geledes, at historievidenskaben og historie
undervisningens grundtanker og metode bør 
være i overensstemmelse med nutidens pro
blemer og komplekse udviklingslinier, først 
da er der basis for at historiefaget kan legiti
mere sig, ikke i passiv forstand, men i en pro
ces, der anskuer »historieforskningen som en 
mänsklig frigörelseprocess, där historikern 
uppgift är at identifiera de frigörande alter
nativen till det faktiskt skedda«.60

Og hvor står vi så i dag? Der har i de sidste 
år været visse tilløb til en nyorientering in
denfor den marxistisk inspirerede histo
rieforskning i Danmark, men begrænsninger
ne og svaghederne har været og er stadigvæk

tydelige: diskussionen har haft vanskelighe
der ved at komme ud over de ideologiske og 
filosofisk-erkendelsesteoretiske aspekter og 
som en følge heraf har man ikke kunnet for
binde teorien med empirien. Med andre ord, 
marxisterne har fra deres ideologiske ståsted 
og historieopfattelse omfortolket nogle histo
riske begivenheder og forløb men de har i det 
væsentligste bibeholdt den traditionelle for
sknings mangel på systematik og metode. 
Den universitære venstrefløj har nok peget på 
mange forsømte forskningsområder men den 
er forblevet metodisk konservativ grænsende 
til det snæversynende. Derfor kan det ikke 
overraske at der hos flere af disse historikere 
ligger et naturligt ønske om, at »opgøret« 
mellem den »borgerlige« og marxistiske hi
storieopfattelse ikke decideret behøver at fa 
karakter af brud og konflikt men derimod af 
en kontinuerlig udvikling61.

En nyorientering af større rækkevidde har 
på den anden side fundet fodfæste indenfor 
områderne historisk demografi og økonomisk 
og social historie. Ikke på grundlag af en 
ændret historieopfattelse men snarere som et 
resultat af nogle nye temaer (familiestruktur, 
økonomisk vækst, indkomstfordeling) og i en 
søgning efter forskellige årsagssammenhæng 
via en teknisk-metodisk åbenhed i forbindelse 
med et integreret samarbejde historieviden
skaben, kultur- og samfundsvidenskaberne 
imellem62. Og skal dette nybrud med effekt 
føres igennem overfor staten, skolen og of
fentligheden far mikrohistorien både en ud
advendt legitimerende som indadvendt vi
denskabelig opgave.

59. Anmeldt i Industrialismens bygninger og boliger, nr. 1, 1975, af P. Strømstad, p. 47-8. Et tilsvarende dansk projekt 
forberedes og støtter sig på en i sept. 1978 udkommende grundbog »De nye tider. Hvordan industrialiseringen 
forandrede vores dagligdag«.

60. Citeret fra Bernt Schiller: »Samtidshistoria, objektivitet och perspektiv«, i Økonomi og Politik, 50. årg., nr. 4, 1976, 
p. 399. Et lignende forsvar for historiefaget se Wolfgang J. Mommsen: »Geschichte wird wieder wichtig«, i Die Zeit, 
nr. 18, 27 april 1973, p. 60.

61. K. K. Kristiansen og j. R. Rasmussen: »Brud eller kontinuitet i dansk historievidenskab«, i F & N, bd. 26, hefte 4, 
1976, p. 532.

62. Eks. Hans Chr. Johansen: »Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede« (Odense 1975). Svend 
Aage Hansen: »Økonomisk vækst i Danmark« (1974). Gunnar V. Mogensen m.fl. »Socialhistorie« (1975).
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Gunnar Sandfeld -  70 år 26. april 1978.

Claus Bjørn:
Gunnar Sandfeld -  70 år
Det må forekomme indlysende, at Fortid og 
Nutid, hvis undertitel som omslaget meddeler, 
er Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie 
markerer Gunnar Sandfelds 70 års fødselsdag 
26. april i år. Gunnar Sandfelds indsats har 
netop koncentreret sig om lokalhistorien -  
med Struer og Søllerød som emner -  og kul
turhistorien, hvor han skildrer provinsteate
rets historie fra slutningen af 1700-tallet til 
besættelsen.

Gunnar Sandfeld er akademikersøn, op
vokset i Søllerød og student fra Lyngby 1926. 
Sin barndom og tidlige opvækst har han 
erindret i Dreng i Holte (1969), en af vore fine
ste bøger i sin genre. Sandfelds fremstilling af 
sin drengetid kan sammenlignes med to sam
tidiges, nemlig Jørgen Hæstrups og Jens 
Kruuses. Den sidstes erindringer er ikke 
uventet mest digterisk spændende, Hæstrups

er nok den bedste indføring i miljø og forestil
lingsverden, men Sandfelds er den mest sete. 
Man kan med Dreng i Holte vandre gennem 
lokaliteten, sætte farver og former på omgi
velserne og identificere talrige af stedets be
boere. Gunnar Sandfeld går ikke forbi et hus, 
møder ikke en person uden at karakterisere 
vedkommende og placere samme ind i et ud
viklingsforløb eller en sammenhæng. Heri 
ligger en af de egenskaber, der gør hans histo
riske forfatterskab værdifuldt. Gunnar Sand- 
feld er i slægt med de gamle topografer ved 
sin interesse for samtlige menneskelivets fo
reteelser og alle materielle spor af menneske
lig udfoldelse, men han har -  i modsætning til 
adskillige af de gamle -  overblikket bevaret, 
og så skriver han godt! I sin Erindring og ud

forskning (Søllerødbogen 1974, også som sær
tryk) har han nedlagt en lang række erfarin
ger fra sit arbejde med lokalhistorien. Også 
her viser han sin evne til at iagttage -  ikke 
mindst når det gælder billeder -  og at ræson-
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nere over sine iagttagelser. Denne 69 sider 
store indføring i en række, måske nok ret så 
banale, men ikke desto mindre reelt ofte van
skelige, metodiske problemer burde være ob
ligatorisk læsning for enhver, der gav sig i 
kast med at skrive lokalhistorie.

Gunnar Sandfelds forfatterskab begynder 
ret sent, men så til gengæld med et par vigtige 
bidrag. Han var i 1938 blevet ansat ved gym
nasiet i Struer, og det blev denne unge køb
stads historie, han tog fat på. Fra en helt anden 
tid (1955) og Nye tider (1957) beretter byens 
historie »fra næsten ingenting« -  dvs. ca. 1870
-  til »Struer bliver købstad« -  i 1920. Henved 
800 sider om blot et halvt århundrede i en by, 
der selv da den opnåede den eftertragtede 
købstadsstatus hørte til nederste ende af de 
mellemstore.

Skildringen er naturligvis meget detailleret
-  efter gennemlæsningen spekulerer man på, 
om der har været personer, ihvertfald familie
overhoveder, der ikke er kommet med. Men 
den indgående og pladskrævende skildring 
beror på, at Gunnar Sandfeld har sat sit mål 
meget højt. Han har ikke blot villet skildre 
bystyre, erhvervsliv, kirke og skole, men har 
stræbt efter at belyse også, hvad man idag vil 
kalde »privatsfæren«. Han har villet bag om 
facaderne og villet fremstille, hvordan man 
levede. Og det er lykkedes i meget stor ud
strækning. Her er behandling af sygdomme 
og epidemier, forlystelseslivet (i alle kredse af 
byen), dagliglivet i byens butikker og »sæde
lighed« eller mangel på samme. Sandfelds 
måde at skrive byhistorie på er senere blevet 
til inspiration for andre, men de to Struer-bø- 
ger satte skel ved deres fremkomst. Vagn 
Dybdahls store afsnit i Politikens Danmarks
historie om den daglige tilværelse fra 1870 til 
1913 står i gæld til Sandfeld, og man har lært 
af ham, hvilket kolossalt stof, aviserne rum
mer.

Efter Struer tog Gunnar Sandfeld fat på sin 
barndomsegn. Allerede i afslutningen til Nye 
tider drog han sammenligninger mellem byen 
ved Limfjorden og den københavnske for
stadskommune med hensyn til belysning af 
begrebet »provins«. Det første større bidrag 
var den førnævnte erindringsbog, men siden 
fulgte fem gange Søllerød som det var engang

(1972-78), rigt illustrerede med gennemgang 
af den udstrakte kommune. Tyngdepunktet 
er i disse bøger som i Sandfelds produktion 
overhovedet tiden fra midten af forrige år
hundrede til engang i mellem de to verdens
krige. Skoleliv i Søllerød (Søllerødbogen 1976, 
også som særtryk) skildrer det lokale skolevæ
sens historie, og i Det kommunale styre i Søllerød 
1841-1978 (1977), der anmeldes andetsteds i 
dette hæfte (s. 590 £), behandler han kommu
nalstyret med stor vægt på de personer, der 
gennem årene tog del i sogneforstanderskab, 
sogneråd og kommunalbestyrelse.

Man skulle forvente, at dette lokalhistori
ske forfatterskab alene kunne optage den tid, 
der kunne blive til overs fra skolearbejdet. 
Men Gunnar Sandfeld holdt lokalhistorisk 
»pause« mellem Struer og Søllerød og kastede 
sig over provinsteaterets historie. I Struer- 
-bøgerne mærkes naturligvis allerede teater
interessen hos forfatteren, men ikke mindre 
end tre solide bind om dansk provinsteaters 
historie er fremkommet suppleret med et til
svarende tungtvejende arbejde om Den stumme 
scene (1966), hvor ikke blot provinsens, men 
også Københavns biografteaterhistorie er 
behandlet. Men det levende teater har haft 
Sandfelds største interesse. Thalia i provinsen 
(1962), der udsendtes seks år senere i en helt 
omarbejdet udgave, tog fat på Sandfelds fo
retrukne periode -  tiden mellem ca. 1870 og 
ca. 1920. Teaterkunst på små scener (1969) be
handler årene mellem 1920 og 1940, og så gik 
Gunnar Sandfeld tilbage i tiden og Komedian
ter og skuespillere (1971) dækkede tidsrummet 
mellem 1790 og 1870. Det er solidt underbyg
gede, veldokumenterede skildringer af teater
livet i provinsen -  fra de store byer med dog 
habile teaterbygninger, hvor der efterhånden 
etableredes fast ledelse, skuespillere m.m. til 
småstæderne og stationsbyerne, hvor forhol
dene konstant var jammerlige og mere velan
skrevne selskaber eller enkelte skuespillere 
betingede sig ikke at skulle optræde. Teaterhi
storikere må bedømme Sandfeld som skildrer 
af »teaterets« historie indenfor den særlige af
grænsning, han vælger, men mere alment 
kulturhistorisk betragtet er det en impone
rende indsats, der er nedlagt i de tre bøger. 
Sandfeld belyser selskaberne, deres medlem-
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mer og de vilkår, de arbejder under, repertoi
re og dettes modtagelse (aviserne udnyttes 
fortsat med dygtighed) og ved inddragelse af 
centraladministrationens arkivalier far han 
skildret det sjældent uproblematiske forhold 
mellem bevillingsgivende og bevillingshaven
de eller -tragtende. Det er det professionelle te
ater, der først og fremmest er behandlet, 
undtagen i det bind, der skildrer tiden 
1790-1870. Måske ligger der i en behandling 
af dilettant- og amatørskuespillet i de mindre 
byer en mulighed for at supplere billedet af 
»teateret i provinsen«. For man tvivler umid
delbart på, at der kan støves mere materiale 
frem om de professionelle. Det forhindrer 
naturligvis ikke, at andre synsvinkler kan 
anlægges, andre sider kan trækkes frem -  men 
enhver, der på dette område vil forsøge at 
gøre det, vil i givet fald kunne udnytte Sand- 
felds enorme materiale.

Foruden de her omtalte større bidrag har 
Gunnar Sandfeld naturligvis skrevet en lang 
række artikler og medvirket ved større vær
ker, f.eks. Dagligliv i Danmark i 19. og 20. år
hundrede. Og nyd hans skildring af Struer i 
Trap, 5. udg., IX, 1, s. 14-lff. Man mærker 
nemt, at her er en lokalt, særlig kyndig mand, 
der ovenikøbet sprogligt kan sprænge denne 
tørre opremsningsstil, der må være normen i 
et sådant værk, men tilsyneladende ikke be
høver mere plads til det, end andre til mere 
stereotype beskrivelser. Efterfølgere i det lo
kalhistoriske arbejde vil kunne drage nytte af 
hans registreringer af hhv. Struer Dagblad og 
Søllerød Tidende, men egentlig er det upas
sende at bringe »efterfølgere« ind i billedet. 
Gunnar Sandfeld er fuldt aktiv, når han run
der de 70. Man kunne måske håbe på en fort
sættelse af erindringerne — gymnasietiden, 
studieårene og tilværelsen som ung lærer i 
30’erne så man gerne belyst i hans skildring 
af egen udvikling og egne oplevelser. Og lå 
der ikke en oplagt forpligtelse for Sandfeld i 
Struers historie i de »brølende tyvere«, i 
30’ernes arbejdsløshedsår og under besættel
sens dagligdag? Sandfeld var en af de første, 
der trængte ind i et nu yndet tidsrum -  »vore 
bedsteforældres tid« -  om hvilket der udsen

des billedbøger, erindringsværker og hvis 
uartige postkort er blevet højeste mode. Nu er 
vore bedsteforældres tid ved at rykke frem 
forbi 1914. Gunnar Sandfeld kunne sætte 
målene for en lokalhistorisk fremstilling af næ
ste generations tilværelsesform.

Axel Bolvig: Musik og samfund1
Lad det være sagt straks: man kan ikke skrive 
musikkens historie. Men alligevel er nærvæ
rende bind I i trebindsserien »Musikkens Hi
storie i Danmark« en fremragende udfyldning 
af et kulturelt tomrum. Der har længe været 
et stort behov for en grundig redegørelse for 
den musikalske produktions og fremførelses 
historie og på det felt kan det næppe gøres 
bedre. Nils Schiørring dokumenterer i bind I 
en omfattende ajourført historisk viden om 
musikken i Danmark lige fra bronzealderens 
lurer til 1700-tallets musicerende borgerskab 
-  fra det religiøst kultiske til det underhol
dende private -  fra de til guderne henlagte 
svungne blæseinstrumenter til koncerterne 
hos vintapperne Cardinal og Pilroy hvor også 
damer fik adgang.

For en ikke-musikfagkyndig historiker vir
ker Nils Schiørrings overblik imponerende og 
hans historiske baggrundsviden ganske om
fattende. For eksempel er det en spændende 
forskningsredegørelse der gives om guldhor
nene. Måske var manuskriptet færdiggjort da 
Gunnar Sneums bog om samme horn udkom 
i 1977 -  måske er det med vilje at den ikke er 
omtalt. Faghistorikeren kan selvfølgelig i et 
sådant værk finde detaljer der ikke er rigtige 
som når ærkebiskop Anders Sunesen på side 
44 har faet ændret sit fornavn til Eskild eller 
når Absalon på side 93 bispekåres 1188 i Ros
kilde. Til gengæld imponeres han over be
mærkningen side 116 om at Knud Lavards og 
Svend Grathes sangere nok nærmest er en 
slags forløbere for de minnesangere, der ikke 
så sjældent nåede det danske hof i Erik Klip
pings og Erik Menveds tid -  eller over notit
sen om købmændenes spillemænd side 122.

1. Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark bd. I. Fra oldtiden til 1750, Politikens forlag, 1977.
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For historikeren rejser der sig i forbindelse 
med dette værk nogle interessante problemer. 
Det ene er indledningsvis nævnt: hvorledes 
skrive den musiks historie som én gang for 
alle er forsvundet ud i æteren? Det andet er: 
kan man nøjes med at beskrive den musikal
ske produktions og fremførelses historie ud fra 
et positivistisk-idealistisk grundlag? Jeg vil i 
det følgende med udgangspunkt i denne på sit 
felt fremragende bog forsøge at nærme mig 
disse problemer.

Ifølge sin titel er bogen et værk om musik
kens historie. Men historie kan kun skrives ud 
fra en benyttelse af materielle levn -  og musik 
er i sit væsen sfærisk. Musik er en lydlig frem
bringelse der har en her-og-nu funktion i selve 
afspilningssituationen. Denne situation kan 
omtales og beskrives men den kan ikke genta
ges. Den fredstraktat som to parter nedfælder 
på skrift kan århundreder senere læses og tol
kes af historikerne. Men de musikalske udfol
delser som fulgte efter fredsaftalens under
skrifter er for stedse forsvundet.

Således kan man principielt for den årtu
sinder lange periode før grammofonens og 
båndoptagerens opfindelse og udvikling ikke 
tale om musikkens historie men nok om kom
ponisterne, instrumenterne, opdraggiverne, 
institutionerne og udøvernes historie. Og på 
dette felt far vi i »Musikkens Historie i Dan
mark« god besked.

Nodesystemet kan måske nok i en vis ud
strækning fastholde tydbare musikalske ud
tryk men det ejer ikke som sproget fast op
byggede artikulationsniveauer der kan give 
det et kognitivt indhold. Verbalsproget kan 
nøjagtigt angive de stipulerede fredsbetingel
ser. Det kan rent kognitivt referere til et hæn
delsesforløb. Noderne kan vise nogle ret
ningslinjer for den rent normative festivitas 
ved fredsafslutningsbanketten. Selv ikke 
Tschaikowskys 1812-ouverture kan give os 
nogen som helst kognitiv oplysning om Na
poleons hærtogt.

Forskellen mellem musikkens udelukkende 
normative funktion og verbalsprogets såvel 
normative som kognitive dito kan let føre til 
en skinproblematik. Det er uomtvisteligt at 
den én gang for alle afspillede musik ikke kan 
gentages men det samme forhold gør sig gæl

dende for alle historiske begivenheder. Na
poleons Ruslandstogt kan ikke repeteres -  
men nok som i 1941 imiteres. For dette togts 
vedkommende kan vi kun skrive om aktører
ne, våbnene, dødsofrene, de menneskelige og 
økonomiske ofre. Er forskellen mellem ou
verturen og togtet ikke den samme?

Nej. Forskellen er konkret. Musikhistorike
rens egentlige interessefelt udgår fra selve det 
auditive som han fra tiden før båndoptagenen 
kun kan beskæftige sig med via nodernes an
visningssystemer. Historikerens interessefelt 
er (eller rettere bør være) felttogets historiske 
betydning på alle niveauer: politisk, militær
teknisk, økonomisk, imperialistisk osv. Løsre
vet er den militære udfoldelse betydningsløs -  
i en historisk sammenhæng derimod uhygge
lig relevant.

Ud over den rene begivenhedshistorie har 
historikeren desuden adskillige andre interes
sefelter: den materielle historie som den af
spejles i de faktiske levn fra fortidsmenneskets 
potteskår til nutidsforbrugerens plastikaffald 
-  fra domkirkerne til forsikringspaladserne -  
fra bue og pil til Tykke Bertha.

Hermed er vi kommet til mit spørgsmål 
nummer to: kan man nøjes med at beskrive 
den musikalske produktions og fremførelses 
historie ud fra et positivistisk-idealistisk 
grundlag således som det forekommer mig at 
være tilfældet i »Musikkens Historie i Dan
mark«? Hvad skal de utrolig mange spæn
dende oplysninger som bindet giver bruges 
til? Minnesangeres tilstedeværelse i Dan
mark? den flerstemmige musiks udbredelse i 
høj- og senmiddelalderen? købmændenes 
spillemænd? borgerskabets private musice- 
ren?

Disse spørgsmålstegn fører automatisk hen 
til en anden bog om musik som også udkom i 
1977: Finn Gravesen: Musik og samfund 
(Gyldendal). Følgende citat fra bogen (p. 28) 
viser dens interessefelt: »Opfattelsen af mu
sikkens autonomi har behersket megen hidti
dig musikhistorieskrivning. Man har i gene
rationer ment at kunne beskrive musikkens 
udvikling som historien om musikværkerne, 
genrerne, stilarterne og komponisterne -  
uden at skele meget til musikkens samfunds
mæssige determination og funktion«.
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Citatet rammer for Nils Schiørrings ved
kommende til dels hus forbi for hans bog er 
ikke kun en stilhistorie. Beskrivelsen af leger
nes og gøglernes samfundsmæssige placering 
er et godt eksempel på en sprængning af en 
ren formalhistorie. »I nogle hundrede år tri
vedes skjaldekunst side om side med legernes 
præstationer, som var forenet med alskens 
gøgl. Der var bestandig et svælg mellem den 
høviske skjaldekunst, recitation eller talesang 
til harpeakkompagnement, og de omkring- 
dragende gøgleres musikudøvelse. Efterhån
den synes dog skjaldenes hævdelse af deres 
sociale og kunstneriske rettigheder at være en 
håbløs kamp mod en uomgængelig udvikling, 
hvad skjaldenes forbitrelse, som den kommer 
til udtryk i sagaerne, viser« (Schiørring p. 
67fT).

»Musik og samfund« p. 34: »Men det er jo 
ikke tilstrækkeligt at sidde inde med en gedi
gen stilhistorisk og en fyldig socialhistorisk vi
den -  det interessante i sagen dukker op, i det 
øjeblik man stiller spørgsmål som: »Hvorfor 
netop denne musik under de betingelser?«, 
»Hvad i samfundsforholdene betinger og be
gunstiger netop den udvikling?«, »Hvordan 
forholder stilhistorien sig til socialhistori
en?««

Jeg synes at skildringen netop standser 
hvor spændingen begynder. Hvad er det for 
en uomgængelig udvikling der fremmer legere 
og gøglere på skjaldenes bekostning? Vi læse
re far nærmest indtrykket af at den musikal
ske udvikling drejer sig om stridigheder mel
lem udøvere af forskellige musikformer: 
»Gøglerne kæmpede ikke alene mod den i sit 
udspring hedenske skjaldekunst, de måtte og
så tage kampen op mod den kristne kirkes 
idealer. Og de gjorde det med et vist held, 
hvad man kan se af en lang række forbud mod 
verdslig musikudøvelse med eller uden dans 
og andre forlystelser. Verdslig musikudøvelse 
af alle arter havde en så uimodståelig magt 
over sindene, at den ikke lod sig kue . . .« (p. 
68).

Hvis verdslig musik var/er så uimodståelig 
er det ubegribeligt for mig hvorfor legere og 
gøglere ikke altid havde overtaget. Tilsvaren
de synes jeg også at det er interessant at no
genlunde samtidig med denne udvikling sker

udbygningen af den flerstemmige musik: »I 
sit princip var romerkirkens gregorianske 
sang enstemmig, men som middelalderen 
skred frem, udviklede sig af spæde kim den 
blomstrende flerstemmighed, som er funda
mentet for næsten al vesteuropæisk musik si
den da«. Hvorfor sker denne udvikling? En 
udvikling som er parallel til den gotiske ma
lerkunsts sejrsgang i Europa nord for Alperne 
og til nationalsprogenes fremvækst på be
kostning af latinen.

Det er en utilstrækkelig forklaring at skrive 
at gøglerne tilkæmpede sig en anerkendt 
plads eller at den enstemmige musik udvikle
de sig til en flerstemmig. Den positivistisk ori
enterede beskrivelse må sættes ind i en mate
rialistisk forklaringsmodel. Kun ved at ind
drage udviklinger i basisstrukturen bliver 
gøglernes sejr forståelig. Den kollektive mu
siks fremvækst må ses i forbindelse med by
udviklingen og med dannelsen af forskellige 
slags »kollektiver«: landsbyfællesskabet, lavs- 
og gildesammenslutninger på bekostning af 
det agrage, statiske patriarkalsk opbyggede 
slægtssystem.

Begge de nævnte eksempler må efter min 
mening ses som overbygningsfænomener i 
forbindelse med de grundlæggende basis
strukturer. Den svækkede autoritære hold
ning til musikken som gøglernes fremgang og 
flerstemmighedens sejr vidner om hænger 
nøje sammen med dominansen af de feudale 
produktionsforhold. Disse forhold medfører 
hvad man kan kalde en feudal repræsentativ 
offentlighed hvor de forskellige samfunds
mæssige sfærer ikke er udgrænsede som auto
nome områder. Som et typisk udtryk herfor 
kan nævnes de eksisterende afbildninger af 
musikudøvelse og -instrumenter der stort set 
altid ses i forbindelse med hvad senere kaldes 
den kulturelle sfære. Præsentationen af de 
godt 30 forskellige musikinstrumenter i Ryn
keby kirke fra o. 1560 (gengivet hos Schiør
ring p. 79 i detalje) er et godt eksempel herpå. 
Hvælvene i Rynkeby som i de andre billedlige 
fremstillinger knytter musikudøvelsen an til 
»den himmelske musik«. Det er engle som 
spiller. Musik som privat virksomhed for og 
blandt privatfolk er der ikke noget af. Når vi 
endelig ser billeder af jævne bønder med mu-
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sikinstrumenter så er det i motiver med hyr
derne på marken som glædes over Frelserens 
fødsel altså netop ikke scener fra den private 
sfære.

Musikkens placering i den feudale repræ
sentative offentlighed er endnu selvfølgelig i 
begyndelsen af 1700-tallet således som det og
så ses i gengivelsen p. 327 af loftsmaleriet i 
Frederiksberg slot fra 1710. Maleriet forestil
ler en hofmaskerade og viser musikkens funk
tion i feudalfyrstens himmelstræbende selv- 
glorificering.

Men netop på denne tid begynder en æn
dring at finde sted. De før omtalte private 
musikarrangementer hos Cardinal og Pilroy 
er tidlige udtryk for en borgerlig offentlighed. 
»Det var først og fremmest i hofkredse, at 
man på denne tid -  som også i de foregående 
århundreder -  opførte musik af alle arter; 
men ved begyndelsen af 1700-tallet begyndte 
musikopførelser i større omfang at trænge ud i 
borgerskabet. Velstående borgere efterligne
de, hvad der skete i hofkredse; men da det var 
en bekostelig affære at arrangere koncerter, 
sluttede undertiden to eller flere sig sammen 
om at foranstalte musikalske sammenkomster 
en eller to gange om ugen. Helt offentlige blev 
de, da Etienne Capion i forbindelse med sit 
privilegium til at drive teater i Lille Grønne
gade fik lov til at afholde ugentlige assem bl
er, som trak mange mennesker. Hvordan den 
slags sammenkomster kunne tage sig ud 
fremgår af en bevaret plakat fra 1723. Af den 
ser man, at der først blev budt på te, kaffe og 
musik. Bagefter var der optræden af fem ma
skerede gambespillere; og så blev der trukket 
lod om en snustobaksdåse af sølv. Enhver 
kunne deltage, og man måtte gerne være ma
skeret. Herrer betalte for adgangen, men der
udover nød »alle honette fruentimmer fri en
tré« (Schiørring p. 336).

En ny klasse begynder at gøre sig gælden
de. Den klasse som Holberg skildrer så frem
ragende og som bedst kan skabe sig en iden
titet i et modsætningsforhold til den feudale 
selvforståelse: »Som det ses oprettes i perio
den den borgerlige offentligheds forformer og 
centrale dannelsesinstitutioner: presse, tids
skrifter, skønlitteratur, selskaber -  og om ikke 
så mange kaffehuse i periodens begyndelse så

ølhuse og i dens slutning mange borgerklub
ber, Norske Selskab (1775), Dreyers Klub 
(1775) m.fl. Men der er som nævnt hverken 
økonomisk eller klassemæssig baggrund for, 
at der ud af disse forformer og institutioner på 
dette tidspunkt kunne udvikles en egentlig 
borgerlig politisk offentlighed«. (Povl 
Schmidt og Jørgen Gleerup: Dansk kulturhi
storie og bevidsthedsdannelse 1880-1920 -  
introduktion, p. 33, 1977).

Det er min opfattelse at når der ikke kunne 
dannes en borgerlig politisk offentlighed men 
derimod centrale dannelsesinstitutioner er 
forklaringen ikke kun savnet af en økonomisk 
og klassemæssig baggrund. For den måtte i så 
fald også mangle for samme borgerskabs 
omtalte kulturaktiviteter. Forklaringen må 
også søges i det forhold at de skønlitterære og 
specielt musikalske institutioner i sig selv er 
ganske anderledes »ufarlige« end de politiske 
organisationer. 100 år førend borgerskabet 
rettede en appel til enevoldsmonarken om 
trykkefrihed kunne Københavns bedstebor
gere mødes til musikalske sammenkomster 
under fri musikudøvelse. Musikkens norma
tive karakter gør den tilsyneladende upolitisk 
og derfor forekom den ufarlig for enevoldsre
geringen.

Med berøringen af musikkens upolitiske 
fremtræden er jeg nået til sidste punkt i min 
omtale af Schiørrings datamættede bog. 
Hvad med musikkens funktion? Hvordan 
fungerede den musik som i sommeren 1727 
hver onsdag eftermiddag frembragtes i hotel 
Stadt Hamborg? Eller middelalderens kirke
musik? eller Christian Ils kantori? For dette 
bind Is vedkommende er det sikkert kilde
mæssigt umuligt i ret stor udstrækning at 
klargøre musikkens forskellige funktionsmu
ligheder. Her må man formodentlig nøjes 
med at konstatere at kong Hans’ fem »basu
nere« og to »paukere« har leveret repræsen
tativ hofmusik. Der var pibere og trommesla
gere med i det ynkelige Ditmarskentogt. Er 
det mon fra anvendelsen af musikken til bl.a. 
felttog at der er knyttet noget martialsk til 
messingblæsere og slagtøj? Og vi kan også 
fornemme kirkemusikkens anvendelse i en 
kultisk mystificerende sammenhæng. Men 
hvilken musik benyttede de bønder som del-
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tog i 1400-tallets oprør? Eller de forskellige 
kætterske bevægelser?

Senere ser vi mange eksempler på at en 
musikform der var skabt/komponeret til en 
bestemt situation i andre funktionssammen
hænge kan antage helt andre konnotationer. 
Prins Jørgens march fik et ganske andet ind
hold da den anvendtes i radiotransmissioner
ne under verdenskrig II. Den blev antitysk, 
den appellerede til dansk sammenhold og til 
taknemmelighed mod England. Egmond- 
-ouverturen blev 1977 af radioledelsen erklæ
ret for politisk da den blev benyttet som 
pausemusik efter en omtale af Baader-Mein- 
hofmedlemmernes død (selvmord?). W. C. 
Handy’s proletarisk udsprungne St. Louis 
Blues blev til imperialistisk kampopgejlende 
musik da den af Glenn Millers (i mine ører 
fortræffelige) Army Air Force Band under 
verdenskrigen blev spillet som swingende mi
litær marchmusik. Joan Baez’ sange bliver til 
intetsigende forbrugsfremmende underhold

ning hvis de spilles sagte i supermarkedets 
muzakprogrammer. 1700-tallets hofmusik 
bliver i dag til en privat nydelse fra stereo
anlægget inden for hjemmets fire vægge.

»Musikkens Historie i Danmark I« er som 
nævnt inden for sin begrænsning en fremra
gende bog. Med »Musik og samfund« som 
detonator kan man sprænge sig ud af be
grænsningerne og begynde at opleve musik
ken.

»Musikkens Historie i Danmark« lanceres 
under et reklamefremstød hvor det danske 
trekløver i Sten Bromanns kontrapunkt fjern
synsgætterier Stilling, Sørensen og Møller si
ger: »Her er værket for alle, der virkelig vil 
vide noget om musik«. Ja, ja, treenigheden 
blev heller ikke af den habit-skiftende skåning 
spurgt ud om musikken som et socialt betin
get fænomen.

Men også jeg melder mig: Læs »Musikkens 
Historie i Danmark«.

Axel Bolvig.

Hvad med museerne?
1 1977 udsendte museumsdirektør ved Aalborg historiske museum Torben Witt bogen Hvad med museerne? 
(Worminanum), som Fortid og Nutid har bedt en lille gruppe museumsfolk, placeret forskellige steder i dansk 
museumsvæsen, kommentere. De, der har fulgt opfordringen fra redaktionen er Søren Gregersen, Odsherreds 
museum, Leila Krogh, J. F. Willumsen museet, Frederikssund, Mette Müller, Musikhistorisk museum og 
Holger Rasmussen, Nationalmuseets 3. afd., Brede. Endelig har Torben Witt givet sin kommentar til kom
mentarerne.

Søren Gregersen:
Hvad med museerne i fremtiden?
Torben Witts bog er en statusrapport med 
historisk tilbageblik for de kulturhistoriske 
museer. Der er her fremlagt et overskueligt og 
let tilgængeligt materiale om museernes hi
storiske baggrund og virkeområder. Men der 
står ikke meget i bogen om fremtidsperspekti
ver og visioner. Der er beskrivelser af muse
ernes glæder og sorger, trængsler og opblom
stringer og derefter noget, der kan opfattes 
som resignation eller stagnation. Som bogens 
undertitel også angiver, er det spredte bidrag 
til en almindelig museumslære.

Bogen er blevet en vigtig faktor i debatten 
om museerne efter den nye museumslov. I 
bogens forord skriver Torben Witt (side 5):

Der er ikke tale om et omhyggeligt udar
bejdet systematisk værk, men om en række 
tanker, nedfældet efter at museerne i okto
ber 1976 fik en ny lov at virke på baggrund 
af.

Inden den intensivering af samarbejdet 
mellem museerne, som den ny lov lægger 
op til, kommer i gang, forekom det mig 
vigtigt at få afsøgt det grundlag arbejdet 
skal foregå på. Det er næppe lykkedes -  
men næsten af sig selv blev fem sider om de
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kulturhistoriske museer til tredive og siden 
til de følgende firs.

Nogle af de første afsnit i bogen giver en for
klaring på årsagerne til museernes opståen. 
Der forklares også, hvordan museernes virk
somhed er en del af den almindelige histo
rieforskning og dermed også en del af den al
mene humanistiske forskning. Torben Witt 
skriver (side 21):

En ting har alle måttet underordne sig 
nemlig den særlige karakter materialeind
samlingen far, når der er tale om muse
umsarbejde. Mens en lang række fag, når 
det drejer sig om at fremskaffe viden, har 
temmelig frit slag i hvilke retninger man 
kunne tænke sig at søge -  så er museerne 
meget bundne af, hvad der rent faktisk fal
der på deres vej, og af hvad der sker i det 
omgivende samfund.

Det forekommer mig, at der er mange fakto
rer i dette udsagn, som kan påvirkes eller va
rieres af museerne. Der tales om den særlige 
karakter af materialeindsamlingen i forbin
delse med museumsarbejde. Begrebet mate
riale vil jeg mene må dække både »genstan
de«, skriftlige kilder, indhentede oplysninger 
af enhver art, lyd og billeder -  stort set alt, 
som vedrører mennesker, menneskelige rela
tioner og produkter og menneskers samspil 
med hverandre og med naturen. Alt dette ud
gør de kulturhistoriske museers »materiale
område« og det vil jo i realiteten sige hele det 
samfund, som omgiver museerne. Derfor kan 
det være vanskeligt for mig at se, hvorledes en 
lang række andre fag skulle have mere frit 
slag end det kulturhistoriske museumsfag. 
Hvis museernes fagfolk virkelig kun interesse
rer sig for og forsker i, hvad der rent faktisk 
falder på deres vej, må tiden nok være inde til 
at vælge en anden vej.

Det væsentlige i denne sag, er antagelig i 
højere grad, at der er alt for mange veje at 
vælge imellem. Med den bemanding der er på 
de kulturhistoriske lokalmuseer i provinsen, 
er det jo ganske klart, at der kun kan vareta
ges en meget lille del af den materialeindsam
ling, som kunne være ønskelig. Men dette

forhold -  den manglende arbejdskraft -  er 
desværre heller ikke et særkende for museer
ne. Der gælder det samme for en lang række 
områder i det omgivende samfund. Og gan
ske særligt, når det drejer sig om de humani
stiske områder.

Sidste del af Torben Witts udsagn siger, at 
museerne er bundne af, hvad der sker i det 
omgivende samfund. -  Ja, museerne er ikke 
alene bundne af hvad der sker, men også i høj 
grad afhængige af det omgivende samfund. 
Hvad ellers? Alle er bundne af og afhængige 
af hver sit omgivende samfund. Tanken om 
museerne »helt alene i verden« er formodent
lig ikke et mål at stræbe efter. Derimod kunne 
det godt ønskes, at museerne i langt højere 
grad blev en integreret del af hele vort sam
fund.

Det samfund, som omgiver museerne, er en 
forudsætning for, at der overhovedet findes 
museer. Det er dette samfund, som giver mu
seerne en eksistensberettigelse. Og det er ikke 
mindst det omgivende samfund, som kan og 
skal tilføre museerne en folkelig opbakning og 
give dem det folkelige grundlag. Museerne er 
-  og bør være -  serviceinstitutioner i og for 
det omgivende samfund. Hvis museerne har 
tanker om at hvile i sig selv, er jeg bange for 
at det vil blive en evig hvile, som kun fører til 
selvudslettelse.

Det må være rimeligt, når museerne eksi
sterer på et grundlag af offentlig støtte, at den 
ydende offentlighed også har indflydelse på 
det museerne bør yde af service til offentlig
heden. Men det er lige så vigtigt, at de faglige 
medarbejdere er medbestemmende om det 
museerne skal beskæftige sig med. Men med
bestemmelse må ikke forveksles med enebe
stemmelse.

Ledelsen af vore lokalmuseer er enten 
kommunernes kulturelle udvalg eller overvej
ende foreningsvalgte styrelser. Disse organer 
må betragtes som det omgivende samfunds 
repræsentation i museumsverdenen. De syns
punkter, der herfra kan tilføres museernes 
faglige ledelse (hvis en sådan findes), vil være 
forskellig fra sted til sted. Men fælles alle ste
der gælder, at det er synspunkter, som må 
indgå i den samlede museumsledelse med den 
styrke, som argumentationen berettiger til.
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Den faglige museumsledelse må samarbejde 
med den folkelig valgte museumsledelse. Hvis 
dette ikke finder sted, må det frygtes, at nogle 
museer vil fjerne sig fra det omgivende sam
fund, som de bør være en del af og servicein
stitution for.

Selv med et større fagligt personale på mu
seerne, vil der stadig være snævre grænser for, 
hvad det enkelte museum kan klare af sam
fundsrelevante forskningsopgaver og tilhø
rende materialeindsamling. For at komme 
frem til en landsomfattende museumsdæk
ning, må det samlede museumsarbejde deles 
passende mellem museerne. Dette vil også 
kræve en landsomfattende samordning, koor
dinering og planlægning. Den ny museumslov 
forudsætter organer til dette samarbejde, 
nemlig Statens Museumsnævn og museums
rådene. Men uden de enkelte museers aktive 
medvirken kan hverken Museumsnævnet el
ler museumsrådene stille noget op. Det er 
endnu for tidligt at sige noget om hvorledes 
museernes samarbejde i fremtiden vil forme 
sig. Men samarbejde museerne imellem er en 
forudsætning, hvis museerne skal blive en 
kvalificeret serviceinstitution for samfundet 
som helhed.

Kulturpolitik og museumsdebat. Under denne 
overskrift giver Torben Witt en oversigt over 
60’ernes og 70’ernes museumsdebat. Han 
omtaler 1958-museumsloven og den berømte 
kulturbetænkning nr. 517 fra K. Helveg Pe
tersens kulturminister periode.

I slutningen af afsnittet (side 30) kommer 
Torben Witt frem til en formulering af muse
ernes opgaver:

»Museerne bør sammen med arkiver og 
diverse forsknings- og undervisningsorga
ner fungere som samfundets kollektive hu
kommelse, der indsamler, registrerer og 
bearbejder vidnesbyrd om menneskelig 
aktivitet og de naturgivne forudsætninger 
herfor, for stadig at kunne yde en under
bygget og ajourført referenceramme, hvor
fra impulser kan hentes til opfyldelse af 
menneskelige behov og løsning af samfun
dets skiftende problemer.«

Denne formulering er af vidtrækkende betyd
ning for danske museer, deres aktiviteter og 
ressourcer. Det citerede afsnit vil kunne stå 
som udtryk for det overordnede mål for dan
ske museer. Om der vil være enighed herom 
er svært at vide, da danske museer er en me
get spredt samling institutioner, der aldrig 
har formuleret fælles mål.

Der kan stilles flere spørgsmål, som vedrø
rer formålsformuleringen: Kan de nuværende 
danske museer og andre af de omtalte insti
tutioner klare de opgaver, der er nævnt?

Da svaret må være nej, vil det være rimeligt 
at stille endnu et spørgsmål: Hvad skal der 
ske af ændringer med danske museer m.v. for 
at de skal kunne klare de nævnte opgaver og 
hvilke følgekonsekvenser vil disse ændringer 
fa?

For at give et foreløbigt og kort svar på det 
sidste spørgsmål, er det nødvendigt at dele 
Torben Witts udsagn op og foretage delbe
svarelser.

»Museerne bør sammen med arkiver og 
diverse forsknings- og undervisningsorga
ner fungere som samfundets kollektive hu
kommelse,

Dette kræver en koordinering og et samarbej
de, som slet ikke eksisterer idag. Det drejer sig 
ikke alene om samarbejde museerne imellem, 
men også mellem institutioner som ikke før 
har haft en organisatorisk sammenhæng. Mu
seer og arkiver har et samarbejde, som nogle 
steder foregår indenfor samme institution. 
Andre steder er museer og arkiver aldeles ad
skilte. Men helt anderledes er det med sam
arbejdet mellem »diverse forsknings- og un
dervisningsorganer« og museerne. De orga
ner, der er tale om er de statslige museer og 
universitetsinstitutterne. Der findes ikke no
gen aftale mellem danske museer som en hel
hed og for eksempel universitetsinstitutter og 
undervisningsorganer.

Konsekvensen af udsagnet må være, at der 
træffes samarbejdsaftaler mellem alle impli
cerede institutioner om at fungere som 
»samfundets kollektive hukommelse«. Hvis 
ikke det sker, er jeg bange for at det bliver en 
individuel hukommelse med mange huller.
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Udsagnet fortsætter:

der indsamler, registrerer og bearbejder 
vidnesbyrd om menneskelig aktivitet og de 
naturgivne forudsætninger herfor,

Hele sagen ville være lettere at løse, hvis man 
for eksempel besluttede, at »hukommelsen« 
skulle gå fra tidernes morgen til år 1900. Men 
tiden går videre? Hukommelsen må søges 
ajourført frem til den til enhver tid værende 
samtid. Der må altså til stadighed indsamles, 
registreres og bearbejdes vidnesbyrd om 
menneskelig aktivitet. Samtiden må ikke for
sømmes eller lades i stikken til fordel for forti
den.

Her et et uhyre forsømt område. Der findes 
ikke nogen samlet landsdækkende plan for 
indsamling, registrering og bearbejdning for 
noget som helst af det, der er omtalt i for
målsformuleringen. Men der foregår da selv
følgelig både indsamling, registrering og be
arbejdning af vidnesbyrd om menneskelig 
aktivitet. Det sker blot helt tilfældigt set ud 
fra et landsdækkende synspunkt. Det styren
de indsamlingsprincip for danske museer er i 
høj grad de enkelte museers principper. Kun 
fa steder i landet er der en regional planlæg
ning af indsamling. På landsplan er der højst 
sporadisk samarbejde om indsamling mellem 
enkelte museer og landsdækkende forsk
ningsinstitutioner i form af enkelte forsk
ningsprojekter. Men det er ikke noget danske 
museer som helhed deltager i.

Indtil videre er der heller ikke fastlagt 
fremgangsmåder eller planlægning for sam
tidsdokumentation. Det er på høje tid, at der 
sker noget her. Tiden går videre og dermed de 
menneskelige aktiviteter på godt og ondt. Det 
må afklares, hvem der skal tage sig af sam
tidsdokumentation og hvordan arbejdet skal 
fordeles mellem museer indbyrdes og mellem 
museer og andre institutioner.

En betydelig del af den landsdækkende 
indsamling har i tidens løb været en Natio
nalmuseums-opgave. Men med den igangvæ
rende decentralisering af dansk museumsvæ
sen og samtidig relativ reduktion af Natio
nalmuseets arbejdsindsats, må det være end
nu mere påtrængende at fa fordelt og koordi

neret indsamlingsaktiviteterne. Kun herved 
kan der skabes en rimelig dækning med de 
ressourcer, der kan forventes stillet til rådig
hed til museale aktiviteter.

Torben Witts udsagn går videre:

for stadig at kunne yde en underbygget og 
ajourført referenceramme,

Denne del af udsagnet siger noget om muse
ernes og institutionernes modydelser. Disse 
modydelser til det omgivende samfund byg
ger på indsamling, bearbejdning og forsk
ning. Referencerammen, de forhåndenværen
de oplysninger, skal være underbyggede -  
d.v.s. dokumenterede, troværdige og ajour
førte, så også ny viden om gamle og nye ting 
og sager skal være til stede. Hertil kan føjes 
kravet om, at de tilstedeværende oplysninger 
skal formidles på en sådan måde, at brugerne 
kan anvende dem.

Udsagnets sidste del siger noget om, hvad 
referencerammen, oplysningerne skal bruges 
til:

hvorfra impulser kan hentes til opfyldelse 
af menneskelige behov og løsning af sam
fundets skiftende problemer.«

De menneskelige behov er næsten grænseløse 
og af yderst forskellig art. Men det ville da 
være udmærket, hvis der fra museerne kunne 
hentes impulser til opfyldelse af blot nogle 
enkelte af behovene.

Når det drejer sig om impulser til løsning af 
samfundets skiftende problemer, er sagen jo 
anderledes. Det er da et godt mål at stile efter, 
men hvor er mulighederne for at gøre noget? 
Med de fleste museers udbredte og selvfor
stærkende fattigdom, er det vanskeligt at fore
stille sig hvordan opgaven kunne løses.

I samfundet fremkommer avanceret teknik 
indenfor alle områder, men indenfor museer
ne bevirker den manglende teknik og de der
med følgende forældede arbejdsmetoder, at 
museerne let kan ende med at blive nostalgi
ske »oaser« midt i det samfund, de gerne 
skulle være serviceinstitutioner for. Så længe 
de faglige medarbejdere på museerne er ved 
at drukne i internt administrationsarbejde, er
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det vanskeligt at fa overskud til også at pro
ducere materiale til løsning af samfundets 
problemer.

Jeg synes, det må være indlysende at muse
erne -  eller dansk museumsvæsen -  må ænd
res og især udvides -  ganske betydeligt, hvis 
museerne skal komme til at betyde noget som 
helst i forbindelse med løsning af samfundets 
problemer.

Det er så et spørgsmål om den nødvendige 
ændring er mulig. Jeg tror, at ændring er bå
de ønskelig og mulig, hvis museernes ledelser 
vil tage fat på opgaven. Museernes sam
fundsmæssige betydning kan ikke ændres på 
et eller to år. Det vil tage længere tid og mu
seerne må tage midler i brug, som ikke hidtil 
har været anvendt i tilstrækkeligt omfang. Jeg 
tænker her særligt på, at museerne må finde 
ud af, hvad de står for og hvad de vil og kan. 
Derefter må de planlægge for at nå det ønske
de mål. De økonomiske aspekter ved en udvi
delse af de museale aktiviteter vil måske vir
ke afskrækkende for nogle få. Men jeg er 
overbevist om, at en af vejene til at forbedre 
museernes økonomi, er modydelser fra muse
erne, så det klart kan ses, at det bliver muligt 
at anvende museernes resultater til glæde for 
mange flere.

Leila Krogh:
Kunstmuseerne
En betydningsfuld nyskabelse i museumslo
ven, der trådte i kraft den 1. oktober 1976 er, 
at kunstmuseerne er omfattet af den samme 
lov som de kulturhistoriske museer. Menin
gen er, at samtlige museer via de nye lovbe
falede amtsmuseumsråd skal samarbejde re
gionalt. Der er mange praktiske fordele ved 
dette, men samtidig har kunstmuseerne deres 
eget særpræg og egne betingelser, som ikke 
altid kan parallelliseres med de øvrige muse
umstyper. Og indtil videre er der kun spora
disk gjort forsøg på at integrere institutioner
nes udadvendte arbejde.

Torben Witt præciserer i »Hvad med mu
seerne?«, at kunstmuseerne og de naturhisto
riske museer ikke er medtaget, fordi han ikke 
føler sig kvalificeret til at have en mening af

almen interesse om dem. Det er en forståelig 
begrænsning, fordi kunstmuseerne funda
mentalt er så forskellige fra de øvrige museer, 
at de må anskues ud fra en anden synsvinkel. 
Der omtales dog i bogen en række forhold 
som f.eks. bevaringsproblemer og besøgstal- 
lenes betydning, som også er relevante for 
kunstmuseerne.

Dette bidrag kan altså ikke være en egentlig 
anmeldelse af bogen set fra et kunstmuseums 
synsvinkel. Derimod er det naturligt at 
fremlægge nogle overvejelser om kunstmuse
ernes situation som et supplement til Torben 
Witts bog.

Et kunstmuseum består af materielle gen
stande, med immaterielle kvaliteter, der er 
stærke, ægte og originale udtryk for det, 
kunstneren ønsker at meddele. Kunstneren 
fortolker den samme virkelighed, som de 
kulturhistoriske museer beskæftiger sig med. 
Med andre ord giver kunstmuseerne den ån
delige dimension af det samfund, som afspej
les i de kulturhistoriske museer. Derfor er 
kunstmuseernes specielle styrke og særkende, 
at de kan give emotionelle oplevelser. Disse er 
selvsagt umålelige, men bevidsthedsudviden
de og menneskeligt berigende.

Kunstmuseerne udmærker sig også ved, at 
de værker som de ejer er unika. Med andre 
ord findes de kun i et eksemplar, der kun kan 
være et sted og ikke ombyttes med et andet 
eller erstattes ved tab. I modsætning til f.eks. 
litteratur og musik må man nøjes med de en
kelte værker, som i sagens natur ikke kan op
leves hvorsomhelst og nårsomhelst. Og i den
ne sammenhæng er reproduktioner ingen 
dækkende erstatning.

Landets omkring fyrre kunstmuseer er ri
meligt geografisk fordelt, bortset fra, at det 
sydlige og vestlige Sjælland er underforsynet 
på grund af Københavns koncentrerede sam
linger. Sorø Kunstmuseum er det eneste i om
rådet. Kunstmuseernes samleområde er ma
lerier, tegninger, grafik, keramik og skulptur, 
mens video, fotografier og teaterkunst endnu 
ikke er dækket tilstrækkeligt. Et par af kunst
museerne har geografisk betingede samlinger, 
der indeholder kunst, som er skabt på egnen 
og uløseligt forbundet med denne. Nogle er 
opbygget som minimodeller af Statens Muse-
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um for Kunst, og atter andre er pr. definition 
koncentreret om en eller ganske fa kunstnere. 
Dog har flere museer i den sidste halve snes år 
opbygget selvstændige samlinger, med et 
bredt udvalg af den nyere billedkunst.

En af hovedidéerne med den nye lov er, at 
museerne i højere grad skal specialisere sig og 
hver især koncentrere sig om bestemte opga
ver. Kunstmuseerne i provinsen har allerede 
forsøgt at gøre status over deres hidtidige 
praksis og den nuværende situation, og at 
skitsere planer og mål for at kunne lægge den 
fremtidige kunstneriske linje. (Kunst og Mu
seum, efterår 1977). På denne måde skulle 
man kunne sikre sig, at alle områder af 
kunsthistorien bliver dækket og ingen for
sømt. Idéen er, at museerne hver især skal 
udvikle deres særpræg, samtidig med at de 
supplerer hinanden. Billedligt talt kan man 
sige, at der efterhånden skulle kunne opstå et 
»landsdækkende kunstmuseum« bestående af 
mere end en snes selvstændige specialiserede 
samlinger. En række af museerne kan til
sammen opfattes som det museum for mo
derne kunst, der endnu ikke er blevet oprettet 
et enkelt sted.

På flere områder har kunstmuseerne været 
forsinkede i deres udvikling. Professionalise
ringen er her kommet senere end på de kul
turhistoriske museer, og endnu bliver nogle 
centrale kunstmuseer drevet af bestyrelser. 
Det betyder, at det arbejde, der er afgørende 
for den kunstneriske linje og formidlingen, 
udføres på frivillig basis. Denne ordning har 
tidligere fungeret helt tilfredsstillende; men 
museernes egen vækst, den mangesidede og 
ofte svært overskuelige udvikling indenfor 
kunsten og de skærpede krav til samlingernes 
vedligeholdelse, nødvendiggør heltidsansatte, 
fagligt, uddannede kunsthistorikere. Endvi
dere har provinskunstmuseerne i mange år 
været dårligt stillet med et statsligt kunstmu
seum i København, der ikke har fungeret som 
inspirator og foregangsmuseum. Og den 
kunsthistoriske forskning på blandt andet 
universiteterne har ikke frembragt materiale, 
der kunne danne grundlag for museumsakti
viteter.

Hvad angår formidling stilles kunstmuse
erne overfor helt særlige opgaver. Eksempel

vis kan musik og teater godt være et led i et 
kunstmuseums formidling, hvis der er en nøje 
sammenhæng med samlingerne. Men der er 
ingen grund til, fra museets side at byde på 
skuespil og koncerter blot for at få besøgstal
let i vejret. Kunstmuseernes egenart er væ
sentlig nok og kunstværkerne selv må altid 
være det centrale. Den emotionelle oplevelse 
kan kvæles ved gængse formidlingsmetoder. 
Hvis man bearbejder og præsenterer et 
kunstmuseum efter samme model som et 
kulturhistorisk ville resultatet blive på linje 
med det som allerede er gjort så fremragende 
på mange kulturhistoriske museer. Og yder
mere ville det væsentligste være elimineret fra 
kunstværkerne. Ved at placere dem i en mil
jømæssig sammenhæng ville de blive ned- 
normeret til at have samme værdi som andre 
genstande.

Kunstværkerne kan opfattes som præstati
oner af høj åndelig kvalitet, som et følsomt 
udtryk for tiden, som et ellers uregistreret fæ
nomen eller som en forudsigelse.

Dermed være ikke sagt, at kunstværkerne 
ikke skal formidles. Den besøgende skal hjæl
pes på alle tænkelige måder, men altid som et 
tilbud, der ikke påtvinges nogen og oplysnin
gerne må aldrig dominere, sløre eller forvan
ske den egentlige oplevelse.

Som formidlingstilbud kan anvendes tek
ster, kataloger, informationsblade, lysbilled
bånd, O.S.V., men underordnet, så det ikke 
kvæler kunstværkerne, ligner en bog på høj
kant eller en TV-udsendelse. Det vil være 
forfejlet, hvis de besøgende ofrer mere tid på 
teksterne end på kunstværkerne.

En særlig udfordring er formidlingen af 
kunst til børn. Den udfordring er i de seneste 
år blevet taget op af stadig flere museer i både 
København og provinsen. Formålet er, at fa 
børnene til at se og opleve billedkunst. Det 
sker hovedsagelig gennem opgaver, der ikke 
kræver forhåndsviden, men ansporer dem til 
at udforske kunstværkerne nøjere end de el
lers ville gøre. Det er en erfaring, at deres 
kreative evner bliver stimuleret ved sådanne 
kunstoplevelser.

I modsætning til det voksne publikum 
kommer skolebørnene fra alle sociale lag. Fle
re undersøgelser har vist, at kunstmuseums-
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besøgende i gennemsnit har længere uddan
nelser og er bedre økonomisk stillet end besø
gende på andre museer. Skal der rettes op på 
det, må det nok gøres ved, at kunstmuseerne 
bliver indrettet, så det ikke kun er det nuvæ
rende publikum, der føler sig hjemme. For
midlingen til børnene skal også ses i dette lys.

Der er dog én form for formidling, hvor 
kunstmuseerne er langt bedre stillet end de 
kulturhistoriske. Der anmeldes mange kunst
udstillinger i både hovedstads- og provins
blade, mens de kulturhistoriske museers ud
stillinger som regel kun omtales i petitspal- 
terne eller på lokalsiden -  og så ovenikøbet 
ofte kun på grund af de utroligste pudsighe
der!

Idealet for et kunstmuseum må være, at 
den permanente og de skiftende udstillinger 
er så gennemarbejdede og så godt præsente
ret, at det væsentlige fremgår af kunstværker
ne og deres indbyrdes sammenhæng. Eksem
pelvis kan en kunstners arbejdsmetode vises 
ved en logisk og gennemarbejdet ophæng
ning.

Alt for mange skiftende udstillinger uden 
idé, helhedspræg eller forbindelse med muse
et, og med mangelfuld formidling vises på 
danske kunstmuseer. I stedet burde man 
overlade denne type upretentiøse udstillinger 
til gallerier og kunstforeninger uden eget mu
seum, og således fa dækket denne nødvendige 
del af udstillingslivet. Kunstmuseerne kunne 
så koncentrere kræfterne om at arrangere fa, 
gennemarbejdede, målrettede udstillinger.

Når det gælder indsamlings- og erhvervel
sespraksis stiller sagen sig ligeledes anderle
des for kunstmuseerne end for de kulturhisto
riske museer. Ved opbygningen og supplerin
gen af en samling må der indenfor samleom- 
rådet lægges afgørende vægt på kunstværkets 
kvalitet. Derfor er det ganske bestemte vær
ker, der anskaffes, og ved modtagelse af gaver 
kan kun en begrænset del indlemmes. Nogle 
kunstmuseer bruger det princip, at de kun 
akcepterer gaver, som de i givet fald selv ville 
have købt. Samlingens tilvækst styres præcist, 
og i praksis vil det sige, at arbejdet må være 
opsøgende. De praktiske og økonomiske om
stændigheder sætter selvsagt visse grænser.

Flere af kunstmuseerne har i den senere tid

lagt øget vægt på museets egne samlinger. 
Ved at præsentere dele af dem på en ny måde 
og i en anden sammenhæng end den traditi
onelle har de demonstreret, hvor rige mulig
heder der ligger i de samlinger, der allerede er 
opbygget.

Det må nok indrømmes, at de problemstil
linger, der her er fremdraget, ligger temmelig 
langt fra det, som Torben Witt beskæftiger sig 
med i sin bog. Det betyder ikke, at erfaringer
ne fra de forskellige museumstyper ikke kan 
virke gensidigt inspirerende, men det viser, at 
de idéer, vi kan hente hos hinanden, ofte må 
bearbejdes betydeligt, fordi opgaverne trods 
alt er så forskellige.

Mette Müller:
Torben Witt og historien
Torben Witt er en markapt skikkelse indenfor 
dansk museumsverden. Dem har vi flere af, 
og de er meget forskellige i deres udfoldelses 
væsen. Witt har udover at stå i spidsen for et 
stort provinsmuseum lagt meget af sin tid og 
sine evner i Dansk kulturhistorisk Museums
forenings regi. Det vil måske nok være på 
kanten at tegne ham som grå eminence, for 
grå er han bestemt ikke -  men hans indsats 
har ofte ligget i det planlæggende felt, og han 
er den, som præsterede kendsgerninger bag 
mange af de bevingede formuleringen som 
foreningen har udsendt i de senere år.

Nu foreligger der en bog, som sammenfat
ter Torben Witts synspunkter på museernes 
opgaver og muligheder. Den er blevet modta
get med hæder flere steder, og det vækker 
med rette vor udelte opmærksomhed, når 
netop denne kollega gør boet op. Dertil kom
mer, at bogen tildels er et opgør med Betænk
ning nr. 727 vedr. revision af museumslovene 
(1975), og den er det første skrift i mange år, 
som giver et fyldestgørende overblik over mu
seernes situation og de problemstillinger, der 
knytter sig til deres arbejde. Endelig er det en 
meget værdifuld ting, at den diskussion, som 
længe har fundet sted internt blandt muse
umsfolk, bliver fremlagt for offentligheden. 
Den specielt interesserede har jo kunnet følge
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vor samtale i så henseende gennem muse
umsforeningens eget blad »Stof«, men hvor- 
mange gør det? Det ville iøvrigt nok have væ
ret interessant for denne offentlighed, om 
forfatteren i en skønsom bibliografi havde 
vist, hvor spredt den eksisterende litteratur 
om museerne egentlig er.

Her er vi 4 mand høj, som skal beskæftige 
os med Torben Witts bog. Selvom også vi er 
meget forskellige, vil der formentlig stort set 
være enighed blandt os om, at den har udfyldt 
et tomrum og om, at dens forfatter er blandt 
de meget kompetente til at gøre det. I det 
følgende vil jeg derfor tillade mig at være no
get eensidig med hensyn til, hvad jeg vælger 
at give en kommentar med på vejen. »Hvad 
med museerne«, det er et godt spørgsmål, 
fordi vor økonomiske og politiske situation ser 
ud, som den gør, og fordi vi har fået en ny 
museumslov, der er et karakteristisk produkt 
af disse forhold. Spørgsmålet har også en rent 
formel kvalitet. Det er et smukt eksempel på 
genbrug og vækker associationer til Poul 
Henningsen. P. H. var ikke museernes spe
cielle ven, hvilket i denne sammenhæng er 
uden betydning. »Hvad med Kulturen« 
spurgte han i 1933 og provokerede sin samtid 
med lidenskab i den sunde fornufts navn. Det 
kunne han gøre dels af tilbøjelighed -  dels 
fordi han var uafhængig. Der er i Witts bog 
masser af sund fornuft og meget lidt liden
skab. Så lidt, at nærværende anmelder ved 
den første gennemlæsning havde ondt ved at 
opfange det egentlige engagement, som be
grunder, at man ulejliger sig med musealt ar
bejde. Hele bogens redaktion er glimrende, 
sproget overlegent godt og let læst. Sine ste
der færdes vi med forfatteren ud ad pragtfulde 
tangenter, som er meget morsomme og for det 
meste alligevel medvirker til at karakterisere 
noget væsentligt. Witt betjener sig ofte af en 
ironi og et understatement, som holder inter
essen fangen, men samtidig naturligvis ind
bygger en distance til stoffet. Den har åben
bart en enkelt gang forekommet ham selv en 
smule belastende -  nemlig dér hvor han må 
understrege, at han faktisk finder National
museets udstilling fortræffelig (p. 42).

Bekendelser og visioner i store doser kan 
være ulidelige og hører heller ikke hjemme i

den bog, Torben Witt har villet skrive. Det 
der her spørges efter, er således ikke et stort 
utopia, men nok et sagte credo at klynge sig 
til på vandringen gennem »Hvad med muse
erne«. For langs vejen gør forfatteren bl.a. 
hvad han kan for, at vi -  museumsfolkene -  
ikke skal komme til at lide af højheds vanvid, 
men bevare jordforbindelsen. Det er slet ikke 
nogen uagtværdig opgave at stille sig. Men 
altså: var der overhovedet et credo? Man kan 
i den slags tilfælde gøre det, som forfatteren 
venligt tilråder folk i et beslægtet dilemma, 
nemlig erkende muligheden af, at man tager 
fejl og bør prøve en gang til. Det gjorde jeg.

Museernes emne er historien i videste for
stand. Hvad kan historien efter Torben Witts 
opfattelse? Et særligt give and take-princip 
slører dette en tid lang. Først far vi bogens 
påstand om, at kriser og nedgangsperioder 
har stimuleret den historiske interesse, ». . . 
Det bliver af betydning at kende forudsætnin
gerne, når de pludselig synes ikke længere at 
slå til«. Kort efter den forsigtigt formulerede 
antagelse af, at museerne måske vil kunne 
medvirke til ». . . at løse nogle af de opgaver 
af engagerende art, der så nødigt skal sam
menfattes under betegnelsen »fritidsproble
met«, men som vedrører spørgsmålene om 
såvel samfundets som den enkeltes historiske 
identitet« (p. 14). Men straks efter følger om 
den historiske synsmåde, at den ». . . ikke er 
noget, vi kan tage stilling til -  den er der ba
re«, og om ældre forskeres linie, at historien 
ikke er nyttig -  blot uundgåelig, at »heri kan 
de måske have ret. Men måske kan konsek
venserne af vores bundethed til det historiske 
bringes til at gøre nytte, . . .« (p. 19). Måske 
altså. På p. 95 foretager vi igen et træk frem
ad: »Den underforståede ideologi bag muse
ernes formål er, at det er af betydning eller 
værdi, at samfundets enkelte medlemmer er 
bevidste om, at fortiden ikke er et kuriosum, 
men at deres egne holdninger og samfundets 
omkring dem er et foreløbigt resultat af forti
den, at hele vor kultur er resultater af tidlige
re generationers liv og handlinger på bag
grund af de naturgivne forudsætninger for et 
erhvervs-, menneske- og samfundsliv på denne 
lokalitet eller på jorden i det hele taget, og at 
hvis de nutidige tilstande skal forklares, er det
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umuligt at komme udenom historiske forkla
ringer.«

I bogens epilog »Eftertanke« finder vi en
delig blandt sammenfattende forslag til løs
ning af mange praktiske problemer dog også 
om historien denne både kraftfulde og præcise 
formulering: »Museernes formål (er) at sti
mulere den historiske sans og at søge at hjæl
pe den sentimentale fortidslængsel over i ef
tertanke . . .«.

Jeg tror, at Torben Witt om historien me
ner, at den i vor del af verden er en betingelse 
for den enkeltes og fællesskabets identitet og 
orienteringsevne.

Hvis man kan tilslutte sig et sådant svar på 
det vigtigste spørgsmål hvorfor, vil det være 
naturligt at bevæge sig videre til problemet 
hvordan, her ikke i teknologisk forstand. Det 
der må tages stilling til er, hvorledes museer
ne kan og bør opfatte deres rolle i det sam
fund, som altså har uomgængeligt brug for 
dem. I dette tilfælde med andre ord: hvad 
forstår vi ved eftertanke? Og dette spørgsmål 
besvarer Torben Witt i flere omgange uden at 
ryste på hånden:

Eftertankens indhold skal museerne ikke 
kere sig om. De kan ikke som institutioner 
være politiske -  deres væsentlige funktion er 
at stå rede med materialet, og det er den en
keltes umistelige ret selv at vælge, hvad han 
mener at have brug for, og at bruge stoffet ved 
at stille sine egne spørgsmål til det. Nu ville 
Torben Witt ikke være T. W. dersom han 
ikke uddybede dette håndfaste udsagn en 
smule. I kapitlet »At forklare« far vi da også 
et par supplerende meddelelser, som viser, at 
forfatteren ikke undsiger museets ret til at 
forklare og dermed også fortolke f.eks. i ud
stillingsform (som han dog langtfra finder er 
vort mest centrale område). Han mener ej- 
heller, at humanistisk videnskab er værdifri, 
hvoraf bl.a. følger, at allerede i valg af det 
indsamlede materiale ligger en stillingtagen, 
som uvilkårligt begrænser den enkeltes valg
muligheder.

Under behandlingen af dette kontrover
sielle og aktuelle spørgsmål udtrykker Witt 
forståelse for museumsmandens ønske om ud 
fra sin indsigt at øve samfundskritik gennem 
sit virke, og grunden til ikke direkte at gøre

det er den elementære, at afhængighed af de 
financierende instanser pålægger mådehold. 
Rådet til museumskollegaen er at gøre udstil
lingen »egentlig historisk« -  den vil da i sig 
selv rumme kræfter, som udløser erkendelse 
af, at verden er af lave (p. 95).

En anden mulighed er at åbne for udstilling 
og fortolkning af museets samlinger gennem 
andre end institutionens faste stab af medar
bejdere. Gøres det på en forsvarlig, alsidig 
måde, kan museerne fralægge sig ansvaret for 
enkeltprovokationen og fa æren af at være et 
sted, hvor den demokratiske debat også kan 
foregå. Hvis man heraf slutter, at Torben 
Witt i sit forhold til »det farlige museum« 
udelukkende forholder sig pragmatisk, så gør 
man imidlertid regning uden vært. Præcist i 
bogens midterakse (p. 50-51) findes en til
lidserklæring til vort samfund og de kår, kul
turformidleren arbejder under, som dybest 
set begrundes i forfatterens respekt for det en
kelte menneske.

Formelt er der her tale om en billedtekst -  
reelt derimod om en tætføring af meget om
fattende emner signeret ved et portræt fra 
1872 af Grundtvig. Torben Witt starter med 
et pædagogisk synspunkt: »Den holdning til 
museernes formidling, der søges formuleret i 
denne bog, hviler på den antipædagogiske 
antagelse, at den enkelte tager imod det, han 
har brug for og hverken mere eller mindre.

Forudsætningen for at publikum kan 
modtage noget som helst er, at materialet og 
informationerne er tilgængelige, og at institu
tionerne fungerer åbent og frit. Publikum må 
ikke reduceres til råstof i undervisningstek
nologiske processer. Institutionerne kan ikke 
— som institutioner -  vælge side i klassekam
pen, men må fastholde de kendte linier: Sla
gen vi er over hver sin Læst/Frihed er, hvad 
os tjener bedst.« Resten optages af forfatte
rens opfattelse af, hvad Grundtvig fik sit liv til 
at gå med.

Det der generer mig ved denne tekst er en 
postuleret sammenhæng mellem dens enkelt
dele, som jeg ikke tror, der er dækning for. 
Den pædagogiske model Torben Witt opstil
ler, er den elevcentrerede skole: pædagogens 
rolle er at præstere det -  teoretisk set ube
grænsede -  materiale, eleven vælger at lade
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sig undervise i. Koids og Grundtvigs friskole 
var og er ikke elev-centreret. Tværtimod væl
ger pædagogen det stof, der skal bruges, og 
han fortolker det gennem den skoles hoved
teknik, fortællekunsten. Det levende ord 
skulle bestemt ikke frigøre de menneskelige 
kræfter til hvad som helst, hvilket jo også er 
ideen bag eftersætningen om Fenrisulven, 
som Witt loyalt nok citerer ved tekstens slut
ning. Man kan bruge Grundtvig på mange 
måder, og det kan være, at jeg tager fejl, men 
såvidt jeg har forstået hans pædagogiske ud
gangspunkt, kan han ikke tages til indtægt for 
museernes rolle som neutrale service-statio
ner.

Det er iøvrigt ikke tanken her at vurdere 
det egentlige, nemlig Torben Witts holdning 
til »det farlige museum«. Man kan blot kon
statere, at hans model rent faktisk praktiseres 
af de allerfleste museer, at de lever med det og 
i den henseende har det ganske godt. Samti
dig må man jo sige, at hvis »egentlig histori
ske« udstillinger kan udløse erkendelse om 
kvaliteten af nutidige tilstande -  ja, så har 
den historiske videnskabs nytteværdi faet sit 
ridderslag.

Holger Rasmussen:
Hvad med museerne?

Man må se den kendsgerning i øjnene, at museerne 
i dag kun spiller en relativ underordnet rolle 
blandt de muligheder for anvendelse af fritiden, 
der frembyder sig for befolkningen.

Betænkning nr. 517.

Det mest værdifulde ved Torben Witts lille 
bog er nok, at den er et svar fra museumsside 
på den ministerielle betænkning nr. 517 
(1969). Betænkningen vakte opsigt i muse
umskredse og førte til intense interne diskus
sioner, men egentlig ikke til modsvar i den 
offentlige debat, der iøvrigt blev meget lidt 
omfattende. Nu er det selvfølgelig ikke lige
gyldigt, hvilket svar der kommer på betænk
ningens påstande om museernes såkaldte kri
se (»Mange museer er i dag selv modne til at 
komme på museum«, som det provokerende 
formuleredes) og forpligtelser. Men efter min

mening må Witts overvejelser siges at hage 
sig fat i væsentlige dele af museernes virkeom
råder. Bogen må derfor hilses velkommen 
som oplæg til debat og som en klaring af 
mange af de ting, som hver enkelt museums
mand og -kvinde tumler med i sit daglige ar
bejde.

Fremkomsten af bogen, som Witt i under
titlen kalder: Spredte bidrag til en almindelig mu
seumslære, er fremkaldt af to forhold: 1) Vig
tigheden af at fa afsøgt det grundlag, samar
bejdet mellem museerne skal foregå på (efter 
den nye museumslov af 1976) og 2) den ho
vedpåstand, som hans fremstilling bygger på, 
at interessen for historien vokser, når kriserne 
-  for den enkelte, for samfundet som helhed -  
melder sig. Denne hovedpåstand er jo ikke 
Witts egen opfindelse; vi, der begyndte at ar
bejde i museerne i 30erne, kan give vor til
slutning til, at sådan er det, og at museerne 
har en væsentlig rolle at spille i denne situa
tion.

Når den ministerielle betænkning kunne 
udtale sig flot og overfladisk om de kulturhi
storiske museer (og det er dem, Witt be
handler, og som også her vil blive drøftet), er 
det utvivlsomt for en stor del museernes egen 
skyld, for som Witt siger: de har ikke forklaret 
så meget om sig selv som institutioner -  om 
hvordan de er blevet til, hvordan de fungerer, 
hvad deres opgaver kan siges at være, og hvil
ke problemer der er forbundet med at løse 
dem.

Det er helt klart, at vi i høj grad savner en 
museumshistorik, der kunne have bragt klar
hed i sagen. Kunstkammertiden og Oldnor
disk museums første år er relativt vel studeret 
og publiceret med arbejder af Bering Lüs
berg, Victor Hermansen og nu senest Sche- 
pelern. Men tiden derefter med museums
grundlæggelserne ud over landet er meget 
sporadisk belyst, selv om der kan peges på et 
så vigtigt værk som Svend Larsens om Oden
se (Et Provinsmuseums Historie, 1935). H. P. 
Hansen lagde op til en museumsbeskrivelse, 
som kom til at omfatte museerne i Hjørring 
og Herning, men de er mere deskriptive og 
går ikke i samme grad ned i problemerne som 
Svend Larsens redegørelse. Og det er nok, 
som Witt hævder, de mange hjemstavns-mu-
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seer der er det mest frugtbare udgangspunkt 
for forståelsen af problemet, ikke National
museet. Jeg vil dog tage forbehold på dette 
punkt, for Nationalmuseet er jo mange muse
er under én hat, og et museum i museet som 
Dansk Folkemuseum har oprindelse og pro
blemer, der i alt væsentligt er identiske med 
de kulturhistoriske lokalmuseers.

M.h.t. Witts første punkt med at afsøge 
grundlaget for samarbejde, så må det bekla
ges i allerhøjeste grad, at 1976-loven ikke har 
anskuet hele landets museumsvæsen, men 
holdt Nationalmuseet udenfor. For man reg
ner vel ikke med, at samarbejdet ikke skal 
omfatte også landets hovedmuseum?

For at vende tilbage til det historiske syns
punkt, så fik iøvrigt Dansk Folkemuseum og 
Frilandsmuseet, der jo er udgået af og har 
været sammen med Dansk Folkemuseum til 
1941, hvor det blev sidestillet med National
museets øvrige afdelinger, en redegørelse, der 
forklarede om opståen, udvikling, funktion og 
opgaver (Dansk Folkemuseum & Frilands
museet, 1966), men en intens beskæftigelse i 
de seneste måneder med folkemuseet i Be
rnhard Olsens epoke har gjort det klart, at 
der må graves langt dybere end hidtil for at få 
oprindelseshistorien og problematikken klar
lagt -  både for det enkelte museum og for 
samspillet med andre museer.

Sammenhængen mellem tidsbaggrunden 
og museumsudviklingen kommer Witt ind på 
i sine første afsnit. Han nævner her den »ræk
ke af interesserede folk over hele landet, for 
hvem museumsdrift blev en naturlig center
funktion«. Næsten al museumsvirksomhed i 
dette land står i gæld til sådanne folk, og ra
cen er ikke uddød endnu. Jeg har for nylig 
kunnet tegne omridset af en sådan museums
skaber (Kustode J. Olsen, Maribo, i Lol
land-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1977). 
Disse folk med museumsdrift hænger ikke frit 
i luften, men må have en platform af historisk 
interesse at stå på.

Da Bernhard Olsen i 80erne opbyggede sit 
museum, var hans personlige forudsætninger 
og interesser vigtige, men de måtte modsvares 
af en folkelig opbakning, som i den daværen
de spegede politiske situation var temmelig 
diffus. Han fik en virksom støtte blandt lære

re, i højskolekredse og blandt en række bøn
der, som så hans arbejde som en redningsak
tion af en svindende kulturform. Men blandt 
hans vanskeligheder var museets beliggen
hed. Mange bønder havde mistillid til »kø- 
benhavneriet« og frygtede for, at deres gamle 
sager blot skulle blive til grin for hovedsta
dens borgerskab. Det var utvivlsomt lettere 
for lokale museer at få folk i tale og overbevist 
om, at museet var til for dem. -  Man synes at 
spore det samme nu, hvor sogne- og amts
kommunerne bakker de lokale museer op, 
mens staten skærer ned på Nationalmuseet.

Et helt fundamentalt problem i Witts over
vejelser er berettigelsen af museerne. Ud
gangspunktet for ham er, at i vor verden er 
den historiske synsmåde til stede som en del 
af vor åndelige udrustning. »Den historiske 
synsmåde er således ikke noget vi kan tage 
stilling til -  den er der bare«. Det man kan 
overveje og tildels bestemme sig for er, »hvor 
meget den skal have lov at fylde i vores be
vidsthed og i vores hverdag -  og hvor meget 
vi tilsammen gennem vores samfundsinstitu
tioner vil ofre på den«.

Den historiske bevidsthed fastholdes jo 
imidlertid af meget andet end lige genstande, 
der har den meget ubehagelige egenskab at 
være meget pladskrævende. Papir fylder langt 
mindre, og vi har de offentlige arkiver, der i 
de senere år er blevet suppleret og stadig 
suppleres med en lang række lokale arkiver. 
Findes her ikke materiale nok, hvis man 
supplerede med moderne hjælpemidler som 
fotografiet, der også er pladsbesparende?

Det er med rette, at Witt fører et forsvar for 
genstandene, for det er deres tilstedeværelse, 
der gør en samling til et museum, og han for
svarer dermed sin eksistens. Det er nu ikke 
det, der primært er hans ærinde, men der
imod at forklare, hvad det er, der gør gen
standssamlinger så værdifulde som informa
tionskilder. Fordelen ved genstandene er 
nemlig, som han siger, at de »er dele af selve 
det historiske forløb«, og derfor »bærere af en 
uendelighed af informationer«. Den forkla
ring, som en opbygger på genstande og andet 
dokumentationsmateriale, finder en anden 
måske ved nøjere eftersyn og nye synspunkter 
må ændres. Man gør sig altså ikke færdig med
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genstandene og kasserer dem, men måske nok 
med den foreliggende forklaring af dem. Gen
standene må derfor altid være til stede som 
udgangspunkt for nye forklaringer.

Det er vigtigt, at der lægges så megen vægt 
på det, der er museernes primærmateriale. 
Der har været retninger, også indenfor muse
umsverdenen, som har villet negligere gen
standene og sagt, at de var af sekundær be
tydning for museernes formidling af kulturhi
storien. Det grelleste eksempel har jeg oplevet 
i bymuseet i New York, hvor hele byens æld
ste historie under de hollandske kolonister 
blev vist udelukkende med talt og skrevet 
kommentar bortset fra et eneste stykke reelt 
museumsinventar. Den udstilling var tabt på 
gulvet.

Betænkning 517s hovedargument var, at 
museernes største almene problem er at få tag 
i den del af befolkningen, som ikke har nogen 
speciel interesse forbundet med museernes 
samlinger. Witt bemærker meget rigtigt, at 
selvfølgelig drømmer museumsfolk om, at alle 
samfundets medlemmer kunne/burde være 
interesseret i at komme på museerne, men da 
det er en utopi, tør han også fastslå, at det er 
langt vigtigere, at nogle flere beskæftigede sig 
kvalificeret med tingene end at fa dilettante
riet gjort totalt.

Nu skal museerne nok ikke som Kirkegaard 
blot henvende sig til hin enkelte, og deres re
aktion på betænkningens formidlingskrav var 
da også en forøget udstillingsvirksomhed, 
som efter Witts skøn satte besøgstallet i vejret 
med noget nær en fordobling til følge. Der 
skal selvfølgelig fortsat laves gode udstillin
ger, så folk føler det vedkommende at gå på 
museum. Men som Witt fastslår, er museet 
ikke noget massemedium og skak ikke være 
noget showroom. Derimod, siger han, »må 
der arbejdes med forskellige niveauer i muse
ernes udstillingsvirksomhed, fra det åbne 
magasin-princip over permanente opstillinger 
af væsentlige samlinger til de mere bredt pu
blikumsvenlige særudstillinger«.

Jeg kan give formuleringen min fulde til
slutning, fordi man derved imødekommer alle 
de kredse, der vil søge til museerne for at bru
ge deres samlinger ud fra vidt forskellige be
væggrunde. Men så må der unægtelig inve

steres i bygninger, der tilgodeser det åbne 
magasin-princip og er indrettet på skiftende 
udstillinger uden at skulle fjerne de perma
nente først. Derved ville man også hjælpe til 
at fa opfyldt den del af museernes forpligtelse, 
som betænkningen ikke ofrer nogen interesse: 
nemlig bevaringen af genstandene.

Alt for længe har museerne fra det største 
til det mindste været uden forsvarlig maga
sinplads, men har måttet brokke tingene 
sammen uden overblik, uden mulighed for let 
og uden at skade tingene at fa dem frem. En 
forsvarlig anbringelse, hvor klima og fugtig
hed kan styres, og hvor museumspersonalet 
og de besøgende kan se, hvad samlingerne 
rummer, kræver megen plads, og den bliver 
ikke mindre, når samtidsdokumentationen 
kommer i gang.

Jeg vover at påstå, at det er vigtigere at løse 
dette problem end at få udstillingsrum ad li
bitum. Men så skal magasinerne også være 
studierum, hvorfra tingene let kan hentes 
frem til al den anvendelse, man vil gøre af 
dem, f.eks. som arkivsager til en »læsesal« til 
nytte for hver den, der interesserer sig for 
dem. Idealmuseet er som en trekant, hvor den 
allerstørste del af figuren er studierum for den 
del af samlingen, der ikke er udstillet. I den 
mindre del befinder sig den permanente ud
stilling af genstande, der tegner museets ho
vedlinie. Ind imellem rigelig plads til en eller 
flere udstillinger over skiftende temaer, og 
kontorer, bibliotek og arkiver, så det hele kan 
styres centralt.

Selv om Witts bog er lille, når han ind på 
mange ting ud over de allerede nævnte. Lad 
mig endnu en gang som han vende tilbage til 
formidlingen, der var hovedpunktet i be
tænkningen, der ønskede »farlige museer«. 
Witt sammenligner med problematikken ved 
en anden samfundsinstitution: bibliotekerne. 
Den er jo blevet kraftigt belyst senest ved 
Thisted-sagen på trods af, at bibliotekerne -  
som han siger — har fået et »uafhængigt« or
gan til at føre kontrol med udvælgelsen af 
materiale og med indholdet i bibliotekernes 
formidling.

En forklaring sker altid ud fra et synspunkt, 
og der har også i museumskredse været folk, 
som har villet lave »politiske« formidlinger.
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Selv ved udstillinger, hvor man har bestræbt 
sig for at være objektiv i sine forklaringer, så 
langt det går, kan man meget vel blive be
skyldt for at være politisk -  og det både fra øst 
og vest, fra venstre og højre. Det skal man 
tage afslappet. Witt har synspunkter på sa
gen, som virker afbalanceret, både når han 
siger, at det kan lade sig gøre »uden brug af 
politisk terminologi at forklare, hvordan det 
gik til, at vi fik ændret samfundet fra oldtiden 
til nutiden«, og når han fastslår, at det jo ikke 
hindrer, »at man i al stilfærdighed fortsætter 
med at gøre museernes samlinger til »arse
naler hvorfra argumenter kan hentes til kritik 
af det bestående«. Ingen strategi sejler imid
lertid sine mest slagkraftige våben ud imod 
fjenden i en gummibåd, for nu at blive i be
tænkning 517’s martialske billedsprog«.

Jeg har gerne villet slutte min gennemgang 
af Witts betragtninger med denne lille sløjfe, 
der er så karakteristisk for ham og hans fore
liggende bog. På den måde er de oprindelige 
fem sider »næsten af sig selv« blevet til firs, 
som han bemærker i sit forord. Og vel værd at 
læse og tænke over.

Torben Witt: The Mathom-houses
». . . for anything that Hobbits had no immediate use for, 
but were unwilling to throw away, they called a mat- 
horn« (Tolkien: The fellowship of the Ring p. 17).

»Hvad med museerne« kan læses på mange 
måder, som det ses af det foregående -  og af 
de øvrige reaktioner i indlæg andre steder. 
(F.eks. Folk og Kultur 1977, Dansk Tidsskrift 
for Museumsformidling 3, Museumsmagasi
net 1).

At sende en bog som denne ud af huset er 
en pædagogisk situation, som kræver en eva
luering. Den skal vente lidt endnu. Derimod 
skal der ofres nogle fa linier på at nævne dens 
målgruppe og beskrive nogle af dens hensig
ter. Måske kan nogle af dem endnu opnås.

»Hvad med museerne« er skrevet på gene
ralsubjektet: »museernes« vegne i en krisetid. 
Forfatteren lader museerne sige: »Der er 
utvivlsomt noget galt, men det er ikke sikkert

det er os. -  og en lidt større forståelse af in
stitutionernes egenart gjorde det måske lette
re at finde krisens årsager, der nok ligger i 
historien, men ikke i museerne«. Derved an
bringes bogen i et dialektisk forhold til meget 
af den forudgående debat.

Nu kan et generalsubjekt ikke have menin
ger og slet ikke lidenskaber, og derfor er der 
ikke mange meninger og lidenskaber i bogen, 
der først og fremmest henvender sig til den 
del af museernes publikum, som har direkte 
indflydelse på museernes trivsel: politikerne, 
styrelsesmedlemmerne og de ansatte.

Den første af disse grupper er bredt sam
mensat og træt af at læse duplikerede hefter 
på planlægger-nu-dansk. Derfor den lidt ge
mytlige form der, hvad man ellers mener om 
den, holder læsningen igang. Derfor også den 
korte form -  og bogen, der var tænkt som en 
mulig foræring til denne læsergruppe via 
amtsmuseumsråd og museumsbestyrelser. 
Antallet af medlemmer af museumsbestyrel
ser, kommunalbestyrelser og amtsråd udgør 
trods alt 3-4 gange bogens oplagstal.

Det er et forsøg på at »satse på at henvende 
sig de rette steder med (museernes) formid
ling«.

I en pædagogisk situation opstår ofte blo
keringer, man mærker (at der er en) hensigt 
og man bliver forstemt

Jeg kender nok til dette tyranni 
fra venners side, og det synes mig 
utåleligst af alle tyrannier,
Du tænker anderledes, og du tror 
derfor at tænke ret. Jeg anerkender:
Du vil mit vel, men du kan ikke kræve, 
at jeg skal finde det på din manér.

(Tasso i tragedie af samme navn af
Goethe, her citeret efter Villy Sørensen:
Uden mål og med).

Da den bredeste modtagergruppe, af hensyn 
til den her formulerede modtagerpsykologiske 
problemstilling kommer til at definere for
men, er der ikke søgt nye sprog og veje, men 
måske nok ny brug af gamle sprog. Begreber
ne kommer derved til at flyde lidt -  men det 
er jo ikke videnskab dette her -  derimod for-
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søg på bevidstgørelse på forskellige planer. 
Men, hvis bogen overhovedet skulle handle 
om nogetsomhelst -  skulle repræsentere en 
holdning -  kunne det forudses at blokeringer 
alligevel ville indfinde sig -  på fløjene som det 
skete.

Bøger betragtes traditionelt som udtryk for 
deres forfatter -  og mange har haft travlt med 
at finde ham mellem linierne og skjult i tek
sten, hvor han selvfølgelig også færdes omend 
ikke altid der, hvor man har søgt ham. Mette 
Müller er dog ingen dårlig læser, selvom hun 
giver op kort før målet.

En bog der hed »Hvad mener Torben Witt 
om museerne« kunne også skrives og ville 
bl.a. handle om, at der bør sikres de sam
fundsstøttede institutioner en vis sikkerhed -  
deres personale en vis manøvrefrihed, og at 
musseernes udgangspunkt som opbevarings

steder både på kortere og længere sigt ikke er 
så tosset endda -  også for formidlingssiden, 
der jo er en varm kartoffel, som dårlig tåler 
gennemgnaskning i gruppearbejde og plenum 
med efterfølgende indstilling til afgørelse i de 
politiske organer. Det ku’ blive en rar hold
ning, vi da fik pålagt af det pluralistiske sam
fund.

En sådan bog kunne også have et kapitel 
om »person og institution«, som i den forelig
gende ville have punkteret en del af argu
mentationen.

I forordet stod at billedteksterne var forsøg 
på en afsøgning af historisk identitet for mu
seernes vedkommende, de kan også læses som 
brikker i et forfatterportræt, man vil da opda
ge, at de bl.a. handler om at vove et øje -  eller 
en hånd, -  og om hvordan man blæser med 
mel i munden.

Torben Witt.
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Anmeldelser

Rettelser til Familiehistorisk
forskning: En introduktion?
Trods talrige korrekturlæsninger optræder der desværre 
en række meningsforstyrrende fejl i min artikel: Fami
liehistorisk forskning: En introduktion, Fortid og Nutid, bind 
XXVII, hæfte 2, 1977. De mest graverende af dem rettes 
hermed.

Side 170, højre spalte, linje 40: Sætningen skal lyde: 
»Konsekvensen af dette grundsynspunkt er, at en histo
risk bestemmelse af familien som »Gesamtphänomen« 
må hvile på en analyse af, hvordan den på een og samme 
gang formes af og selv former et givent samfunds økono
miske og klassemæssige, politiske, juridiske og ideologi
ske struktur«.

Side 172, højre spalte, linje 11-12: »Institut International 
d’Etudes Démographaphiques« rettes til »Institut Nati
onal d’Etudes Démographiques«.

Side 177, højre spalte, linje 37-38: »statistisk øjebliksbille
de« rettes til »statisk øjebliksbillede«.

Side 184, højre spalte, linje 46: Sætningen skal lyde: »Aries 
anskuer dette lange tidsrum som den kronologiske ram
me omkring en udviklingsproces, som i stigende grad 
isolerede børn som særlig gruppe i samfundet og dermed 
fjernede dem fra den tidlige integration i de voksnes erfa
rings- og livssammenhænge, som karakteriserede feudal
samfundet«.

Tinne Vammen

Erik Helmer Pedersen: Landbohistorisk selskab 
1952-1977, Landbohistorisk selskab, Kbh., 
1977, 20 s.

Bol og By. Meddelelser fra Landbohistorisk 
selskab. 2. rk. 1. bd.: Det agrare Danmark og 
det industrielle gennembrud, Landbohisto
risk Selskab, Kbh., 1977, 140 s., kr. 54 (særp
ris kr. 36).
I anledning af sit 25 års jubilæum har Landbohistorisk 
Selskab udsendt en lille pjece, hvori selskabets formand, 
lektor Erik Helmer Pedersen, giver en oversigt over sel
skabets hidtidige virksomhed og samtidig udstikker nogle 
linier for de kommende års forskning. Pjecen indeholder 
desuden en fortegnelse over selskabets publikationsvirk
somhed i de forløbne 25 år.

Selskabet startede i 1952 beskedent som et udvalg be
stående af historikere og sprogvidenskabsfolk, der for at 
fremme studiet af den danske landbefolknings historie 
efter 1500 ønskede at forestå udgivelsen af vigtigt histo

risk kildemateriale. Netop ved at satse på kildeudgaver 
fortsatte man på det landbohistoriske felt en god dansk 
tradition, som Kildeskriftselskabet havde startet allerede 
i 1877, og som havde en tæt forbindelse med den under
visning i kildekritik, som dengang fik en central placering 
i faget historie ved Københavns universitet.

Udgivervirksomheden startede med tingbøgerne fra 
Skast, Åsum, Herlufsholm og Sokkelund herreder, alle 
fra første halvdel af det 17. årh. Derpå fulgte en række 
regnskabs- og jordebøger til belysning af kronens, kirkens 
og adelens jordegods i 16. og 17. årh. -  en nødvendig 
indfaldsvinkel for en tid, hvor vor viden om den jorddyr
kende underklasse skal søges gennem arkivalske efterla
denskaber hos den jordejende overklasse. Desuden har sel
skabet udgivet de »Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup 
kirkebøger«, som skiftende sognepræster indføjede over 
de afdøde i årene 1646-1731.

Denne koncentration omkring det 16. og 17. årh. 
skyldtes utvivlsomt ønsket om at fa materialet fra en pe
riode, hvor kilderne nok flyder rigeligere, men endnu er 
af overskueligt omfang, gjort let tilgængeligt for en brede
re kreds. For de følgende århundreder lader denne udgi
verpolitik sig ikke opretholde, her melder sig spørgsmålet 
om repræsentativitet. Vi skal dog helt op mod slutningen 
af det 18. årh. før der foreligger materiale om bønder 
skrevet a f  bønder. Det gør der i fæstebonde i Nørre Tul- 
strup Christen Andersens dagbog 1786-1797, som ud
kom i 1969, og som har opnået den for kildeudgaver 
sjældne ære at blive genoptrykt.

Sideløbende med selskabets udgivervirksomhed så en 
række forskningsresultater dagens lys. Større arbejder, 
hvoraf flere er disputatser, publiceredes i serien Landbo
historiske skrifter, mens mindre arbejder samt kildemate
riale kom i meddelelsesrækken Bol og By, der under Jens 
Holmgaards redaktion nu har afsluttet 1. række efter i 
årene 1956-74 at have udsendt 8 hefter.

Nok så interessant som den hidtidige virksomhed er 
det dog at læse formandens vurdering af selskabets frem
tidige opgaver. Ud fra den utvivlsomt rigtige antagelse, 
at en fortsat udgivelse af historiske forskningsresultater 
kræver økonomisk støtte fra de bevilgende myndigheder, 
samt at denne støtte er betinget af befolkningens forståel
se herfor, efterlyses en forskningsplan for studiet af dansk 
landbohistorie, som iøvrigt i pjecen konsekvent benævnes 
agrarhistorie! Denne sproglige korrektion, der er en til
nærmelse til de udenlandske termer (eng.: agricultural 
history; ty.: agrargeschichte), skyldes antagelig EHP.s 
ønske om at gøre begrebet bredere end hidtil; ikke blot at 
betragte landbefolkningen i en politisk og social sam
menhæng -  som landboere -  men tillige som erhvervsud
øvere -  landbrugere (jfr. E. Helmer Pedersen: Dansk land
brugshistorie 1750-1973. Nogle forskningstekniske be
tragtninger. Erhvervshistorisk Årbog 1975, ss. 124—151).
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På det forskningsmæssige felt må der anlægges den 
strategi, at forskningsresultaterne må kunne indgå i »et 
kommunikationsforhold med det omgivende samfund«, 
som EHP så pænt skriver, altså være samfundsrelevante! 
Hvordan dette skal gøres, når strategien samtidig skal 
være fleksibel over for spontane udfoldelser, far stå hen, 
men planen om at skabe en agrarhistorisk forsknings
oversigt fra middelalderen til nutiden til afløsning af K. 
Hansen (red.): Det danske Landbrugs Historie I-V 
(1934-45) må hilses velkommen.

Den linie som EHP sammen med arkivar Michael 
Hertz i deres egenskab af redaktører afstikker for den ny 
række af Bol og By, er resultatet af en sådan strategi. I 
forordet til det første hefte bringer de forslag til arbejds
titler til ialt 8 temahefter, der -  strækkende sig fra sen
middelalderen til langt op i det 20. årh. -  dækker væsent
lige emner inden for dansk landbrugshistorie, som efter 
redaktionens opfattelse trænger til en nærmere udforsk
ning. Hvert temahefte skal så indeholde et antal artikler, 
som behandler et centralt aspekt af det pågældende tema. 
Det er nærliggende i dette udspil at se et forsøg på at 
indsamle materiale (primærforskning) til den ovenfor 
omtalte forskningsoversigt.

Bag denne forskningsstrategi ligger en opfattelse af, at 
Landbohistorisk Selskab fremover i højere grad end hid
til bør satse på forskningsresultater (fremstillinger) end 
på kildeudgivelser. Denne nyindstilling retfærdiggøres 
vel i nogen grad af, at man i større grad end hidtil vil 
lægge hovedvægten på det 19. og 20. årh.s historie, hvor 
kildematerialet antager et nærmest uoverskueligt om
fang, men det er vel et spørgsmål om ikke selskabet -  med 
dets medlemmers ekspertise på forskellige felter in mente 
-  i længden vil stå sig ved en politik, der balancerer 
mellem de 2 publikationskategorier?

Til slut peger EHP på behovet for, at selskabet går ind 
i et forskningsformidlende arbejde og nævner i den for
bindelse kontakten til historielærerne og lokalhistoriker
ne. Efter min mening er der her virkeligt et stykke arbej
de at gøre. For størsteparten af befolkningen sker mødet 
med fortiden kun i skolens historietimer, og udfaldet af 
disse timer vil ofte være afgørende for den enkeltes hold
ning til historien senere hen. Som læseplanerne er i dag, 
kan man passere skolesystemet -  også gymnasiet -  uden 
at have noget reelt kendskab til levevilkårene for vore 
forfædre på landet -  altså de jorddyrkende. Her spiller 
materialemulighederne en afgørende rolle. Lad os derfor 
fa nogle materialesamlinger, der både er fagligt velfunde
ret, men samtidig pædagogisk tilrettelagt, d.v.s. tilpasset 
elvniveauet i folkeskolen og gymnasiet, og lad os i den 
forbindelse fa etableret et samarbejde mellem historiefor
skeren og -læreren!

Samarbejdet med lokalhistorikerne fortjener også at 
blive udbygget. Her vil en faglig vejledning enten i kur
sus- eller pjeceform -  evt. formidlet gennem Dansk histo
risk Fællesforening -  sikkert være en farbar vej. Hvad 
angår kontakten med de bredere kredse i vort samfund er 
vejen frem populærvidenskabelige fremstillinger af sam
me type som historikergruppens »Vi og vor Fortid« og 
Det danske Selskabs grundbøger fra 1940’erne. Kunne 
disse mål nås, vil det næppe længere være så vanskeligt at 
fa befolkningens øjne op for værdien af at drive historisk

forskning og for nødvendigheden af at bevare historiske 
minder og kilder!

Temaheftet »Det agrare Danmark og det industrielle 
gennembrud 1860-1914« indledes med en artikel af Peter 
Thonning Olesen: Omlægningen fr a  vegetabilsk til animalsk pro
duktion i dansk landbrug efter ca. 1850. Forf. påviser ud fra 
statistisk materiale, at der før 1880 skete væsentlige æn
dringer i landbrugsproduktionens sammensætning med 
svindende vegetabilsk andel til følge, at der skete en væ
sentlig stigning i kreatur- og svineholdet samt at land
brugseksportens sammensætning ændredes til fordel for 
den animalske sektor, og at man som følge af denne ud
vikling i stigende grad gik over til dyrkning af foderafgrø
der. Forf. har derpå ønsket at studere denne landsomfat
tende produktionsomlægning, der jo fremstod som et re
sultat af den enkelte jordbrugers dispositioner, på det 
mikroøkonomiske plan ud fra den rimelige antagelse, at 
disse dispositioner vil variere med jordbrugets størrelse, 
den hidtidige driftsstruktur samt en række personlige 
kvalifikationer såsom brugerens alder, faglige viden, 
økonomiske formåen, initiativ osv.

En sådan undersøgelse må nødvendigvis foregå på et 
afgrænset område, og efter at have forklaret hvorfor 
mangler ved kildematerialet (kreatur- og arealtællinger
ne for 1861-81, hvor tillige det primære indsamlingsma
teriale er bevaret) umuliggør en stikprøvekontrol, der 
ville sikre undersøgelsens repræsentativitet, er valget fal
det på Magleby sogn på Stevns. Forf. starter med at 
sammenligne udviklingen i kreaturhold i sognet med 
landstallene, hvilket viser en svagere vækst for Magleby 
sogn, og han konstaterer derpå, at denne fremgang led
sages af en ændret arealanvendelse, hvor foderafgrøder
ne, især blandsæd, var i fremgang, hvorimod kornarea
lerne nærmest stagnerede. Derpå er 2 af sognets ejerlav 
med henholdsvis store (over 50 tdr. land) og mellemstore 
(30-50 tdr. land) landbrug som det dominerende nærme
re studeret. Resultatet viser, at mens der for kvægbesæt
ningernes vedkommende er en positiv sammenhæng 
mellem brugets størrelse og køernes antal, hvorimod det 
omvendte er tilfældet for farenes vedkommende (tilbage
gang), er billedet af svineholdet mere kompliceret. Gan
ske vist er der tale om en markant fremgang som helhed, 
men hvor denne i det ene ejerlav (Klippinge) sker på de 
største gårde, sker den i det andet (Magleby) især på de 
mellemstore brug. Desuden viser en gennemgang af ma
terialet, at der bag fremgangen i 1881-tællingen ligger en 
ret stor spredning på de enkelte gårde. M.h.t. arealan
vendelsen viser det sig, at netop brugsstørrelserne med 
den største stigning i kreaturholdet også har den største 
stigning i blandsædsarealet.

Ved nu tillige at inddrage folketællingerne dokumente
res det, at befolkningsvæksten i løbet af årene 1860-80 
især skyldtes en stigning i antallet af tjenestefolk, og en 
statistisk opstilling viser atter en positiv sammenhæng 
mellem væksten i folkeholdet og det forøgede kreatur- 
hold.

Efter således at have kortlagt sammenhængen mellem 
kreaturhold, arealanvendelse og arbejdsstyrke rejser forf. 
det berettigede spørgsmål, hvorvidt denne udvikling i 
Magleby sogn har interesse som mere end et lokalhisto-
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risk fænomen? Som svar herpå peges på muligheden for 
at foretage tilsvarende sognendersøgelser i udvalgte ge
ografiske områder og derpå sammenligne resultaterne. 
Med den foreliggende undersøgelse er der i hvert fald 
givet et godt eksempel på, hvordan det kan gøres, også 
hvis man »kun« er lokalhistorisk interesseret, og en 
sammenligning af flere sådanne undersøgelser vil til sin 
tid antagelig kunne give et ret nuanceret billede af den 
begyndende omlægning af landbrugsproduktionen.

En anden af mikroundersøgelscns fordele er, at den 
muliggør en undersøgelse af jorddyrkernes status, og her 
viser der sig at være en positiv sammenhæng mellem 
brug med den største tilvækst i svinehold og en ændret 
status fra arvefæste til selveje. Dette kunne tyde på, at de 
nye selvejere var hurtigere til at indføre nye driftsmetoder 
end dem, der forblev arvefæstere. Imidlertid viser en 
nærmere undersøgelse af disse brug, at det især er på de 
brug, der skifter ejer (eller arvefæster), at ændringerne i 
svineholdet er sket. Med det forbehold som det spinkle 
kildemateriale -  kun 9 brug -  må give, tyder dette på, at 
det snarere er et generationsspørgsmål.

Endelig peger forf. på muligheden af at foretage kilde- 
kritiske undersøgelser med henblik på materialets fuld
stændighed og de meddelte oplysningers pålidelighed. 
Mens det første synes at være opfyldt for Magleby sogns 
vedkommende, er det ikke muligt at kontrollere krea
turtællingernes pålidelighed -  også dengang frygtede 
befolkningen nye beskatningsobjekter. Tællingernes evt. 
unøjagtighed bliver dog først belastende for undersøgel
sens kvalitet, såfremt tilbøjeligheden til at opgive for lave 
tal ændres (mindskes?) i løbet af en periode eller varierer 
for de enkelte lokaliteter. Dernæst er der den skavank ved 
kreaturtællingerne, at de kun viser det animalske land
brugs kvantitet, hvorimod kvalitative forbedringer, f.eks. 
højere mælkeydelser, ikke kommer for dagen. For areal- 
tællingernes vedkommende synes der at være god over
ensstemmelse mellem de optalte arealer og det matriku
lerede areal. En usikkerhedsfaktor er dog, at størrelsen af 
det uopdyrkede areal ikke medtoges i tællingerne før 
1881.

Den fremlagte undersøgelse synes at berettige forf. på
stand om, at den videre udforskning af omlægningsfasen i 
det danske landbrug efter 1850 med udbytte vil kunne 
gennemføres ved en stadig vekslen mellem undersøgelser 
på mikro- og makroplan. Man må håbe, at Magleby sogn 
undersøgelsen vil inspirere andre til at gå i gang med 
tilsvarende mikrostudier i forskellige, nærmere udvalgte 
sogne.

At landbrugsomlægningen forløb mere glidende og nu
anceret end hidtil antaget -  og altså ikke var entydigt 
bestemt af det kraftige prisfald på korn i 1870’erne -  er 
også udgangspunktet for Sven B . Nielsens artikel om Land
brugseksportens varemæssige sammensætning og geografiske spred
ning 1860-90. Også her er udgangspunktet studier på mik
roplan, nemlig en gennemgang af de forskellige -  ca. 70 -  
toldsteders indberetninger om landbrugseksportens in
den- og udenlandske bestemmelsessteder (destinationer) 
til generaldirektoratet for Toldvæsenet. I forhold til de 
trykte statistiske tabelværker indeholder indberetninger
ne en række detailoplysninger, der i højere grad gør det
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muligt at følge de forventede regionale forskelle i omlæg
ningsfasen.

De vigtigste oplysninger om landbrugets eksportartik
ler er derpå blevet EDB-behandlet, og resultaterne, der 
dog kun har foreløbighedens karakter, viser, at land
brugsomlægningen var i fuld gang i hvert fald ca. 10 år 
før kornprisfaldet satte ind midt i 1870’erne, og forf. me
ner at kunne placere et gennembrud o. 1871-72! Med en 
understregning af, at omfang og tempo kunne variere 
mellem de enkelte landsdele, er hovedindtrykket, at mens 
landbrugsomlægningen fra begyndelsen af 1860’erne 
overvejende var et jysk fænomen, blev det et stykke ind i 
7O’eme især Sjælland og enkelte af de mindre øer, der 
kom ind i en stærk udvikling. I 1880’erne tog Jylland og 
til dels Fyn atter føringen i omlægningsprocessen. Ud
viklingen på Bornholm har et helt afvigende forløb. Også 
m.h.t. produkter var der tale om regionale forskelle. 
Mens omlægningen i Jylland først og fremmest betød 
øget eksport af svin, flæsk og kvæg, medførte den på 
Sjælland især øget smøreksport. Disse variationer i eks
portmønstret skyldes antagelig, at forskellige faktorer har 
gjort sig gældende i de enkelte landsdele, og forf. peger i 
den forbindelse på, at en mere intensiv og ensidig 
korn-dyrkning på Øerne har medført en udpining afjor
den, og at forsøg på gennem et øget kvæghold at kompen
sere herpå udgør en mulig forklaring på den forholdsvis 
tidlige omlægning i denne del af landet. Derimod kan 
forf. ikke på nuværende tidspunkt se nogen entydig for
bindelse mellem omlægningens regionale forskelle og dis
se områders afsætningsmarkeder. Det samme gælder en 
eventuel sammenhæng mellem prisudviklingen i lands
delene og udviklingsmønstret.

Det er en omfattende og interessant undersøgelse, der 
her foreligger, selv om den har foreløbighedens karakter. 
Ved en vurdering af resultaterne er det vigtigt at være 
opmærksom på, at landbrugsomlægningen er målt ved 
eksportens størrelse, og at forf. ved at bruge produktions
overskuddet som målestok bygger på den antagelse, at 
producenternes eget forbrugsmønster ikke ændrede sig 
væsentligt i perioden! Af egentlige mangler ved undersø
gelsen må nævnes, at importtallene (endnu) ikke er ind
draget, hvilket antagelig vil nuancere billedet yderligere. 
Alvorligere er det, at kun eksporten med skib er registre
ret af toldstederne. Dette må forventes at give store fejl
kildemuligheder i materialet i en periode, hvor det in
denlandske transportnet -  først og fremmest jernbanerne 
-  var i hastig udvikling.

Med det foreliggende arbejde er der imidlertid taget 
hul på problemet, og man må så håbe at yderligere stu
dier vil kunne komplettere billedet.

I de senere års udforskning af mejeribrugets historie har 
interessen især knyttet sig til omstændighederne omkring 
andelsmejeriernes tilblivelse og vækst. Det har nærmest 
været overset, at der i årene forud herfor var et ikke ringe 
antal fællesmejerier i drift. Claus Bjørn har i sin undersø
gelse Fællesmejerierne -  en fa se  i dansk mejeribrugs udvikling 
1860-90 nu rådet bod herpå og givet en instruktiv oversigt 
over denne mejeriforms udvikling og udbredelse samt de 
forskellige varianter heraf, og han forsøger dernæst at
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besvare spørgsmålet om, hvorfor denne mejeriform ikke 
kunne klare konkurrencen fra andelsmejerierne.

Udtrykket fællesmejeri går på, at mælken leveres fra 
mere end ét brug, men efter ejerforholdet på de betegnes 
som privatmejerier. Det første fællesmejeri blev startet i 
Tåstrup 1863, men først i 1870’erne bredte fænomenet sig 
især i området vest for København og på Fyn, siden på 
Lolland-Falster, hvorimod de først fik nogen udbredelse i 
Jylland efter 1880. Centrifugens fremkomst gav imidler
tid fællesmejerierne vind i sejlene og fænomenet bredte 
sig over hele landet og fra ved slutningen af 70’erne at 
udgøre 50-100 voksede fællesmejeriernes antal i midten 
af 80’erne -  før andelsmejeriernes egl. gennembrud -  til 
mindst 500! Herefter indledtes en tilbagegang, og i 1890 
var tallet under 200. Mens de ældste fællesmejerier op
stod uden jordbrug, blev det modsatte almindeligt i 
80’erne. Det var især på aim. gårdbrug og proprietær- 
gårde, man ønskede yderligere mælkeleverancer for at 
opnå det maksimale udbytte af maskineriet, en centrifuge 
krævede således en dampmaskine! løvrigt var der alle 
størrelser, lige fra små mejerier, der kun købte mælk fra 
et par nabogårde, til de store, der behandlede mælk fra 
400 køer. Nærmest som en parantes i udviklingen opstod 
der også enkelte aktiemejerier bestående af interessenter, 
der dels selv leverede dels opkøbte mælk fra andre.

Det måske mest spændende problem er, hvorfor over
levede fællesmejerierne ikke konkurrencen fra andels
mejerierne? Når dette spørgsmål stilles, må det dog be
mærkes, at der til stadighed bestod -  og består -  en antal 
privatmejerier, der behandler ca. 10 % af den samlede 
mælkemængde! Allerede samtiden havde blik for nogle 
væsentlige fejl, såsom manglende kendskab til mejeri- 
drift, for ringe mælkekvalitet p.g.a. fodring og for store 
afstande, for dårlig behandling i selve mejeriprocessen 
samt endelig for små muligheder for at udnytte affalds
produkterne, skummetmælk og valle. Hertil kom en øget 
gældsstiftelse fra mejeriernes side, og da prisfaldet satte 
ind i 80’erne, underminerede dette økonomien i mange af 
de mejerier, der var anlagt og belånt ved årtiets begyn
delse.

Andelsmejeritanken stod nu klar til at gå ind på mar
kedet. Gennem vedtægter kunne fodring og dermed mæl
kekvaliteten sikres, ligesom et tilstrækkeligt antal køer 
(mindst 300) kunne tilvejebringes, og med den større lo
kale tilslutning kunne transportafstandene nedbringes. 
Endvidere kunne leverandørerne sikre sig, at skummet
mælken blev returneret til brug for egen svine- og flæ- 
skeproduktion. Endelig har den gamle følelse af at blive 
taget ved næsen vel næppe heller fornægtet sig ved denne 
lejlighed, og en del af de krakkede fællesmejerier blev da 
også omdannet til andelsmejerier. At en række andre for
hold tillige har indvirket på andelsmejeribevægelsens 
succes må anses for givet, man behøver her blot minde 
om landbrugernes faglige og politiske kamp i disse år.

Konklusionen på denne undersøgelse er, at fællesmeje
rierne repræsenterer et overgangsstadie i mejeribrugets 
udvikling fra en husmoderlig bibeskæftigelse på gården i 
det traditionelle landbrug til en industrialiseret virksom
hed i et markedsdirigeret moderne landbrugssystem, 
samt at andelsmejeribevægelsens hurtige gennembrud i

1880’erne som en af sine forudsætninger havde de erfa
ringer, der høstedes ved fællesmejeriernes virksomhed.

Som et led i bestræbelserne for at opnå en øget produk
tion begyndte man i midten af det forrige årh. at ekspe
rimentere med dræning afjorden. Inger Jensens speciale
opgave: En undersøgelse a f  dræningens rentabilitet 1850-1885 er 
et forsøg på at beregne, hvad disse dræningsforsøg koste
de, samt hvorvidt disse investeringer var rentable.

Til dette formål har hun gennemgået et stort materiale 
for årene 1850-85 i de bevarede godsarkiver. Kun i 12 
tilfælde er der imidlertid bevaret anvendeligt materiale, 
hvoraf 9 er fra sjællandske godser. Derudover er land
brugstidsskrifter m.v. gennemgået, og af en tabel frem
går, at ialt 64 godser med en stærk sjællandsk dominans, 
der nok burde give anledning til nogle metodiske overve
jelser, er inddraget i undersøgelsen. Aim. gårdbrug er 
ikke medtaget. I sin analyse af materialet har forf. derpå 
beregnet gennemsnitsomkostningerne pr. td. land, og det 
afslører store forskelle, der dog kan have regnskabsmæs
sige årsager. Også for det enkelte gods, hvor regnskabs
principperne må antages at have været nogenlunde ens, 
viser der sig store forskelle for de enkelte markers ved
kommende, hvilket ofte skyldes forskelle i jordbundsfor
holdene samt dræningens omfang. I sin analyse af de 
enkelte hovedposter mener forf. at kunne konstatere at 
såvel arbejdslønninger som prisen på dræningsrør er sti
gende, uden at vi far taleksempler herpå.

Det er ret store beløb godserne har investeret i dræ
ning, og det spørgsmål melder sig naturligt, om det kun
ne betale sig? På dette punkt har det ikke været forf. 
muligt at afpresse kilderne et svar, idet kun ganske fa 
taloplysninger foreligger. Således har Edward Tesdorpf 
(Ourupgaard) meddelt nogle tal for fold- og høstudbyt
terne på sine gårde, men da han samtidig begyndte at 
kunstgøde, er det umuligt at afgøre dræningens effektivi
tet isoleret. Dertil kommer andre usikkerhedsfaktorer 
som varierende arealer samt gode og dårlige høstår. I 
samtiden så man dog på godserne positivt på dræningens 
virkninger. En rundspørge fra 1867 angiver som de væ
sentligste fordele: større kornafgrøder, mere agerjord og 
arbejdsbesparelser.

Fra centralt hold var man tidligt opmærksom på dræ
ningen og dens mulige betydning, og fra 1861 spurgte 
man i forbindelse med kreatur- og arealtællingerne om 
størrelsen af det drænede areal. Det viser sig her, at dræ
ningen især var et sjællandsk og et østjysk fænomen, hvor 
korndyrkning spillede en betydelig rolle. Endvidere viser 
det sig, at dræningen først kom rigtig i gang i slutningen 
af 1860’erne og navnlig i 70’erne. Som læser savner man 
også her nogle eksakte oplysninger lige som det ville være 
interessant med dokumentation for den sikkert rigtige 
påstand, at interessen for dræning tabte sig i 80’erne i 
forbindelse med den igangværende landbrugsomlægning. 
Slår man op i Det danske Landbrugs Historie, bd. II, s. 
38 får man således indtryk af en uafbrudt fremgang, men 
da der kun bringes tal med 20 års mellemrum eller mere, 
går nuancerne jo helt tabt. Ikke uden interesse bemærker 
man det af forf. beregnede landsgennemsnit for udgifter
ne til dræning for årene 1876-81, der er væsentlig større
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end hidtil antaget. Kunne dette forhold tænkes at hænge 
sammen med, at kornavl, og dermed dræningsbehovet, 
spillede en større rolle for de godser, som undersøgelsen 
udelukkende bygger på, end for landbruget som helhed? 
Investeringskapital er vel i denne sammenhæng heller 
ikke uden betydning.

I modsætning til temahæftets øvrige artikler, har den
ne ingen kildehenvisninger. Selv om der er tale om et 
sammendrag af et større arbejde, må det for meddelelser 
af forskningsresultater være et uomgængeligt krav, at 
noteapparatet er i orden som et hjælperedskab for den, 
der ønsker at fordybe sig i emnet!

Stig Günther Rasmussen: Fæstegodssalg på østjyske majorater. 
En metodisk og administrationsteknisk studie behandler et helt 
andet aspekt af udviklingen i det forrige årh., nemlig over
gangen fra fæste til selveje. Det har længe været kendt, at 
fæsteafløsningens tempo hang nøje sammen med de øko
nomiske konjunkturer, men også med den politiske ud
vikling, således som den kom til udtryk gennem en libe
ralisering af lovgivningen.

Mens mulighederne for gennem arkivalsk materiale at 
undersøge dette udviklingsforløb synes noget svingende, 
gælder det for en særlig gruppe landbrug, nemlig majo- 
raterne, at der her findes et ret fyldigt kildemateriale. 
Dette skyldes majoraternes særlige status fra 1683 (Dan
ske Lov), hvorefter de mod skattefrihed mistede deres 
dispositionsfrihed, således at deres »substans« kun kunne 
ændres ved statsmagtens godkendelse, og dette forhold 
medførte et vist statsligt tilsyn, som har sat sig arkivmæs
sige spor. Dette materiale har forf. undersøgt nærmere 
med henblik på spørgsmålet om majoraternes fæstegods
salg. En forudsætning herfor må naturligvis være at ma
terialet er pålideligt. Den omstændighed at det meste af 
materialet i realiteten stammer fra de enkelte majorats- 
godser, gør det rimeligt at spørge, om disse har fusket 
med tallene?

De høje kornpriser i 1850’erne stimulerede til en øget 
produktion. I 1852 tillodes det majoratsgodser at bort
sælge fæstegods, hvorimod landbrugsarealer kun måtte 
inddrages under hovedgården, hvis de blev til skov. For 
at kunne konstatere mulige uoverensstemmelser har forf. 
sammenholdt jordebøger og indberetninger fra 3 østjyske 
majorater, nemlig grevskabet Frijsenborg og stamhusene 
Bidstrup og Rosenholm, i 1850’erne. Resultatet heraf sy
nes dog at være, at der er god overensstemmelse mellem 
de 2 kildegrupper, og at det derfor ikke er sandsynligt, at 
besidderne i større omfang har benyttet sig af lejligheden 
til i forbindelse med bortsalg at have indlemmet smålod- 
der. Undersøgelsen viser iøvrigt, at ud af 4356 t. htk. egl. 
fæstegods bortsolgtes i årene 1852-62 ikke mindre end 
3435 t. htk., d.v.s. næsten 80 %!

Forf. har derpå undersøgt den økonomiske side af fæ- 
stegodssalget. Her foreskrev loven, at besidderen måtte 
beholde o. 10 % af salgssummen. En gennemgang af 
regnskabsmateriale fra Bidstrup i 1860’erne viser, at 
stamhusets totalsum nok varierer omend på en anden 
måde end salgssummen for det bortsolgte fæstegods. 
Forklaringen herpå er, at besidderen ofte lå inde med de 
udbetalinger, som køberne skulle præstere. Når han fra

drog sin egen andel, tilbagestod der et restbeløb, som 
tilhørte fideikommiset og som på en eller anden måde 
skulle geninvesteres. Besidderen afventede nu at beløbet 
skulle nå en vis størrelse, hvorpå pengene blev udlånt 
enten til kreditforeninger eller til privatpersoner, f.eks. til 
stamhusbesidderen selv. Det sidste skete for Bidstrups 
vedkommende flere gange, bl.a. låntes der 12.000 rdl. til 
dræning og 9.000 rdl. til byggeri.

Denne konstatering betyder rent kildekritisk, at regn
skaberne ikke kan tages for deres pålydende værdi, men 
må ses i sammenhæng med statsadministrationens papi
rer, samt at staten havde god indséende med majorats- 
godsernes økonomi (således skulle panteobligationerne 
indsendes). Væsentligere er det imidlertid, at den forelig
gende undersøgelse peger i retning af, at majoraterne 
gennem deres gæstegodssalg i 1860’erne og 70’erne fore
tog betydelige lånoptagninger til investeringsformål, i 
landbrugsbedriften eller andre steder. I 1866 var ca. 
60 % af fideikommiskapitalen udlånt til landbrugere, 
som regel ved den prioritet, der ved salg var indsat i 
bruget, mens resten var udlånt til andre grupper. Efter
hånden som afdragene faldt, kunne stamhusbesidderen 
reinvestere pengene, ikke mindst ved udlån til større 
landbrugere. Hvad de så har brugt pengene til, kan ud 
fra den foreliggende undersøgelse ikke siges med be
stemthed, men der gættes på driftslån. Hvis denne anta
gelse viser sig rigtig, kan der føjes endnu et væsentligt 
aspekt til problematikken omkring landbrugsomlægnin
gen i Danmark.

Jørgen Witte: Landarbejdernes kår 1850-90 er emnet for hef
tets sidste artikel, som for en stor dels vedkommende har 
karakter af en forskningsoversigt over den eksisterende 
faglitteratur. Fælles for denne er, at landarbejdernes for
hold er behandlet som et delemne i en større og ofte 
anden sammenhæng, hvilket giver et utilstrækkeligt 
grundlag for en dybtgående behandling af emnet.

For at opnå øget viden om denne samfundsgruppe fo
reslår forf., at man foretager nogle grundige og alsidige 
undersøgelser på mikroplan, f.eks. i et eller flere landsog
ne, hvis arkivalier i stort omfang er bevaret og ofte befin
der sig på landsarkiverne. Som eksempel nævnes en ræk
ke kildegrupper fra den gi. Vindinge kommune nær Ny
borg, °g forf. udtrykker den overbevisning, at sådanne 
små mikroundersøgelser vil kunne give ny og øget viden 
om landarbejderne, men han peger tillige på nødvendig
heden af samarbejde mellem flere forskere.

Netop samarbejde og mikroundersøgelser fremstår som cen
trale begreber i de refererede artikler, der endvidere har 
det til fælles, at de søger at udbygge og nuancere vor 
viden om en fortid, hvis hovedlinier ligger ret fast. Det er 
i den forbindelse tankevækkende, at alle artiklerne stort 
set beskæftiger sig med tiden før 1890, hvilket understre-, 
ger, at »take ofT«-fasen for landbrugets vedkommende 
starter allerede i 1860’erne, men iøvrigt antager produk
tionsmæssige og geografiske forskelle i de følgende årtier.

Med henvisning til temaheftets titel, kan man som 
anmelder godt spekulere over meningen hermed. Der 
står nemlig i heftet ikke noget om landbrugets forhold til
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det industrielle gennembrud, hvis der hermed tænkes på by
erhvervene. Forbindelsen var vel også af mere indirekte 
karakter, f.eks. fungerede landbosamfundet som leveran
dør af arbejdskraft til den voksende industri i byerne. 
Imidlertid undergik også selve landbrugserhvervet en in
dustrialiseringsproces i denne periode, og på dette punkt 
kan man ikke sige heftet rokker ved den traditionelle op
fattelse, hvorefter et gennembrud på mejeri- og slagteri- 
området sker i 1880’erne. Et uudforsket område i den 
forbindelse er udbredelsen af landbrugsmaskiner før 
1900. Også her vil mikroundersøgelser antagelig kunne 
bringe interessante oplysninger for dagen.

Sammenfattende må det dog fastslås, at dette første 
temanummer i selskabets ny række af Bol & By fremstår 
som et inspirerende indlæg i udforskningen af den perio
de, hvor omlægningen til det moderne Danmark tager sin 
begyndelse!

Torben Hansgaard

Excerpta Historica Nordica. Vol. IX 1973-1974. 
Hovedredaktør Niels Lund, Gyldendal, 
Kbh., 1977, 210 s., Pris

Siden 1950 er denne nyttige resumepublikation udkom
met med intervaller på 2-3 år. Den udgives under den 
internationale historikerkomites auspicier og har hele ti
den været finansieret af de nationale videnskabsfonds (nu 
forskningsråd). Formålet er inden for 2-årsperioder at 
delagtiggøre ikke skandinavisk talende historikere i, hvad 
der er udkommet af faglitteratur i henholdsvis Danmark, 
Finland, Norge og Sverige. De fleste resumeer i dette 
bind er engelsksprogede, men som i tidligere bind i ræk
ken er navnlig en del danske titler forsynet med tysk 
resume. Der medtages både bøger og tidskriftartikler, 
men som regel er det kun bøgerne, der har større resume
er (f.eks. disputatser).

I de fleste tilfælde har forfatterne selv skrevet resume- 
erne, og der er således ikke lagt op til andet end en rent 
beskrivende omtale. Det mere vurderende kommer der
imod ind i billedet med de valgte redaktionsprincipper. 
Hvad er væsentligt for fagfolk uden for Norden m.h.t. 
emner, og hvordan med udvælgelseskriterierne inden for 
de emnekredse, der skønnes relevante? Her lades læseren 
noget i stikken med dette bind af Excerpta, hvor forordet 
efter anmelderens mening er alt for kort og indforstået.

Meget kommer med i dette bind, og også danske læsere 
gives her en udmærket oversigt over art og omfang af 
nordisk historieforskning i et par af de seneste år. For 
overblikkets skyld kan det anbefales at starte med de fire 
redaktørers oversigt før hvert af de enkelte landes afsnit. 
Her tilstræbes iflg. forordet en markering af de større 
linier gennem omtale af større serier og forskningspro
jekters publikationer (Sverige), ligesom her nævnes bib
liografier, kildeudgaver og arkivregistraturer. Herefter vil 
det lønne sig at overskue »subject«-listen bagest, hvor 
samtlige omtalte titler på tværs af landegrænserne er ru
briceret efter følgende emner: Bibliografier etc., filosofi og 
historisk metode, international historie, social historie og

migration, agrarhistorie, økonomisk historie, handel og 
industri, rets- og administrationshistorie, uddannelse og 
presse, kirke og religiøse bevægelser, by- og lokalhistorie, 
generel politisk historie (hvert land for sig) og endelig 
erindringer og diverse. Heller ikke forfatternavneregister 
mangler.

Ingen vil forvente fuldkommenhed af et værk, der i 
selve sin idé bygger på manges medvirken og løbende 
information frem for yderste perfektion. At der må vælges 
og vrages er en selvfølge, da rammerne ellers ville blive 
sprængt og det faglige niveau blive truet. Alligevel kan 
det dog undre, at der ud af i alt 76 danske titler kun er 
hentet én fra de amtshistoriske årbøger, nemlig den søn
derjyske. Heller ikke nærværende tidsskrift er repræsen
teret på nogen måde. Da lokal- og byhistorie faktisk har 
sin egen saglige gruppe, kunne det synes fornuftigt i 
fremtiden også at gennemgå disse og hermed beslægtede 
tidsskrifter og årbøger. Som det er nu, rammer man ge
valdigt ved siden af, når man (s. 6) hæver Sammenslut
ningen af lokalhistoriske arkiver og foreningers lille 
kvartalsblad »Lokalhistorisk Journal« op på internati
onalt niveau! Proportionsforvridningen har formentlig 
sin forklaring i, at redaktøren fejlagtigt har ment, at bla
det blev udgivet af Lokalhistorisk Afdeling ved Køben
havns Universitets Historiske Institut.

I samme oversigtsafsnit omtales det sjællandske lands
arkivs beskedne kirkebogsregistraturer fyldigt, mens der 
ikke er anført et eneste arkivhjælpemiddel fra Norden 
uden for Danmark. Her kunne en vis koordination i re
daktionsprincipperne være ønskelig.

Alt i alt er der imidlertid tale om endnu et nyttigt bind 
i en serie, som man kun kan ønske et langt liv til gavn for 
såvel danske som udenlandske historikere.

M argit Mogensen

Harald Jørgensen: I  rigsarkivets tjeneste. Nogle 
erindringsblade fra årene 1934-62. Arkivfor
eningen, 1977, 280 s., ill., kr. 50.

Blandt de egenskaber, der kendetegner fhv. landsarkivar, 
dr. phil. Harald Jørgensen, har altid været en god portion 
selvtillid og en ofte robust ligefremhed overfor personer, 
opgaver og omgivelser. Begge dele præger hans nyligt 
udsendte »arkiverindringer«, der koncentrerer sig om sin 
ophavsmands virksomhed og oplevelser som arkivar. Ha
rald Jørgensens omfattende historiske forfatterskab op
træder ligesom private forhold så godt som udelukkende i 
relation til arbejdet på Rigsarkivet. Kolleger i arkivver
denen bedømmes da også fortrinsvis ud fra deres arkiv- 
mæssige indsats og det er iøvrigt kun fa, der rangerer 
nogenlunde højt i Harald Jørgensens øjne. Bogen handler 
om arkivforhold -  herunder byggesager, organisations
arbejde, hjemlige, nordiske og internationale møder -  og 
det gør fremstillingen noget snæver i perspektivet, men til 
gengæld far man en omfattende, detailrig skildring af 
udviklingen i dansk arkivvæsen fra begyndelsen af 
1930’erne til først i 1960’erne, da Harald Jørgensen for-
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lod Rigsarkivet for at overtage posten som leder af arkivet 
på Jagtvejen.

Umiddelbart mest spændende virker det store afsnit 
om Rigsarkivet i 1930’erne. Harald Jørgensen, der da var 
ung arkivar, fortæller bredt om kolleger afalle kategorier, 
om arbejdsforhold og interiører. Portrætterne af datidens 
arkivarer er ofte ret nærgående og bedømmelsen af ad
skillige vil utvivlsomt behøve korrektion. Står Harald 
Jørgensens vurdering til troende så var hovedparten af 
Rigsarkivets arkivarer dengang hverken i besiddelse af 
arkivfaglig dygtighed eller interesse, af personligt format 
eller tjenstlig arbejdssomhed. Med sin energi og udpræ
gede sans for administration kom Harald Jørgensen ret 
hurtigt til at indtage en fremtrædende plads i dansk ar
kivvæsen, dels gennem de værdifulde initiativer, han 
førte frem, dels ved sin placering som leder af instituti
onens sekretariat under først Linvald og senere Aakjær. 
Ingen af de to rigsarkivarer fremstår iøvrigt i erindrin
gerne som særlig overlegne ledere, og som Harald Jør
gensen skildrer det, så burde han selv både i 1956 og i 
1963 have været udnævnt til chef for dansk arkivvæsen!

Opfattelsen af Harald Jørgensens indsats i dansk ar
kivvæsen, herunder f.eks. hans kassationspolitik, vil være 
delt, men han har utvivlsomt tilført institutionen handle
kraft og praktisk-administrativ sans. Selvom han indled
ningsvis understreger sin slægtsbestemte disposition for 
arkivvirksomhed og historisk forskning, så sidder man 
efter gennemlæsningen af hans erindringer tilbage med 
fornemmelsen af, at forfatteren lige fuldt ville have gjort 
fyldest i et ministerielt kontor, på en dagbladsredaktion 
eller i det private erhvervsliv. Han glædes over initiati
ver, der sættes i værk, sager, der fas fra hånden, vanskeli
ge spørgsmål, der bliver løst.

Erindringerne er bredt, men levende skrevet. Småtræk, 
anekdoter eller ret maliciøse iagttagelser om personer og 
forhold krydrer fremstillingen, hvor man undertiden kan 
savne lidt proportionssans og hvor forfatterens egen ind
sats intetsteds underdrives. Når han helt undtagelsesvis 
erkender manglende kompetence -  i henseende til at læse 
middelalderskrift -  følger prompte en konstatering af, at 
han ikke har problemer med at tyde A. S. Ørsteds frygte
de hånd! Offentlige eller private anerkendelser af hans 
virksomhed noteres løbende, og vi far at vide, at kong 
Olav af Norge »med stor interesse« (s. 139) havde gjort 
sig bekendt med materiale, som Harald Jørgensen be
nyttede i et foredrag i Oslo, hvortil Majestæten var ind
budt, men ikke kunne være til stede. De fmere nuancer -  
eller 100 % præcision -  i bedømmelsen af forhold og per
soner er ikke Harald Jørgensens sag. De hjem, han besø
ger, er over en kam »gæstfri« og hustruer og kvindelige 
medarbejdere oftest »charmerende«. Hvis han da ikke 
benytter lejligheden til en spydighed!

Mere tiltalende forekommer Harald Jørgensen mig at 
være, når han direkte beskæftiger sig med arkivvæsenets 
opgaver. Han får sagt adskillige præcise ting om opgaver 
og principper indenfor arkivfaget, og hans initiativrig
dom og energi har uden tvivl været med til at fremme 
institutionens tarv, ikke mindst den mere udadvendte si
de. Harald Jørgensen analyserer ikke udviklingen fra 
1930’erne til 1960’erne i sin bog, men han belyser med 
talrige iagttagelser og træk den udvikling hen imod en

professionalisering af arkivarbejdet, der skete i den men
neskealder, han behandler. Det er i skildringen af denne 
ændring indenfor dansk arkivvæsen, Harald Jørgensens 
erindringsbog har sin største værdi og giver læseren det 
mest positive indtryk af erindringernes forfatter.

Claus Bjørn

E. O. A. Hedegaard: Hofmarskal under tvende kon
ger. Carl Ludvig Løvenskiold 1822-1898. 
Gardeofficer og overhofmarskal. Den konge
lige Livgardes første historiograf, Richard 
Levin & Co., 1977, 157 s., ill., kr. 96.

I sin dagbog »Gammelt og Nyt« noterede A. D. Jørgen
sen under 10. februar 1891 om en hyppig arkivgæst, 
overhofmarskal Løvenskjold, at denne »hører . . .  til de 
kyndigste og mest tiltalende figurer ved hoffet; han har 
mod og sind til at holde på Fr. 7.s minde«.

Det indtryk bekræftes af den lille biografi, som den 
flittige militærhistoriker, premierløjtnant E. O. A. Hede
gaard, har udsendt.

Carl Ludvig Løvenskiold var kaptajn ved Livgarden, 
da han i 1860 blev hofmarskal hos Frederik 7. og han 
fortsatte under efterfølgeren til 1868. 1875 genindtrådte 
han i hoftjenesten som ceremonimester, blev påny hof
marskal 1876 og udnævntes 1881 til overhofmarskal og 
beklædte denne post til sin død i 1898. Efter skildringen 
at dømme en loyal, dygtig omend med årene lidt uom
gængelig og ganske magtkær chef for den omfattende in
stitution, hoffet dengang var selv under Chr. 9.s efter 
europæiske forhold beskedne vilkår. Premierløjtnant He
degård skildrer Løvenskiolds liv rigelig bredt og med me
gen inddragelse af kongehusets og tidens almindelige hi
storie. Der gives ikke nogen dybere karakteristik af ho
vedpersonen, men nyttig er omtalen af Løvenskiolds ikke 
ubetydelige militærhistoriske forfatterskab, der indledtes 
med »Efterretninger om Den kongelige Livgarde til 
Fods« (1858), som vel nærmest må betegnes som en tje
nesteopgave, men som Løvenskiold siden fulgte op i en 
række mindre bidrag, bl.a. i Historisk Tidsskrift. Han 
blev en flittig gæst på Gehejme- senere Rigsarkivet, og A. 
D. Jørgensen noterer i sin dagbog flere samtaler med 
ham om hoffets historie. Mest interesse påkalder Løven
skiold sig unægtelig som forsvarer a f  Fr. 7.s eftermæle. 
Civile og militære kolleger til Løvenskiold har ellers haft 
travlt med at indtage det modsatte standpunkt! Løven
skiold skrev ikke sine erindringer, men Hedegaard af
trykker et par optegnelser eller erindringsbrudstykker, 
der omhandler tiden omkring Fr. 7.s død og Chr. 9.s 
besøg ved krigsskuepladsen i februar 1864. Lidt snørklet 
og knirkende berettes her om de dramatiske begivenhe
der, og de bekræfter A. D. Jørgensens karakteristik af 
Løvenskiold som en sympatisk skikkelse, loyal overfor 
den afdøde såvel som den nye konge og umiddelbart util
pas ved andre hofpersoners hasten for at indynde sig 
under den nye herre.

Bogen er meget smukt udstyret med fotografier og er 
tiltalende i typografisk udformning -  men den er dyr!
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Den er tilegnet Livgarden og bærer militærhistoriepræget 
i udpræget grad gennem de omhyggelige gradsbetegnel
ser og omtaler af uniforms- og udrustningsdetailler i bil
ledteksterne.

Claus Bjørn

Verdens kvinder -  kvinders verden. Nationalmuse
et, 1977. 174 s., ill., Kr. 34.50.

Verdens kvinder -  kvinders verden, en bog udgivet i for
bindelse med Nationalmuseets udstilling af samme navn, 
indeholder 14 etnografiske artikler, som alle omhandler 
forhold, der er afgørende for kvinders tilværelse, men el
lers spreder sig vidt geografisk og emnemæssigt; artikler
ne fokuserer på de for vestlige øjne karakteristiske og 
fremmedartede træk ved de forskellige kulturer og min
der i dette meget om artiklerne i det etnografiske tidskrift 
Jordens folk, som også har haft et temanummer om kvin
deforhold (Jordens folk, 11. årg. nr. 2, 1975). Som det 
fremgår af bogens indledning, skrevet af Susan Reynolds 
Whyte, tilstræbes der heller ikke nogen systematisk dæk
ning af emnet; bidragyderne har belyst hver deres 
specialområde, og anderledes kan det ikke være inden for 
et fagområde, der er så nyt og uopdyrket som »kvinde- 
antropologi«.

Situationen er udmærket beskrevet i en artikel af Beth 
Elverdam og Ronni Grønborg: »Det sete afhænger af øj
nene, der ser. Kønsbestemt etnografi.« Forfatterne sam
menligner to monografier om det samme australske folk, 
skrevet på grundlag af materiale indsamlet nogenlunde 
på samme tidspunkt, i begyndelsen af halvtredserne. Den 
ene bog er skrevet af en kvindelig etnograf og hun beskri
ver en kvindeverden præget af selvbevidsthed og solida
ritet; hver livsalder har sine pligter og sine rettigheder: 
barnet leger og lærer, den unge mandbare pige har sin 
plads i sin langt ældre ægtemands husholdning, men også 
muligheder for frie seksuelle forbindelser; som mor opnår 
hun værdighed og betydning gennem sine børn og som 
ældre kvinde har hun en uomtvistelig magt og indflydelse 
gennem sine sønner og som svigermoder foruden en 
topplacering i sit eget hushold. Den anden bog er skrevet 
af to mandlige etnografer og i deres øjne er der tale om et 
samfund og en kultur, hvor kvinderne kun indgår som 
investeringsobjekter i mændenes spil om magt i samfun
det, mens de selv er berøvet enhver selvbestemmelsesret.

Pointen er her, at fra en androcentrisk synsvinkel er 
kvindekulturen usynlig; med fa undtagelser (Margaret 
Mead f.x.) har etnograferne arbejdet udfra den vestlige 
verdens mandsdominerede værdisystem og projiceret den 
medbragte nedvurdering af kvinders rolle ind i de frem
mede kulturer og har forsømt at skafTe sig viden om kvin
dernes verden, om, hvorledes kvinderne selv oplever de
res vilkår og deres forhold til andre kvinder.

I samme artikel findes flere principielle overvejelser 
over den umiddelbare nytte her og nu af at udvide kend
skabet til kvinders status i andre kulturer; dels at vise, at 
vor kønsrollefordeling ikke er den eneste mulige, endsige 
»naturlige«, men samfunds- og kulturskabt, dels at adva

re mod den forringelse af kvindens stilling, som nye er
hvervsstrukturer bevirker i flere udviklingslande, når der 
ensidigt satses på mænds arbejdskraft og mænds uddan
nelse, hvorved kvindernes udfoldelsesmuligheder ind
skrænkes i lighed med vestlige kvinders.

Bogens materiale er meget broget og der kan ikke ge
neraliseres om noget udfra de forskellige fremstillinger, 
men mange problemstillinger berøres. At kvinders ude
lukkelse fra særlig væsentlige religiøse ceremonier kan 
opleves som en uret, der må have en begrundelse, ses af 
en myte hos et amazonfolk: det var engang kvinderne, 
der havde de hellige fløjter; men de kunne ikke skaffe de 
kødofre, som de krævede, og så gik fløjterne over til 
mændene, som kan jage vildt; Her har man dels den 
retfærdiggørende forklaring på en ulighed i samfundet, 
dels et udtryk for at denne ulighed skyldes, at kvinder 
ikke deltager i jagt (krig). Samme folk viser også noget 
om den seksuelle undertrykkelse: ordenen hviler til sy
vende og sidst på, at kvinderne »kan tæmmes med bana
nen«.

De afrikanske »handelskoner« er gode eksempler på, at 
kvinder kan være økonomisk selvstændige, når der, som 
her, er tale om en lettere form for landbrug og et bofælles
skab med andre kvinder til fordeling af arbejdet med 
børnepasning. Altså børnene er også her kvindens an
svar, men dette forhindrer ikke hendes aktivitet uden for 
hjemmet, fordi dette er en husholdning, der rummer 
mange personer til at skiftes om opgaverne.

Men mange steder er kvindernes traditionelle økono
miske selvstændighed ved at være fortid. Moderne stor
produktion favoriserer oftest mændenes områder (kakao, 
kopra); i et enkelt tilfælde, Philippinerne, har man under 
særlige omstændigheder kunnet se det traditionelle kvin
dearbejde, vævningen, redde et samfunds økonomi; men 
ellers synes det som om kvinderne tvinges i defensiven.

Eller moderne forbrugsgoder kan på en grum måde 
ødelægge en økonomisk balance; en marokkansk bruds 
medgift bestod tidligere for en stor del af ubehandlet uld; 
det er en råvare, som efter forarbejdning kan give en god 
indtægt om nødvendigt. Men det er ikke nemt at opbeva
re den megen uld i en toværelses og nu er det mere al
mindeligt -  og anset -  at give vaskemaskiner, køleskabe, 
fjernsyn og den slags, som tværtimod at skabe værdi hur
tigt taber, den de havde.

Bogen opfordrer direkte og indirekte til sammenlignin
ger med vort eget; dette i forbindelse med det afvekslende 
indhold og de mange direkte kvindeskildringer gør den 
velegnet til undervisningsbrug. Selv har jeg brugt den 
både i HF og i gymnasiet og diskuteret problemstillinger 
som seksualitetens organisering og forholdet mellem 
deltagelse i produktionen og samfundsmæssig magt og 
indflydelse. Under alle omstændigheder danner den et 
godt supplement til den eksisterende etnografiske litte
ratur på almindelig tilgængeligt niveau.

Karen Glente
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Ekkehard Aner/Karl Kersten: Die Funde der älteren 
Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, 
Schleswig-Holstein und Nieder Sachsen. V erlag Nati
onalmuseum København Karl Wachholtz 
Verlag Neumünster. Band IL Holbæk, Sorø 
und Præstø Amter 1976, 208 s., 182 tvi., kr. 
448. Band III. Bornholm, Maribo, Odense 
und Svendborg Amter 1977, kr. 649.
Efter en længere pause siden bind 1 udkom i 1973 er bind 
II og III nu udkommet i hurtig rækkefølge i 1976 og 
1977. Bind III er udgivet og bearbejdet af Kersten alene, 
efter Ekkehard Aners død. Desuden har Ole Klindt-Jen- 
sen bidraget til Bornholms amt. Tilsammen dækker bind 
I—III de danske øer. Man er således nået et stort skridt 
fremad i serien, ligesom man kan begynde at arbejde med 
de allerede udgivne bind, da de dækker et tilstrækkeligt 
stort og topografisk afgrænset område. Med bind II føl
ger et farvetrykt geologisk kort over Danmark i 
1:500.000, hvor der tillige med priksignaturer er angivet 
forskellige grader af podsolering. Med bind III følger en 
række kortblade i 1:100.000 over Fyn, Lolland-Falster og 
Bornholm. Kortene er fremstillet i dæmpet farvetryk 
hvor de afsatte lokaliteter (i sort og rødt) fremtræder 
meget tydeligt og overskueligt. Gravhøje og fundlokali
teter fra bronzealderen er afsat med sort, dysser og jætte
stuer med rødt. Alle kort er tillige forsynet med højde- 
kurver. Fundlokaliteterne fra bronzealderen er angivet 
med særlige signaturer og forsynet med et nummer der 
henviser til kataloget. Bind III er desuden forsynet med 
et registerbind for de tre første bind. Registret, der er ret 
omfattende, vil utvivlsomt lette mange i brugen af bøger
ne. Foruden et stedregister er der et særligt register over 
højnavne og marknavne, noget der må være af særlig 
interesse for stednavneforskere. Der er også et register 
over alle museer og samlinger, sådan at man hurtigt kan 
skafle sig overblik over hvor fundene befinder sig. Til 
sidst et type- og sagregister, og det er nok det som vil 
blive brugt mest.

Efter E. Aners død har Kersten nu påtaget sig at fort
sætte udgivelsen alene, og dette har utvivlsomt frem
skyndet arbejdet. Mens Aner forestod genstandsdoku
mentationen (tegnearbejdet) tog Kersten sig af arkivdo
kumentationen (katalogdelen), ligesom han berejste 
samtlige fundlokaliteter i Danmark for at kunne udarbej
de de topografiske beskrivelser. Det har vel ikke været 
nogen hemmelighed at det var genstandsdokumentatio
nen der forsinkede arbejdet. Mens Kersten således i flere 
år har haft katalogdelene færdige, ikke blot for øerne, 
men også for hele Nordjylland, så trak tegnearbejdet i 
langdrag, da der efterhånden som arbejdet skred frem 
blev sat stadig større krav til teknisk og dokumentarisk 
fuldkommenhed. Det betød at en del af de ældre tegnin
ger måtte nytegnes. Nu hvor publikationen af serien 
imidlertid er kommet i skred kan man kun være tilfreds 
med at det lykkedes at udvikle og gennemføre et så højt 
dokumentationsniveau, hvilket er blevet videreført under 
Kerstens ledelse. Efter udgivelsen afbind III, tog man 
fat på Schleswig-Holsten, og her er et nyt bind allerede 
på vej; man er nu i gang med Nordslesvig. Der er således

kommet fart over udgivelsen, og det er glædeligt. Et en
kelt forhold skal dog påtales. Det fremgår ikke hvornår 
registreringsarbejdet er afsluttet for de enkelte bind. For 
Fyns vedkommende må det være sket allerede omkring 
1970-71, idet det store depotfund fra Røjlemose ikke er 
med, hvilket er en skam. Når derimod et andet af de 
senere års største og smukkeste depoter mangler -  fundet 
fra Vognserup på Sjælland -  så skyldes det beklageligvis 
et publikationsveto. Den slags er kedeligt, specielt da 
fundet endnu ikke er publiceret på anden vis efter snart 
10 år.

Da jeg i et tidligere nummer af Fortid og Nutid (bind 
XXXVI, hft. 4, side 588-90) har anmeldt bind I, og der 
beskrevet bøgernes indhold og udstyr, vil jeg i det følgen
de især koncentrere mig om kataloget, og først i en senere 
anmeldelse af næste bind kommentere illustrationerne 
nærmere.

Jeg har i det forløbne år haft lejlighed til at anvende 
katalogdelen til bind I—III, bl.a. som udgangspunkt for 
analyser af de arkæologiske funds repræsentativitet, og 
derigennem gjort en række erfaringer både hvad angår 
dokumentationsniveauet og anvendeligheden -  noget der 
naturligvis hænger nøje sammen. De oplysninger man 
her har brug for er først og fremmest fundenes indregi
streringsår, samt fyldige informationer om fundomstæn
dighederne. Gennem en registrering af fundårene for 
henholdsvis gravfund og depotfund (fra 1805-1975) kan 
man danne sig et overblik over fundfrekvensen, og den 
stiger og falder til forskellige tider. Hvis man skal kunne 
forklare dette har man brug for oplysninger om hvordan 
fundene blev gjort, fordi det fortæller om hvilke aktivite
ter der var ansvarlige for deres fremkomst.

Var det f.eks. landbrugets udvikling og effektivisering 
(sløjfning af høje, drængravning etc.) som betingede at 
fundfrekvensen tiltog i en vis periode, eller var det arkæ
ologiske udgravninger -  eller evt. andre faktorer.

Disse forhold er af betydning når man skal vurdere den 
eksisterende fundmængdes repræsentativitet i forhold til 
den mængde der engang blev nedlagt, og de nødvendige 
oplysninger herom findes i kataloget. Indregistrerings- 
året er dog kun konsekvent angivet for fund på Natio
nalmuseet; ofte er det udeladt ved fund fra provinsmuse
erne. Oplysningerne om fundomstændighederne er der
imod for alle funds vedkommende yderst detaljerede -  
hele hændelsesforløbet fra et funds opdagelse til dets ar
kæologiske registrering kan følges. Her må katalogerne 
siges at være fuldkomne. Man kan således danne sig et 
klart billede af fundomstændighederne og deres skiften 
gennem tiderne -  fra højsløjfningerne i det 19. århundre
de til den hyppige oppløjning af fund fra de sløjfede høje i 
det 20. århundrede. Man kan følge tørvegravningens og 
dræningens stigende betydning for depotfundenes frem
komst fra midten af forrige århundrede. Og den omhyg
gelige og konsekvente angivelse af alle implicerede perso
ners navne og stillinger (finder, formidler, opkøber etc.,) 
-  en tilsyneladende ligegyldig formalitet -  gør det muligt 
at kortlægge forskydningerne i den arkæologiske formid
lingsproces: fra forrige århundredes begyndelse, hvor 
præster, herredsfogeder og amtmænd fungerede som 
formidlere mellem findere og museum, til lærerne og ef
terhånden bønderne selv overtager denne rolle i slutnin-
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gen af århundredet i takt med oplysningen. Man kan 
også følge opkøbernes og antikvitetshandlernes aktivite
ter, som kulminerer i slutningen af forrige århundrede for 
bronzealderfundenes vedkommende.

Dette blot en stikprøve for at vise hvordan en række 
tilsyneladende unødvendigt detaljerede oplysninger har 
vist sig at kunne danne basis for vidtrækkende kildekriti
ske analyser af fundenes repræsentativitet -  noget Ker- 
sten ikke på forhånd kunne have forudset. Og det siger 
noget centralt om katalogets anvendelighed og informa
tionsniveau. Princippet bag dets udarbejdelse har været 
at alle oplysninger skulle med, fra findernes navne til den 
færdige arkæologiske dokumentation. Det betyder at ka
talogets informationsniveau er næsten identisk med arki
vernes -  men med den fordel at i kataloget er oplysnin
gerne systematiserede og let tilgængelige, fremlagt i et 
ensartet beskrivelsessprog og med ensartede tegninger af 
planer og snit. Skulle man selv have indsamlet de tilsva
rende oplysninger ville det have taget år -  bortset fra at 
man aldrig ville have gjort det, da man normalt kun 
registrerer hvad man mener at have brug for, den eneste 
overkommelige metode. Og her skal det tilføjes at netop 
rigdommen på oplysninger, fastholdt i fa ord, gang på 
gang inspirerede til nye analyser, sådan at der under 
arbejdet med kataloget opstod et umiddelbart vekselspil 
mellem bearbejdning/analyser og ny registrering af data -  
noget der normalt ikke lader sig gøre i en traditionel 
forskningssituation hvor materialeregistreringen er en 
langvarig proces (forud for bearbejdningen) som ikke kan 
gentages uden en betydelig arbejdsforøgelse.

Det er således Kerstens fortjeneste at have overført 
arkivernes informationer i et knapt og letforståeligt sprog 
med et minimum af informationstab.

Men kataloget rummer ikke blot de primære arkivers 
informationer (protokoller, topografisk arkiv og beret
ningsarkivet). Kersten har også gennemgået den meget 
omfattende sognebeskrivelse hvor resultaterne af et år
hundredets berejsninger og arkæologiske aktiviteter er 
nedfældet i kort og beskrivelser. Det betyder at der ud
over de primære fundoplysninger og beskrivelser yderli
gere findes informationer om højenes tidligere udseende, 
størrelse, tilstand, plyndringer etc. Endvidere er antallet 
af kendte høje og stengrave registreret for hvert sogn og 
sammentalt herredsvis, tillige med antallet af kendte 
bronzealderfund, opdelt efter kategorier. Man kan såle
des på grundlag heraf foretage analyser af hvor mange 
procent af højene indenfor et givet område man har fund 
fra. Dvs. at man kan danne sig et indtryk af hvor nume
risk repræsentativt det udgravede og fundne materiale er 
i forhold til antallet af høje -  noget der for øerne svinger 
mellem 3-10 %.

Endelig ledsages hvert fund af en omhyggelig topogra
fisk beskrivelse. Kersten har personligt berejst alle fund- 
lokaliteter og på grundlag heraf udarbejdet en beskrivelse 
af fundstedernes topografi. For enkeltfund og depoter 
fundet på mark er det så vidt muligt angivet om fundste
det f.eks. var en tidligere fugtig lavning -  eller tør mark, 
hvilket har betydning for en vurdering af nedlæggelses
stedets oprindelige karakter. Også højenes nuværende 
udseende beskrives, til sammenligning med ældre beskri
velser, sådan at man ofte kan følge den gradvise ned

brydning. Som hovedregel er der endvidere angivet af
standen til nærmeste vandløb, sø eller kilde, ligesom der 
for depoterne er angivet afstand til nærmeste højgruppe. 
Der er herved blevet tilføjet kataloget et vigtig bebyggel
seshistorisk supplement.

Kataloget rummer således oplysninger fra 1. primære 
arkiver (protokoller, topografiske arkiver og beretnings- 
arkiver) 2. sekundære arkiver (sognebeskrivelser, fred
ningsarkiv) 3. topografiske oplysninger på grundlag af en 
besigtigelse af fundstederne. At samle og forene denne 
meget store informationsmængde i korte overskuelige 
fundbeskrivelser er en pædagogisk bedrift. Det kan såle
des fastslås at kataloget formidler en informationsmæng
de, i let tilgængelig form, som foreløbig er uden sidestyk
ke i den arkæologiske litteratur, ikke blot i Danmark men 
også internationalt. Det er summen af et livslangt arbejde 
der her er udkrystalliseret.

Efter denne gennemgang af katalogdelen i værkerne vil 
jeg til slut diskutere betydningen af denne type materi
alepublikationer for den arkæologiske forskning.

Kersten må tilskrives hovedæren for at have udviklet 
den dokumentationstradition som nu har resulteret i den 
her anmeldte serie. Igennem mange år forestod han, som 
leder af Gottorpmuseet, dokumentationen af de slesvig- 
-holstenske oldtidsminder, som blev publiceret i en række 
store bøger hver dækkende en kreds (svarende til et amt). 
Disse bøger var materialekataloger over alle fund fra æl
dre stenalder til yngre jernalder. Det er denne tradition 
for »landesaufnahme« -  oprindeligt udviklet i Danmark i 
forrige århundrede -  som her er videreført og bragt frem 
til sin logiske konklusion, nemlig en samlet og overskuelig 
publikation af materialet. At dette arbejde for bronzeal
derens vedkommende ikke skulle blive gjort af danske 
arkæologer har været beklaget af nogle. Hertil er der blot 
at sige at man i Danmark hverken havde lysten eller de 
nødvendige organisatoriske og arkæologiske evner til at 
klare en sådan opgave. Det kan man så beklage. Desuden 
vil mange sikkert hævde at det ikke tjener noget formål at 
publicere fundkataloger. Man skal jo alligevel selv »ken
de materialet« -  og hvilken funktion tjener de så? Som jeg 
har vist så rummer den foreliggende serie utallige mulig
heder for videnskabelige analyser -  så mange at det ikke 
tilnærmelsesvist kan opvejes af et personligt materiale
kendskab af sædvanlig art. Dokumentationsniveauet er 
så højt at det kun vil være enkelte oplysninger man kan la 
brug for at supplere med. Og med kataloget i hånden vil 
det være et enkelt og overkommeligt arbejde. Naturligvis 
rummer enhver dokumentation et valg der udelukker vis
se aspekter af materialet. Det gør også en arkæologisk 
udgravning. Men undlader man at grave i bevidstheden 
om at det alligevel ikke er muligt at dække alle aspekter af 
det arkæologiske objekt, i bevidstheden om at kun udgra
veren har mulighed for at foretage den primære registre
ring? Naturligvis ikke. Man udvikler retningslinier og 
kriterier for dokumentationen. På samme måde når man 
publicerer. Kravet til publikation er således nøjagtig det 
samme som kravet til udgravning: udgravningen afdæk
ker og registrerer, publikationen systematiserer og for
midler dette. Men den gør mere. Den demokratiserer 
også forskningen, skaber mulighed for at efterprøve an
dres forskning og for at udvikle ny forskning -  uafhængigt

574



Anmeldelser

af om man skulle have det privilegium at »kende materi
alet.« Det betyder naturligvis ikke at man kritiktløst skal 
publicere alt, tilfældigt og i småbidder. Publikationspro
jekter må tilrettelægges og prioriteres på samme måde 
som udgravninger og forskning -  som led i en samlet 
planlægning. Men er det nu sket?

Igennem 150 år har generation efter generation af dan
ske arkæologer omhyggeligt og pligtopfyldende indsam
let, udgravet og registreret tusinder af fund. Noget af det 
blev publiceret undervejs, især pragtfundenc. Men det 
meste henligger i magasiner og arkiver, i praksis kun 
tilgængeligt for en lille kreds af danske arkæologer. Store 
dele af dette materiale er nu så omfangsrigt at nye fund 
kun supplerer, men ikke tilføjer nyt. Det gælder især 
gravfund og depoter. Materialets størrelse er endvidere 
blevet en hindring for en intensiv videnskabelig bear
bejdning. Der hviler derfor en forpligtigelse på dansk ar
kæologi til at fa gjort dette rige materiale tilgængeligt, i 
materialepublikationer, for international forskning. Des
værre har der gennem de seneste par årtier været en 
tendens til at forflygtige dette ansvar ved at satse alle 
midler på nye udgravninger, samt på forskning baseret 
på et monopoliseret m a te r ia le te n ^ , uden materiala/o- 
kumentation, og derfor utilgængelig for efterprøvning. Med 
Aner og Kerstens publikation af bronzealdermaterialet er 
de retningslinier stukket ud som bør følges ved fremtidige 
publikationer af andre perioders grav- og depotfund. Det 
er en opgave der, tillige med kulturhistorisk prægede 
forskningsprojekter, bør have første prioritet i det kom
mende tiår.

Kristian Kristiansen

Joachim Reichstein: Die kreuzförmige Fibel. Zur 
Chronologie der späten römischen Kaiserzeit 
und der Völkerwanderungszeit in Skandina
vien, auf dem Kontinent und in England. 
Offa-Bücher. Band 34. Neumünster 1975. 187 
s., 144 plancher, 5 kort, 2 bilag. DM

Indledningsvis må der gøres opmærksom på, at selv om 
bogens trykkeår er 1975, udkom den først i 1977. Yderli
gere må man ved anmeldelsen tage højde for, at forfatte
ren i forordet gør opmærksom på, at der kun er benyttet 
litteratur systematisk frem til 1969, dog i enkelte tilfælde 
suppleret med værker frem til 1971. Bogen har således 
været ret længe undervejs. Dette gør naturligvis en an
meldelse i år 1978 vanskelig, idet man må forsøge at se 
bort fra den sidste halve snes års forskning, der har frem
bragt særdeles vigtige bidrag såvel indenfor romertids- og 
germanertidsforskningen i Norden som det øvrige Euro
pa-

Afhandlingen er, som det også fremgår af titlen, cen
treret om en enkelt genstandsform -  den korsformede 
fibel -  et smykke der optræder i Norden, England og på 
den nordvestlige del af Kontinentet. En underordnet 
rolle spiller i denne bog de øvrige samtidige genstande. 
Bogens hovedformål er opbygningen af et kronologisk 
system for senromersk og ældre germansk jernalder.

Dette gennemføres for de fleste nordeuropæiske områders 
vedkommende for den korsformede fibel isoleret betrag
tet, men den ofte manglende hensyntagen til periodens 
øvrige materiale gør, at resultaterne umiddelbart er van
skelige at anvende i bredere kulturhistorisk sammenhæng 
samt medfører en række diskutable dateringer af fund- 
komplekser, men derom senere.

Bogen indledes med en forskningshistorisk oversigt 
over arbejder omkring den korsformede fibel, heri ind
befattet forskellige kronologiske arbejder. Derefter skitse
res målet med den omfattende bog. Der er opsat tre ho
vedpunkter: 1: den korsformede fibels relative kronologi, 
2: dens absolutte kronologi, 3: den korsformede fibels 
bidrag til kendskab om kulturforbindelser i sent 4., 5. og 
6. årh. e.Kr. mellem Skandinavien, Kontinentet og Eng
land. Specielt er de to første punkter analyseret i bogen, 
det tredie er også udnyttet, så vidt en sådan betragtning 
lader sig gennemføre ud fra en enkelt oldsagstype.

Efter disse indledende kapitler kommer bogens hoved
afsnit, fremlæggelsen af det store materiale. Bag katalo
get ligger et stort og ofte primært indsamlingsarbejde -  
de besøgte museer er anført. Ligeledes redegøres der for 
fundomstændigheder for de korsformede fibler i de en
kelte lande. Disse er, af grunde man ofte har søgt at 
trænge ind bag, ejendommeligt nok særdeles forskellige. 
Fremhæves skal her blot det markanteste: I Norge er 
86 % af de korsformede fibler fundet i grave, i England 
58 %, i Sverige 54 %, i Tyskland 52 % og i Danmark 
30 % (17 % i depoter). Den resterende del, på nær en
kelte fra bopladser, færre fra depoter, er enkeltfundne 
eksemplarer. Ovennævnte medfører, at kun visse områ
der er velegnede til kronologiske studier ud fra fundsam
menhænge, primært naturligvis Norge.

Afsnittet »Formenkunde« rummer en række vigtige 
betragtninger. Ved begrebet »korsformet fibel« har ar
kæologerne ikke altid forstået helt den samme gruppe af 
fibler, specielt har der været vanskeligheder ved afgræns
ningen mellem de tidlige korsformede og de øvrige typer, 
der minder stærkt om dem. Men i afsnittet om termino
logi definerer Reichstein, hvad han forstår ved en kors- 
formet fibel. Her må man blot være opmærksom på, at 
Reichstein’s definition af de korsformede fibler er bredere 
end Shetelig’s, idet den omfatter fibler som illustreret på 
bogens Tafel 75. Nydamfibler indgår ikke i gruppen af 
korsformede fibler.

Reichstein’s definition af den korsformede fibel medfø
rer, at han ikke blot kommer til at beskæftige sig med 
ældre germansk miljø, men også med yngre romersk, 
hvilket naturligvis er underordnet, når man ved, hvilke 
fibler der arbejdes med.

Som optakt til opstillingen af typer findes afsnittet 
»Ordnungsprinzipien«. Her redegøres for dels tidligere 
inddelingskriterier, dels opstilles til brug i denne bog føl
gende: Betegnelsen »Type« anvendes ved gentagne kom
binationer af formbestemmende karakteristika. Sker der 
afvigelser indenfor denne kombination af underordnede 
karakteristika, der gentages i samme sammenstilling, 
kaldes det »varianter«. Endvidere arbejdes med »lede- 
former«, hvorved forstås kronologisk fixerbare typer ud 
fra sluttede fund. »Enkeltformer« er de eksemplarer, der 
hverken kan indordnes under typer eller varianter.
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Dernæst følger det meget vigtige afsnit, hvor forfattren 
har foretaget den typemæssige opdeling af det omfatten
de fibelmateriale.

Materialet er ordnet således, at ledeformerne fremlæg
ges separat for hvert geografisk område, således at de 
såkaldte »ældre fibler« kommer først, dernæst »yngre 
fibler« og til slut »sene fibler«. Til slut opstilles også en 
gruppe fibler, der ikke lader sig datere sikkert; også de er 
inddelt efter geografiske kriterier. Som eksempel på, 
hvorledes opbygningen er foretaget, kan udvælges Norge:

Norske former
Ældre fib le r
type Åk
type Kvassheim
type Tveitane-Hunn

fib le r  
sydnorsk 
type Lunde 
type Eine

vestnorsk 
type Nygård

nordnorsk 
type Røssøy

Sene fib le r
sydnorsk
type Stoveland 
type Søndre Gammelsrød 
type Valandsmoen 
type Foldvik-Empingham

vestnorsk 
type Skjervum 
type Skaim 
type Draugsvoll 
type Mo

sydvestnorsk 
type Mundheim 
type Ådland 
type Lima 
type Nøding 
type Byrkje 
type Varhaug 
type Sagland 
nordnorsk 
type Skogøya 
type Volstad

I forbindelse med hver type bringes dens udbredelse afsat 
på kort, en verbal beskrivelse af typens karakteristika, 
henvisninger til kataloget, hvor typen findes optegnet, 
samt henvisninger til afbildninger på plancherne bagest i 
bogen. Dette afsnit danner naturligvis basis for forfatte
rens videre resultater. Der ligger uden nogen tvivl et 
enormt stort arbejde bag opdelingen af fibelmaterialet. 
En række bemærkninger, men af mere praktisk natur, må 
dog knyttes dertil. Til brug for alle læsere af bogen, ikke 
blot dem, der skal arbejde primært med materialet, 
mangler stærkt en typetavle med alle fibeltyper gengivet i 
streg. En sådan ville lette anvendelsen af bogen betragte
ligt.

I stedet for de ofte meget lange beskrivelser af de en
kelte typer, kunne man have ønsket sig disse sat syste
matisk op og eventuelt forsynet med små detail-skitser af 
hoved, bøjle og fod. Derved kunne man se forskellene og 
lighederne og de forskellige kombinationer af karakteri
stika.

Denne særdeles vigtige bog vil uden tvivl i fremtiden 
ofte bl.a. blive benyttet til bestemmelse af nyfundne 
korsformede fibler. Men dette vil bringe arkæologer og 
andre på et enormt arbejde. De korsformede fibler opde
les i 44 ledeformer, men med undertyper og varianter

kommer man op på ialt 64. Dertil kommer yderligere 19 
ikke sikkert daterbare typer. Det vil altså sige, at der 
arbejdes med ialt 83 typer og varianter. Dette er et alt for 
højt antal at skulle holde rede på uden hjælp i tegninger 
eller et systematisk bestemmelsessystem. At man navngi
ver typerne efter lokaliteter kan være underordnet, men 
navnet burde have været ledsaget af en sammensat kode
betegnelse, omfattende en kode for hver af de væsentlige 
træk, der indgår i definitionen. Dette ville have lettet hele 
anvendeligheden betydeligt.

Bogens anden vigtige del omfatter kronologi. De kors- 
formede fibler danner udgangspunkt for sammenlignin
ger mellem sluttede fund til hjælp for en bredere kronolo
gi. Udgangspunktet tages naturligt i de norske gravfund, 
der er den mest egnede gruppe til dette formål.

Ud fra et kombinationsdiagram (Tabel 3), hvor der 
udelukkende er anvendt fibelformer, opstiller Reichstein 
8 kombinationsgrupper, af hvilke det kan være vanskeligt 
at se begrundelsen for opstillingen af hele fire grupper 
blandt formerne 1 til 17, i stedet for blot to, i særdeleshed 
da »yngre korsformede fibler« består af kombinations
gruppe 2 til 4. På diagrammet (Tabel 3) er de såkaldte 
»Leitformen« markeret, men egentlig er det kun fa af 
dem, der opfylder de krav, man umiddelbart ville stille til 
en type for at kunne benævne den ledetype.

De enkelte kombinationsgrupper beskrives, specielt 
udbredelsen. Der kan ikke opstilles almengyldige stilisti
ske beskrivelser af fiblerne i de forskellige faser på grund 
af den store formrigdom, men visse hovedretningslinier 
opstilles dog.

Efter denne omfattende gennemgang af det norske 
materiale foretages lignende kronologiske analyser af de 
øvrige geografiske områder, dog i langt mindre målestok 
på grund af materialets begrænsede omfang og/eller 
mangel på fundsammenhænge.

Særdeles nyttige, også i andre henseender, er ny-bear- 
bejdningen af nordtyske gravpladser som Pritzier 
(Mecklenburg), Perdöhl (Mecklenburg), Preetz (Hol
sten) m.m. Den udførlige bearbejdning af Pritzier, hvor 
fibelmaterialet udvides med lerkar, redskaber, dragttil
behør og smykker, synes dog ikke at frembringe resulta
ter, der rækker videre end tidligere erfaret vedrørende 
f.eks. fiblernes indbyrdes rækkefølge i yngre romertid. 
Den meget findelte kronologi, der opstilles for fiblerne på 
Perdöhl-pladsen ud fra horisontal stratigrafi, synes ikke 
rigtig bekræftet i det ledsagende bæltegarniture, der vir
ker ret ensartet. På Kontinentet indtager Mecklenburg 
dog fortsat den vigtigste position for arbejder omkring 
den relative tidsfølge blandt de korsformede fibler ud fra 
analyser af store gravfelter.

Det engelske materiale kan på grund af fundomstæn
digheder hverken analyseres som de norske sluttede 
gravfund eller ud fra store gravfelter, som tilfældet er i 
Nordtyskland. I virkeligheden er yderst fa fund date
ringsmæssigt anvendelige, specielt spiller Dorchester 
grav 2 og Little Wilbraham grav 133 en stor rolle. Date
ringer baseret på det engelske materiale ud fra korsfor
mede fibler bliver derved særdeles begrænset.

En vigtig del af bogen udgøres af afsnittene »sammen
lignende kronologi« (Vergleichende Chronologie) og 
»absolut kronologi« (Absolute Chronologie). Afsnittene
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vidner om meget stort kendskab til nordeuropæisk mate
riale, selv om en række passager er meget svære at følge. 
Flere steder gennemgås beviskæder for forskellige gen
standes tidsstilling, der kunne være gjort betydeligt kor
tere eller være erstattet med en henvisning. Således und
res man over en ret lang analyse af hagekorsfiblernes 
tidsstilling, der kunne være erstattet med en henvisning 
til S. Thomas’ artikel i Berliner Jahrbuch für Vor- und 
Frühgeschichte Bd. 7 1967, eller problemer omkring nå
le, der er udførligt behandlet i B. Beckmann’s artikel i 
Saalburger Jahrbuch 23 1966.

En række af de kronologiske ræsonnementer kan jeg 
dog ikke undlade at påtale, dels af principielle, dels af 
konkrete årsager. En række af paralleliseringerne mellem 
sluttede fundkomplekser foretages ud fra en enkelt gen
stand i hvert kompleks uden nogen nærmere redegørelse 
for de øvrige genstandes tidsstilling. Eksempler er bl.a. 
Varpelev-fundet, der p.g.a. en hårnål sammenlignes med 
Nyrup, eller hvorledes Åk- og Nyrupgravene, begge med 
en femarmet hagekorsfibel, kan forrykke dateringen af de 
firarmede hagekorsfibler og gøre dem senere i tid end hos 
Eggers, er uklart. Ræsonnementerne i denne del af bogen 
kan være vanskelige at følge, idet der springes fra fund til 
fund, der knyttes sammen ved enkelte træk, hvis lighed 
man ikke altid kan være enig i. Nyrupgravens guldved
hæng har f.eks. intet formmæssigt eller tidsmæssigt at 
gøre med Skrerosgravens korsformede bronzeblikved- 
hæng. Sætrangfiblen er trods alt så forskellig fra mel
lemeuropæiske fibler med tvedelt bøjle, at disse ikke kan 
bruges som argument for at rykke hele Sætrangfundet 
ned i tid. Samme betragtninger kunne gøres vedrørende 
f.eks. Foss- og Moldestad-gravenes sværdbeslag.

De ting, man således kan rette indvendinger mod, er 
kun en mindre del af det store materiale, afsnittet rum
mer.

Ud fra iagttagelserne omkring den relative kronologi 
udarbejdes en absolut kronologi. De ældste korsformede 
fibler på Kontinentet dateres til kort efter midten af 4. 
årh. e.Kr., hvilket man kan være enig i ud fra Reich- 
stein’s definition af en korsformet fibel. Langt vanskelige
re er dateringen af de yngste korsformede fibler; hoved
parten er ældre end tidlig stil I (beg. ca. 500 e.Kr.), men 
enkelte går efter Reichstein op i 6. årh.

Som periodebetegnelse anvendes for gruppen ældre 
korsformede fibler C3/D1, til de yngre D2 og de sene D3. 
De seneste angelsaksiske typer fra 6. årh. e.Kr. betegnes 
D3/E1.

De tidlige former C3/D1 af de korsformede fibler har 
en vid udbredelse over det nordeuropæiske område, det 
er overregionale standardformer; men af disse opstår 
hurtigt lokalformer. Fiblerne understreger Nordsøens 
betydelige rolle for forbindelse områderne imellem, især i 
fase C3/D1, men også senere; forbindelserne bliver dog 
endnu tydeligere, hvis andre fundgrupper blev taget med 
i betragtning.

Efter bogens tekst følger 43 sider katalog over de kors- 
formede fibler ordnet efter lande, med litteratur og 
tavle-henvisninger. Dernæst fundliste over Nydamfibler 
og ligearmede fibler, sammenligningslister mellem mu
seums- og katalognumre, litteraturforkortelser, geogra
fisk stikordsregister og almindeligt stikordsregister. Sid

ste del af bogen omfatter 144 plancher samt 5 kort, der 
illustrerer dels totaludbredelsen af de korsformede fibler, 
dels ledeformerne for de faser i fiblernes udvikling, Re
ichstein udskiller (C3/D1, D2, D3). I denne sidste del af 
bogen savnes blot en litteraturliste, ellers er alt gjort for 
at lette anvendelsen af kataloget.

Reichstein’s bog har været ualmindelig længe under 
udgivelse, og der har endog været henvist til den hos 
arkæologer, inden den forelå færdig. Men det er en sær
deles pæn og nyttig bog, der nu foreligger trykt. Den er 
særdeles omfattende i sit materialeindhold og vil uden 
tvivl blive anvendt både på grund af sine egne resultater 
og konklusioner og givet også som et uhyre nyttigt kata
log, ud fra hvilke andre problemstillinger kan rejses og 
belyses.

I så omfattende en bog vil der naturligvis altid være 
forskellige punkter, metodiske såvel som konklusioner, 
man kan være uenig med forfatteren i, og som det er en 
anmelders pligt at gøre opmærksom på, men det betyder 
ikke, at andre ikke kan have en anderledes opfattelse.

Anmeldelsens indvendinger må dog på ingen måde 
overskygge det store og meget nyttige arbejde, der her er 
fremlagt med katalog, billedmateriale o.s.v., der gør et 
hidtil meget vanskeligt materiale lettere tilgængeligt.

Ulla Lund Hansen

Saxostudier. Saxo-kollokvierne ved Køben
havns Universitet. Redaktion: Ivan Boserup. 
Museum Tusculanum, København, 1975. 
200 s., 8 tvlr., kr. 35,00.

Det er nu over et halvt århundrede siden, nogen har givet 
en samlet behandling af Saxo, og en ny er måske knap på 
trapperne. Mange mindre arbejder om specielle proble
mer vidner dog om, at forskningen nu er kommet sig af 
det chock, som Curt Weibull gav den i 1915. Saxo kan 
ikke længere danne udgangspunkt for en fremstilling af 
Rigets historie, som Steenstrup lod ham gøre, men vi kan 
naturligvis ikke blot lade ham være afskaffet. Saxo-kollo- 
kvierne, som i efteråret 1969 og foråret 1970 afholdtes på 
Københavns Universitet, er udtryk for den erkendelse, at 
nye veje må betrædes, og at nye indfaldsvinkler til Saxo 
kan findes, hvis man lægger kræfterne sammen på tværs 
af de traditionelle faggrænser. Bindet rummer tyve ind
læg, efterfulgt af diskussioner, og de er grupperet om 
hovedemnerne »Genre, datering, overlevering«, »Sprog, 
stil, forbilleder«, og »Tendens, metode, kildeværdi«. Til
sammen giver de udmærket hvad udgiveren tilsigter: en 
indføring i de centrale spørgsmål og stridspunkter, samt 
det indtryk, at der er en række utilstrækkeligt belyste 
problemer i Saxo-forskningen. Det er vanskeligt at frem
hæve enkelte indlæg frem for andre. Anmelderen må dog 
bekende sin sorg over at se, at Jørgen Raasteds idé om 
Saxo’s benyttelse af Justin-håndskriftet i Det kongelige 
Bibliotek ikke viste sig holdbar: det indlæg var en perle af 
inspiration og engagement på kollokviet. En side af Saxo, 
som historikere også bør interessere sig grundigere for 
end hidtil, anvises af Niels Haastrup, der analyserer
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Knud Lavards berømte forsvarstale som et stykke retorik 
ud fra den antikke lære om status.

Der er ikke tvivl om, at sådanne kollokvier er nyttige; 
deltagerne har kunnet lære meget ved denne udveksling 
på tværs af faggrænser, og det samme kan læseren af de 
nu trykte indlæg. Men ved en bevidst indsats fra delta
gerne kunne et sådant foretagende lige så utvivlsomt gø
res endnu mere givende. Et blik på diskussionsreferater
ne afslører, at nok har folk af vidt forskellige fag her 
siddet og hørt på hinanden, men de har ikke rigtig fået 
hinanden i tale. Mest påfaldende er det nok for histori
kerne; kun en enkelt af dem har i nævneværdigt omfang 
fremkaldt andre end historikere som diskussionsdelta
gere.

Niels Lund

Anders Bjørn, Nils Engberg, Sanne Engquist, Peder 
Fuglsang, Connie Hinsch, Birgitte Kjær, Hanne 
Lykke-Meyer, Anders Møller, Magnus Hølzner 
Olsen: Ugift eller lykkelig. Kvinden i 15-1600 
tallet. Gyldendal, 1974. 125 s., ill., kr. 36.

Sommeren 1972 arrangerede en gruppe historiestude
rende med arbejde på Nationalmuseet en særudstilling i 
2. afdeling med titlen: Ugift eller lykkelig. Udstillingen 
blev bagefter »oversat« til bogform under samme titel, og 
denne tilblivelseshistorie præger det lille værk på godt og 
ondt. Billeder og genstande har i høj grad været bestem
mende for tekstens struktur, der altså er sekundær, og 
efter anmelderens mening noget forvirret. Hovedindhol
det er en gennemgang af den danske almuekvindes liv fra 
vugge til grav, opdelt i tre hovedafsnit: Før ægteskabet, 
Den gifte kvinde, Den ugifte kvinde. Indenfor disse afsnit 
veksler information, billedkommentarer og forfatterbe
tragtninger i en lidt tilfældig rækkefølge. Den for spar
somme litteraturhenvisning gør et grundigere arbejde be
sværligt. M en, når dette er sagt skal det sandelig også 
frem, at bogen er velskrevet, utroligt spændende illustre
ret og meget fornuftig. Den er stærkt præget af forfatter
nes engagement i kvindefrigørelsen og skal betragtes som 
en hjælp til at forstå og forandre kvinders vilkår idag. I 
afslutningen ridses udviklingen i kvindens historie op fra 
1500 til idag og det konstateres, at kvinders forbedrede 
materielle vilkår, deres øgede økonomiske selvstændig
hed ikke er = lykke. Det materielle konkurrencesamfund 
har følgesygdomme som rammer den gifte kvinde hårdt. 
Hvordan vi skal helbrede samfundet er et problem for 
begge køn!

Bogen har alle forudsætninger for at interessere og 
glæde et bredt publikum, og som appetitvækker til arbej
de med emnet må den være glimrende i gymnasiet og 
HF.

Nanna Damsholt

Jørgen H. Barfod: Niels Juel. Liv og gerning. 
Universitetsforlaget i Aarhus. 1977, 412 s., 
ill., m. indeks, kr. 92.

I 1974 udsendte F. Askgaard sit storværk om »Kampen 
om Østersøen 1654-60«, hvor et vældigt kildemateriale 
gav grundlag for en behandling af de danske sømilitære 
forhold i denne periode og deres betydning for de uden
rigspolitiske mål. Nu er den danske marinehistorie blevet 
beriget med et andet stort værk, som på en måde er en 
fortsættelse af Askgaards værk -  samt af marinehistorike- 
ren H. D. Linds bøger om den danske flåde i 1500- og 
1600-tallet frem til 1670. Dette værk er marinehistorike- 
ren, lektor Jørgen H. Barfods bog om søhelten Niels Juel. 
I betragtning af, at dansk marine- og søkrigshistorie har 
været genstand for en videnskabelig udforskning af meget 
beskedent omfang, kan det egentlig ikke undre, at søoffi
ceren Niels Juel først nu er blevet genstand for en mono
grafisk behandling ud fra primære kilder. Den store lig
prædiken, som blev udarbejdet ved Niels Juels død har op 
til vore dage udgjort en fyldig biografi over søhelten med 
mange detailoplysninger. Enkelte andre biografier har 
siden set dagens lys, bl.a. H. G. Gardes fra 1842, som i 
høj grad har præget opfattelsen af søhelten op til vore 
dage. Barfods bog er imidlertid den første større, veldo
kumenterede biografi over Niels Juel. Barfod har nu i 
mange år arbejdet med emnet, idet opgaven med at be
skrive Niels Juels liv og gerning blev overdraget ham, da 
han i 1947-54 var knyttet til marineministeriet som hi
storiker. Der var imidlertid ingen midler til at udgive det 
udarbejdede manuskript. Barfod har siden arbejdet vide
re med emnet med udgangspunkt i de den gang foretagne 
studier. Således udsendtes i 1952 bogen »Slaget i Køge 
Bugt den 1. juli 1677« i Marinehistorisk Selskabs skriftse
rie, i 1961 offentliggjordes en undersøgelse af »Admiral 
Niels Juel -  til lands« og i 1963 kom den meget nyttige 
oversigt »Orlogsflåden på Niels Juels tid 1648-1699«, li
geledes i Marinehistorisk Selskabs skriftserie. Bl.a. til
skyndet af, at det i 1977 ville være 300-året for slaget i 
Køge bugt, har Barfod nu omarbejdet det oprindelige 
manuskript til den form, som det nu foreligger trykt i.

Barfod gør opmærksom på, at der faktisk ingen privat 
korrespondance findes bevaret efter Niels Juel. Dette gør 
det selv sagt meget vanskeligt at trænge dybt ind i selve 
personligheden Niels Juel. Dette sammenholdt med Niels 
Juels meget centrale placering i søetaten over en meget 
lang årrække 1656-97 har gjort, at bogen i flere henseen
der har udviklet sig til en almindelig tidshistorisk skil
dring af flåden »på Niels Juels tid« i højere grad end til en 
biografi i traditionel forstand. Man far en indgående 
skildring af det miljø, som Niels Juel har bevæget sig i, 
uden det har været muligt at anbringe personen Niels 
Juel i dette sceneri. Dette gælder især den første del af 
bogen, som nærmest må karakteriseres som en »indirekte 
biografi«, hvor man kan læse adskillige sider igennem 
uden at støde på Niels Juels navn eller en direkte tilknyt
ning til ham. Dette anføres, fordi bogen i det ydre giver 
indtryk af at være en biografi, således som vi normalt 
kender det, men bogen giver altså i virkeligheden meget 
mere.
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Efter at have skildret det miljø, som Niels Juel voksede 
op i, et miljø, som var den gamle danske adels, magtfak
toren i Danmark-Norge frem til 1660, redegør Barfod for 
Niels Juels indtræden i søetaten i 1656 efter at have faet 
sin sømandsmæssige uddannelse i den hollandske flåde, 
som den gang var et forbillede for den dansk-norske. 
Barfod giver en udmærket oversigt over de administrati
ve ændringer efter 1660 og peger her meget rigtigt på den 
acceleration, som søetatens anliggender far fra begyndel
sen afåret 1663. Marinehistorikeren P. Hoick mente i sin 
bog om Cort Adeler, at det var denne, der var primus- 
motor i den øget aktivitet, men i modsætning hertil gør 
Barfod opmærksom på -  i lighed med H. D. Lind -  at 
Adeler først tiltræder som medlem af Admiralitetet i 
august 1663, og at interessen derfor i højere grad bør 
samle sig om købmanden J. Trellund, der bliver admira
litetsråd den 8. januar 1663. Barfod har gennemgået ad
miralitetsprotokollerne 1663-72 og opnoteret, hvor man
ge møder de forskellige admiralitetsråder har deltaget i i 
dette tidsrum (p. 108). Oversigten er interessant. Den 
viser bl.a. Niels Juels store flid, men måske burde der 
have været anført, hvor mange møder, der i alt blev af
holdt de anførte år. Desuden mangler J. Trellund helt. H. 
D. Lind anførte om J. Trellund (i Tidsskrift for Søvæsen 
1922), at denne fik udnævnelse i januar 1663, men aldrig 
synes at have modtaget bestalling, ligesom Lind heller 
ikke er i stand til at anføre, hvor længe -  og om overhove
det -  han gjorde tjeneste i Admiralitetet. Barfod far 
imidlertid ikke opklaret dette interessante spørgsmål om 
Trellunds virke, hvilket har betydning ved vurderingen 
af forholdene i 1663.

Det plejer at anføres, at Niels Juel blev forbigået to 
gange; den første gang i 1663, da Cort Adeler blev ud
nævnt til generaladmiralløjtnant og operativ leder af flå
den, og anden gang i 1676, da Gornelis Tromp blev 
dansk generaladmiral. For at forstå disse forhold skal 
man være klar over, at der i sidste del af 1600-tallet rase
de en stadig strid mellem de hollandske og de indfødte 
søofficerer i den danske og norske flåde. Niels Juel blev 
efterhånden i sine virkeår personifikationen af det danske 
parti. Omkring forholdet til Cort Adeler viser Barfods 
undersøgelser, at disse to mænd tilsyneladende har haft 
et udmærket samarbejde og intet tyder på, at Niels Juel 
skulle have følt sig forbigået ved Cort Adelers udnævnel
se. Niels Juel havde ganske vist været admiral på dette 
tidspunkt i 7 år, men var et uskrevet blad i forhold til den 
europæisk kendte Cort Adeler. Derimod fremdrager 
Barfod citater fra breve fra Niels Juel, der viser, at han 
følte sig skuffet, da Cornelis Tromp blev udnævnt, men at 
han agtede at bære skuffelsen med værdighed og stadig 
tjene sin konge fuldtud. Selv om Niels Juel først efter 
1683 ved Henrik Bielkes død blev den øverste formelle 
leder, må han allerede fra Gornelis Tromps afgang i 1678 
betragtes som den stærke mand i flåden, der i høj grad 
prægede udviklingen.

Man får i Barfods bog en udmærket gennemgang af 
søkrigsbegivenhederne 1676—79. Herunder kommer Bar- 
fod ind på Niels Juels administration af Gotland, no
get, der ikke hidtil har været særlig fyldigt eller tilfreds
stillende behandlet i fremstillinger om denne periode. I

forbindelse med søkrigen kommer Barfod naturligvis og
så ind på slaget i Køge Bugt. Omtalen af dette søslag er 
vel nok bogens eneste svage punkt. Man far nemlig ikke 
noget indtryk -  hverken gennem teksten eller de tilhø
rende noter -  af hvor omdiskuteret forløbet af dette slag 
er i den marinehistoriske litteratur. Dette er uheldigt, når 
Barfods fremstilling af slaget, som er identisk med den 
fremstilling i hans bog om slaget fra 1952, har været 
angrebet stærkt af marinehistorikeren P. Hoick. Ligele
des er der efter 1952 fra den norske marinehistoriker O. 
Bergersen fremkommet en redegørelse for slaget, som på 
en række punkter adskiller sig fundamentalt fra Barfods 
fremstilling. Der henvises i noterne en passant til Hoick 
og Bergersen, men den ikke-marinehistorisk kyndige læ
ser vil utvivlsomt fa det indtryk, at Barfods skildring af 
slaget i bogen om Niels Juel er udtryk for den gængse 
opfattelse. Barfod giver fejlagtigt læseren indtryk af 
forskningsmæssig idyl omkring slaget i Køge Bugt. Gan
ske vist var dette slag vel nok højdepunktet i Niels Juels 
karriere, men det var trods alt kun én begivenhed blandt 
mange i admiralens liv, derfor vil det føre for vidt at gå i 
detaljer omkring dette slag. Det skal blot her anføres, at 
det virker ejendommeligt, at Barfod stadig mener, at det 
var Niels Juels sekretær, der kom ombord på det svenske 
skib DRAKEN umiddelbart efter grundstødningen og 
den efterfølgende nedkæmpning (s. 190), når det klart 
fremgår af det såkaldte Tryggevældeforhør, der blev af
holdt omkring begivenhederne omkring DRAKEN, at 
den »tyske sekretær«, som omtales i forhørerne, ikke er 
den samme som »Niels Juels sekretær«, der ikke var med 
i begivenhederne, men blot overværede de afholdte for
hør. Dette har P. Hoick påvist i Tidsskrift for Søvæsen 
1953 p. 520. Endvidere fremgår det af note 43 i kap. 9, at 
Barfod betegner de samtidige relationer, der udsendtes 
henholdsvis på dansk og på tysk som sekundære kilder og 
derefter i note 51 gør opmærksom på, at det såkaldte 
gennembrud, som Niels Juel skulle have foretaget under 
slaget, kun omtales i de samtidige relationer, hvilke Bar
fod altså betegner som sekundære. Det forhold synes ikke 
klart belyst metodisk. Over for s. 192 vises en skitse, som 
er nytegnet til denne bog, idet den adskiller sig lidt fra de 
øvrige skitser, som Barfod tidligere har offentliggjort. Der 
henvises imidlertid intet steds i teksten til denne skitse i 
forbindelse med omtalen af slaget, hvad der ville have 
været rimeligt og praktisk, idet den, således som den 
fremtræder, ikke er umiddelbart forståelig for læseren.

Efter gennemgangen af søkrigen og Niels Juels rolle i 
denne giver Barfod en skildring af, hvorledes livet gik 
videre i den dansk-norske søetat, og hvorledes Niels Juel 
bl.a. på grund af den formue, han fik gennem de prise- 
penge, der tilkom ham fra de mange erobrede skibe, fik 
lejlighed til at hellige sig sin vistnok eneste passion, nem
lig godsdrift. Barfod fremhæver, at Niels Juel adskilte sig 
fra de andre højtstående søofficerer ved ikke at interesse
re sig synderlig for rederivirksomhed, således som de an
dre gjorde, men at han i stedet interesserede sig for gods- 
drift. Resultatet heraf var søheltens erhvervelse af godset 
Valdemar Slot på Tåsinge.

For perioden efter 1678-79 fortæller Barfod ligeså me
get om Niels Juel som om flådens øvrige historie. Vi far
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mange detaljer fra 1680ernes store flåderustninger og til
nærmelserne til Sverige, noget der turde være forholdsvis 
ukendt.

Barfods bog er den første større, veldokumenterede om 
søhelten Niels Juel. Den er i sig selv en kraftpræstation 
gennem de mange kilder, der er gennemgået. Det skal i 
denne forbindelse bemærkes, at Barfod i en lang række 
tilfælde på fortræffelig måde har gjort brug af de uden
landske gesandters indberetninger om forholdene i Dan
mark til at belyse udviklingen. Benyttelsen af denne kil
degruppe er en god idé og giver mange interessante op
lysninger til f.eks. de marinehistoriske forhold. Bogen 
fremtræder i det ydre som en biografi, men giver som 
anført meget mere, ja  kan måske rettere betegnes som en 
tidshistorisk gennemgang af den dansk-norske flåde i sid
ste halvdel af 1600-tallet. Selv om vi nu har en veldoku
menteret redegørelse for Niels Juels liv, som giver mange 
nye detaljer, kan man næppe sige, at Barfods bog har 
ændret vores hidtidige opfattelse af Niels Juel, som tidli
gere bøger har berettet om i hovedtræk. Niels Juel er 
stadig en af de store skikkelser i Danmarks historie, og 
Barfods bog bekræfter dette. Samtidig har den marinehi
storiske litteratur fået et nyt hovedværk.

I forbindelse med denne anmeldelse skal det nævnes, 
at samtidig med udsendelsen af denne bog har Barfod 
faet den gode idé i Marinehistorisk Selskabs skriftserie at 
udsende en lille bog om Niels Juel på engelsk. I sit ind
hold er den et kort resumé af den her anmeldte bog. Det 
må håbes, at dette initiativ vil blive efterfulgt ved lignen
de kommende udgivelser ikke alene inden for dansk ma
rinehistorisk litteratur, men også inden for andre histori
ske forskningsfelter, således at den danske udvikling kan 
indgå i større oversigter på hovedsprogene.

Hans Chr. Bjerg

Lars Friis: Gemmemøbler. Kister, skabe, skuf
femøbler og chatoller på Frilandsmuseet ved 
Sorgenfri. Mit einer deutschen Zusammen
fassung. 111., 126 s., kr. 46.

Blandt Nationalmuseets mange skønne og oplysende 
publikationer indtager Lars Friis: Gemmemøbler en helt 
selvfølgelig plads. Vel var bondens møbler få i det 17., 18. 
og til dels det 19. århundrede med, men en del af dem 
tåler i andre henseender udmærket en sammenligning 
med en senere tids bohave. Landboerne og naturligvis 
især landhåndværkere havde selv formet dem og præget 
dem. I indledningen til sin bog, der er dobbeltspaltet og 
rigt illustreret, har museumsinspektør Lars Friis givet et 
rids af datidens bondehuse og påvist interessante lands
delsforskelligheder. Han skildrer tilsidst øverstestuen el
ler hvad det kolde rum nu hed, som bl.a. var opbevarings
sted for de møbler, der gemte kisteklæder, sengelinned og 
dyner. I de ældre tider købte bønder sjældent nyt, men lod 
eget træ og hjemmeavlet hør og uld forarbejde. Lars Friis 
fortæller, hvorfor man gemte, hvad man gemte og hvordan. I 
stil er danske gemmemøbler påvirket udefra, ikke mindst 
fra frisisk og hollandsk område. Fra Fjold i Sydslesvig

stammer en renæssancekiste (ca. 1625-50), der er i slægt 
med andre i Slesvig og Nordtyskland. Eg, men også fyr 
var almindeligt materiale. Indtil i 1700-tallet havde ikke 
blot mere velhavende bondefamilier, men også mange 
adelige kister med jernbeslag. I en tidligere tids røgfyldte 
stuer var malede møbler mindre almindelige, men efter 
at skorstene var indført, kom der liv i bondestuerne; nye 
farver bidrog i 1700-tallet til de senere så højt værdsatte 
»almuefarver«. Som iøjnefaldende farveillustrationer ser 
man i bogen enkelte af de gamle malede kister med nav
netræk og årstal, et skab med rigtblomstrende ranker og 
en fyrretræs dragkiste med bladkranse. Ved de allerfleste 
gemmemøbel-illustrationer må man mere nøjsomt glæ
des over form og stil. Kommoder var ikke vidt udbredte i 
Danmark, mest fandtes de »i miljøer, der var under ind
flydelse af borgerlige indretningsidealer«, altså bykultur.

Møbelhistorie er en del af den kulturhistorie, der for
tæller om slægternes liv under forandringens lov. Man 
lærte at indrette sig, også med brandfare for øje. I Nord
slesvig har anmelderen set en smuk gammel kiste, der 
som det eneste møbel blev reddet ved en gårdbrand i 
dette århundrede.

»Gemmemøbler« er en god og velskrevet bog, nyttig 
for den, der interesserer sig for særlige sider af vort bon
desamfunds udvikling gennem flere århundreder.

Fridlev Skrubbeltrang

Minna Kragelund: Navneklude. Undervisning i 
håndarbejde ca. 1750-1900. Nationalmuseets 
forlag 1977. 108 sider, ill., kr. 48.

Etnologen Minna Kragelunds bog om navneklude er delt 
i to afsnit således, at den første halvdel af bogen om
handler skoleforhold, miljø og håndarbejdsundervisnin- 
gens placering i årene 1800-1850. Anden halvdel af bo
gen består af 50 kommenterede illustrationer af læreklude 
udført af piger i 8-14 års alderen. Illustrationerne gengi
ver læreklude fra årene 1750-1900. Bogen skal ses i sam
menhæng med et pædagogisk fremstød fra museets side, 
idet der er lavet studiekasser i tilknytning til bogen, som 
kan rekvireres fra museet.

Materialet til de skolemæssige forhold er hentet fra 
skoler i og omkring København. Forfatteren anvender 
bl.a. de årlige skoleberetninger fra de kommunale skoler 
samt skoleplaner og regnskabsbøger fra privatskolerne.

Det påpeges indledningsvis, at skolevæsenet i Køben
havn var kaotisk i begyndelsen af det 19. århundrede, der 
manglede simpelthen både skoler og kvalificerede lærer
kræfter. Så sent som i 1820erne og 1830erne kom antallet 
af ikke underviste børn nogle år over et tusinde, (s. 12). 
For at afhjælpe mangelen på skoler oprettede velgørende 
selskaber skoler for både middelklassens og de fattige 
folks børn. De velståendes børn blev i langt overvejende 
grad derimod undervist i hjemmene.

Fra slutningen af 1700-tallet stammede de såkaldte 
Arbejds- og Læseskoler, i hvilke fattige børn om formid
dagen fik et par timers undervisning i religion, regning, 
skrivning og læsning. Resten af dagen til kl. ca. 20 til-
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bragte børnene i arbejdsskolerne med lettere håndarbej
de såsom spinding af uld og hør, syning, strikning og 
lapning. En stor del af materialerne hertil blev leveret fra 
fabrikanter eller familier ude i byen. Det færdige arbejde 
leveredes så tilbage, og der blev afregnet. På nogle skoler, 
især hærens og søværnets, forarbejdedes bl.a. klæder til 
soldaterne, (s. 18) En del af fortjenesten tilfaldt som regel 
børnene selv i form af konfirmationsudstyr, når de forlod 
skolen. En anden del af pengene gik i skolens kasse og 
eller til lærerens løn. Der var således flere formål med de 
fattige børns arbejde. 1) De skulle lære forskellige hånd
arbejder. 2) Ophjælpe den indenlandske manufaktur. 3) 
Tjene nogle penge til skolen og til deres eget ophold og 
senere udstyr. 4) Og det ikke mindst væsentlige de var 
beskæftiget og under opsyn.

Fremstillingen af de mange og stadig bevarede nav
neklude var en mere luksusbetonet form for håndarbejde, 
som langt fra alle børn nåede at fremstille, (s. 5). Var det 
mon ikke også netop, navnlig middelklassens børn der 
fremstillede disse navneklude, der senere bl.a. kunne 
danne grundlag for navnetrækkene på de unge pigers 
udstyr? I afsnittet om »Klager og Påbud« s. 27f vidner 
udsagnene om, at kildematerialet fortrinsvis stammer fra 
middelklassemiljøer. Det gælder f.eks. når der klages 
over, at eleverne tager håndarbejderne med hjem, hvor 
de bliver gjort færdige af familierne. Ligeledes når der er 
tale om lærerindernes klager, der gik ud på, at eleverne 
kom med så mange og forskellige ønsker hjemmefra, at en 
fælles undervisning var umulig at gennemføre.

I slutafsnittet giver Minna Kragelund på grundlag af 
annoncer i Adresseavisen et indtryk af, hvad en pige 
kunne bruge sine håndarbejdsfærdigheder til, når hun 
kom ud af skolen. Den enlige kvinde havde ikke mange 
andre muligheder for at skabe sig en eksistens end at sy 
for folk eller at søge ophold hos en familie, og der gå til 
hånde i husholdningen. At det ikke har været helt let at 
skaffe sig ophold på denne måde, vidner annoncer hvori 
kvinder anfører, ». . . at Løn forlanges ikke, men kun god 
Omgang«. Udover disse mere eller mindre attraktive 
stillinger i private hjem, kunne en kvinde blive specielt 
oplært og ansat på småfabrikker indenfor klæde- og tøj
fremstillingen.

Forfatteren lader sin konklusion (s. 47) munde ud i en 
konstatering af »at der i tiden 1800-1850 stort set er sket 
en indskrænkning af timeantallet i håndarbejde i skolerne 
både for fattige- og bedrestillede folks børn«. Dette er 
også, hvad der er dokumenteret ud fra det fremlagte ma
teriale, men når forfatteren søger at forklare begrundel
sen for indskrænkningen af håndarbejdstimerne, synes 
forfatteren i alt for høj grad at vurdere ud fra forhold i 
sidste halvdel af det 19. århundrede, med vægt på årene 
op imod 1900-tallet. Det nævnes således, at indskrænk
ningen af håndarbejdstimerne i de fattiges skoler dels 
skyldes, at det ikke længere var skolernes første formål at 
beskæftige de ellers omstrejfende børn, og dels at det 
tiltagende antal maskiner betød, at der ikke mere var 
brug for de mange hænders arbejde. Og for de bedrestil- 
ledes børn argumenteres der for, at formindskningen af 
håndarbejdstimerne skyldes, at det større udbud af fær
dig fremstillede varer betød, at det ikke længere var nød
vendigt at være selvforsynende. Og at hele debatten om

kring kvindens stilling bl.a. førte til, at man efterhånden 
betragtede hende som et væsen, der også kunne have 
evner og behov for boglig oplæring. Her må det være på 
sin plads at fremhæve, at industrien næppe var særlig 
fremskreden o. 1850 og, at børnearbejde også indenfor 
tøjfremstillingen fortsatte langt ned i det 19. årh. Endelig 
virker det ikke særlig overbevisende, når forfatteren 
fremhæver debatten om kvindens stilling før 1850 som 
begrundelse for indskrænkningen af de kvindelige sysler. 
Hvis der overhovedet var en debat om kvindens stilling 
før 1850, så var den næppe så højrøstet, at den kan have 
påvirket skoleplanerne.

Med langt mere overbevisning kunne forfatteren have 
argumenteret med påvirkningen fra skoleloven af 1814 og 
reformen af Borger- og Almueskolevæsenet i København 
i 1844 og debatten om skolereformen i tiåret 1834—44, 
som det fremgår af Joakim Larsen: Bidrag til Kjøben
havns offentlige Skolevæsens Historie. (1881) Håndar- 
bejdsundervisningen var ikke påbudt i skoleloven af 
1814, men derimod kun nævnt som noget der burde og 
kunne finde sted. Reformen i 1844 betød, at der blev 
gennemført en langt større enhed og kontrol med både de 
offentlige og de private skoler i hele københavnsområdet. 
Fagkredsen blev udvidet, og hvad vigtigt er i denne 
sammenhæng, håndarbejdsundervisningen blev lagt 
udenfor den befalede skoletid. Det ville derfor være mere 
naturligt at søge årsagen til indskrænkningen i antallet af 
håndarbejdstimerne i dette faktum.

Disse indvendinger til trods, skal det fremhæves, at der 
med denne bog er fremdraget et spændende materiale. 
Bogens righoldige illustrationer fremtræder meget tyde
ligt og navnekludene giver -  foruden et kulturhistorisk 
billede -  mange oplysninger af personalhistorisk art. En
delig er der med bogen bidraget til et billede af de sociale 
og undervisningsmæssige forhold i København i første 
halvdel af det 19. århundrede.

Bodil K . Hansen

Birte Broch: Kvindearbejde og Kvindeorganisering. 
Kvinder i konfektionsindustrien 1890-1914. 
196 s. SFAH skriftserie nr. 6, 1977, kr. 
45, (for medlemmer af SFAH kr. 38).

Kirsten Geertsen: Arbejderkvinder i Danmark 
1914-24. 159 s., SFAH skriftserie nr. 5. GMT, 
1977, kr. 35.90.

Fra Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie 
foreligger der to bøger, hvor arbejdsvilkår for de kvinde
lige byarbejdere sættes i centrum. Trods det, at kvinder 
fungerer som en selvstændig gruppe, jævnfør den klassi
ske opdeling i faglærte, ufaglærte og kvinder og det fak
tum, at vilkårene for mænd og kvinder indenfor arbejder
klassen var helt forskellige, er undersøgelser der berører 
kvindelige arbejderes forhold et stærkt underprioriteret 
emne indenfor den historiske forskning. Den mangelfulde 
forskning indenfor dette felt kan bl.a. skyldes, at kvinder
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kun i begrænset omfang fremtrådte i offentlige forsamlin
ger, at de sent organiserede sig, og at de i det hele taget 
mest virkede i ly af familien. De to foreliggende værker 
viser imidlertid, at der er muligheder for at beskæftige sig 
med kvindevilkår og -organisation samt at fa et indtryk af 
de faktorer, der havde indflydelse på den kvindelige 
selvforståelse.

Birte Broch behandler arbejdsvilkårene indenfor kon
fektionsindustrien i København og foretager en analyse 
af organisationsgraden og -dannelsen i tiden 1890-1914. 
Den nyere historiske forskning har placeret det in
dustrielle gennembrud indenfor 1890erne. Også indenfor 
konfektionsindustrien var denne periode en opgangstid. I 
den omhandlede periode udgjorde kvinderne ca. 80 pct. 
af samtlige arbejdere indenfor konfektionsindustrien. Ar
bejdet krævede ingen eller kun en meget kort oplæring, 
og karakteristisk for denne erhvervsgren var det endvide
re, at arbejdet i langt den overvejende grad foregik som 
hjemmearbejde, på små systuer eller på hovedvirksom
hedernes værksteder fremfor på egentlige arbejdspladser. 
Denne form for industriarbejde lod sig gøre p.gr.a. en 
meget lav mekaniseringsgrad. Systuerne anvendte sam
me teknik som arbejdere i eget hjem, nemlig den hånd- 
drevne symaskine. Arbejdet fremtræder unægtelig mere 
som et håndværk, end som en egentlig industri, men 
dette klares i nogen grad ved at konfektion defineres som 

færdigsyede beklædningsgenstande, der er fabriksmæssigt 
fremstillet for et ukendt marked, (s. 23) Kvinderne inden
for denne erhvervsgren opnåede kun meget lave lønnin
ger for deres arbejde, begrundelsen herfor søges forklaret 
udfra en undersøgelse af tre faktorer nemlig, forsørgerbe
grebet, uddannelsesspørgsmålet og organisationsgraden.

Manden har traditionelt været tillagt forsørgerrollen, 
men rent faktisk kunne manden i mange tilfælde ikke 
forsørge familien alene. Kvinden blev derfor nødsaget til 
at søge et lønarbejde, og i forlængelse heraf defineredes 
kvindens løn som en ekstraindtægt, hvorved opfattelsen 
af manden som forsørger kunne fastholdes. Lønnen blev 
således fastsat efter familien som enhed, hvad der især fik 
uheldige følger for den enlige kvinde.

Konfektionsindustrien klarede sig i vid udstrækning 
med ufaglært arbejdskraft, og da den familiemæssige ar
bejdsdeling først og fremmest definerede kvinden i for
hold til arbejdet i hjemmet, var der ingen tilskyndelse til 
kvinderne om at erhverve sig en uddannelse. Og man 
kunne her tilføje vel også ringe økonomiske muligheder 
for kvinderne fra arbejderstanden til at erhverve en ud
dannelse.

Det udprægede hjemmearbejde indenfor konfek
tionsindustrien betød, at en stor del af kvinderne var 
isolerede og uden en frugtbar kontakt, der kunne have 
fremmet organisationsdannelsen, en organisation der på 
længere sigt kunne have forbedret lønforholdene. Den 
kvindelige arbejders vilkår hang dermed uafladelig sam
men med hendes status i familien, hvilket betød, at er
hvervsarbejdet kom til at fremstå som noget sekundært.

I sidste halvdel af bogen behandles organisationsfor
holdene. Materialet hertil er mangelfuldt, og der centre
res derfor omkring den gren af konfektionsindustrien, 
hvor kildematerialet flyder mest rigeligt, nemlig indenfor 
»De Kvindelige Herreskrædderes fagforening«, en for

ening der vidner om stor aktivitet. Internt afholdt for
eningen orienterende møder forud for fastlæggelsen af 
fagforeningens politik. Udadtil drev foreningen en opsø
gende virksomhed i form af personlige henvendelser til de 
enkelte syersker om optagelse, og endelig blev der afholdt 
offentlige møder med foredragsholdere fra bl.a. Dansk 
Kvindesamfund, Socialdemokratiet og fagbevægelsen. 
Foreningen så det som sin hovedopgave at arbejde for at 
forbedre lønforholdene og at fa afskaffet hjemmearbejdet. 
Foreningens medlemsbasis undersøges, og man bemær
ker, at langt de fleste medlemmer var gifte, og at hoved
parten dermed formodentlig har været beskæftiget i 
hjemmene. Som modstykke til denne fagforening var ar
bejdsgiverne organiseret i »Foreningen af Københavnske 
Fabrikanter af Herreskræddere«. Trods det, at de to 
parters interesser undertiden var sammenfaldende, kon
stateres det s. 123, at fabrikanterne til stadighed søgte at 
forringe syerskernes løn- og arbejdsvilkår, hvorfor fagfor
eningen måtte gribe korrigerende ind. De Kvindelige 
Herreskrædderes Fagforening var en aktiv og levedygtig 
forening. Blandt de kvindelige fagforeninger der danne
des i 1880erne overlevede kun denne og kvindeligt Arbej
derforbund, mens de øvrige enten blev slået sammen med 
mændenes organisationer eller blev opløst.

I det afsluttende kapitel vurderes de faktorer der var 
bestemmende for organiseringen af de kvindelige arbej
dere. Det konstateres at konjunkturerne ikke havde den 
afgørende indflydelse på organisationsgraden. Arbejds
situationen for de kvindelige herreskræddere var heller 
ikke umiddelbart fremmende for organisationen. A t det 
lykkedes de kvindelige herreskræddere at opretholde en 
funktionsdygtig fagforening kan ses udfra, at der bestod 
den afgørende forskel mellem herrekonfektion og de øvri
ge konfektionsfag, at herrekonfektion som det eneste fag 
også beskæftigede mænd. Hvis mændene overhovedet 
tålte de kvindelige arbejdere, var de interesseret i at 
støtte en organisering af kvinderne for, at disse ikke skulle 
fungere som løntrykkere. Dette sammen med en meget 
aktiv ledelse sikrede foreningens funktion.

I direkte tidsmæssig følge behandler Kirsten Geertsen 
arbejds- og livsvilkår for arbejderkvinder i Danmark 
1914-24. Undersøgelsen er i højere grad end den oven
nævnte tværgående, idet der fokuseres på at belyse flest 
mulige sider af disse kvinders tilværelse arbejdsmæssigt, 
økonomisk, socialt og juridisk på baggrund af den øko
nomiske og politiske udvikling i årtiet.

Indledningsvis påpeges det, at for manden betød indu
strialiseringen, at hans arbejdsområde blev overført til 
produktion udenfor hjemmet, mens dette kun var tilfæl
det for en del af kvindens traditionelle arbejds- og an
svarsområde.

Dette satte arbejderkvinderne i et både fysisk og psy
kisk dilemma. Fysisk, fordi arbejdet i hjemmet for de 
kvinder, der af økonomisk nød var tvunget ud på ar
bejdsmarkedet, nu måtte udføres som aften- og søndags- 
arbejde. Psykisk, fordi kvinderne nu havde ansvar for to 
geografisk adskilte områder samtidig, (s. 7). Bogens styr
ke er, at den søger at give en samlet vurdering af kvin
dens vilkår og arbejdssituation på de to arbejdspladser, 
nemlig den erhvervsmæssige sammenholdt med arbejdet 
indenfor familien udfra den synsvinkel, at kvindernes ar
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bejde i hjemmene var (er) af samme samfundsøkonomi
ske betydning som arbejdet på arbejdsmarkedet.

I et teoretisk afsnit uddybes denne påstand, ligesom 
der i et efterskrift i bogen svares på en kritik der har været 
rejst mod de problemer, der behandles i afsnittet. Kirsten 
Geertsen argumentere for, at enhver vare på samme tid 
både har en brugsværdi og en bytteværdi, dette gælder 
også for den menneskelige arbejdskraft. Hos den små
borgerlige familie (f.eks. håndværkeren) fremstilles pro
duktet arbejdskraft som en ren brugsværdi, en brugsvær
di som familien selv får det fulde udbytte af, da den selv 
ejer sine produktionsmidler og ikke behøver at sælge sin 
arbejdskraft. Hos arbejderfamilien produceres arbejds
kraften derimod som en vare med bytteværdi, idet fami
liemedlemmerne som besiddelsesløse er tvunget til at 
sælge deres arbejdskraft for at kunne leve.

Det er brugen af sine kræfter arbejderen sælger og som 
forbruges af den, der køber den. Ethvert forbrug kræver 
ny-produktion nemlig nøjagtig de kræfter af fysisk og 
psykisk art, som arbejderen hver dag sælger. Som maski
nen kræver tilførsel af strøm, olie etc. for, at dens kunnen 
er noget værd, må arbejderen for at kunne virke sørge for 
sin egen »vedligeholdelse«. I patriarkalske samfund kan 
han overlade den arbejdsmæssige side af sagen til sin 
kone. Men som påpeget af K.G. har ingen økonomer 
interesseret sig for længden af kvindens arbejdsdag, som 
producent af arbejdskraft, som en afgørende faktor ved 
bestemmelse af værdien »varer« (= arbejdskraft). Sælges 
arbejdskraften under sin værdi (=  familiens livsfornø
denheder) må familien sælge mere arbejdskraft (begge 
må arbejde ude) for at fa de samme livsfornødenheder i 
bytte. Og produktionen af varen arbejdskraft bliver til 
aften- og søndagsarbejde. Det er ud fra denne synsvinkel, 
at K.G. hævder, at også den hjemmearbejdende hustru 
kan siges at skabe værdier for den samfundsmæssige pro
duktionsproces.

Arbejderkvinderne fulgte i første række deres egne 
hidtidige arbejdsområder ud på arbejdsmarkedet, næ
ringsmiddel-, tekstil- og beklædningsindustrien. Ar
bejdsområder der var præget af akkordarbejde og lave 
lønninger. Kvindernes vilkår på arbejdsmarkedet var 
iøvrigt hæmmet af, at de indtil ægteskabslovene i 
1922-25 var umyndiggjort juridisk og delvis økonomisk, 
og at de dermed ikke var i stand til at forhandle med 
arbejdsgiverne som frie partnere.

Foruden erhvervsarbejdet kom arbejdspladsen i 
hjemmet. Det gennemsnitlige børneantal i arbejderfami
lierne beregnes til 3—4 børn. Boligstandarden undersøges, 
og det konstateres, at den mest benyttede lejlighed for 
arbejderfamilierne var på 2 værelser med ringe koge- og 
opvarmningsforhold. Hertil kom, at lejlighederne oftest 
var indeholdt i boligkomplekser, hvor grundene var 
stærkt udnyttede, med følgende mangel på lys og luft og 
dermed rige muligheder for sygdomme blandt børnene. 
Hermed var arbejdsplads og -betingelser fastlagt for den 
del af kvindens arbejde, der stadig foregik i hjemmene. 
Ialt beregner K.G. arbejdet på de 2 arbejdspladser til 
80-85 timer ugentlig, og med rette rejses spørgsmålet: 
Hvorledes opfattede kvinderne selv deres situation? Der 
argumenteres her for, at arbejderkvinderne oplevede be
folkningen delt op i to blokke, adskilt økonomisk, socialt
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og kulturelt. Og at en overskriden af grænsen mellem »de 
fine« og »os« synes utænkelig.

Spørgsmålet om ligeløn kom ikke til debat, og det for
blev uimodsagt i dette årti at: »Kvindens Plads er i 
Hjemmet som Hustru og Moder, men som vort Samfund 
er indrettet, tvinges mange, som helst vilde ofre sig helt 
for Hjem og Børn, til i større eller mindre Grad at skaffe 
sig Fortjeneste ved Arbejde ude«, (s. 95). Der ses ingen 
protester fra kvinderne imod deres arbejdsvilkår, hvilket 
forklares ud fra at samfundets institutioner skolen, kirken 
og familien var præget af og docerede en patriarkalsk 
ideologi, på en måde så kvindernes vilkår blev tilsløret 
som »naturgivne«. Heller ikke, eller kun undtagelsesvist, 
fik kvinderne inspiration fra socialdemokratiet til at for
søge at trænge igennem den patriarkalske ideologi.

Materialet der bygges på i disse afsnit er meget spin
kelt og en inddragelse af andet materiale f.eks. samtiden 
aviser, tidsskrifter, blade o.l. kunne muligvis have bragt 
et mere nuanceret billede af arbejderkvindens bevidsthed 
om egen situation.

Alle lærte at læse og skrive, det er i valgretsperiodens 
år med dertil hørende debatter, lovgivningen gav stadig 
kvinderne friere kår. Hertil kan nævnes, at kravet om lige 
løn for lige arbejde ihvert fald allerede i 1910 opstilledes 
som krav på kongressen for Landsforbundet for Kvin
dernes Valgret.

Det er unægtelig vanskelig at fremdrage materiale, der 
kan give oplysninger om, hvordan kvinderne selv opfat
tede deres situation, men der er nået et stykke på vej med 
disse bøger, der fremtræder som inspirerende indlæg, 
som man kun kan håbe, at der vil blive arbejdet videre 
med.

Bodil K . Hansen

Vagn Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati. 
Fra latin- til almenskole. Lov om højere al
menskoler 24. april 1903, Gyldendals pæda
gogiske bibliotek, 1976, 395 s., ill., kr. 115.

Det er en overordentlig tiltalende bog, der har skaffet 
Vagn Skovgaard-Petersen den pædagogiske doktorgrad. 
I en tid, hvor omkostningsudviklingen sammen med 
knapheden i bevillinger har faet til følge, at videnskabeli
ge publikationer ofte i bogmæssig henseende fremtræder i 
yderste tarvelighed, er det unægtelig en nydelse at tage 
»Dannelse og demokrati« i hånden, blade den igennem 
og give sig i kast med indholdet. Der er kælet for bogens 
tilrettelæggelse, og der skal nok være nogle trykfejl un
dervejs, men de springer ikke i øjnene som så hyppigt er 
tilfældet idag. Opsætningen af teksten giver plads for en 
bred margen, hvor der bliver luft til anbringelse af noter 
med en anden, mindre sats. Det har sikkert været dyrt at 
lave, men det giver overskuelighed at have kildesteder, 
uddybende forklaringer og andre typer henvisninger 
umiddelbart ved siden af det sted i teksten, hvor der 
henvises fra. Systemet fungerer smukt gennem hele af
handlingen med undtagelse af et par sider, hvor noterne 
bliver for store og løber »foran«. Billedmaterialet er be-

583



Anmeldelser

skedent, men velvalgt, og det liver godt op undervejs. Og 
så rummer »Dannelse og demokrati« et index, der ikke 
blot registrerer navne og lokaliteter, men også indeholder 
et sagregister, så man f.eks. hurtigt kan orientere sig om, 
hvor »enhedsskole« omtales, faget »historie« behandles 
eller »almindelig forberedelseseksamen« indgår i sam
menhængen.

»Dannelse og demokrati« er en særdeles velskrevet 
bog. Vagn Skovgaard-Petersen skriver ganske enkelt et 
godt, letflydende og letlæst dansk, der i overensstemmel
se med tiden og emnet har en let akademisk farve uden 
dog nogetsteds at forfalde hverken til datidens eller vore 
dages fagjargon. Kuriøse småtræk, diskrete paralleller til 
nutiden og andre tilsvarende virkemidler benyttes med 
disciplin, og erindringscitater, uddrag af breve og samti
dens artikler bryder jævnligt forfatterens egen fremstil
ling, men det sker atter med måde og svækker ingenlunde 
læseligheden. Forfatterens personer skriver nemlig gen
nemgående godt for sig (ikke mindst S. L. Tuxen, hvis 
breve er glimrende og glimrende udnyttet, f.eks. s. 
292fT.). Om sproget yderligere dette, at Skovgaard-Peter
sen former overgangene fra kapitel til kapitel eller fra 
afsnit til afsnit med på en gang stilistisk sans og med en 
opsummering af, »hvortil vi nåede sidste gang«. Her for
nemmer man, at historikeren også er en erfaren og dygtig 
pædagog!

Vagn Skovgaard-Petersen understreger indlednings
vis, at hans egen baggrund som underviser på forskellige 
uddannelsestrin -  fra folkeskolen til universitet og højere 
læreanstalt -  har haft betydning for valg af emne og for 
bogens udformning. Og det mærkes gennem hele af
handlingen.

Man fornemmer, at forfatteren er fortrolig med skoleli
vet, med undervisningsvilkår og -administration og med 
lærerens vilkår (skildringen af lærerkår i 1890’erne med 
de første forsøg på organisationsdannelse er indforstået 
og præcis). Det giver en styrke i skildringen af skolemiljø
et og den pædagogiske verden, og det er -  i parantes 
bemærket -  i høj grad på lærermøder, i pædagogiske or
ganisationer og organer, i undervisningsadministratio
nen at det uddannelsespolitiske spil foregår, som det er i 
udvalgsmøder og i folketingssalen i Fredericiagade. 
»Dannelse og demokrati« præges fra først til sidst af, at 
dens forfatter selv stående midt i uddannelsessystemet, 
har kastet blikket tilbage til en tidligere periode og der 
fundet brydninger og problemer, mennesker og ideer, der 
har fanget ham både som historiker og som pædagog.

Og han har fundet personer og meninger, han har 
kunnet -  måske ikke tilslutte sig -  men så dog sympatise
re med. Det er en bog, der har sine »helte« -  mænd som 
Georg Bruun, Kolding, professor M. Cl. Gertz og politi
keren Joh. Ottosen. Her gælder det, at der næppe kan 
herske tvivl om, at disse folk i henseende til samfundsop
fattelse, pædagogiske idealer og praksis står forfatteren 
nær med de nødvendige korrektioner for trekvart år
hundredes afstand. Det er med til at skabe indtrykket af 
en tiltalende bog, at forfatteren har sin sympati hos de 
personer, han behandler, og hvis sejr, han beskriver. 
Men det medfører også, at »taberne«, den gamle latin
skoles tilhængere, måske nok trænges lovlig stærkt tilbage 
i skyggen. I undervisningsinspektionen står Julius Palu-

dan som en negativ skikkelse, indlæggene fra reformmod
standerside fremstår som snævre, fordomsfyldte, og man 
savner lys over f.eks. den ikke lille gruppe af latinskole- 
rektorer, der opfattede 1903-loven som så indgribende, at 
de valgte at gå af. Kjeld Galster: »Aalborg Kathedral- 
skole 1540-1940« (1940) giver s. 280ff. skitser til et por
træt af denne skoles taber, rektor E. Ankær, og her findes 
antydet, at kampen mellem nyt og gammelt ikke blot stod 
om timeplaner, nye fag og piger på skolen, men ihvertfald 
fra reformmodstandernes side blev opfattet som et opgør 
om hele skolens opgave, om menneskesyn (og hermed 
pædagogik) og samfundsopfattelse. Den tabende part 
står lidt utydeligt i bogen. Forf. behandler indgående 
»Latinskolen i juridisk forstand« (s. 19-42), men det 
umiddelbart foregående lille afsnit »Latinskolen -  som 
den blev husket« (s. 15-18) virker mere tilfældigt. Pudsigt 
her, at Vagn Skovgaard-Petersen, der har socialdemo
kraten Vilhelm Rasmussen som en fremtrædende skik
kelse i skildringen af reformerne, ikke har udnyttet den
nes erindringsbog, »Drengeaar i Kroen« (1939), der s. 
128fF. behandler skolegangen i Odense katedralskole i 
1880’erne. Stofpresset, fagligt underkvalificerede lærere 
(de skulle jo kunne det meste), den manglende pædagogi
ske bevidsthed, oplevelsen af skolens verden som abstrakt 
og uden forbindelse med livets og samfundets realiteter er 
nogle af de forhold, Vilhelm Rasmussen drager frem.

Vagn Skovgaard-Petersen har villet to ting med sin 
afhandling -  eller rettere -  han har opdelt sin problem
stilling s. 14 på to niveauer. Han vil behandle 1903-lo- 
vens tilblivelse, den skolereform, der skabte gymnasiet 
med de tre retninger, gav piger adgang og som knyttede 
den højere undervisning organisk til den lavere og mel
lemste. Og dernæst vil han stille og prøve at besvare det 
spørgsmål: Hvordan opfattede man i det danske samfund 
omkring år 1900 -  på et tidspunkt, hvor efter forfatterens 
opfattelse demokratiseringen er et nøglebegreb -  den højere 
skole, hvad ville man med den, og hvorledes påvirkede 
denne opfattelse udformningen af den nye skolelov og 
senere dennes virkeliggørelse gennem undervisningstil
synet, læseplaner og administrativ praksis. Det er her 
iøvrigt påny den kyndige skolemand, der ikke stopper op 
med lovens vedtagelse, men følger den »ud i skolen« i et 
sidste afsnit før konklusionen på fremstillingen.

Tilblivelsen af loven om højere almenskole af 24. april 
1903 behandles i 8 af bogens 16 hovedafsnit, og man føres 
fra »pædagogisk opbrud« over »pædagogisk gennem
brud« til »større perspektiver« -  tre ret store afsnit, hvor 
den højere skoleverden står i centrum for fremstillingen -  
hvorefter »latinskolen i den politiske magtkamp« trækker 
linien tilbage til 1870’erne, »ministeriets initiativ« tager 
fat ved systemskiftet og fører behandlingen frem til lov
forslagets forelæggelse, mens »skolesyn i Folketinget«, 
»uro i kulisserne« og »resultatet«, følger lovens tilblivelse 
på Rigsdagen med visse skolekredses forsøg på undervejs 
at øve indflydelse på lovens endelige udformning. Der 
kan næppe efter denne fremlæggelse af materiale og 
synspunkter og efter udredningen af idé-mæssige og poli
tiske forhold herefter føjes meget nyt til 1903-lovens for
historie. Særlig forekommer den pædagogisk-idéhistori- 
ske baggrund for reformen indgående og fyldestgørende 
behandlet. Her er det afgørende gennembrud Gertz’ re-
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formationstale i oktober 1898, hvor man vel kan sige, at 
nu havde tilhængerne af en skolereform spillet afgørende 
ud. Stærkt må det også have virket med en professor i 
klassisk filologi, der samtidig var formand for undervis
ningsinspektionen, der fra Københavns universitets ta
lerstol retter dette angreb på »latinskolen«! Forfatteren er 
klar over, hvor afgørende dette udspil blev opfattet i pres
sens reaktioner, ikke mindst »Politikens«.

Men det gjaldt for skolelovgivningen som på andre 
områder, at de sidste år af 1890’erne med de svage 
højreministerier ikke var gunstige for iværksættelsen af 
større reformarbejder. Behovet for et systemskifte, nød
vendigheden af at Venstre kom til magten, føltes stadig 
stærkere i disse år, og det var først efter »den skønne 
julidag« i 1901, der kunne komme gang i forberedelsen af 
en ny skolelov. Lovforslagets gang følges med stor omhu 
fra departementschef Asmussens første udkast, dateret 
27. april 1902, til forelæggelsen i Folketinget 18. oktober 
samme år. Det konstateres, at Asmussens udkast fra be
gyndelsen rummede de væsentligste af de nyskabelser, 
der skulle komme til at præge den endelige lov. Derimod 
tilskrives hovedæren for bemærkningerne til lovforslaget, 
hvor der var mere plads til at redegøre for de bagved 
liggende pædagogiske og idémæssige betragtninger, pro
fessor Gertz.

Der er imidlertid et spring i fremstillingen, og dette 
spring ligger mellem Venstres skolepolitiske linie i 
1890’ernes slutning og så ministeriets initiativ i foråret 
1902.

Endnu midt og sidst i 1890’erne konstaterer 
Skovgaard-Petersen (s. 20f.), at Venstre stadig hævdede 
den traditionelle, nærmest fjendtlige, holdning til den 
højere skole og hvad dertil knyttede sig.

Enhedsskolen havde ingen høj stjerne hos de forskelli
ge grupper af Venstre, visse københavnske radikale dog 
undtagne. Og så kommer i 1902 et forslag om netop en 
enhedsskole og en modernisering af den højere skole, der 
alt andet lige skulle gøre denne mere attraktiv, mere an
vendelig -  kort sagt placere denne mere centralt i hele 
uddannelsessystemet. Der er et brud her, og forf. må 
indskrænke sig til at sandsynliggøre og formode, når det 
gælder det politiske initiativ til forslaget. Asmussens ud
kast, som han færdiggjorde den 27. april 1902, var næppe 
et privat forsøg af departementschefen. I. C. Christensen 
er som så ofte i dansk politik i denne periode nøgleperso
nen, og uden hans vidende og villende har Amussens 
m.fl.’s forarbejde været utænkeligt. Men det forekommer 
på baggrund af I. C. Christensens interesser og kulturelle 
tilhørsforhold næppe sandsynligt, at han skulle have ud
formet de principielle retningslinier for lovforslaget, der 
på en eller anden måde må have været givet Asmussen i 
hænde. Og der er al mulig årsag til at pege på Johan 
Ottosen som den egentlige ophavsmand til reformen. Han 
var antagelig den, der har udstukket hovedretningslini
erne for den nye lov og har fået I. C. Christensen til at gå 
ind for ideen. Men Ottosens faderskab kan kun sandsyn
liggøres -  ikke dokumenteres.

Lovforslaget fik stort set en let gang gennem de to ting, 
og godt et halvt år efter forslagets fremsættelse var den 
endelige lov vedtaget. Der var ganske vist ændret hist og 
her, men i det væsentlige var hovedtankerne i Asmussens

udkast bevaret i loven af 24. april 1903. Rigsdagens be
handling af dette spørgsmål er bemærkelsesværdig, fordi 
det sejrende venstreparti i mangt og meget opgav, hvad 
der i godt en menneskealder havde været Venstres skole
politiske linie. At Socialdemokratiet principielt stillede sig 
positivt til en forbedring af uddannelsessystemet, og at 
Højre støttede en lovgivning, der markant bedrede de 
højere skolers kår, kan næppe overraske. Men Venstre 
havde mildest talt været negativ overfor den lærde skole, 
idet man havde bestræbt sig for at holde den »sorte« 
skole adskilt fra det uddannelsesforløb, størstedelen af 
ungdommen kom i berøring med. Nu lukkede man i det 
mindste i teorien op for en ubrudt vej fra barneskolens 
nederste trin til studenterhuen, og staten erkendte sit 
øgede økonomiske ansvar for den højere skole, og der 
vises også i det udmærkede kapitel, der skildrer lovens 
udførelse i praksis i de følgende år, hvordan konsekven
serne blev en bred forbedring af den højere skoles situa
tion.

Denne udvikling gik det herskende Venstrereformparti 
ind for uden større diskussion, og oppositionen mod lo
ven kom alene fra det svækkede moderate venstre, hvor 
Harald Holm stod som talsmand for, hvad der tidligere 
havde været samtlige venstregruppers (4- de fa køben
havnske radikale og liberales) skolesynspunkter. I Holms 
indlæg kom de gamle venstre-grundtvigske opfattelser til 
udtryk med deres på en gang snævert standsbetonede 
ideer om uddannelsesbehov og uddannelsesnytte og 
samtidig med en uhyggelig præcis forudsigelse af visse 
pædagogiske konsekvenser af enhedsskolen -  det senere 
problem med den »fri mellemskole«.

Når I. C. Christensen og med ham størstedelen af 
Venstre, der netop da var mere landbopræget end nogen
sinde før eller siden, gik ind for denne skolereform, får 
man uvilkårligt lyst til at stille et par spørgsmål om 
Venstres skolepolitik. Var »udviklingen« løbet fra det 
traditionelle skolesyn, således som det var kommet til 
udtryk i partiets program? Således, at det alene var an
vendeligt i den fortsatte opposition mod højreregerin
gernes forskellige forsøg på ændringer, men uanvendeligt 
i den situation, hvor Venstre selv stod med regerings
magten? Eller man kan gå endnu videre og stille det 
spørgsmål, hvor alment akcepterede var de grundtvigsk 
inspirerede synspunkter, der gennem en menneskealder 
havde været den officielle linie? Gunhild Nissens »Bøn
der, skole og demokrati« (1973) og Bodil Hansens nyud- 
komne »Skolen i landbosamfundet 1880-1900« (1977) 
peger mod, at der skete en ændring i holdningen til sko
len, således som den kom til udtryk på det lokale plan. 
Man blev mere rundhåndet overfor skolen bevillings
mæssigt, der skabtes alternative eller supplerende ud
dannelsesformer, og det kan sammenfattes til, at der kan 
spores en stigende forståelse for uddannelse, for bedre 
uddannelse i samspil med et samfund, der forandrede sig.

Hvis der i landbosamfundet kan spores en stigende 
forståelse for skolens opgave ud fra en erkendelse af, at de 
opvoksende generationer havde behov for bedre »redska
ber« til at håndtere den fremtidige tilværelse, så var man 
måske ikke så langt fra tanker og overvejelser hos re
formtilhængerne indenfor den højere skole. Her udtryk
kes det mere klart, at den klassiske dannelse ikke længere
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opfattedes som tidssvarende »redskaber« til at honorere 
de krav, som f.eks. videnskabelig uddannelse, admini
stration eller lederfunktioner i stadig mere specialiserede 
byerhverv stillede. Og hermed er man inde på den anden 
side af Vagn Skovgaard-Petersens problemstilling -  hvad 
ville man med den højere skole i Danmark omkring ar 
1900? Efter en gennemlæsning af »Dannelse og demo
krati«, hvor man noterer sig, hvem der ville noget med 
skolen, så har man lyst til meget kortfattet at erklære, at 
man såmænd ikke ville så meget med den, men at skolens 
egne fo lk , herunder skoleadministration og politisk ledelse, 
gjorde sig mange og forskelligartede tanker om den høje
re skoles opgaver. Ytringerne om den højere skole fra 
kredse udenfor skolens egen verden er ganske fa -  desto 
talrigere er de fra lærere, bestyrere og skoleadministrato
rer. Men der er dog, som det utvetydigt dokumenteres, et 
klart udtryk for en holdning til den lærde skole gennem 
den absolut stagnerende og relativt faldende elevtilgang. 
Den lærde skole var hen mod århundredets slutning ikke 
så attraktiv som tidligere. På den baggrund er der intet at 
sige til, at der fra skolens side råbes på en reform. Politisk 
betonede nedlæggelser af statsskolerne og økonomisk 
dikterede af privatskolerne kunne blive særdeles realisti
ske og lærerne, særlig de på de private skoler, var som det 
glimrende skildres, kummerligt stillede. Her takker man 
for det udførlige Kaper-citat (s. 109f.) -  »cand.mag.’er 
på alle skoler -  forener Eder«!

Det er styrken i »Dannelse og demokrati«, at Vagn 
Skovgaard-Petersen forbinder den højere skoles interne -  
økonomiske -  problemer med de bevidste pædagogiske 
og samfundsrettede tanker, reformtilhængere som Georg 
Bruun, Gertz, Johan Ottosen m.fl. gør sig. Skolens re
form i 1903 rummede på en gang »moderne« interesse- 
politik og »ideelle« motiver om en bedret, nyttigere høje
re skole.

Men man kunne nok have ønsket, at der var gjort lidt 
mere ud af, hvorfor den højere skole hen mod århundre
dets slutning forholdsvis mistede sin tiltrækningskraft og 
det midt i en tid, hvor det omgivende samfund udviklede 
sig stærkt, stillede krav om kundskaber og uddannelse og 
vel ikke mindst oplevede en kraftig vækst i funktionær
gruppen og i de ikke-manuelle servicefag. Der blev sat 
mange unge på kontor i 1890’erne!

Disse forhold strejfes, men det er karakteristisk for bo
gens vægtning, at »Samfundet forandrer sig« får 12 sider, 
mens skildringen af de nye pædagogiske ideer og disses 
gennembrud far fem gange så mange. Hermed mener jeg 
ikke, at der skulle være skrevet i sidevis om andelssvine
slagterier, fagbevægelse og jernbanebyggeri, men måske 
nok være gjort lidt mere ud af, hvilke uddannelsesbehov 
der opstod, når pladserne på slagteriets kontor skulle be
sættes og der skulle ansættes folk til ledelsen af jernba
nen. Der skete en stærk specialisering i erhvervene, og det 
er vel rimeligt at stille det spørgsmål, om den traditi
onelle latinskoleuddannelse her var den mest velegnede 
forberedelse. Og samtidig med denne udvikling skabtes 
der alternative uddannelsesmønstre til den højere skole. 
Præliminæreksamen var populær og gav adgang til en 
række bogligt betonede uddannelser (f.eks. Landbohøj
skolen), realskolernes tal og elevtilgang steg kraftigt, som 
det er vist i »Dannelse og demokrati« (s. 66), og det blev

snart almindeligt, at elevpladser i bank og sparekasse, på 
jernbanen eller postkontoret besattes med unge mænd 
med præliminær- eller realeksamen. Og det var vel at 
mærke beskæftigelsesmuligheder, der voksede stærkt i det 
omhandlede tidsrum. For de »dannede« lag i samfundet 
var der hermed skabt muligheder for, at sønnerne uden 
om latinskolen kunne få en skolegang og senere beskæfti
gelse, der sikrede tilhørsforhold til »dannelsen« (og man 
sender her en tanke til Asmussens og Sthyrs sønner, der 
ikke kunne lære græsk og heller ikke var stive matemati
kere). For forældre, der ønskede en social opstigning for 
deres sønner (døtre er der kun undtagelsesvis tale om 
endnu -  pigeskolerne var ikke målrettet mod erhvervstil
knytning), var eksempelvis realeksamen mere nærliggen
de og mere overkommelig også i økonomisk henseende.

Samfundet var i en stærk udvikling, og denne udvik
ling synes at foregå uden at latinskolen blev draget med. 
Den blev ligesom stående, knyttet til overlevede forhold 
og blev i endnu højere grad end tidligere at betragte som 
en forberedelse til universitetsstudiet. Tidligere havde 
latinskolen også forsynet samfundet med »mellemtekni
kere«, der forlod systemet f.eks. med 4. klasses hovedek
samen, men her skabtes nu andre uddannelsesveje.

Det er et betydningsfuldt kapitel af dansk skolehistorie, 
der her er behandlet. Faktisk spænder »Dannelse og de
mokrati« fra tiden omkring 1870 til op imod 1920. Frem
stillingen er, som det vil være fremgået af det foregående, 
overordentlig kyndig -  man fornemmer til stadighed at 
Vagn Skovgaard-Petersen kender skoleverdenen. Her be
rettes om elevbetaling, lærerlønninger, timeplaner og 
undervisningsmidler, avancementsregler overfor pæda
gogiske programerklæringer af en forfatter, der er fortro
lig med denne verdens særlige vilkår og love og som ikke 
mindst ved, hvilke problemer det rejser, når man histo
risk skal skildre den. Personerne spiller en betydelig rolle 
i bogen -  ligesom læreren spiller en stor rolle i skolen. 
Skildringerne af aktørerne er præget af indsigt og forstå
else, der dog særlig kommer reformtilhængerne til gode 
således forstået, at det er dem, han kaster lyset på.

Skal man kort karakterisere »Dannelse og demokrati«, 
der i sin titel rummer tidens skolehistoriske program: 
skolen i samfundet, så kan man sige, at forfatteren billed
lig talt har stillet sig i skoleporten, mens han skrev bogen. 
Han kaster blikket både udenfor -  og indad. Og der er 
ikke tvivl om, hvor han helst vil se hen, og hvor han har 
været den bedste og mest interesserede iagttager.

Denne vurdering af Vagn Skovgaard-Petersens di
sputats kan foranledige nogle afsluttende tvangfrie be
tragtninger omkring forskellige tendenser i nyere skolehi
storisk forskning og historieskrivning. Man kan finde 
vægtningen mellem skole og samfund i »Dannelse og de
mokrati« rigtig eller mere eller mindre skæv, og i det 
foregående er der på nogle punkter rettet en sådan kritik 
fra anmelderens side. Det skal imidlertid ikke skjule 
samme anmelders stadige glæde ved hos Skovgaard-Pe- 
tersen ikke at møde de bombastiske sammenstillinger af 
feudalismens afvikling og afspejlingen i ABG’ers indhold 
eller de enkelte fags vægt på timeplanen. Dels siger dette 
ikke altid så forfærdelig meget om skolens virkelighed -  
og det er måske en af årsagerne til, at forfatteren, der ved 
meget om skolen i fortid og nutid, sniger sig som katten
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om den varme grød, når det gælder latinskolens »virke-z 
lighed«. Dels er samspillet mellem samfundsudviklingen 
og skolens udformning næppe så entydig, som den ofte 
bliver fremstillet. Det var nu engang ikke Tiegten, G. A. 
Hagemann, M. P. Biem eller P. Knudsen, der dikterede 
skoleloven af 1903.

Som det udmærket vises i bogen, så ytrede disse ek
sponenter for samfundsudviklingen sig så godt som ikke 
om den højere skole. Det var derimod skolens egne fo lk , der 
relativt autonomt udformede den nye skole (her regnes 
skoleadministrationen og altså Asmussen med). Men de 
reagerede, diskuterede og ræsonnerede naturligvis på 
baggrund af den samfundsudvikling, de oplevede og som 
indebar urbanisering, industrialisering osv. Nogle så ale
ne den økonomiske trussel for deres levebrød og reagere
de ud fra dette, andre ønsker at bruge skolen som middel 
til at konservere fortidige tilstande, normer og værdier -  
herunder »dannelsen« -  overfor udviklingen, mens sejr
herrerne -  Bruun, Gertz og Ottosen -  vil gøre den højere 
skole aktuel for det ændrede samfund. For disse reform
tilhængere gælder iøvrigt, at de med skolen ønsker at 
påvirke samfundsudviklingen i en bestemt retning, lige
som dette naturligvis med modsat fortegn gælder for de 
konservative kræfter. Det ligger i vore dages beskæftigelse 
med skolehistorien at man normalt går fra samfundet til 
skolen. Vagn Skovgaard-Petersen går vel ikke direkte den 
modsatte vej, men han har unægtelig bidraget for en en
kelt skoleforms i et bestemt tidsrums vedkommende at 
præcisere som et uomgængeligt spørgsmål for videre 
forskning: hvad gør så skolen ved samfundet?

Claus Bjørn

Ellen Nørgaard: Lille barn, hvis er du? En skole- 
historisk undersøgelse over reformbestræbel
ser inden for den danske folkeskole i mellem
krigstiden. Gyldendals pædagogiske biblio
tek, 1977, 356 s., ill., kr. 132.25.

Dansk skolehistorie har alt for længe været et forsømt 
forskningsområde, for folkeskolens vedkommende kan 
der dårligt tales om forskning overhovedet. Det er derfor 
glædeligt at se den aktivitet der udfoldes med centrum i 
det lille Institut for Dansk Skolehistorie. Et af resultater
ne foreligger i denne afhandling på i alt 356 sider som i 
juni 1977 indbragte Ellen Nørgaard den pædagogiske 
doktorgrad -  den tredje dr.pæd. på 5 år.

Afhandlingens emne er »reformbestræbelser inden for 
den danske folkeskole i mellemkrigstiden«. Forfatteren 
konstaterer at der omkring 1920 sker et nybrud i den 
pædagogiske debat og stiller spørgsmålene: Hvorfor op
stod denne reformbølge? Hvad skete der? Hvem deltog? 
Hvor mange var de? Inden for hvilke sociale og politiske 
miljøer hørte de hjemme? Hvad mente de og ville de? Er 
det overhovedet muligt at sige noget om, hvilken betyd
ning deres bestræbelser havde? (s. 12f). Forfatteren kal
der selv sine spørgsmål banale, det er de vel, men det er 
just dem der må stilles.

Der indledes med en beskrivelse af den danske folke

skole o. 1920 (ca. 10 s.) hvorefter der i kap. II gives en 
oversigt over de europæiske strømninger inden for pæda
gogikken og disses betydning for den danske debat (ca. 
30 s.). I kap. III skildres de berømte Vanløseforsøg i 
1920’erne samt forsøg på Frederiksberg og i Haderslev 
(ca. 80 s.), og i kap. IV (ca. 90 s.) gennemgås det »re
formvenlige miljø«, dvs., de pædagogiske og politiske 
kredse der støttede reformtankerne. Disse to kapitler ud
gør bogens fyldigste og kvalitativt bedste del. Kap. V 
behandler spørgsmålet om seksuel frigørelse (15 s.), kap. 
VI dele af skolelovgivningen fra 1930’erne (30 s.), hvor
efter der sluttes af med en parallel til kap. I om folkesko
len omkring 1940, sammenfatning, bilag, registre m.v.

På mange måder stiller Ellen Nørgaards afhandling 
flere spørgsmål end den besvarer; det skyldes ikke man
gel på seriøs indsats fra forfatterens side, men at der er to 
åbenlyse problemer af principiel karakter der falder i øj
nene. Det ene er mangelen på kildemateriale som E.N. 
flere gange sukker over. Der savnes vigtigt materiale i 
centraladministrationen -  meget ikke afleveret, andet 
kasseret; det afsløres atter hvor tilfældigt kommunalarki
ver bevares og behandles; endelig bekræftes det igen at 
meget vigtige arkivgrupper ligger uden for arkivvæsenets 
område og kun tilfældigvis indsamles og bevares, i dette 
tilfælde f.eks. vælgerforeningsprotokoller. Helt uden for 
sin hensigt virker E.N.s bog som et alvorligt indlæg i den 
aktuelle diskussion om nye regler for kassation og nyord
ning af det decentrale arkivvæsen.

Det andet område hvor afhandlingen har principiel 
betydning er at den klart viser nødvendigheden af lokale 
undersøgelser af skolehistorisk art, f.eks. for at undersøge 
lokale udformninger af det Styhrske cirkulære, af lærer
nes kursusvirksomhed og studierejser, af de politiske 
partiforeningers engagement i skolespørgsmål for at 
nævne nogle fa områder som E.N. er inde på.

Som nævnt er afhandlingens kærneafsnit gennemgan
gen af de skoleforsøg som blev iværksat ud fra arbejds- 
skolens principper.

Hovedsigtet med disse forsøg var at give plads for ele
vernes selvvirksomhed og derigennem give dem »mulig
hed for en rigere udfoldelse af (deres) iboende evner« (s. 
147). Inspirationen hertil var hentet især fra Kerschen- 
steiners og Peter Petersens skoler i Tyskland og Maria 
Montessoris småbørnspædagogik. Udover det pædagogi
ske indgik der et stærkt samfundskritisk engagement, me
re eller mindre i forbindelse med et politisk tilhørsforhold 
i Socialdemokratiet eller på venstrefløjen. Grundigst 
skildres Vanløseforsøgene 1924—28, og der gives her for 
første gang en redegørelse for og en analyse af disse forsøg 
set i en større sammenhæng. Forfatteren udskiller tre 
grupper i det »reformvenlige miljø«: 1) de eksperimen- 
tal-psykologisk orienterede med psykologen Alfred Leh
mann som centralfigur, 2) Socialdemokratiet med Vil
helm Rasmussen som dominerende skikkelse og 3) for
eningen og bladet Den frie Skole.

De psykologisk-interesserede kredse der dannede For
eningen for eksperimentel Pædagogik i 1914 repræsente
rer en strømning af videnskabsfunderet fremskridtstro, 
og det er meget fortjenstfuldt at deres indsats -  og deres 
forlis -  har fået en så fremtrædende plads i afhandlingen. 
Det er mindre sikkert om den anden gruppe bør rubrice-
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res under Socialdemokratiet; det var næppe partiet men 
snarere personer i partiet der var reformvenlige: Vilh. 
Rasmussen, Skjoldbo, Arvin, og faktisk blev dejo afvist 
af partiet der til syvende og sidst valgte det centraliseren
de og styrende frem for det selvstændige -  en iagttagelse 
E.N. selv gør opmærksom på (s. 1971). Det er næppe helt 
retfærdigt at udråbe Socialdemokratiet som banebryden
de på dette område, hverken over for kommunisternes 
engagement i debatten, eller over for personer som Axel 
Dam eller Johs. Novrup der blot nævnes, og selv om den 
politiske indsats som A. M. Hansen og Jørgen Jørgensen 
øvede, i nogen grad ligger uden for dette arbejdes ram
mer er det svært at udelukke dem. -  Kredsen omkring 
Den frie Skole skildres smukt og positivt men der er ikke 
rigtig blevet plads til en dybere analyse af sammenstødet 
mellem denne kreds og den grundtvig-koldske friskole. 
Der var imellem de to fælles mål og umiddelbar forståelse 
-  f.eks. med Emborgs friskole i Ollerup -  men med Den 
frie Skoles materialistiske livssyn kunne friskolen ikke 
forlige sig. Men måske var den grundtvig-koldske tradi
tion der rakte langt ind i folkeskolen og seminarierne af 
betydning fordi mange af reformpædagogerne netop selv 
havde kendt den i deres egen skolegang.

Svagest i afhandlingen står afsnittet om Nyorienterin
gen; det er for kortfattet til at give en virkelig baggrund 
og der savnes en sammenhæng med tidens økono- 
misk/politiske udvikling. Baggrunden var nok bredere 
end beskrevet her, og der er andre pædagogiske navne og 
strømninger som hører med i det sammensatte mønster 
som danner baggrundsklima for den danske debat.

Det er yderligere et spørgsmål om reformbølgen egent
lig først rammer folkeskolen; det ville være spændende at 
undersøge om gennemslaget i højere grad skete i børne
havepædagogikken og derfra videre til skolen.

Der er to reservationer over for afhandlingens under
titel; det er væsentligst tyvernes reformforsøg der skild
res, medens det er tredivernes politiske diskussion der 
behandles, så betegnelsen »mellemkrigstiden« er knap 
helt dækkende. Den anden er over for den »danske folke
skole«; over halvdelen af danske børn gik i 20’erne i 
landsbyordnede skoler oplyser E.N. s. 22f, og det er givet 
at mange problemstillinger i købstadskolen ikke var ak
tuelle på landet. Det gælder f.eks. spørgsmålet om dis
ciplin og revselse, der som forfatteren forsigtigt antyder 
s. 24 nok er et byproblem, og der er næppe tvivl om at 
problemet om seksualoplysning var anderledes på landet 
end i byen. Titelen dækker derfor mere købstadskolen 
end den danske folkeskole.

Ellen Nørgaard har samlet et stort materiale sammen 
om en vigtig periode i dansk skolehistorie, og der er slet 
ingen tvivl om at hendes afhandling vil fa en fremtræ
dende og fortjent plads i vor skolehistoriske litteratur.

Verner Bruhn

Poul Christensen: A f en illegals erindringer. Udg. i 
samarbejde med Hans Kirchhoff. SFAHs pu
blikationsserie, 4. 1976. viii + 152 s., kr. 30 
(for medl. af SFAH kr. 20).

Afen socialistisk veterans erindringer. Kai Moltke 
fortæller. Varde, Forlaget Ørenlyd 1977. 112 
s. 16,00 kr.

Det er to uprætentiøse, men bestemt både læseværdige og 
interessante erindringsbøger, der her fremlægges. I øvrigt 
egner de sig fortræffeligt til at læses sammen.

Poul Christensen blev født i Sørbymagle ved Slagelse, 
hvor faderen havde et lille maskinværksted, i 1912. 
Blandt de små prægnante træk i erindringerne fra barn
dommen er dette, som samtidig giver et indtryk af PCs 
knappe, nøgterne stil: »Jeg har kørt med venstreavisen 
»Sorø Amtstidende« . . .  og tre gange er jeg blevet bidt af 
en gal køter. Engang var det dagen før brugsforeningens 
udflugt til »Parnas« ved Sorø. Jeg måtte istedet for til
bringe fire dage i min seng. Erstatning var der ikke tale 
om. Hundens ejer var kunde på værkstedet« (s. 3). Ople
velsen af samfundets uligheder og erfaringerne fra 30’er- 
nes arbejdsløshed førte hos PC til en afvisning af de 
gamle partier, der havde spillet fallit ved ikke at kunne 
skaffe folk arbejde. Adskillige af hans jævnaldrende og 
arbejdskammerater blev indfanget af nazismen; han 
skildrer den effekt, en stilfærdig og dygtig nazistisk agi
tators besøg havde på Ollerup håndværkerhøjskole i 
vinteren 1932-33. PC blev, bl.a. gennem sin vidtspæn
dende læsning og selvuddannelse, i stedet tiltrukket af 
kommunismen; han meldte sig ind i DKP i 1936, var på 
Komintern-skole i Stockholm 1938 og blev folketings
kandidat i Skælskør-kredsen i 1939, 27 år gammel.

Havde vilkårene for kommunistisk politisk arbejde ik
ke været lette i 30’erne, blev de dog værre i 40’erne. 
Under vinterkrigen mellem Finland og Sovjet var det 
praktisk talt umuligt for kommunisterne at afholde of
fentlige møder uden at blive korporligt overfaldet. PC 
blev skygget og fik sin post tilbageholdt. Men den virkeli
ge prøve kom med den tyske besættelse. Næppe nogen i 
DKP regnede med, at den tysk-russiske ikke-angrebspagt 
ville holde ret længe, og lige fra april 1940 blev der arbej
det på at oprette en illegal organisation, der kunne funge
re videre når tyskerne slog til. Men som Hans Kirchhoff 
siger i sin udmærkede indledning til bogen, var det »van
skeligt at opbygge en illegal atmosfære på forventningen 
alene, og det måtte forekomme helt meningsløst i de 
mange småbyer, hvor partiets indercirkel var kendt af 
hvert barn på stedet« (s. iv). I de fleste provinsbyer blev 
partiets ledere da også arresteret næsten til sidste mand 
den 22. juni 1941. PC undgik arrestation og gik under 
jorden. Nu begyndte års tilværelse som heltidsillegal 
-  en type, der de første år var meget sjælden, hvorfor det 
store flertal af sabotagehandlinger da også foregik i 
week-end’en! Frem til sin flugt til Sverige i december 
1943 var PC aktiv som »bladmand« og sabotør, det meste 
af tiden i Esbjerg. Erindringerne fra denne tid er bogens 
centrale afsnit. Med Kirchhoffs ord vil de »altid være en 
primærkilde til en dybere forståelse af vilkårene for det 
tidlige modstandsarbejde«. Vilkårene var bl.a. at være på 
stadig flugt -  PC nævner mindst 25 adresser i disse 30 
måneder -  og at enhver form for modstand før den 29. 
aug. 1943 blev betragtet som højforræderi mod den dan
ske stat. Modstandsfolkene kunne hvert øjeblik risikere at
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blive arresteret og dermed havne i fængsel, i koncentra
tionslejr eller foran en eksekutionspeleton. PCs beretning 
er medrivende og atmosfæremættet; man fornemmer den 
konstante angst og usikkerhed selv i et dæmpet-ironisk 
glimt, som PC giver fra Ribe, hvor han var rejst ned med 
en stak friske »Land og Folk«: »Jeg nåede dårligt at 
komme ind . . .  før det bankede på døren, og ind trådte to 
politibetjente. De var fulgt efter mig op i lejligheden. 
Betjentene var med i arbejdet og nysgerrige efter at læse 
bladet så hurtig som muligt!« (s. 111). Der er kritiske 
bemærkninger både om ledelsen (»generalerne«) og om 
den amatøragtige og dødsensfarlige mangel på disciplin 
hos de menige. Hvor berettiget denne kritik er, lader sig 
ikke altid afgøre; den synes noget farvet af den kølige 
modtagelse, han fik af partiet, da han i 1945 vendte hjem 
fra Sverige.

I modsætning til den menige partisoldat Poul Chri
stensen kom Kai Moltkes indsats gennem de fleste af de 
38 år, han var medlem af DKP, til at ligge i partiets top. 
Han beretter med liv og verve i denne lille bog, som 
foruden erindringerne -  fortalt til Carl Heinrich Petersen 
i radioen 1975 -  rummer et interview med KM fra 1967, 
prøver på ham som kronikør og som anmelder, samt an
meldelser af to af hans bøger, »Stalins gengangere« 
(1970) og »Mordet på Komintern« (1976).

Kai Mokke kom fra en slægt af godsejere og præster. 
Han blev student fra Stenhus kostskole, men var allerede 
da, i opposition til skolens konservatisme og inspireret af 
de revolutionære omvæltninger i Europa, gået mod 
venstre. I sept. 1920 meldte han sig ind i DKP. Fra star
ten var han et kritisk og ikke synderlig velset medlem. 
Han fulgte omhyggeligt med i den ofte skarpe interne 
kommunistiske debat, som tillodes indtil slutningen af 
tyverne -  den foregik imidlertid på hovedsprogene og 
var, som KM bemærker, »et privilegium for os, som hav
de fået sproglig studentereksamen«. Han havde et skarpt 
blik for Kominterns ofte tåbelige fjernstyring af kommu
nistpartierne, som da den danske ledelse fik en repri
mande for at have forsømt agitationen blandt de katolske 
fagforeningsmdlemmer!

Moltkes kritiske holdning over for udviklingen i Sov
jetunionen blev skærpet af et fire-årigt ophold i landet, 
mellem 1932 og 1936; og yderligere bekræftelse af sit syn 
på stalinismen fik han under samtaler med tilfangetagne 
sovjetiske officerer i kz-lejren Stutthof. Hvorfor tav han 
så længe med sin kritik? Bogen forsøger at indkredse et 
svar, og to ting fremhæves. Hans skepsis over for 
Moskva-processerne blev neutraliseret af, at man selv i 
borgerlige kredse faktisk accepterede dem som et regu
lært opgør med en femtekolonne; og desuden var der det 
stadige dilemma i fyrrernes og halvtredsernes kold
krigsatmosfære, at enhver kritik af Sovjet eller af kom
munismen omgående blev taget til indtægt for kapitalis
mens fortræffelighed. Trods sin mere og mere kritiske 
holdning blev KM i DKP, simpelthen fordi han ikke så 
noget alternativ. Selv under opgøret efter afsløringerne 
på den 20. partikongres i 1956 prøvede han at opponere 
inden for partiets rammer, med en eksklusion til følge.

Hans senere politiske karriere viser, hvor svært han 
havde ved at finde sig til rette uden for DKP. Han gik 
først til SF, dernæst til VS, da det blev dannet i protest

mod SFs accept af det socialdemokratiske angreb på 
overenskomsterne i 1967, og igen ud af dette, da det ac
cepterede Marcuses teori om, at arbejderklassen i det 
senkapitalistiske samfund var blevet konservativ. Det er, 
indrømmer han, »sørgeligt, at man ikke kan placere sig i 
en bås på sine gamle dage, for det giver jo en vis tryghed« 
(s. 77). Men han vil nok hævde, at det er ham, der har 
været den konsekvente socialist! At Moltke i hvert fald 
ikke er henfaldet til passiv kontemplation i sit otium ses 
bl.a. af, at han på sin 75-års dag udsendte den første 
danske bog om »Eurokommunismen« (Suensons forlag, 
1977).

Jens Rahbek Rasmussen

Paul Hammerich: Velfærd på afbetaling. En 
danmarkskrønike 1945-72, 2. bd., Gyldendal, 
1977, 666 s., ill., kr. 164.20 (hft.), 194.95 
(indb.).

Ved modtagelsen af andet bind af Paul Hammerichs 
Danmarkskrønike (første bind anmeldt Fortid og Nutid 
XXVII s. 252f.) begynder man læsningen med et 
spændt: kan han holde dampen oppe? Det kan Paul 
Hammerich. Andet bind, der fører skildringen fra midten 
af 1950’erne til 1962 under teksten: Velfærd på afbeta
ling, er lige så velskrevet, oplagt, ansporende eller irrite
rende som det første. Dyder og det modsatte er uforan
drede. Synsvinklen er fortsat ret så snæver københavnsk, 
hvad der indebærer, at når lokaliteter i provinsen omta
les, sker det hyppigst i modstillingen »Fra Hellerup (der, 
hvor det foregår) og helt til Hirtshals (der hvor kragerne 
for længst er vendt om) så man TV-quiz, drak man »den 
med tyren« eller diskuterede de islandske håndskrifter«. 
Og heltedyrkelsen fastholdes -  her med H. C. Hansen i 
centrum. Politiske kolleger har hyldet ham efter hans død 
og Hammerich giver selvoplevede træk af den virtuose 
diplomat og forhandler. Men mon ikke der trænger til 
lidt nuancer i billedet? Ihvertfald kommer Hammerichs 
fremstilling ind på begivenheder og episoder, hvor over
legenheden var mindre fremherskende, således under 
storkonflikten i 1956. Dette ikke for at forklejne H. C. 
Hansen, men myten er på vej i uhyggelig grad.

I andet bind far Paul Hammerich givet plads til de tre 
danske besiddelser i Nordatlanten, hvoraf Island som 
bekendt løsrev sig selv i 1944. Klaksvig-sagen benyttes 
som udgangspunkt for en behandling af Færøerne, de 
islandske håndskrifter til redegørelse for vort forhold til 
denne ø, og så er det naturligt at føje Grønland med, selv 
om der ikke er en tilsvarende dramatisk episode at knytte 
an til. Som god gammel radikaler giver forfatteren Dan
mark og dansk styre smæk, og det har vi sikkert også 
fortjent.

Det er spændende at opleve hvordan ændringerne i 
dagligdagen -  industrialiseringen, urbaniseringen, vel
standsstigningen -  klares i bogen.

Her er der ikke de umiddelbart journalistiske »sager« 
at hægte på, men med inddragelse af Gallup og Svalasto- 
gas »Social rang og mobilitet« far Paul Hammerich teg-
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net træk af ændret livsstil og nye normer i fjernsynets, 
den fulde beskæftigelses og charter-feriens kølvand. Der 
projiceres ikke sjældent fra denne bog og frem til 1970’er- 
nes slutning i modsætning til første bind, hvor forhold og 
tildragelser i højere grad blev skildret som afsluttede. 
Også Danmarkskrøniken er med til at tegne konturerne 
af en opdeling af dansk historie i tiden før midten af 
1950’erne og efter dette tidsrum.

Der er således fortsat tale om en velskrevet Danmarks
historie for et tidsrum, de fleste af læserne -  som bogen 
skrider frem også de yngste -  vil nikke genkendende til. 
Det er også fortsat en fremstilling, hvor medierne -  især 
presse og TV -  far tilmålt deres rigelige plads, og hvor 
den sproglige opfindsomhed nu og da bliver lidt an
strengt som på s. 388 »Billisterne modtog en del tilbud, 
det mest stillesiddende var drive-in-biografen, det mest 
strabaserende de jyske turistforeningers hærvejsmarcher, 
hvor ånden fra besættelsestidens algang skulle opvækkes 
efter devisen: hvad indad fyldes på, skal udad tabes«. 
Men som også kan fa præcision nogle sider længere 
fremme, hvor det om to firmaer i rejsebranchen hedder: 
»en tur med præsten var artig og opbyggelig, en tur med 
Spies mondæn og vovet«.

Paul Hammerich slutter af med de første atommar
cher. Den der selv har erhvervet sig vabler på turen fra 
Holbæk til København i 60’emes begyndelse kan aner
kende hans signalement af baggrunden og stemningen. 
Der bliver mængder af materiale at tage fat på, når 
60’ernes årti skal skildres frem til 1972 -  folkeafstemnin
gen om EF. Man kan måske frygte, at hippierne, 68 på 
universitetet, Week-end sex og Christiania får sin rigelige 
del af pladsen, og at det sker på bekostning af den del af 
det danske samfund, der i ringere grad har Paul Hamme- 
richs opmærksomhed -  Danmark vest for Valby bakke.

Claus Bjørn

Sophienholm og familien Aller. Udarbejdet af H.
J. Lemche efter optegnelser fra direktør Val
demar Aller. Lyngby-bogen 1974-1975 
udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 103 s., 1 plan
che, ill., kr. 35.
Sophienholm ligger i det nordlige Storkøbenhavn i meget 
smukke omgivelser på nordsiden af Bagsværd sø, og 
mange vil kende stedet som et attraktivt kulturcenter for 
Lyngby-Tårbæk kommune. Den nuværende, ganske 
særprægede, hovedbygning er resultatet af en ombygning 
foretaget ca. 1802-1805 ved den franske arkitekt Jo
seph-Jacques Ramée med den velhavende agent Con
stantin Brun som ejer og bygherre. Constantin Bruns 
hustru Friederike Bruns litterære saloner på Sophien
holm er velkendte, og man må påskønne den kommunale 
indsats for at bevare det særprægede og traditionsrige 
miljø, der omfatter såvel huset som et meget smukt have
anlæg. Det falder da i god tråd med bevaringsarbejdet, at 
Det historisk-topografiske Selskab i kommunen har afset 
et dobbelthæfte til en skildring af Sophienholm, mens det 
har været beboet.

Lyngby-Tårbæk kommune købte Sophienholm af Carl 
Aller’s Etablissement i 1963, efter at det havde været i 
familien Allers besiddelse i 80 år. Aller-dynastiets stam
fader Carl Aller havde købt landstedet i 1883 med hel
årsbeboelse for øje, men siden 1887 blev det dog kun 
benyttet om sommeren. Skønt bogens titelblad synes at 
love mere, beskæftiger den sig først og fremmest med 
Sophienholm som hjem for Laura og Carl Aller og deres 
børn, dvs. tiden indtil Den første Verdenskrig. Fremstil
lingen er et udvalg og en meget nænsom redaktion af et 
stort familiehistorisk materiale, som Carl Allers næstæld
ste søn Valdemar har samlet. Udgiveren sammenfatter 
det således: »Jeg har bestræbt mig på, at lade disse op
tegnelser alene tale for emnet »Familien Aller på So
phienholm« og kun søgt at kæde dem sammen til en 
helhed. Herved har jeg naturligvis afskåret mig fra andre 
familiemedlemmers opfattelser og synspunkter om sam
me emne, men jeg håber dog, at også de i denne artikel 
må finde, hvad der har betaget mig så meget ved gen
nemlæsningen af Valdemar Allers optegnelser, billedet af 
to flittige, arbejdsomme personligheder, to elskelige 
mennesker, der sammen evnede at opbygge en storslået 
virksomhed og samtidigt skabte det familieliv, som Sop
hienholm for en del blev rammen om.« Carl Allers udgi
vervirksomhed hører vi nu ikke rigtigt noget om, men 
bogen er både et bidrag til Sophienholms og familien 
Allers historie. Valdemar Aller har været meget opmærk
som på husets bygningshistorie, og han gør således nøje 
rede for alt, der kan oplyse forholdet mellem Ramée’s 
ombygning og det ældre Sophienholm, når det viser sig 
ved ombygninger, istandsættelser o.lign. Af familiehisto
rien er det vanskeligt at trække noget frem; et indskud 
med dagbogsoptegnelser af Valdemars moder, Laura 
Aller, viser læseren dagliglivet på Sophienholm i stort og 
småt, og de supplerer Valdemar Allers vældigt ræsonne
rende erindringer fra barndom og ungdom. Lad mig blot 
fastslå, at det er en kærlig søn, der fortæller om sit hjem. 
Meget er tidstypisk, andet er særegnet, men altid er det 
underholdende! Man kan ikke forestille sig andet end, at 
Valdemar Aller har haft en offentliggørelse af sine opteg
nelser i tankerne, og dette udvalg er under alle omstæn
digheder meget vellykket.

Sidst i bogen finder man en oversigt over Carl og 
Laura Allers efterslægt, en redegørelse for Sophienholms 
fredningsmæssige forhold, og en kort orientering om 
istandsættelsen efter kommunens overtagelse.

Steen Ove Christensen

Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød I  
(1841-1909), II (1909-78). Personer og begi
venheder gennem henved halvandet hundre
de år. Udg. af Søllerød kommune, ill., 
253-280 s., 1977, kr. 210.

Det er et imponerende stykke arbejde, Gunnar Sandfeld 
har faet fra hånden. Efter at planen om en fremstilling af 
kommunalstyrets historie i Søllerød havde været ved at 
strande, tog han fat på opgaven og har efter godt et år
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lagt to svære bind på bordet. De omfatter ialt 550 sider 
hvoraf de fire femtedele er helliget ofte meget indgående 
biografier af sogneforstanderskabs-, sogneråds- og kom
munalbestyrelsesmedlemmer gennem årene.

Nu er Søllerød som bekendt ingen almindelig kommu
ne. Geografisk og bebyggelsesmæssigt rummede den alle
rede fra gammel tid ihvertfald tre, ret adskilte dele -  
vestsognet omkring Søllerød by, hvortil senere kom Holte 
station m.m. -  midtsognet med GI. Holte og Nærum -  og 
østsognet med bebyggelsen langs Sundet. Idag er kom
munen vel en af de mere eksklusive villaenklaver med 
stærk repræsentation af det solide borgerskab blandt be
folkningen. Men også her kan traditionen føres tilbage. 
Søllerød var tidligt en landliggerkommune, hvis større 
gårde, lyststeder og senere villaer beboedes af folk med 
erhverv i Hovedstaden. Så var der den stedlige gårdejer
befolkning, som gennemgående var velstillet og konser
vativ og endelig en betydelig arbejderbefolkning knyttet 
til Mølleådalens fabrikker, til fiskeriet fra Vedbæk og 
Skodsborg og til de store gårde. Dette giver den lokalpo
litiske udvikling i Søllerød sin særlige farve, hvor man 
bemærker en skiften fra upolitisk/konservativ over so
cialdemokratiets korte magtperiode 1917-21 til fornyet 
konservativ dominans indtil idag. Det kommunale liv har 
ikke været uden dramatik, hvortil har bidraget modsæt
ningerne mellem de forskellige dele af kommunen og in
denfor den borgerlige fløj modsætningerne mellem de 
stedlige erhvervsdrivende, herunder landmænd og gart
nere, og så villabeboerne.

Alt dette skildres med en mangfoldighed af detailler af 
forfatteren, hvis sporsans og energi ikke mindst har givet 
resultat i de udførlige, ofte levende og i videre forstand 
spændende personbiografier. Helt uimodståelig er her 
skildringen af Cornelius Captyn (I s. 76ff.), en sogne
rådsformand med en lidt blakket fortid, hvis betagelse af 
en varietésangerinde førte til bedrageri, flugt og anhol
delse i Buenos Aires med senere fængselsstraf i Danmark. 
Naturligvis må behandlingen af de seneste år -  og af de 
endnu nulevende eller virkende kommunalbestyrelses
medlemmer -  få et lidt mere skematisk præg.

Det er nok, når alt kommer til alt, mere »personer« end 
»begivenheder«, der står i forgrunden i de to bind. Dette 
er ikke ment som en kritik af Sandfelds arbejde, da der jo 
her er tale om at løse en stillet, på forhånd afgrænset 
opgave. Gennem personerne når man iøvrigt adskillige 
steder adskilligt ind på politiske strømninger, holdnings
ændringer og de særlige forhold, der kan bestemme ud
viklingen indenfor det kommunalpolitiske arbejde. 
Sandfelds skildringer af kommunens socialdemokratiske 
sognerådsmedlemmer f.eks. i den første trediedel af dette 
århundrede siger ikke så lidt om partiets praktiske poli
tik, den dag-til-dag holdning, hvor man satsede på at 
vriste udviklingen et lille stykke henimod en bedring for 
de mindrebemidlede. Og hans biografier af de lokale 
gårdejere er med til at tegne et særligt nordsjællandsk 
konservativt gårdmandsmiljø, hvor man ofte nærmede 
sig proprietæren, ikke blot i titel, men også i holdninger.

Claus Bjørn

Birger Mikkelsen: Helsingør Sundtoldstad og Bor
gerby. Billedredaktion ved Elisabeth 
Bjørn-Petersen. Nordisk Forlag for Viden
skab og Teknik, Helsingør 1976. 280 s., ill., 
kr. 150.

Robert Egevang: Det gamle Helsingør. National
museet, København 1976. 95 s., ill., kr. 27,50.

I 1976 fejrede Helsingør sit 550-års købstadsjubilæum, og 
til den begivenhed har Birger Mikkelsen skrevet sin bog 
om Helsingør. Bogen er ment som en hyldest til en char
merende hjemby, -  Mikkelsen er redaktionssekretær på 
Helsingør Dagblad, -  og man må sige, at det er et helt 
overflødighedshorn, der er kommet ud af det. Der er så
ledes ikke sparet på udstyret: Bogen er indbundet i blåt 
hellærred med Helsingørs bysegl i blindtryk på forsiden, 
trykt på glittet papir med mange og gode illustrationer, ja 
med flere kostbare farvereproduktioner, og det hele er 
lagt smukt til rette af Lars Thorsen.

Teksten er en djærv, populær fortælling, som desuden 
åbenbarer en frisk social bevidsthed hos forfatteren. Så
ledes overalt, hvor menigmands levevilkår berøres: Pest
epidemierne, bøddelens arbejde, hekseprocesserne, for
sorgsforhold, og byens erhvervsliv med færgeriet over 
Sundet, -  medens den herskende klasse, adelig eller bor
gerlig, ofte får læst og påskrevet sine unoder. Det gælder 
fx. fremstillingen af »Oxernes klan«, ligesom harmen 
formelig oser ud af beskrivelsen af forvaltningen af Øre
sundstolden, »den administrative polyb, der kunne drive 
travle skippere til afmægtigt raseri«. Men i øvrigt har 
Mikkelsen rettet sin bevågenhed mod driftigt folk i byen, 
og det kan så være en kaperkaptajn under Napoleonskri
gene, en smed der bygger værft, eller en initiativrig so
cialdemokratisk borgmester. Så vidt jeg kan se, har Mik
kelsen fået fat i alle væsentlige sider af livet i Helsingør, 
men det kan være vanskeligt at orientere sig indenfor de 
noget slagordsagtige kapiteloverskrifter; det er således 
ikke indlysende, at man kan finde en skitse af værtshusli
vet i byen i et kapitel, der hedder: »Berygtet kaserne -  
dejligt slot«.

Illustrationerne er et helt kapitel for sig. Bogen er 
nemlig i høj grad en billedbog. Læseren kan således glæ
de sig over en sand vrimmel af forskellige motiver: 
Kendte og ukendte indtryk af bybilledet, ofte med en 
glemt stemning, -  smukke billeder fra Kronborg og Ma
rienlyst, St. Olai kirke og Karmeliterklostret, ude og in
de, med gammelt inventar og andet løsøre, -  og mange 
gamle stik. Adskillige af illustrationerne har kunstneriske 
kvaliteter i sig selv, som fx. fotografiet af trappeopgangen 
i den nu nedrevne wrightske gård (s. 136), medens de 
mange billeder af sølvtøj fra Helsingør tilsammen bliver 
en hel lille katalog over det bedste, byen formåede på 
dette område. Bag det hele fornemmer man Helsingør 
Byhistoriske Arkiv med billedindsamling og -registre
ring: Der har været noget at vælge og vrage i.

Desværre mangler bogen en fortegnelse over illustrati
onerne, og jeg savner også et kort med gadenavne. Uden 
et kort kan den, der ikke er fortrolig med byen, have
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svært ved at følge med i omtalen af byens lokaliteter og 
opleve billedmaterialet i den rette topografi. Men bogen 
er ikke en håndbog. Indholdsfortegnelsen er upræcis, og 
savnet af et register er føleligt; og så mangler bogen en 
litteraturfortegnelse! Læseren skal kunne identificere den 
litteratur, der omtales i teksten, og desuden er en littera
turliste den rette tak for lån. Ældre forskning er jo en 
forudsætning for en bog som denne. En litteraturliste 
kunne fx. have henvist læseren til den kuriøse bog, som 
kasserer ved Øresunds Toldkammer C. F. Holm ud
sendte i 1855, og som låner detaljerne (og en god del af 
harmen) til Mikkelsens fremstilling af Sundtoldens for
valtning. Holms bog blev undertrykt i 1855 pga. dens 
kritik, men genoptrykt i 1975.

Meget tyder på, at disse mangler skyldes hastværk. 
Bogen rummer alt for mange småfejl, der må tilskrives 
manglende fordybelse. Nogle eksempler: Teksten til pro
spektet over Helsingør på s. 10-11 fortæller, at der fejl
agtigt står »deutsche kerk« ved byens to kirker! Der står 
faktisk »Densche kerck« og Duitsche kerck«. Fotografiet 
med Arbejdernes Forsamlingsbygning på s. 233 dateres 
efter det norske flag til efter 1905! Det norske flag blev 
skabt på Eidsvoll i 1814, og flagene på dette billede fører 
Unionsmærket, dvs. de svenske farver, i øverste, inderste 
felt, hvorfor det snarere er fra før 1905. På s. 47 fortæller 
Mikkelsen, at Povl Helgesen »forsvandt under Tredive- 
årskrigen«, -  det må da være en tanketorsk for Grevens 
Fejde. Værket om Helsingør: Helsingør i Sundtoldstiden 
1426-1857, der udkom i to store bind i 1926-29 under 
redaktion af Laurits Pedersen, og som også Mikkelsen 
har brugt, er i dag helt uopdriveligt antikvarisk, så der 
har været god ræson i at lave en ny bog om byen. Men 
når man sidder med denne bekostelige bog i hænderne, 
kan man kun ærgre sig over disse mange småskavanker. 
For det er en smuk bog.

Robert Egevangs bog: »Den gamle Helsingør«, er et 
hæfte i Nationalmuseets serie af by vandringer i byer med 
særligt bevaringsværdige huse og miljøer. Udgangs
punktet er arbejdet med bevarings- og saneringsplanlæg
ning i Helsingør, som i 1973 førte til udgivelsen af »Hi
storiske huse i Helsingør«, og det begrænser jo i sig selv 
bogens udstrækning. Alligevel synes jeg, at det er blevet 
en velskrevet og sober lille byhistorie. Man får nemlig en 
god del almindelig historie med på vejen under læsning af 
guiden, og når man netop har læst Birger Mikkelsens 
gennemillustrerede bog, kan man overraskes ved, at Ege
vang hyppigt bringer helt andre motiver end Mikkelsen. 
Jeg har funderet lidt over fiktionen med byvandring. Det 
er en lidt usystematisk ordning for den, der vil bruge 
guiden som opslagsbog. 1973-registrantens alfabetisk-to- 
pografiske indretning er vel i grunden den mest hen
sigtsmæssige, for hvor mange går mon tur på den måde? 
Men her er det naturligvis seriens fælles anlæg, der be
stemmer!

Steen Ove Christensen

Erik H ousted: Fra færgesmakke til hængebro. Snog- 
høj -  Middelfart færgefarts historie. A-S Elbo 
Tryk. Fredericia, 1977, 143 s., ill., kr. 115.

Forfatteren til dette digre værk har syslet med lokalhisto
rie i mange år, og hans flid har -forud for denne publika
tion -  resulteret i adskillige avisartikler og i et bidrag til 
Vejle Amts Årbog 1973.

I forordet understreges det, at fremstillingen er skæv, 
sådan at forstå, at færgeløbets historie Snoghøj-siden har 
forfatterens altovervejende interesse, medens begivenhe
derne på Middelfart-siden ridses op med lettere hånd, 
eftersom nu afdøde Middelfart-historiker Chr. Behrendt 
allerede i flere fremstillinger har behandlet Middelfart og 
opland særdeles indgående. Forordet henviser således 
især til Behrendts bog fra 1927 »Færgeløbet ved Middel
fart«, og denne er da også så velskrevet og underholden
de, at den absolut er anbefalelsesværdig.

Housteds bog er bygget op i 4 hovedafsnit, hvoraf II til 
IV er kronologisk afgrænsede. Traditionen tro indledes 
der med stenalderen, men heldigvis har forfatteren ikke 
spildt mange ord på at gisne om disse eller hine forhisto
riske tilstande i Snoghøj -  Middelfartområdet; dette har 
han gjort klogt i, ligesom han på fornuftig vis stort set 
afholder sig fra at rekonstruere et udviklingsforløb, indtil 
han når op i 1500-tallet, -  kildematerialet er, som han 
selv indser, vitterligt for tyndbenet til noget sådant.

Mange amatørhistorikere har i tidens løb kunnet spare 
sig utallige arbejdstimer og velmente bestræbelser, hvis 
de opgav ideen om, at en lokalhistorie partout skulle be
gynde med istiden. Ingen professionel historiker ville vo
ve at begive sig ilag med at opfylde et sådant mål, for de 
færreste kan hævde at være så all round-orienterede, at 
de magter det. I reglen bliver afsnittene om forhistorisk 
tid af meget ringe værdi, og i bedste fald er de oplysnin
ger, som læserne far her, møjsommeligt slæbt sammen fra 
forskellig arkæologisk litteratur, der nok hurtigt vil vise 
sig at bygge på forældede teser, -  udviklingen indenfor 
den arkæologiske forskning går nemlig stærkt! Housteds 
egentlige historiske fremstilling tager sin begyndelse i 
1530’erne på grevefejdens tid, hvor forfatteren har fundet 
beretninger frem om, hvordan forskellige danske konger 
har gjort brug af dette vigtige overfartssted mellem Fyn 
og Jylland, -  henimod 1500-tallets slutning foreligger der 
endvidere oplysninger om færgetakster og forskellige data 
på rækken af færgemænd. -  Imidlertid er det stadig skralt 
med kilder, der lige netop vedrører de to færgesteder, 
hvorfor E.H. udfylder hullerne med bredere historiske 
skildringer. Således meddeles en lang række oplysninger 
om krigsforanstaltningerne i forbindelse med kejserkri
gen, Torstenson-fejden og svenskekrigene, hvorunder 
E.H. afslører et indgående kendskab til Danmarkshisto
rien i almindelighed, og hvorunder han tillige formår at 
lade færgeløbets historiske rolle knytte sig naturligt til 
den store sammenhæng, -  dog resulterer denne skrivelyst 
måske nok hist og her i det lidt snaksomme og overflødi
ge-

Postmester C. L. Fiebiger, der i begyndelsen af 
1800-tallet fik bestalling og postmesterembede ved Snog
høj, har leveret en stor del stof i form af indberetninger til
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generalpostdirektionen 1803ff. Indberetningerne er vis
seligt indholdsrige og underholdende, men det forekom
mer som værende lidt for meget af det gode at citere dem 
side op og side ned, som E.H. har foretrukket.

Til et færgeri som Snoghøjs knyttedes der med tiden en 
række bifunktioner: Foruden færgefarten holdt man 
gæstgiveri, og der indrettedes et postkontor, hvorved et 
større hestehold var nødvendigt. Fra 1841 var Snoghøj 
anløbssted for dampskibsfarten, og i 1846 blev der in
stalleret en optisk telegraf ved færgebroen, som fordrede, 
at der nu også skulle ansættes en signalmester på stedet. 
Med dampskibsfarten fulgte oprettelsen af toldsted, og i 
årene herefter opførtes derfor en toldkontrollørbolig ved 
siden af færgegården. Toldstedet beskæftigede 3-4 told
kontrollørassistenter, der ved siden af de strengt tjenstli
ge funktioner havde til opgave at holde skarpt øje med, 
om der foregik smuglerier fra den Slesvigske kyst.

Til færgeriet hørte naturligvis også et landbrug, og i 
1844 udvikledes der heraf et sideskud, idet færge- og 
postmester H. C. Riegels anlagde en havebrugs- og 
planteskole samt skabte en veritabel botanisk park.

Alle disse udløbere af færgerivirksomheden skildres 
godt og ganske veloplagt, så man far et levende indtryk af 
den blomstrende aktivitet og driftighed, der prægede 
Snoghøj i 1840’erne. Selve færgeriets historie er for 
1800-tallets vedkommende i høj grad fortællingen om 
dets rolle som troppeoverførselssted, -  og Snoghøj-Mid- 
delfartlinien synes at have haft en forbløffende kapacitet, 
hvad angik transporter af soldater, tros og heste.

I 1860’erne begyndte de trange tider for linien; Mid- 
delfart-Strib-jernbanen åbnedes og en dampskibsforbin
delse Fredericia-Strib blev indviet i 1866, -  postbefor
dringen ophørte nu med et slag til fordel for den nye rute, 
og snart begyndte passagertallet også at dale.

I 1869 afhændede staten, der nu havde mistet enhver 
interesse i færgestedet grunden til H. C. Riegels, og fra 
1871 bortforpagtedes Snoghøj med bygninger, avl, gæste- 
ri samt det hensygnende færgeri og vognbefordringen. 
Snoghøj forvandledes til ferie- og badested for at overle
ve, men forretningen blev aldrig nogen udtalt succes. I 
1889 solgtes den sidste færge, hvorefter forbindelsen med 
Middelfart kun blev opretholdt ved hjælp af et par små 
sejlførende robåde, -  gæstgiveriet nedlagdes i slutningen 
af 1880’erne.

I Middelfart og dens opland voksede dog samtidig tu
riststrømmen, og på denne baggrund fandt en kreds af 
energiske borgere sammen om at stifte et dampskibssel
skab »til passagerfart mellem Middelfart og de ved Lille 
Belt og tilstødende farvande beliggende byer og anløbs- 
steder«.

Selskabet startede beskedent i 1902, men da bilismen 
en halv snes år senere for alvor holdt sit indtog, og da der 
byggedes broklapper i den gamle Middelfart havn såvel 
som ved Snoghøj, kom der ordentlig fart i automobil- 
overførslen: 8 biler m. passagerer og 3-mands besætning 
pr. tur! I årene efter I. verdenskrig var ruten en guldgru
be for selskabet, indtil maj 1935, hvor indvielsen af Lille 
Belts-broen satte en brat stopper for herlighederne.

Utallige andre tildragelser omkring Snoghøj-Middel- 
fart-færgeriets historie bliver behandlet af E.H., men skal 
ikke refereres videre på dette sted. -  Derimod nogle mere

generelle bemærkninger om bogens standard: På trods af 
den udmærkede formuleringsevne, som forfatteren gen
nemgående kan opvise, tager han, som tidligere berørt, 
ofte tilflugt til en -  indenfor den personalhistoriske og 
ikke-faghistorikerskrevne litteratur -  hævdvunden tradi
tion: Extensogengivelser af alle hånde dokumenter, skif
ter, kongebreve, matrikler osv. De kan naturligvis have en 
vis interesse for den lille kreds aflæsere, som er Snoghøj- 
/Middelfart-patrioter, men de kan til gengæld ikke være 
andet end en tålmodighedsprøve for det brede publikum, 
som bogen dog også synes at være skrevet for.

Et stort plus er derimod de mange vellykkede illustra
tioner (bortset fra nogle stærkt nedfotograferede færge
takst-plakater, der er temmelig ulæselige); -  det er mor
somt, at der har kunnet støves så mange billedfremstil
linger op om emnet, og i de fleste tilfælde er gengivelserne 
klare og nydelige, -  i denne forbindelse kan man også 
rose bogens smukke omslag hvorpå gengives et maleri af 
Chr. Holt Kalum fra Middelfart havn i 18xx. Hvad an
går bogens annotationsapparat, så må det konstateres, at 
man på den ene side finder ret fyldige henvisninger til 
den trykte litteratur, men at kildehenvisningerne til det 
utrykte materiale ikke altid er lige tilfredsstillende. Det er 
f.eks. aldeles ikke tilstrækkeligt, når forfatteren i teksten 
henviser til »nogle gamle protokoller« som kilde.

Sådanne unøjagtigheder, sammenstillet med det for
hold, at oversigten over det utrykte materiale har stærk 
slagside til Snoghøj -  der findes ikke én henvisning til 
materiale i Landsarkivet for Fyn -  forringer bogens værdi 
som udgangspunkt for videre studier af færgeriets histo
rie. Det skal dog sluttelig bemærkes, at E.H.s store arbej
de indeholder mange værdifulde elementer, og at det pla
cerer sig smukt indenfor den jævne strøm af lokalhistorisk 
litteratur, samtidig er der tale om en af ydre særdeles køn 
publikation, som ingenlunde kan have været billig at 
sende på markedet.

Lotte Jansen

Erik Christensen: Fagforeninger og lokalsamfund. 
En beskrivelse og analyse af 4 vestjyske fagforenin
ger. Sydjysk Universitetsforlag 1976. 384 s., 
kr. 49,50.

Denne publikation gør rede for et af delprojekterne i 
Projekt Social Forandring i Vestjylland, som gennem
førtes ved Sydjysk Universitetscenter 1973-75. Undersø
gelsens vigtigste konklusioner er i artikelform blevet trykt 
i den samlede fremstilling af projektet, anmeldt i Fortid 
og Nutid XXVII s. 266f.

Undersøgelsen omfatter fire SID-afdelinger, to i Es
bjerg (afd. transport og afd. fabrik), afdelingen i Varde 
og i Egvad (Tarm). De tre kommuner var fælles undersø
gelsesområder for hele projektet og repræsenterer et 
højtindustrialiseret område (Esbjerg med ca. 75.000 
indb.), et mellemindustrialiseret (Varde, ca. 17.000 
indb.) og et lavt-industrialiseret område (Egvad, ca. 
10.000 indb.). Bogen indeholder fem hovedafsnit: en te
oretisk ramme for undersøgelsen (ca. 50 s.), nogle ho-
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vedtræk af SIDs strukturudvikling (ca. 32 s.), en økono- 
misk-politisk præsentation af de tre kommuner (ca. 45 
s.), selve undersøgelsen af SID-afdelingerne (ca. 170 s.) 
og en sammenfatning med konklusioner (ca. 30 s.). Dertil 
kommer bilag og litteratur m.v.

Studiet af fagforeninger (og interesseorganisationer i 
det hele taget) er ikke særlig udbredt og slet ikke i Dan
mark, hvor Reinhard Lund har været ene herom bortset 
fra meget snævre undersøgelser. Den hidtidige forskning 
har væsentligt beskæftiget sig med fagforeninger under et 
og set disse i et samfundsaspekt. Erik Christensen gør 
opmærksom på at selv om fagforeningerne har mange 
lighedstræk (f.eks. fælles arbejdsmarkedsregler) så funge
rer de forskelligt p.gr.a. medlemsskarens forskellige 
sammensætning, geografiske placering, traditioner m.v. 
Det er endvidere forfatterens hensigt at se fagforeninger
nes struktur og udvikling i forhold til lokalsamfundets 
politiske og økonomiske struktur.

Det er naturligvis vigtigt at vide hvad »fagforeninger« 
står for i undersøgelsen; denne bygger hovedsagelig på 
ca. 55 intensive interviews med bestyrelsesmedlemmer, 
nogle tillidsmænd og ledende fagforeningsfolk, derudover 
på deltagelse i nogle faglige møder (generalforsamlinger) 
og enkelte samtaler. Det er således i høj grad -  næsten 
udelukkende -  lederne i fagforeningerne der kommer til 
orde, og forfatteren erkender selv at dette forhold er »en 
afgørende svaghed« (s. 21). Denne svaghed må nok virke 
afsvalende for forfatterens forhåbninger om at afhandlin
gen kan bidrage til »faglig enhed og styrke«, men som et 
væsentligt bidrag til et (forsømt) lokalhistorisk arbejds
område er forholdet ikke afgørende.

I bogens teoretiske del trækker forfatteren forskellen op 
mellem en borgerlig opfattelse af fagforeningerne: som 
interesseorganisationer på linje med alle andre interesse
organisationer, og en marxistisk opfattelse: fagforenin
gerne er klasseorganisationer af en principielt helt anden 
karakter. Endvidere diskuteres inden for den sidste op
fattelse den tyske (kapitallogiske) og den franske (struk
turalistiske) skole og den rolle disse skolers forskellige 
tilgang til Marx betyder for en vurdering af forholdet 
mellem statsbegrebet og fagforeningerne. Denne redegø
relse fører til en model for studiet af fagforeninger på 
lokalplan som den efterfølgende konkrete undersøgelse er 
bygget over.

Anmelderen har ingen særlig sympati for disse »mo
deller«, til hvis »kasser« en række modificeringer alligevel 
er nødvendige og imellem hvilke dobbeltpegende pile ik
ke viser andet end at tingene hænger sammen. Det er 
heller ikke lykkedes Erik Christensen at skabe en klar 
sammenhæng mellem dette teoretiske afsnit (og model
lerne) og undersøgelsen, og drøftelsen af statsbegrebet er 
af mindre interesse i en lokalsamfunds-sammenhæng. 
Sagt lidt hårdt: man ville næppe have savnet teori-af
snittet hvis det havde været udeladt.

Værdien ligger afgjort i beskrivelsen af de fire SID-af- 
delinger i de tre vestjyske kommuner. Der er indsamlet 
mange oplysninger og et stort tabelmateriale med gode 
kommentarer som i mange sammenhænge kan være af 
stor værdi for lokalhistorikere. Det bekræftes heri at det 
lokale økonomiske og politiske miljø er afgørende for 
fagforeningernes funktion og at deres profil tegnes i nær

sammenhæng med den lokale erhvervs- og befolknings
struktur. Det fremgår også hvor ambivalent forholdet er 
mellem Socialdemokratiet og fagforeningerne, idet der i 
alle afdelinger er et tæt samarbejde med partiet men også 
at »man forsøger så vidt muligt at undgå partipolitiske 
diskussioner . . . fordi man mener det vil skade det faglige 
arbejde« (s. 232). Om den faglige bevidsthed er stigende 
med højere industrialiseringsgrad kan ikke éntydigt be
svares siger Erik Christensen. Der er klart svagest faglig 
bevidsthed i Tarm men det hænger måske sammen med 
en erhvervsstruktur domineret af små virksomheder og at 
mange medlemmer er 1. generationsarbejdere og de fag
ligt aktive er at finde blandt arbejdere over 40 år. Der
imod synes det bekræftet at højere industrialiseringsgrad 
gør forholdet til arbejdsgiverne mere konfliktfyldt, og det 
synes som om høj industrialiseringsgrad gør afdelingen 
mere selvstændig i forhold til forbundet. Der gives ikke 
noget svar på formodningen om at høj industrialiserings- 
grad betyder stor indflydelse på kommunalpolitik, en an
alyse der desværre ikke er gjort meget ud af.

Arbejdet må sådan som det er lagt til rette nødvendig
vis bære præg af oversigt i flere afsnit. Det betyder f.eks. 
at begreber som ’faglig aktivitet’ og ’faglig bevidsthed’ 
ikke uddybes ligesom der mangler en analyse a f ’arbejds
konflikter’. Der savnes også -  selv om undersøgelsen om
handler SID — en omtale af Kristelig Dansk Fællesfor
bund der spiller en rolle i Vestjylland, og som netop SID 
flere gange har haft konfrontationer med sidst i Esbjerg 
og Varde i undersøgelsesperioden.

Forfatteren er overordentlig grundig i sin skildring og 
det gør den sine steder noget omstændelig og tungtskri- 
dende. Fremstillingen er bevidst uden tyngende faglig 
terminologi -  ros for det -  men ikke altid helt klar. Om 
Tarm hedder det at »fagbevægelsen er en ret domineren
de faktor i Socialdemokratiet« (s. 189); om Esbjerg at 
»fagbevægelsen har været domineret af Socialdemokra
tiet« (s. 282) -  men det synes som om præmisserne er de 
samme. Det hedder (s. 113) at »der har i hele perioden 
været en jævn befolkningstilvækst . . .« og lige efter at 
»tilvæksten har dog været relativt faldende op gennem 
perioden«.

S. 366 har forfatteren overtaget den illustration fra 
fagbevægelsens pjecer som placerer LO forkert i forhold 
til ILO og FN; kortet i bilag 3 er alt for lille og der er for 
mange trykfejl som irriterer under læsningen.

Det er en betydningsfuld publikation der foreligger fra 
Erik Christensens hånd, og flere sådanne undersøgelser 
på lokalt plan vil være af værdi. Fagforeningernes forhold 
til det kommunalpolitiske og deres decentrale funktion i 
den centraliserede fagbevægelse ville det være ønskvær
digt at fa inddraget i lignende undersøgelser.

Verner Bruhn

S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner 
fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975. Udgivet 
af Historisk Samfund for Ribe amt, 1977, 259 
s., ill., kr. 67.
I 1975 afsluttedes et kapitel i det danske redningsvæsens 
historie, idet de fleste redningsstationer ved den åbne
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kyst blev nedlagt. Den teknologiske udvikling havde stort 
set gjort det »gamle« redningssystem overflødigt. Stran
dingerne blev færre efterhånden som sejlskibene afløstes 
af motorskibe med stærkere og stærkere motorkraft, bed
re og stadig mere avanceret navigations- og radioudstyr. 
Endelig havde også helikopterredningstjenesten været 
med til at give redningsstationerne ved den åbne kyst 
dødsstødet.

I beundring for den indsats, som redningsstationernes 
frivillige mandskab gennem 123 år har ydet for at frelse 
skibbrudne søfolk -  ofte med livet som indsats - , har S. 
Manøe Hansen registreret samtlige strandinger ud for og 
aktioner fra fire af de fem redningsstationer, der blev 
nedlagt i Ribe amt i 1975: Blåvand, Hennegård, Nymin- 
degab og Vejers (den femte var Rindby på Fanø). Bogens 
hovedafsnit falder i fire kapitler, et for hver af de nedlagte 
stationer. Strandingerne er opført kronologisk. I hvert 
enkelt tilfælde er det forsøgt at skaffe oplysninger om det 
strandede fartøjs navn og hjemsted, besætningens stør
relse, lastens art, strandingsårsag, vind- og vejrforhold. 
Hertil er føjet et referat af (undtagelsesvis direkte citater 
fra) redningsstationens protokol. Her hører man red- 
ningsformændenes korte og uimponerede beskrivelser af 
selv de farligste situationer. Bogen er endvidere forsynet 
med diverse registre og -  hvad der i denne forbindelse 
kan være nok så nyttigt -  en ordliste, så også »landkrab
ber« kan fornemme, hvad det vil sige, »at mandskabet 
sad i takkelagen på formasten under mærset« (s. 16).

S. Manøe Hansen holder, hvad han lover i forordet. 
Læseren får gennem en lang række dramatiske optrin et 
indtryk af redningsstationernes betydning gennem tiden 
og en (øget) respekt for mandskabets indsats; men det 
kan ikke skjules, at ca. 210 sider om strandinger og red
ningsaktioner i den foreliggende form er ensformig læs
ning. I flere tilfælde er der redegjort for den samme ak
tion under 2 stationer. Ligeledes er der efter anmelderens 
mening brugt for meget plads på aktiviteten under de 
»rene« raketstationer, idet redningsmandskabet herfra 
almindeligvis måtte erfare, at det strandede skib ikke 
kunne nås med raketterne og/eller at en redningsbåd al
lerede var på stedet. Det ville have været frugtbart, om 
nogle af de mange sider istedet var blevet brugt til at 
belyse andre sider af strandingernes historie (en kombi
neret strandings- og redningsaktionsliste kunne have gi
vet en antydning af den totale aktivitet). En stranding 
indebar jo andet og mere end blot at fa de skibbrudne 
søfolk bragt frelst i land. Det ville f.eks. have været oplagt 
at undersøge, hvilken økonomisk betydning strandinger
ne havde for kystbeboeme. Øboere -  særlig Læsø-boerne 
-  er jo ofte blevet beskyldt for at have lokket skibe til 
forlis. Helt så afgørende betydning kan strandingerne 
langs vestkysten næppe tænkes at have haft og da slet 
ikke i det 19. årh. -  men f.eks. må de hyppige stran
dingslaster af træ formodes at have haft en vis betydning i 
det skovfattige Sønderjylland.

Et sådant analyserende afsnit ville have øget bogens 
værdi uden at gøre læsernes beundring for rednings
mandskabets indsats gennem 123 år mindre.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Eric J. Hobsbawn: Banditter -  om ædle røvere, 
hævnere, gangaceiros og haiduk’er. Oversat 
fra engelsk af Åse Lading og Marianne Søren
sen, Politisk revy, 1977, 167 s., ill., kr. 45.

Det er en fortræffelig idé at give en introduktion på dansk 
til den engelske historiker Eric J. Hobsbawns forfatter
skab ved at oversætte hans lille bog »Bandits« (1969, 
Penguin ed. 1974). Hobsbawn, der er marixistisk histori
ker og har et omfattende forfatterskab bag sig vedrørende 
fortrinsvis engelsk historie i 18. og 19. århundrede, fast
holder en af britisk historikerverdens bedste traditioner 
ved at være en fortræffelig skribent, hvis form nærmer sig 
det causerende. Hobsbawn har to særligt dyrkede inter
esser, der har sat sig spor i forskellige publikationer og 
som han her samarbejder -  dels »primitive« protestfor
mer (se »Primitive Rebels«, 1964) og dels nutidige latin
amerikanske forhold. »Banditter«, som de, der her be
handles, opfattes som en art yderst primitive oprørere 
mod en samfundsorden, og det er fortrinsvis fra Latin
amerika, at de mere nutidige og mere overbevisende eks
empler på »sociale banditter« kan hentes.

Den klassiske »sociale bandit« er naturligvis Robin 
Hood og Hobsbawn opstiller en række karakteristika for, 
hvad der til forskellige tider og overalt i verden har ken
detegnet »den ædle røver«: 1. Han bliver lovløs p.gr. af 
en uretfærdighed, der overgår ham -  ikke fordi han er 
kriminel, 2. Han vender uret til ret, 3. Han »tager fra de 
rige og giver til de fattige«, 4. Han dræber kun i selvfor
svar eller som retfærdig hævn, 5. Han kan, hvis han 
overlever, vende tilbage til samfundet, 6. Han beundres 
og støttes af sit folk, 7. Han dræbes kun ved forræderi, 8. 
Han er usynlig og usårlig -  undtagen altså når der er 
forræderi med i spillet og som det sidste og meget interes
sante: 9. Han er ikke fjende af kongen/kejseren -  altså 
den egentlige retfærdighed -  men alene af de lokale 
magthavere.

Dette mønster spilles nu igennem fra middelalderen til 
vore dage med eksempler fra Europa, særlig Øst- og 
Syd-, fra Asien, men først og fremmest fra Latinamerika. 
Ganske kort omtaler Hobsbawn de ædle lovløse i det 
vilde Vesten, men det bliver kun til randbemærkninger 
om Jesse James, selv om der her findes en betydelig litte
ratur. Det har været indvendt mod bogen, at Robin Ho- 
od’erne langt fra var så ædle, som Hobsbawn skal have 
tegnet dem. Men indvendingen er uberettiget. Den ædle 
røver efter det mønster, der er opstillet foran, er kun 
eksisterende i opfattelsen af ham, i sange, legender, folks 
fortællinger om Robin Hood’en. Og det er banditten som 
en udtryk for en vag, primitiv protestideologi, der inte
resserer Hobsbawn. Han har ingen illusioner om ban
ditten som nogen revolutionær gevinst -  deres bidrag til 
de moderne revolutioner er »tvetydigt, tvivlsomt og kort
varigt« (s. 127). Hvor arkaisk han opfatter denne form 
for protest viser det sidste kapitel om de banditter, der 
ligger på grænsen til de revolutionære: »ekspropriatører- 
ne« af anarkistisk observans. Han giver her et næsten 
rørende portræt af Sabaté (1913-60) en overlevende fra 
den spanske borgerkrig, hvis skæbne frem til den uund
gåelige død for politiets kugler han følger og ikke lægger
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skjul på det i bund og grund naive og indskrænkede i 
hans indsats.

Som god marxist har Hobsbawn et afsnit om »bandit
væsenets økonomi og politik«, hvor imidlertid doku
mentationen far en sådan overvægt af sydamerikansk 
materiale, at den mere forbeholdne læser ville foretrække, 
at forfatteren, der er en stor kender af denne verdensdels 
forhold havde koncentreret sin fremstilling om bandit
terne her. Det bliver ihvertfald meget hårdttrukket at 
generalisere ud fra de særegne vilkår f.eks. i Brasilien til 
eksempelvis Sydeuropa. Et punkt man gerne havde set 
uddybet af Hobsbawn var den »sociale bandits« tilhørs
forhold til det feudale agrarsamfund. De fleste forekom
mer i sådanne, men det strejfes undervejs, at der kendes 
eksempler fra urbane miljøer. Det er jo ikke realiteten, 
men myten om den lovløse, der nok bekæmpes af det 
bestående samfund, men som på forskellig vis nyder be
undring, støtte og som opfattes som håndhævende en 
eller anden form for alternativ retfærdighed i dele af be
folkningen. Man tænker her uvilkårligt på ihvertfald

nogle af de amerikanske gangstere -  selvom Hobsbawn 
ikke rigtig vil anerkende Bonnie og Clyde.

For en dansk læser er det bemærkelsesværdigt, at der 
ingen eksempler er hentet fra Skandinavien -  de nærme
ste er tyske og engelske. I sin bog »Primitive Rebels« 
bemærker Hobsbawn, at man ikke skal vente at finde 
sådanne i Danmark, Normandiet og i tilsvarende agrar- 
samfund. Dansk folklore har heller ikke mange »sociale 
banditter« at opvise. Der er sagn og beretninger om røve
re, udstødte, men sympatien er sjældent med dem. 
»Heltene« i de danske optegnelser om »stærke mænd« 
om dem, der drejer de store en knap osv. er gennemgåen
de personer indenfor bondesamfundets rammer.

Hobsbawn har skrevet en letlæst, morsom bog, der -  
hvad forfatteren selv indrømmer -  bygger på spredt stof 
og tilfældige meddelelser for visse regioners vedkommen
de. Om det latinamerikanske banditvæsen bringer bogen 
et rigt materiale, og det er i det mindste spændende per
spektiver, Hobsbawn uddrager af sit stof. Den er hermed 
anbefalet på det bedste!

Claus Bjørn
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ets virksomhed i 1975. (S. 73-74) <S. 74: Museets 
virksomhed i 1976.>

Bornholm
1.
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms Historiske 

Samfund. Redigeret af <Ebbe Gert Rasmussen>. 
1976. 2. rk. Bd. 9, 355 s., ill. <Særnummerom friheds
bevægelsen på Bornholm 1940-46. >

Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms Historiske 
Samfund. Redigeret af <Ebbe Gert Rasmussen>. 
1976. 2. rk. Bd. 10, 206 s., ill.

Bornholms Historiske Samfund. Driftsregnskab for tiden 1/4 
1975 til 3/3 1976. (S. 206)

Hansen, Olaf. Bornholms Historiske Samfund. (S. 
183-188) <Generalforsamlinger 1971-75 inch regns
kab er^

Heilesen, Henning. Beretninger om bispevisitatser på 
Bornholm i det 18. århundrede. (S. 85-96, ill.) <Litt. 
henv.>

Litteratur om Bornholm 1974-1976. Ved Bornholms Central
bibliotek. (S. 189—203) <Systematisk fortegnelse.>  

Løvind Andersen, Erik. Bornholms baptistmenighed i
1920’erne. (S. 133-165, ill.) <Litt. henv.>

Rasmussen, Ebbe Gert. Elever på Bornholms Folkehøjskole 
vinteren 1872-73. Et metodisk bidrag til den tidlige 
bornholmske højskolebevægelse. (S. 109-131, ill.) 
<Litt. henv.>

Svendsen, Vilh. Rovmordet i Bådstad 1813. (S. 97-107) 
<Litt. henv.>

Tornehave, Bodil. Fajancefabrikken i Storegade. (S. 9-83, 
ill.) <1788-ca. 1860. -  Litt. henv.>

Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms Museum 1975. (S. 
167-182, ill.) <S. 178-182: Helge Ernst. Tanker om
kring en kunstsamling. >

Lolland-Falster
1.

Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af < Ver
ner Hansen>. Årbog. 1976. 168 s., ill. <Person- og 
stedregister. -  Litt. henv.>
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B  er touch-Lehn, R. Den danske bondes byggesæt gen
nem tiderne. (S. 137-141)

Bibliografi. Litteratur om Maribo ved Birthe Møller og 
Ester Frostad. (S. 121-135) <Systematisk fortegnel
s e ^

Boyhus, Else-Marie. Maribo -  historisk set. (S. 7-120, ill) 
<Omhandler: De ældste tider -  Middelalderen -  Ti
den efter reformationen -  1800-tallet -  Vort århundre
de -  Forsorg -  Folkestyre -  Kildemateriale. -  Litt. 
henv.>

<Hansen, Verner>. Lolland-Falster i bogverdenen. (S. 
149-152, ill.) <Kort omtale af ny litteratur vedr. Lol- 
land-Falster.>

Lolland-Falster s Historiske Samfund. (S. 160-164) <Gene- 
ralforsamling og regnskab 1975-76.>

Lolland-Falsters museer og arkiver. (S. 153-159) <Lol- 
land-Falsters Kunstmuseum, Maribo. -  Reventlow- 
-Museet, Pederstrup. -  Falsters Minder, Nykøbing F. 
-  Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing F. -  
Aalholm Automobilmuseum, Nysted. -  Rødby Lokal
historiske Arkiv. -  Lolland-Falsters Stiftsmuseum.>

Nabe-Nielsen, F. Jørgen Ringnis -  en lolland-falstersk bil
ledskærer. (S. 142-148) <Ca. 1629-ca. 1653.>

Fyn
1 .
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsforenings Års

skrift. Under redaktion af Erling Klüver og Poul A. 
Jørgensen. 1976. 46. årg. S. 101-144, ill.

Halsted, Rasmus. Foreningsmeddelelser. Aarets gang. (S. 
140-144) < Vestfyns Hjemstavnsforening. Indeholder 
regnskab 1975-76.>

Holm Christensen, Søren. Byremserne fra Sandholt Lyndel- 
se. (S. 110) <1800-tallet. -  Litt. henv.>

Jacobsen, Hans Henrik. Smedjen fra Tåstrup. (S. 124—127, 
ill.) <1746 ff. -  Litt. henv.>

Jørgensen, Poul A . Besættelsestiden -  på Sydvestfyn. (S. 
139) <Opfordring til indsamling af materiale om åre
ne 1940-45. >

Krog, Hans. Urmagerhuset fra Køng. Husets historie i 
korte træk. (S. 111-116, ill.) <1776 ff. -  Litt. henv.>

Kruse, Felix. Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. (S. 
137-138) <Beretning.>

N yt om gammelt. (S. 132-136) <Uddrag vedr. Sydvestfyn 
fra Fyns Stiftsmuseums årsberetning 1.4.1975— 
31.3.1976.>

Pedersen, K arl Peder. Da Kaslunds bønder klagede til 
kronprinsen. Et vestfynsk bidrag til kampen om land
boreformerne i slutningen af 1700-tallet. (S. 117-123) 
<S. 123: Kopi af fæstebøndernes klagebrev. -  Litt. 
henv.>

Sarup Skoles fundats. Ved Poul A. Jørgensen. (S. 128-131) 
<Fra 1799 og 19O4.>

Skomagerdrab i Haarby. Fra Baag Herreds tingbøger 
8.12.1702. (S. 101-103)

Thrane, Henrik. Afslutning af undersøgelsen af Lusehøj 
ved Vold tofte, Sydvestfyn. (S. 104-109, ill.) <Boplads 
fra broncealderen. -  Litt. henv.>

2.
Fynske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund for Fyns 

Stift. Redigeret af <H . H. Jacobsen>. 1976. 156 s., ill. 
<Person- og stedregister.>

Frederik Ahlefeldt og hans instruks f r a  1767. A fJen s  Mollerup og 
H arald Th. Hansen. (S. 114-126, ill.) <Litt. henv.> 

Frederiksen, Svend. Fynske forsamlingshuse. (S. 71-108,
ill.) <S. 75-79: Oversigt over forsamlingshusenes byg
getid 1871-1949. -  Litt. henv.>

Jacobsen, C. Emilius. Fra mulerdreng til landsbydegn. (S. 
7-38, ill.) <Erindringer 1894 ff>

Kristensen, Laust. Oprettelse af skole i Husby 1712. (S. 
39-55) <Litt. henv.>

Mollerup, Jens. Foreningsmeddelelser 1976. (S. 151-154) 
<Historisk Samfund for Fyns Stift. Indeholder kasse
regnskab 1975.>

Nielsen, Peder. Erholm, et stamhus og en slægt. (S. 127-138, 
ill.) <1733-1803>.

Riis, Thomas. Hvor lå Svendborgs middelalderlige fiske
torv? (S. 109-113) <Litt. henv.>

Aarup, Knud. Spændte forhold i Kerte Skole midt i det 19. år
hundrede. (S. 56-70).

Anmeldelser
Bevaringsværdige huse i Svendborg. Udgivet af Foreningen for 

Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn. 1975. An
meldt af H. H. J. <Hans Henrik Jacobsen.>  (Ny lo
kalhistorisk litteratur) (S. 139)

Fyens Stiftsbog. 1975. Anmeldt afH . H. J. <Hans Henrik 
Jacobsen> (Ny lokalhistorisk litteratur). (S. 140-141)

Jacobsen, Hans Henrik. Emil Aarestrup. Stiftsfysikus i 
Odense 1849-1856. 1975. Anmeldt af L. K. <Laust 
Kristensen> (Ny lokalhistorisk litteratur): (S. 
144-145)

Knudsen, Hans. Optegnelser fra tre generationer. 1975. 
Anmeldt af H. H. J. <Hans Henrik Jacobsen> (Ny 
lokalhistorisk litteratur) (S. 139-140)

Ringsmose, Thorvald. Rantzausholm Gods før og efter 
Svenskekrigene 1657-60. 1976. Anmeldt af H. H. J. 
<Hans Henrik Jacobsen> (Ny lokalhistorisk littera
tur) (S. 143)

Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1890 ved Hans Chr. 
Johansen. 1976. Anmeldt af H. H. J. <Hans Henrik 
Jacobsen> (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 142-143)

Vestfynsk Hjemstavn. 1975. Anmeldt af H. H. J. <Hans 
Henrik Jacobsen> (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 
141-142)

Viinholt-Nielsen, Lars. Odense-Svendborg-banen 1876— 
1976. 1976. Anmeldt af H. H. J. <Hans Henrik 
Jacobsen> (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 145)

Jylland
1.
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Samfund for 

Vendsyssel. Redigeret af C. Nørrelykke. 1976. 144 s., 
ill. <Personregister>

Christen Nørrelykke 1915-1975. Af A. S. <A. Skjødsholm> 
(S. 144, ill. ) <Nekrolog.>
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Fra museernes arbejdsmark. Ved C. J. Christensen og Per 
Lysdahl. (S. 115-130, ill.) CVendsyssel Historiske 
Museum. -  Bangsbomuseum. -  Sæby Museum. -  
Hjemstavnsgården, Læsø. -  Try Museum. -  Lokalhi
storisk Samling, Hjørring. -  Byhistorisk Arkiv i Sæby. 
-  Litt. henv.>

Fra styrelse og redaktion. (S. 136-138) <Historisk Samfund 
for Vendsyssel. Indeholder regnskab 1975-76.>

Nørrelykke, C. Norden for lands lov og ret. Dramaet i 
Stagsted Hedehus den 1. november 1841, dets sociale 
baggrund og skelsættende konsekvenser. (S. 7-54, ill.) 
<Litt. henv.>

Nørrelykke, C. Om Hans Muldbjerg i Albæk Bakker. Hu
leboeren, hvis tilværelse var præget af en ufattelig fat
tigdom og hvis eneste trøst var kvindfolk og brænde
vin. (S. 107-113, ill.) <1838-1908. -  Litt. henv.>

Nørrelykke, C. Vendelboens møde med Sønderjylland. 
Nogle dagbogsblade omhandlende vendelboen Niels 
Kaiholms møde med sønderjyderne og hans besøg i 
Oksbøl ved årsskiftet 1920/21. (S. 71-78, ill.)

Skjødsholm, A . Ingstrups stridbare sognerådsformand. 
Nye reformer giver ofte anledning til strid og indre 
uroligheder. Sognerådsformand Zacharias Christen
sen, Ingstrup, blev et eksempel herpå. (S. 55-70, ill.) 
<1817-1887. -  Litt. henv.>

Skole, Svend. Af Thomas Larsens erindringer (II). Om 
landmandsliv og lokalpolitik, systemskiftet i 1901, mi
nistertid og det at ældes. (S. 79-106, ill.) <Litt. 
henv.>

Vendsyssel-litteratur 1975. Ved Bodil Christensen. (S. 
132-135) <Systematisk fortegnelse.>

2.
Historisk Årbog fo r  Thy og Mors og V. Han Herred. Ud

givet af Historisk Samfund for Thy og Mors. Redigeret 
af <Torsten Balle> 1976. 151 s. + 1 s., ill.

Balle, Torsten. Grandebrev for Tingstrup 1642. Efter 
Hundborg Herreds tingbog 1672, 20. maj. (S. 91-98) 
<Litt. henv.>

Balle, Torsten. Ovn og arnested. (S. 46-58, ill.) <Barn- 
domserindringer ca. 1900 fT. -  Litt. henv.>

Balle, Torsten. Thisted Byhistoriske Arkiv. (S. 146-147) 
<Beretning.>

Balle, Torsten. Tørv. (S. 11-32, ill.) <Litt. henv.>
Bøger. (S. 150) <Anmeldelse af: <K . G.> Holch Ander

sen. Ny købingborgerne og deres kirke. 1975. — <K. 
G .> Holch Andersen. Rofærge og dampdrift. Færge
fart på Sallingsund. 1974. -  Det gamle Nykøbing 
Mors. En reportage i tekst og billeder fra 1884-1914. 
Af Måetoft, Jacob Albrektsen og <K. G .> Holch An
dersen^

Christensen, Poul. En historie fra Holbergs dage. (S. 85-90) 
Fiskeri fr a  Jegind. Efter båndoptagelser 1965 med Mads

Larsen Madsen, født 1875, og Søren Penderup, født 
1884. Ved Torsten Balle. (S. 59-67)

Fra Skinnerup. Chr. P. Hansens erindringer. Ved Georg 
Westh og Torsten Balle. (S. 3-10, ill.) <Chr. P. Han
sen 1851-1936.>

Graugaard, Esben. Tre generationer på Odgård i Lyngs 
Sogn. (S. 99-103) <1832- ca. 1900. -  Litt. henv.>

De lokalhistoriske årbøger 1976. En oversigt

Hansen, H . Hanstholm Lokalhistoriske Arkiv. (S. 147) 
<Beretning.>

Hove, Peder. Jens Søe. (En bondedigter fra Thy.) (S. 
79-84) <  1875-1942.>

Kjær, Jette. Museet for Thy og Vester Hanherred. (S. 
145-146) <Beretning.>

Lind, Jens Jørgen. Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Je
gindø. (S. 148) <Beretning.>

Lund-Sørensen, < H . A .>  Til medlemmerne. (S. 149) <Hi- 
storisk Samfund for Thy og Mors.>

Madsen, Kr. Vod og garn. (S. 68-78, ill.) <Kystfiskeri fra 
Agger. -  Litt. henv.>

M arryat, Horace. Et ophold i Jylland, på de danske øer og i 
København (1858-1860). Thy. Indledning, oversæt
telse og noter ved Inge E. Becker-Christensen og F. L. 
Hepworth. (S. 104—120, ill.) <Litt. henv.>

Noe, Per. Morslands Historiske Museum. Dueholm Klo
ster. (S. 144—145) <Beretning.>

Regnskab fo r  Historisk Samfund fo r  Thy og Mors 1. april 
1975-31. marts 1976. (S. 152)

Søndergaard, Bent. Morsingske bebyggelsesnavnetyper II 
(S. 33-45, ill.) <Litt. henv.>

Vestergaard, Kristian. Møllerne på Mors før 1862. (S. 
121-143, ill.) <Kronologisk fortegnelse ca. 1400 ff. -  
Litt. henv.>

3.
Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Historisk 

Samfund for Himmerland og Kjær Herred. Redigeret 
af <J. Jeppesen Jensen> 1976. Bd. 37.192 s., ill.

Bak, Anton. Noget om overtro. (Småstykker) (S. 139-141) 
Bender, Henning. Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kom

mune. Indsamling og registrering af foreningsarkiver i
Nordjylland. (S. 179-182)

Bibliografi over Kr. Værnfelts trykte arbejder. Ved Johs. E. 
Tang Kristensen. (S. 8-14) <Kronologisk oversigt 
1934-1971.>

Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark. (S. 173-178) 
<Støvring Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. -  Egns
mindesamlingen for Sulsted-Ajstrup Sogne. -  Lokalhi
storisk Arkiv for Svenstrup og Omegn.>

Fra museernes arbejdsmark. (S. 143-171, ill.) <Hadsund 
Egnsmuseum. -  Hals Museum. -  Hessel Landbrugs
museum ved Hvalpsund. -  Horsens-Hammer Hjem
stavnsmuseum og Horsens-Hammer Lokalhistoriske 
Arkiv. -  Limfjordsmuseet. -  Sydhimmerlands Muse
um. -  Udvandrermuseet i Rebild (The Lincoln Log 
Cabin). -  Aalborg Historiske Museum i 1975/76.>

Gram Jensen. Sv. J. Gregersen. (S. 131-132) <1893-1976. 
-  Nekrolog. -  Litt. henv.>

Jeppesen Jensen, J .  Til fhv. skoleinspektør Kristen Værnfelt 
med hilsen og hyldest i anledning af 90-årsdagen 25. 
juli 1976. (S. 4—7, ill.) <Litt. henv.>

J uu l, Carl. Helberskov, byen der udvandrede. (S.
107-121, ill.) <Udvandring til USA i 1800-tallet.> 

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1975/76. Ved Signe 
Pedersen. (S. 183-186) <Systematisk fortegnelse.>  

Lorenzen, Poul. Skovens sus skal være noder til min sang.
(S. 55-86, ill.) <Erindringer fra Himmerland ca. 
1900-1940. -  Litt. henv.>
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Meddelelser fr a  styrelse og redaktion. (S. 187-191). <Histo- 
risk Samfund for Himmerland og Kjær Herred. Beret
ning og sammendraget driftsregnskab 1975-76.>

Olesen, Svend B . En gård med vestre ende til Østerå. (S. 
15-53, ill.) <1600-tallet Østergade 11, Aalborg. -  Litt. 
henv.>

Stistrup Andersen, Jacob. Lidt kulturhistorie fra Nibeegnen. 
(S. 123-129, ill.) <  1800-tallet.>

Vedsted, C. O. Højskoleforstander Anders Laursen, Lund
by Højskole og den grundtvigianske vækkelse i Him
merland og Han Herred for 100 år siden. (Småstykker) 
(S. 133-138) <Litt. henv.>

Ørberg, Paul G. De ældste folketællinger i Aalborg og Ni
be. Et bidrag til dansk folketællings-historie. (S. 
87-106, ill.) <1769. -  Litt. henv.>

4.
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie. 

(Poul Hassing Povlsen: Aalborgs apotekere. Fra medi
cinkræmmere til medicinkontrollører.) 1976. 116 s., ill. 
<S. 7-113; Aalborgs apotekere . . .  -  Litt. henv.>

Lokalhistorisk Arkiv fo r  Aalborg Kommune 1976. (S. 114—115) 
Morell Jørgensen, H. Årsberetning. (S. 116) <Selskabet for

Aalborgs Historie 1976.>

5.
Fra Viborg Am t. Udgivet af Historisk Samfund for Vi

borg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg under medvir
ken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard. Årbog. 
1976. 41. årg. 165 s., ill.

Hansen, Chr. N . Vester Vandet i Sjørslev Sogn. (S. 75-94, 
ill.) <Gårdhistorie 1600-tallet ff. -  Litt. henv.>

Helligsø, Kr. Tårup Sogn, poetisk beskrevet. Med noter 
ved Laust Kristensen. (S. 95-110, ill.) <  1800-tallet. -  
Litt. henv.>

Hove, Th. Th. Holger Ballund Jensen 1893-1975. (S. 
152-153, ill.) <Nekrolog. -  Litt. henv.>

Israelsen, N . J .  Viborg gamle domkirke. (S. 7-57, ill.) 
< 1 100-tallet -  1860’erne. -  Litt. henv.>

Martensen-Larsen, Florian. Indvielsen af Viborg Domkirke 
1876. (S. 59-74, ill.) <Litt. henv.>

Mollerup, William. Kulturhistoriske skildringer fra det 
gamle Viborg II (S. 111-151, ill.) <V I, Gæstebud og 
måltider. -  VII, Den jyske adel og Viborg. -  VIII, 
Adeligt enkesæde i Viborg 1683-1726. -  Litt. henv.>

Samfundet siden sidst. (S. 158-161) <Historisk Samfund for 
Viborg Amt. Indeholder driftsregnskab for 1975-76.>

Vej en-Andersen, A. Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kom
mune. (S. 162-165) <Beretning.>

Viborg litteratur 1972-75. (S. 154-157) <Alfabetisk forteg
nelse^

6.
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Omegn. Udgivet 

af Historisk Samfund for Skive og Omegn. Redigeret af 
Kirsten Aakjær, Svend Mortensen, Helge Stavnsbjerg 
og Karen Strøm Hansen, 1976. Bd. 67. 152 s., ill. 
< Personregister. -  Litt. henv.>

Gaver -  til Skive By. (S. 144—146) <Ved Skives 650 års 
jubilæum.>

Kjems, Hjalmar. Hjalmer Kjems’ erindringer. Andet af
snit. (S. 68-119) <Første afsnit i årbogen 1974.>

Regnskab fo r  1975-1976. (S. 147) <Historisk Samfund for 
Skive og Omegn.>

Stavnsbjerg, Helge. Arbejderkvinderne blev først organise
ret i 1937. (S. 35-58, ill.) < Fagbevægelsen i Skive. -  
Litt. henv.>

Stavnsbjerg, Helge. Understøttelsesforening bliver til fag
forening. (S. 5-34, ill.) < Fagbevægelsen i Skive ca. 
1870-1920. -  Litt. henv.>

Strøm Hansen, Karen. Velkommen til Skive -  650 år. (S. 
120-143, ill.) <Omhandler: Jubilæumstale af borgme
steren. -  Omkring 3000 så 200 demonstrere mod fest. -  
Folkefesten i Skive på jubilæumsdagen søndag den 15. 
august 1976. -  Woldhardt Madsen æresborger i Skive.
-  Skive fik et nyt byvåben. >

Aakjær, Kirsten. Landsbybørn og markedsdag. (S. 59-67, 
ill.) <Skive ca. 1900.>

7.
Historisk Årbog fo r  Randers Am t. Udgivet af Randers 

Amts Historiske Samfund. Redigeret af Søren Sloth 
Carlsen, Henning Gøtzsche og Palle Schødt Rasmus
sen. 1976. 70. årg. 101 s., ill. <Personregister.>

Kjær, Henny. Ramten Mølle. (S. 61-87, ill.) <1610-1762.
-  Litt. henv.>

Lokalhistorisk litteratur. (S. 94) <Anmeldelse af Karl 
Mejnke. En rejse på Djurs. 1970-73, og J. A. Nielsen. 
Grenå Minder. 1975.>

Noter fr a  det gamle Randers Am t. (S. 80-93) <Grenå Egns
arkiv. -  Hadsten Kommunes Lokalhistorisk Arkiv og 
Samling. -  Middjurs Egnsarkiv. -  Molsbibliotekets 
Lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  Nørre 
Djurs Egnsarkiv. -  Randers Lokalhistoriske Arkiv. -  
Aktiviteter i Feldballe-Tåstrup.>

Rohde, H . P. Købmanden på torvet. (S. 5-40, ill.) <Ran- 
ders. -  Hermann Peter Rohde 1827-1897. -  Litt. 
henv.>

Sloth Carlsen, S. Barfredet i Feldballe. (S. 88, ill.) <400 år 
gammel bindingsværksbygning^

Sloth Carlsen, S. Driftsregnskab 1/10 1975-30/9 1976. Beret
ning. (S. 95-98) <Randers Amts Historiske Samfund. >

Sørensen, Fritz. Ryomgård-Gjerrild-Grenå jernbane. (S. 
41-60, ill.) <1876 ff. -  Litt. henv.>

8.
Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjemstavnsfor

ening. Redigeret af Erna Lorenzen. 1976. 41. årg. 138 
s., ill. <Temanr. om arbejde og fest. -  Person- og sted- 
register^

Bendixen, Rasmus. Begravelsesskikke i Ølsted omkring år
hundredeskiftet. (S. 50-52, ill.)

Christensen, N . Chr. Læge, forsker og frygtløs modstands
mand. (S. 74-76, ill.) <Nekrolog. K. F. B. Busch 
1902-1975.>

Damgaard Andersen, Peter. Et par gilder i Hørret. (S. 65-68, 
ill.)

»Echo«s Middelhavstogt. Brudstykke af en dagbog. Ved 
Emma Kofoed Jacobsen. (S. 26-33, ill.) <December 
1874 -jan u a r 1875.>
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F ritz, Sven. En sølvbrødskål som bryllupsgave. (S. 23-25, 
ill.) <Fra 1863. -  Litt. henv.>

Haurum, Niels. Fællesskabets ophævelse i Klintrup og Rø
gen. Udskiftningen 1780-1785. (S. 9-15, ill.)

Kjær, Erik. Østjysk Hjemstavnsforening. Virksomheden 
fra 1. oktober til 30. september 1976. (S. 128)

Kristensen, Alfred. Af træskoens saga. Barndomserindrin
ger fra tiden før første verdenskrig. (S. 44-49, ill.)

Lytken, Vilhelm. Arbejde. (S. 82-94, ill.) <Om arbejdsvilkår 
i dag og for 100 år siden. -  Litt. henv.>

Nielsen, Niels. Ungdomsarbejdet på Århusegnen 
1900-1925. (S. 53-56, ill.)

Nielsen, Sigurd. Mejerilærling for 60 år siden. (S. 57-64, 
ill.)

Pedersen, Edvard. Da hvidevarer var hvide. (S. 77-81, ill.) 
<handel med hvidevarer ca. 1905 fE>

Reppke, Gerda. Tingskov Kro -  et samlingssted. (S. 34-43, 
ill.) <1800-tallet -  ca. 1925. -  Litt. henv.>

Sm åstrejf f r a  Østjyllands kulturfront 1976. (S. 95-127, ill.) 
<Om de lokalhistoriske arkiver. -  Naturområderne og 
den fremtidige regionalplanlægning. -  Litteratur om 
Østjylland 1975. -  Clausholm. -  Dansk Landbrugs
museum, GI. Estrup. -  Djurslands Museum, Grenå. -  
Horsens Museum. Fugholm. En udgravning i middel
alderens Horsens. -  Odder Museum. -  Kulturhistorisk 
Museum, Randers. -  Samsø Museum, Tranebjerg. -  
Silkeborg Museum. -  Skanderborg Museum. -  
Købstadsmuseet »Den Gamle By«. -  Litt. henv.>

Sørensen, Mine. En gammel fastelavnstradition. (S. 69-73, 
ill.)

Tang Kristensen, Johs., E . Et borgerhus og dets første bebo
ere i Adelgade i Skanderborg. (S. 16-22, ill.)
<  1800-tallet. -  Litt. henv.>

9.
Århus S tifts  Årbøger. 1975-76. Udgivet af Historisk 

Samfund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl, Finn H. 
Lauridsen og Gunner Rasmussen. 1977. Bd. 67. 130 s., 
ill.

Bjerg, Jørgen. Øm Klosters grundlæggelse. (S. 68-82) <På 
baggrund af »Øm Klosters Krønike« kap. 1-21. -  Litt. 
henv.>

Historisk Samfund 1974-76. (S. 125-128) <Historisk Sam
fund for Århus Stift. Indeholder driftsregnskab 
1974-75 og 1975-76.>

Jensen, Bernhardt. En baron, der ville duellere. (S. 31-35, 
ill.) < Wilhelm Ludvig GersdorfF, 1818. -  Litt. henv.>

Kaae, Hans. Demokraten 1884-1915 -  af en Århus-avis’ 
historie. (S. 89-118, ill.) <Litt. henv.>

Landboliv på  Nordøstdjursland ca. 1848-1927. Fortalt af gård
ejer Niels Kaag, født 1863, død 1927. -  gengivet af 
Laurits Kaag. (S. 36-58, ill.) <Fortsat fra årbog 
1972-73 og 1974.>

M ikkelsen, M . R . Bronzestatuetten fra Tømmerby Enge. 
Kan det være Salten-Ådalbeboernes afgud? (S. 65-67, 
ill.) <Litt. henv.>

Mikkelsen, M . R . Gamle veje og fortidsminder i Saltenå- 
dalen. (S. 59-64, ill.)

Paaske Pedersen, S. Jens Andersen -  »Danmarks første 
elektriker«. (S. 83-88, ill.) <1862-1944. -  Litt. henv.>

De lokalhistoriske årbøger 1976. En oversigt

Søgaard, Helge. To østjyske knubskibe -  deres forudsæt
ninger og baggrund. (S. 7-30, ill.) <Om stammebåde 
på baggrund af fund fra ca. 1130. -  Litt. henv.>

Øm Kloster Museum  (S. 129-130) <Driftsregnskab 1974 og
1975. >

Øm Kloster Museum 1974-76. (S. 119-124, ill.) <Beret- 
ning.>

10.
Vejle Am ts Årbog. Udgivet af Vejle Amts Historiske 

Samfund. Redigeret af Aksel Nellemann, Sigvard Skov 
og Axel Rude. 1976. 224 s., ill.

Brandt, M . J .  E . En Fredericia-håndværkers erindringer 
om drenge- og ungdomsårene. Optegnelser efterladt af 
malermester M. J. E. Brandt. (S. 60-89, ill.) <1857 fF. 
-  S. 85-89: Supplerende oplysninger og noter. Ved 
Axel Pedersen og Aksel Nellemann. -  Litt. henv.>

Brunsborg, Thorkild. Billedstormen i Vejle Amt. (S. 
161-167, ill.) <Indsamling af gamle fotografier i
1976. >

Drastrup, Rigmor. Det gamle købmandshus på Jellings 
bedste handelsplads. (S. 140-160, ill.) b a rn d o m s
erindringer 1904 fF.>

Engelbrecht Jensen, A . General Olaf Rye’s monument i 
Fredericia 1876-1976. (S. 168-177, ill.) <Litt. henv.>

Feveile, Rasmus Secher. Min faders gård i Vejle. (S. 
132-139, ill.) <Jens Jacob Feveiles gård i Vejle. -  Litt. 
henv.>

Fra museerne. (S. 201-216, ill.) <Museet på Koldinghus 
Slot. -  Fredericia Museum. -  Glud Museum. -  Hor
sens Museum. -  Vejle Museum.>

Gunhøj, Karl. Brædstrup Kommunes våben. (S. 178-179, 
ill.) <Litt. henv.>

Knudsen, Thorkild. Minder om »Hr. Lauritsen«, lærer ved 
Vejle Højere Almenskole. (S. 90-104, ill.) <Omhand- 
ler 1908-1920. >

Nielung, Henrik. Gade- og bastionsnavne i Fredericia. (S. 
105-127, ill.) <Litt. henv.>

Nissen, Peder. Skoleminder. Et erindringsskrift efterladt af 
Peder Nissen forhen lærer i Geldballe. (S. 9-59, ill.) 
<1862-1876. -  S. 51-59: Aksel Nellemann. Supple
rende oplysninger. -  Litt. henv.>

Ramskov, K . K . Give Kommunes våben. (S. 180-182, ill.) 
Skov, Sigvard. Marie Christensen-Buhl. (S. 217-218, ill.)

<1899-1975. Nekrolog. >
Søgaard, Helge. Jens Jacob Feveiles gård i Vejle. Indle

dende orientering angående Jens Jacob Feveiles gård. 
(S. 128-131, ill) <1769 fT. -  Litt. henv.>

Wamberg, A . M . Historisk Samfunds arrangementer i 
1976. (S. 219-224) < Vejle Amts Historiske Samfund. 
Indeholder ekstrakt af årsregnskabet 1975-76.>

Vedel, Else. En gård i Jelling. (S. 183-200, ill.) <Erin- 
dringer fra Nørregård ca. 1910 fT. -  S. 183-185: Forord 
ved Jens Heltoft. >

11.
Hardsyssels Årbog. Udgivet af Historisk Samfund for 

Ringkøbing Amt. Redigeret af <Benny Boysen>. 
1976. 2. rk. Bd. 10, 157 s., ill. <Person-, sted- og emne
register^
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Bidrag til urmageriets historie i Ringkøbing Am t. Af Jens 
Lampe og Holger Hertzum-Larsen. (S. 97-129, ill.) 
<S. 109-128: Alfabetisk fortegnelse over urmagere 
født til og med 1860. -  Litt. henv.>

Breitenbauch, Børge E. En Limfjordsskipper. (S. 65-75, ill.) 
<1881-1933. -  Litt. henv.>

Langer, A . V. Købmandens hus i Harboøre. (S. 77-96, ill.) 
<1800-tallet. -  Litt. henv.>

Lauridsen, Finn. H . Varer til dagens gængse priser -  eller 
derunder. Fra Linde Brugsforenings første år. (S. 
29-36, ill.) <1886-1894.>

Meddelelser fr a  historiske muser, arkiver og foreninger i Ringkø
bing Am t. (S. 140-151, ill.) <Herning Museum. -  Hol
stebro Museum. -  Dragon- og Frihedsmuseet, Holste
bro. -  Hjemmeværnsmuseet, Holstebro. -  Lemvig 
Museum. -  Ringkjøbing Museum. -  Skjern Museum. 
-  Struer Museum. -  Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro 
Kommune. -  Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. -  Lo
kalhistorisk Arkiv for Struer Kommune. -  Egvad 
Egnshistoriske Samling. -  Rind-Arnborg Egnsarkiv. -  
Egnshistorisk Arkiv, Thyholm og Jegindø. -  
Ulfborg-Vembegnens Historiske Studiecenter. -  Lo
kalhistorisk Arkiv for Vinding Sogn. -  Åskov Kommu
nes Lokalhistoriske Arkiv. -  Egnshistorisk Forening for 
Thyholm og Jegindø. -  Slægtshistorisk Forening, Her
ning. -  Herningsholms Venner. -  Vinderup Egnshisto
riske Forening. -  Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amt.>

Mogensen, Ole Edward. Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro 
jernbane. (S. 5-16, ill.) <ca. 1900-1961.>

Nielsen, L e i f  Chr. Omgård -  en vestjysk landsby fra vikin
getid. En foreløbig redegørelse. (S. 37-54, ill.) <Litt. 
henv.>

Regnskab fo r  Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt. 20. fe
bruar 1975-25. februar 1976. (S. 152)

Svanstrøm, Viggo. Min barndoms mennesker i Møborg. (S. 
55-64, ill.) <Ca. 1900.>

Thestrup, Knud. Folketingsmand Anton Vesterager. (S. 
17-28, ill.)< 1870-1959. -  Litt. henv.>

Anmeldelser
Danmarks stednavne. Nr. 17, 1. halvbd. Stednavne i Ring

købing Amt. Redigeret af G. Albøge. 1976. Anmeldt af 
Peter Skautrup. (S. 134—136) <Litt. henv.>

Jespersen, Esbern. Hedens børn. 1975. (S. 136-137) <Litt. 
henv.>

Joachim Weller. Guldsmed i Holstebro 1754-92. 1976. 
Anmeldt af B. B. <Benny Boysen.> (S. 137-139, ill.)

Nørgaard Pedersen, H . Limfjordssjægten. 1976. (S.
133-134, ill.)

Steensberg, Axel. Herremændene på Herningsholm. Rid
derliv og studeavl. 1975. Anmeldt af Chr. Isen. (S. 
131-133, ill.)

Madsen, Frode. Da Lem var lilleby. 1975. (S. 133)

12.
Fra Ribe Am t. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe 

Amt. Redigeret af Vald. Andersen, Verner Bruhn, H. 
K. Kristensen og Svend Mogensen. 1976. Bd. 20-1. 
301 s., ill.

Andersen, Aksel. Et landsbydegnepars liv og virke. (S. 
217-231, ill.) <1865- ca. 1937. -  Litt. henv.>

Arnfred, J .  Th. Et forsøg på at bekæmpe ungdomsar
bejdsløsheden. (S. 54-68, ill.) <Renbæklejren i 
193O’erne.>

Beretning 1975-76. (S. 296-301) <Historisk Samfund for 
Ribe Amt. Indeholder regnskab 1975-76.>

Busk Jensen, Jens. Anders Madsen. Drostrupgård, Læborg 
Sogn. (S. 241-246) <Ejer af Drostrupgård
1890-1909. >

Christiansen, Tage E. Gunhildkorset og Ribe Domkirke. (S. 
135-142, ill.) <  1200-tallet. -  Litt. henv.>

Engelbrechtsen, P. Af sognepræst John Richters levneds
bog. Vejentiden 1893-1928. (S. 143-201, ill.) <Litt. 
henv.>

Frederiksen, Svend. Levealderen i Jylland og på Fyn. (S. 
232-240, ill.) <1800-tallet. -  Litt. henv.>

Fuller, Frank. Nedskudte engelske krigsflyvere. (S. 
266-283) <Vorbasse-egnen 1945.>

Høst-Madsen, Mogens. Lidt om digebyggeri. Fra oldtiden 
til et nyt Ribe-dige. (S. 5-53, ill.) <S. 12—14: Forteg
nelse over stormfloder 1162-1968. -  Litt. henv.>

Kristensen, H . K. Besværet med mange penge. (Småstyk
ker) (S. 285-286) <1600-tallet -  1800-tallet.>

Kristensen, H . K. Besætningen på Bramminge Hovedgård 
1774. (Småstykker) (S. 284-285)

Kristensen, H . K. Skibsfart fra Ribe-Varde-Blåvandshuk- 
-området i gammel tid. (S. 69-134, ill.) <  1500-tallet -  
1800-tallet. -  Fortsat fra årbog 1974. -  Litt. henv.>

Kristensen, H . K. Til Visselbjergs bygningshistorie. (S. 
256-265, ill.) < 1500-tallet fF. -  Litt. henv.>

Krummes, Karl. Fiskeriet i Filsø. (S. 247-255, ill.) 
<1800-tallet. >

Lampe, Jens. Urmagere og ure fra Ribe. (S. 202-216) 
<Ca. 1400 ff. -  S. 208-213: Fortegnelse over urmagere 
ca. 1700 -  ca. 1860. -  Litt. henv.>

Anmeldelser
Andersen, Vald. Fra Alheden. 1975. Anmeldt af H. K. Kri

stensen. (S. 289-290) <Litt. henv.>
Beck, Peter. Ung mand fra Sundeved. 1975. Anmeldt af H. 

K. Kristensen. (S. 290) <Litt. henv.>
Christiansen, Tage E . Valdemar den Unges epitafium. 

(Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1974) 
Anmeldt af H. K. Kristensen. (S. 288-289)

Eller, Povl. Salvingerne på Frederiksborg. 1976. Anmeldt 
afH . K. Kristensen. (S. 291)

Esbjerg, ny by, gammel by, hvilken by? Af Verner Bruhn og 
Niels Thomsen. 1976. Hæfte 1. Anmeldt af Vald. An
dersen. (S. 295)

Esbjerg Seminarium 1949-1974. Redigeret af Verner Bruhn. 
1975. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 293)

Høgsbro Østergaard, Knud. En jysk almuedigter før vækkel
sernes tid 1786-1835. (Hymnologiske meddelelser, 
1975 nr. 2-3) Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 294)

Kristensen, H . K. Kongehuset og Vestjylland gennem ti
derne. 1976. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 294—295)

Mandø Sogns prestehistorie. Samlet af O. Vald. Vedsted. 
1974. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 293-294)
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Manøe Hansen, S. Et mindeord over Mette Laasbye og 
Peder Moldrup til Vestervig. (Historisk Årbog for 
Thy, Mors og V. Han Herred, 1975) Anmeldt af H. K. 
Kristensen. (S. 289)

M ark og Montre. 1975. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 
292-293) <Litt. henv.>

M øhi, Ulrik. Hvalrosfundene ved Rubjerg Knude. (Vend
syssel Årbog, 1975) Anmeldt af H. K. Kristensen. (S. 
289)

Skovmand, Helge. Et hjem en skole et blad. Erindringer. 
1976. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 291-292)

Sønderjyske historikere efter 1864. Redigeret af Johan Hvidt- 
feldt, Peter Kr. Iversen og Dorrit Andersen. 1976. 
Anmeldt af H. K. Kristensen. (S. 290-291)

Sørensen, Claus. Store opgaver. 1975. Anmeldt af H. K. 
Kristensen. (S. 287-288)

Thomsen, Robert. Et meget mærkeligt metal. En beretning 
fra jernets barndom. 1975. Anmeldt af H. K. Kristen
sen. (S. 287)

13.
Sønderjyske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund for 

Sønderjylland. Ved Dorrit Andersen, Knud Fanø og 
G. Japsen. 1976. 270 s., ill.

Bognyt. Ved D. A. <Dorrit Andersen> og K. F. <Knud 
Fanø>. (S. 228-234) <Omhandler: Historikeren Aage 
Friis 1870-1949. Privatarkiv, historiske samlinger og 
bibliografi. (Foreløbige arkivregistraturer, ny serie nr. 
11). 1975. -  Det Radikale Venstre 1903-ca. 1959. (Fo
reløbige arkivregistraturer, ny serie nr. 10). 1975. -  
Privatarkiver. Redaktør, folketingsmand Anders Le- 
beck (1869-1926) og redaktør, folketingsmand A. 
Svensson (død 1963). (Foreløbige arkivregistranter). 
1976. -  Ministermødeprotokol 1908-1909. Konseil- 
præsident Niels Neergaards referater ved Tage Kaar- 
sted. 1975. -  Kr. Bording. Dagbog over Danmarks 
første socialdemokratiske ministerium 1924-26. Ved 
Karen Marie Olsen og Hans Sode-Madsen. 1976. -  
Erik Skram. Hinsides grænsen. Erindringer fra Søn
derjylland efter 1864. Med forord og kommentarer af 
Inge Adriansen og Jørgen Slettebo. 1976. -  Helle Ask- 
gaard. En fabrik og dens omgivelser. 1975. -  Jarup- 
lund danske skole. 50 år. Redaktion Chr. Karstoft, 
Kjeld Beck, Wilhelm Goldberg, Brenda Rudebeck. 
1976. -  Ruth og Kaj Sieverts. Das Stallergeschlecht 
Sieverts in Eiderstadt. 1975. -  Flensburg. »Einst und 
jetzt«. 1975. -  Nationalmuseets Arbejdsmark. 1975. -  
Guld fra Nordvestsjælland. Redigeret af Mogens 
Schou Jørgensen. 1975.>

Jacobsen, N. H . Debatten om de nordslesvigske jernbaners 
udvikling 1864-1920. (S. 13-88, ill.) <Litt. henv.> 

Japsen, G. Politiske breve fra Thomas Ries. (S. 115-165)
<1899-1922. -  Litt. henv.>

Jensen, H . P. Fra dyrlæge Rasmus Bjorholms praksis. (S. 
89-95, ill.) <1800-tallet. -  Nørre Rangstrup Kommu
n e ø

Mogensen, Carsten. Overborgmester Sievers’ fald 1936. (S. 
166-191, ill.) <Litt. henv.>

Noter og nyt. (S. 235-255, ill.) <Omhandler: Søren Nissen 
(nekrolog). -  Landsarkivet 1975. -  Historiske Samlin-

De lokalhistoriske årbøger 1976. En oversigt

ger for Sønderjylland. -  Studieafdelingen 1975-76. -  
Haderslev Museum. -  Åbenrå Museum. -  Museet på 
Sønderborg Slot. -  Tønder Museum. -  Sønderjyllands 
Kunstmuseum. -  Kunstmuseet Holmen, Løgumklo
ster. -  Samlingen af arbejdsredskaber og bondemøbler 
på Jacob Michelsens gård i Kolstrup. -  Historisk For
ening for Gråsten By og Egn. -  Den store egnsvandring 
1975. -  Vedrørende stof til »Noter og nyt«. -  Haders
lev Amtskreds. -  Åbenrå Amtskreds. -  Sønderborg 
Amtskreds. -  Tønder Amtskreds. -  Sydslesvig Amts
kreds. >

Refslund Poulsen, Troels. Minder fra drengeårene på Skov
gård og i Åbenrå. (S. 96-114, ill.) <1904 ff.>

Witte, Jørgen. Den Slesvigske Forening 1849-52. Et supp
lement. (S. 5-12) <Litt. henv.>

Årsberetning og regnskab 1974-75. Ved Peter Kr. Iversen og H. 
Lildholt. (S. 256-262) <Historisk Samfund for Sønder
jy llan d s

Anmeldelser
Andreas Gayk und seine Zeit 1893-1954. Erinnerungen an 

den Kieler Oberbürgermeister. 1974. Anmeldt af An
ders Ture Lindstrøm. (S. 218-220)

Beck, Peter. Ung mand fra Sundeved. 1975. anmeldt af 
Morten Kamphovener. (225-227)

Bøgh Andersen, Niels. Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975. An
meldt af Morten Kamphovener. (S. 223-225)

Fangel, Henrik. Haderslev Bys historie 1800-1945. 1975. 
Bd. 1. Anmeldt af G. Japsen. (S. 192-195)

Forman, Jens Christian. Den Internationale Kommissions 
neutraliseringsforanstaltninger ved folkeafstemningen 
i Sønderjylland 1920. 1976. Anmeldt af Dorrit Ander
sen. (S. 206-207) <Litt. henv.>

Handwerkskammer Flensburg 1900 bis 1975. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Handwerks in Schleswig-Holstein. 1975. An
meldt af P. Groth Bruun. (S. 203-206)

Hansen, Hans Erik. Union Bank 1875-1975. 1975. An
meldt af Poul Andersen. (S. 200-203) <Tillige anmel
delse af: Ove Hornby. Striden om Filialen. Banksagen 
i hertugdømmerne Slesvig og Holsten ca. 1840-46. 
1975.>

Hornby, Ove. Striden om Filialen. Banksagen i hertug
dømmerne Slesvig og Holsten ca. 1840-46. 1975. An
meldt af Poul Andersen. (S. 200-203) <Tillige anmel
delse af: Hans Erik Hansen. Union Bank 1875-1975. 
1975.>

Kardel, Harboe. Grenzlandmelodie in Dur und Moll -  Er
lebnisse eines Journalisten auf dem deutsch-dänischen 
Parkett. 1975. Anmeldt af Eskild Bram. (S. 221-223) 
<Litt. henv.>

Lindstrøm, Anders Ture. Landet Slesvig-Holstens politiske 
historie i hovedtræk 1945-1954. 1975. Anmeldt af 
Frants Thygesen. (S. 214-218) <Litt. henv.>

Momsen, Ingwer Ernst. Die allgemeinen Volkszählungen i 
Schleswig-Holstein in dänischer Zeit (1769-1860) -  
Geschichte ihrer Organisation und ihrer Dokumente. 
1974. Anmeldt af Michael Hertz. (S. 195-198)

Noack, Johan Peter. Det tyske mindretal i Nordslesvig un
der besættelsen. 1975. Anmeldt af Bjørn Rosengreen. 
(S. 208-214) <Litt. henv.>
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Pust, Dieter. Politische Sozialgeschichte der Stadt Flens
burg. Untersuchungen zur politischen Führungs
schicht Flensburgs im 18. und 19. Jahrhundert. 1975. 
Anmeldt af Dorrit Andersen. (S. 198-200)

14.
Fra A ls  og Sundeved. Udgivet af Historisk Samfund for 

Als og Sundeved. (Fra Nybøl Herred og Sogn. AfChr. 
Jørgensen og Peter Petersen). 1976. Hefte 54, 162 s., 
ill. <Dækker 1975-76. Årbogen er medtaget i oversig
ten over 1975.>
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Historiske noter

Historiske noter indeholder bidrag fr a  stud.mag. Steen Ove Chri
stensen (S. C .), arkivar M argit Mogensen (M . M .) ,  stud.mag. 
Jens Rahbek Rasmussen (J. R . R .) ,  cand.phil. Jørgen Dieckmann 
Rasmussen (J. D . R .)  og redaktøren (usigneret).

Vejledning i arkivheuristik hedder et hæfte, som Rigsarkivets 
2. afd. publicerede i 1976. Hæftet kan ikke købes, men det 
siges i forordet, at kopiering -  helt eller delvist -  er tilladt, 
og jeg tænker mig, at man ved henvendelse på afdelingen 
kan fa et eksemplar -  eventuelt til at kopiere efter.

Det er et prisværdigt initiativ, man har taget. Vejled
ningen er en håndsrækning til de brugere af Rigsarkivets 
nyere dele, der har brug for at vide, ikke blot hvad arki
verne rummer, men også hvordan man finder frem til de 
sager, man skal benytte. Det kan jo ikke nægtes, at den 
traditionelle registratur af typen »Ekspeditionsprotokol
ler 1796-1814 . . .  7 bind« for slet ikke at tale om »Jour
nalsager 1841-50 . . .  67 pk.« dels bliver helt uoverskuelig 
op imod vor tid, dels ikke rummer megen vejledning for 
arkivbrugeren. Vejledningen redegør for de »eksterne 
hjælpemidler«, som benytteren kan sætte sig ind i før 
arkivbesøget eller evt. på læsesalen, derefter for de »inter
ne«, som den arkivskabende institution har tilvejebragt 
og som altså normalt findes i forbindelse med det arkiv, 
man ønsker at benytte. En meget nyttig oversigt gives 
dernæst i »Journalsystemer«, således at man kan gøre sig 
begründende forestillinger om strukturen i de forskellige 
ministeriers og styrelsers arkiver og endelig introduceres 
de »arkivskabte hjælpemidler«.

Helt fortræffelig er ideen med en række heuristiske ek
sempler, der rejser en række helt konkrete, til dels som 
det nævnes »ægte«, spørgsmål til arkiverne og så viser, 
hvordan man går frem i søgningen. Meget pædagogisk og 
illustrativt dækker spørgsmålene en bred emnekreds, og 
der lægges ikke skjul på, at »systemerne« undertiden 
svigter, f.eks. ved delikate sager, ligesom man undertiden 
må konstatere, at arkiverne intet giver til belysning af et 
bestemt forhold.

Rigsarkivets sikringsf otografering af arkivalier er et projekt, 
der primært sigter på bevaring af centrale kilder for ef
tertiden, men som almindeligvis også får betydning for 
arkivbenytteren af idag, ikke mindst derved, at sikrings- 
fotograferingen som regel munder ud i udarbejdelse (og 
mangfoldiggørelse) af trykte registraturer over de pågæl
dende arkivfonds.

Rigsarkivets film fortegnelse nr. 2 over Partikulærkam
meret og de kgl. slotte og haver -  1848 (de reviderede regnskaber) 
er et tydeligt eksempel herpå. Partikulærkammeret (kon
gens regnskabskontor, hvor der bl.a. kan findes oplysnin
ger om kongens udgifter til klæder og andet personligt

udstyr, til bygninger, møbler, gager og pensioner, nådes
gaver, tilskud til erhvervslivet, til kunst etc.) er et arkiv
fond, mens regnskaberne for de kgl. slotte og haver udgør 
en del af det store arkivfond bestående af reviderede 
regnskaber. De er samlet i en registratur af hensyn til 
slægtskab i emne. I begge tilfælde gælder at der ikke 
tidligere har foreligget egentlige trykte registraturer. Da 
der er tale om en total fotografering, kommer filmforteg
nelsen til at fremstå som en fuldstændig registratur. 
Filmfortegnelsen indeholder i indledningen en oversigt 
over Partikulærkammerets historie, der skulle lette be
nytteren i at finde en indgang til kammerets arkiv og det 
forvirrende net af underordnede specialkasser.

Registraturen har ikke blot betydning for den, der selv 
kan aflægge Rigsarkivet besøg, hvis der skulle opstå be
hov for at skaffe oplysninger fra eller undersøge de på
gældende arkivfonds. Også for folk med bopæl i provin
sen har registraturen betydning. Ud fra den kan der be
stilles film til udlån for brug på andre arkivers, bibliote
kers og videnskabelige institutioners læsesale eller til køb 
for egen regning.

f  D . R.

Rigsarkivet har en meget omfattende samling af tegnin
ger og kort. Der findes ikke nogen samlet fortegnelse her
over bortset fra en duplikeret oversigt, udarbejdet i 1970. 
Den væsentligste del af kort- og tegningssamlingen er 
registreret på sedler. Over enkelte samlinger er der udar
bejdet specialregistraturer.

Statens civile bygningsadministration. Tegningssamlingen 1738 
-  ca. 1917 er titlen på registratur ny serie nr. 12 i Rigsarki
vets række af foreløbige arkivregistraturer. Den pågæl
dende tegningssamling vedrører en række af vore kendte
ste offentlige bygninger (i København og omegn) og re
præsenterer højdepunktet i dansk arkitekturtegning. Den 
ældste gruppe i samlingen udgøres af tegninger til Chr. 
6.’s Christianborg, den nyeste gruppe af tegninger til det 
3. Christiansborg, mens hovedparten af tegninger stam
mer fra den første halvdel af det 19. årh. Hovedgrupper
ne er her tegningerne til det andet Christiansborg, Råd- 
og arresthuset i København, Metropolitanskolen, Vor 
Frue Kirke og Hørsholm kirke samt en række fyrstelige 
sarkofager.

Registraturen, der er en mangfoldiggørelse af Rigsar
kivets kvitteringsdesignation fra afleveringen, indeholder 
foruden en kort oversigt over statens civile bygningsvæ
sens indplacering i det offentlige administrationsapparat 
til forskellige tider, en omfattende registratur udarbejdet 
af Knud Millech. Heri findes der udførlige beskrivelser 
og til dels arkivlske og historiske undersøgelser af de en
kelte tegninger.

J . D . R .
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Landsarkivet fo r  de sønderjyske landsdele i Åbenrå har i 1977 
fortsat rækken af Foreløbige arkivfortegnelser med to bind 
Private personarkiver, dels de tre mindre arkiver efter rigs
dagsmand Gustav Johannsen, dennes fader, lærer Bur
chard Fr. Johannsen, og svigersøn, folketingsmand [sko
lemand og historiker] Johan Ottosen og hustru Martha 
Ottosen, -  og dels det omfattende arkiv efter rigsdags
mand H. P. Hanssen (Nørremølle) og hustru Helene 
Hanssen f. Iversen.

H. P. Hanssens efterkommere har vist stor imøde
kommenhed overfor brug af dette arkiv, og i dag kan alle, 
der dokumenterer berettiget interesse i at benytte arkivet 
fa adgangstilladelse; visse helt personlige sager er dog 
stadig undtaget tilladelsen. Anmodning om adgang til at 
benytte H. P. Hanssens arkiv rettes til landsarkivaren, 
der varetager forbindelsen med familien.

S. C.

Det forsømte århundrede er vel, set fra historikernes synsvin
kel, næppe så forsømt mere efter de sidste årtiers indsats, 
men det er sikkert korrekt, som Bjarne Stoklund skriver det 
i den første artikel i Arv og Eje 1976, at 1800-tallet -  og 
særlig dettes anden halvdel -  ikke rigtig har haft museer
nes og etnologernes interesse. Da det folkemindebeva
rende arbejde kom frem sidst på 1800-tallet, var det ho
vedsagelig indrettet på at sikre de efterladenskaber -  
materielle som immaterielle -  der endnu eksisterede fra 
det »gamle« tidsrum. Egentlig er titlen ikke helt heldig, 
for det årbogen beskæftiger sig med, er snarest tiden fra 
ca. 1850 og frem til ca. 1920 -  Den forsømte epoke var vel 
en rigtigere betegnelse. Men til indholdet. Stoklund teg
ner i raske træk hovedlinierne i samfundets, særlig land
bosamfundets, forandring fra midten af århundredet og 
frem. Else-M arie Boyhus giver en karakteristik af industri
bonden, den landmand, der arbejder med redskaber og 
maskiner af industriel tilvirkning og for hvis produktion, 
der skabes industri til videre forarbejdning og forædling. 
Margaretha Balle-Petersen behandler foreningslivet, der 
dækkende snart sagt alle former fra foreningstyre til af- 
holdslogen slår igennem i landbosamfundet i den ovenaf- 
grænsede periode. Her skal man nok erindre sig, at byer
ne havde en gammel foreningstradition, der kunne leve 
videre og omdannes, mens landsbyernes traditionelle 
»fællesliv« var opløst som konsekvens af landboreformer
ne. Der sættes idag meget ind på at registrere, hvad vi 
ved om foreningslivet netop fra ca. 1850 og frem. Hvor
dan så det ud forinden -  har vi et slip, eller fandt samvir
ket om løsning af opgaver, de være sig sociale eller kon
tant økonomiske, blot andre former? Poul Balle-Petersen 
tegner et portræt af stationsbyen -  epokens særlige bidrag 
til dansk bebyggelseshistorie! Her noterer man, at han 
især har koncentreret sig om de stationsbyer, der nåede 
»købstadslignende« tilstande som Grindsted, Haslev og 
Vejen. Imidlertid havde også stationsbyen sin mellem- 
og underklasse -  de bydannelser, der måske lige eller ikke 
nåede de 500 indbyggere, som dannede grænsen for 
»bymæssige bebyggelser«. Her var der ofte tale om by
samfund, der ikke i størrelse adskilte sig fra de allerede 
eksisterende, men naturligvis havde særlige funktioner. 
Aage Aagesen har i sin disputats om jernbanerne fra

1948 også eksempler på de små stationsbyer. Ulla Thyr
ring beretter ud fra Herning museum om maskiner på 
museum, se også Folk og kultur 1974, mens Birte Friis 
skildrer det urbaniserede bondehjem -  hvad kom der ind 
istedetfor de ting, der netop gik hen og blev museums
genstande. Endelig slutter Aase Faye af med en kort præ
sentation af støbejernet -  modematerialet fra 1800-tallets 
midte.

Det er stadig landbosamfundet, der står i centrum i 
årbogen. Mon det er fordi, denne side af samfundet fort
sat opfattes som det mest oplagte felt for museal virk
somhed? Eller er det blot naturligt, fordi der nu engang 
foregår en række undersøgelser og foreligger en vis forsk
ningstradition her. Under alle omstændigheder er der 
med Det forsømte århundrede kastet nogle linier ud, som 
museerne i deres arbejde kan knytte an til. Og »vore 
bedsteforældres tid« er jo populær -  selvom det efterhån
den kniber med ihvertfald for de lidt yngre at få far- og 
morforældre til at række tilbage til perioden.

1977-årgangen af IC O , Den iconographiske Post, rummer 
adskilligt andet end artikler om kalkmalerier. Søren 
Nancke-Kroghs dristige artikel i ICO 1976/3 med en 
fortolkning af de spredte skulptur-kvadere ved Tømmer
by kirke i Thy har affødt en lang række andre bidrag, 
hvor man kan nævne forfattere som Erik Moltke, Erling 
Rump, Torkild Hinrichsen, og Nancke-Krogh selv med 
en afsluttende artikel. Det vil være urimeligt at omtale 
diskussionen i detaljer, men det kan dog afsløres, at Tor
kild Hinrichsens artikel er et produkt af et disputatsar
bejde ved Hamburgs Universitet: Corpus der »romani
schen« Grabsteine Dänemarks. Landesaufnahme sowie 
Studien zu den Grabsteinen, den Gräbern, der Grabsitte 
und der Bestattungsliturgie, der forventes at udkomme i 
1978.

Danske kalkmalerier er først og fremmest behandlet af 
Dorthe Falcon Møller i en artikel om kompositionen af 
dekorationen i Helligtrekongers kapel i Roskilde domkir
ke, og af Lise Gotfredsen i en sammenstilling mellem 
malerierne i Ørbæk kirke på Fyn og schizofren kunst. 
Den er tankevækkende og original.

S. C.

C. F. Bricka hører ikke til i første række af den moderne 
historieforsknings pionerer. Han havde ikke en Erslevs, 
en Fridericias, en A. D. Jørgensens eller for den sags 
skyld en Johs. Steenstrups format, men han hørte allige
vel til den kreds af unge og yngre historikere, der fra midt 
i 1870’erne markerede sig som den nye generation. I sin 
litterære dagbog, som han førte 1873-78 (Ny kgl. saml. 
2997 4', planlagt til udgivelse ved redaktøren af dette 
tidsskrift ), har Bricka tegnet væsentlige træk af histori
kermiljøet på dette tidspunkt og ikke mindst den afstand, 
der var mellem de unge og yngre og så fagets ældre. En 
afstand, der var medvirkende til at de måtte finde sam
men, etablere deres egne institutioner og skabe deres eg
ne normer for historisk virksomhed på trods af indbyrdes 
forskelligheder. Var f.eks. Fridericia yderst radikal, så 
var ihvertfald Bricka det beståendes mand.
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Men Bricka blev med sin flid og pålidelighed gennem
bruddets »sekretær«. 1878-97 redigerede han Historisk 
Tidsskrift og hans talrige, ofte omfattende anmeldelser, 
ligger meget stof til belysning af, hvad gennembruds- 
mændene stod for. Og han påtog sig 1884 at redigere 
Dansk biografisk leksikon, der udkom 1887-1905, de sid
ste bind efter hans død, men forberedt af ham. Det er 
denne indsats, der er udgangspunktet for Svend Cedergren 
Bech: Biografisk Leksikon -  lidt a f  forhistorien, Personalhisto- 
risk tidsskrift 1977 s. 243-55. Fødslen var ikke uden kompli
kationer, og bl.a. spillede helt kontante økonomiske for
hold stærkt ind, da Bricka skulle påtage sig opgaven. I 
det hele taget er det karakteristisk, at indtægterne ved 
litterært arbejde på dette tidspunkt virkelig var afgørende 
for økonomien for de mænd, der sad på de mere under
ordnede poster på bibliotek eller arkiv. Men »Bricka« 
blev fuldført -  i fejl som i fortrin præget af sin redaktør, 
hvis styrke var 16. og 17. århundrede og hvis almindelige 
horisont fortrinsvis begrænsede sig til bøgernes verden. 
Der er forsvundet mange biskopper, skrivende præster, 
perifere lensmænd siden Brickas 1. udgave. Enkelte vil 
måske vende tilbage i den under forberedelse værende 3. 
udgave, men også ved denne udgaves tilblivelse opleves 
det stadigt tilbagevendende problem, at få det praktiske 
livs folk med i en rimelig afbalancering af politikkens, 
litteraturens og videnskabens repræsentanter.

Nationalmuseet har udsendt sin vejledning til Laugssamlin- 
gen i et nyt oplag, med indledning om laugsvæsenet af 
Poul Strømstad: Fra laugstiden (1976). Indledningen er di
sponeret i kapitler efter laugsvæsenets mange rekvisiter: 
Velkomsten, Skaflerstokken, Laugsladen, Herbergsskil
tet osv., og Strømstad fortæller kyndigt om laugenes hi
storie i Danmark med deres indviklede skikke og gode 
sociale forpligtelser. Men det er lidt sært, at vejledningen 
er illustreret med tegninger. Det er jo nok økonomien, der 
spiller ind; illustrationerne, Mads Stages tegninger, er for 
de flestes vedkommende lånt fra »Arbejdsgiveren«. De 
kan ikke træde i stedet for det gode fotografi, -  på det 
område må læseren nøjes med bogens omslag, der samler 
eksempler på de fire ovennævnte laugsrekvisiter i et far
vestrålende tableau.

5. C.

Bondeselvejet under den tidlige enevælde er emnet for den i 
England bosatte danske historiker Thomas Muncks arti
kel i Scand. Ec. Hist. Rev., vol. xxv, pp. 37-61, The 
Economic and Social Position of Peasant Freeholders in 
Late Seventeenth-Century Denmark. Fortrinsvis på 
grundlag af retskilder belyser Thomas Munck i dette bi
drag bondeselvejernes vanskelige vilkår. Det voldte sam
tiden vanskeligheder at bestemme omfanget og indholdet 
af bondeselvejendom, og et århundrede senere måtte ju
risten Henrik Stampe indrømme, at problemerne om
kring selvejendom var juridisk uigennemskuelige. Og det 
gør naturligvis ikke opgaven lettere for eftertidens forske
re. Munck viser, hvorledes der kan sættes spørgsmålstegn 
ved Henrik Pedersens tal for antallet af selvejere. Og 
hans gennemgang af en lang række retssager, både fra

første instans og fra Højesteret viser, hvorledes de gamle 
selvejeres rettigheder blev trængt af godsejerne i stigende 
grad. Den store udlægning af krongods efter 1660 betød*, 
at mange selvejere måtte gå til retten for at vinde aner
kendelse af deres selvejerstatus og i det hele taget for
nemmer man, at selvejerne repræsenterer en overlevet 
form, der vanskeligt lader sig forene med et samfund, der 
er bygget op med godset -  herregård og fæstegårde -  som 
grundlæggende enhed. Bemærkelsesværdig forekommer 
en række højesteretsafgørelser, der afspejler manglende 
evne eller vilje til at søge en løsning på problemerne om
kring selvejernes situation.

Thomas Munck har tidligere publiceret Vornedskabet 
under den tidlige enevælde, Historie, XI, s. 289-308, og begge 
artikler bygger på materiale, der indgår i hans Ph. D. 
afhandling, som blev antaget ved University of East An
glia i efteråret 1977: The Peasantry and the Early Absolute 
Monarchy in Denmarch 1660-1708, et arbejde, som forfatte
ren er igang med at omarbejde med henblik på udgivelse.

I  1976 var det 200 år siden billedhuggeren J .  F. J .  Saly døde. 
Det gav anledning til en stort anlagt udstilling i Køben
havns Bymuseum, hvor man ikke blot gav historien bag 
Saly’s hovedværk i Danmark, rytterstatuen på Amalien
borg slotsplads, men også kastede lys over andre af ene
vældens berømte ryttermonumenter i Europa. Naturlig
vis først og fremmest Frankrig. Det skal også straks siges, 
at udstillingen Fyrste &  Hest ledte beskueren og katalog
læseren på sporet af mange af de karakteristiske sider af 
enevældens idealer, som de kan aflæses i byplanlægning 
og monumentalkunsten.

Udstillingen var arrangeret af museumsinspektør John  
Erichsen i samarbejde med forskningsbibliotekar Emma 
Salling. De har begge ved tidligere lejligheder beskæftiget 
sig på tryk med Frederiksstadens og Amalienborgs histo
rie, hvad udstillingskataloget i omfang og grundighed 
bærer klart præg af. Det mere end firs sider store, illustre
rede katalog er veldisponeret og forsynet med litteraturli
ste, register og tidstavle. Enhver interesseret i emnet kan 
her fremtidigt hente konkret viden og inspiration til vide
re studier. Gennem de 127 katalognumre og den som 
oftest fyldige tekst hertil placeres Frederik V.-monu
mentet solidt i tid og rum, hvad ikke mindst de mange 
indlån fra beslægtede københavnske institutioner bidra
ger til. Vekselvirkningen mellem genstande, tegninger, 
fotos, skrifter og arkivalier ses også i kataloget, der er 
illustreret så det udmærket kan læses uafhængigt af den 
udstilling, det er udarbejdet til. Bl.a. giver indlednings- 
artiklerne om kongepladser og kongemonumenter i euro
pæisk lys (John Erichsen) og den biografiske gennem
gang af Saly’s virke (Emma Salling) god oversigt over 
både danske og franske forhold i det 18. århundrede. 
Endvidere er der til hvert delemne på udstillingen i ka
taloget givet en indledende sammenfatning. På den måde 
skildres de danske og udenlandske forbilleder for Saly og 
ryttermonumentets bestillere, og afsnittet om selve mo
numentets langsommelige og brydsomme tilblivelseshi
storie fortæller meget om kunstneren, tekniknerne og for 
den sags skyld også det hjemlige politiske klima inden for 
de mere end 20 år Saly arbejdede i Danmark. 1750’ernes
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stolte byggelyst og monumentglæde var i 1771, da mo
numentet blev officielt indviet, afløst af Struensee-tidens 
mere rationalistiske syn på magtdemonstrationen.

Frederik V sidder heldigvis stadig strunk på sin og 
Salys fuldendte hest, hvad man vil glæde sig dobbelt over 
efter at have læst Bymuseets katalog.

M . M .

Mælk og akvavit -  i 1760’erne kunne begge dele fås samme 
sted, hos Københavns mere end 300 brændevinsbræn
dere. Affaldsprodukterne fra snapsefabrikationen var 
nemlig meget velegnet, eller snarere: kun egnet til koføde. 
Denne detalje er en af brikkerne i den mosaik, som Karen 
J. Friedmann -  danskfødt, nu pensioneret amerikansk 
landbrugsøkonom -  lægger i sin artikel »Food Marketing 
in Copenhagen 1250-1850« (Agricultural History, 50:2 (ap
ril 1976), s. 400-413). Hendes skitse er baseret på et 
udvalg af trykte kilder og sekundærlitteratur. Den rum
mer vel ingen nye oplysninger, og forf.s tydelige sympati 
for klassisk liberal økonomi står i vejen for en rimelig 
historisk forståelse af lavssystemets udvikling og funk
tion. Artiklen kan således ikke på nogen måde sammen
lignes med fx. F. J. Fishers klassiske studie over Londons 
»food market« -  her er der stadig en udfordring at tage 
op. Men det er bestemt værdifuldt, at dansk historie på 
denne måde præsenteres på et hovedsprog -  det sker kun 
alt for sjældent!

J .  R . R.

Københavnske forhold i 1700-tallets slutning skildres for to 
interessante emners vedkommende i Historiske Meddelelser 

fr a  København 1977. Sigurd Jensen skildrer i En københavnsk 
postmesteravis fr a  det 18. årh. en privat nyhedstjeneste, som 
grev Schack, Giesegaard, 1788-90 lod etablere med basis 
i det københavnske postkontor. Mod betaling lod han sig 
forsyne med nyheder fra København, udfærdiget med 
postmesterens billigelse og af medlemmer af hans hus
stand. Indholdet er forunderlig moderne med hofsladder, 
kendte personers kønsliv og skiftende skandaler, selv om 
også tidens udenrigspolitiske begivenheder bliver omfat
tende belyst. John Christensen og Henrik Stevnsborg 
skildrer i Politi og prostituerede i 1790’ernes København om
stændighederne omkring en razzia blandt de prostituere
de i februar 1791. Det fremlagte materiale om de an
holdte piger supplerer på udmærket vis Grete Hart
manns efterhånden klassiske »Boliger og bordeller«. Li
gesom grev Schacks private avis kunne minde om visse af 
nutidens formiddagsblade, så var razzia’en 1791 udtryk 
for den også langt senere kendte holdning til prostituti
onen. Den skulle bekæmpes -  og man fik ram på nogle 
piger -  men blev ikke til bunds fjernet, vel ud fra den også 
senere stiltiende akcepterede opfattelse, at den ikke kun
ne afskaffes.

Valbys fo r tid  behandles af K. E. Frandsen og Aa. H. 
Kampp i Valby. Om bydelens historiske geografi, Geografisk 
orientering 1977 nr. 6  s. 192-99. Ved matrikuleringen i 1682 
optræder der et modificeret tovangsbrug, således som det

kendes fra flere landsbyer på Heden mellem København 
og Roskilde, men det er bemærkelsesværdigt, at ved ud
skiftningen 1781-83 var det almindelige trevangsbrug 
herskende. Frandsen og Kampp mener, at den særlige 
driftsform i 1682 -  to vange samt to årligt besåede »rug- 
haver« -  har været forholdsvis nyindført på opmålings
tidspunktet. Alt ialt tyder den lille undersøgelse i retning 
af, at marksystemet i Valby har undergået forandringer, 
måske indtil flere gange, fra senmiddelalderen til udskift
ningen. Med den nære beliggenhed ved København, som 
fra andre kilder vides at have haft stærk indflydelse på 
landsbyens produktions- og socialstruktur, forekommer 
det sandsynligt at se de ændrede marksystemer som svar 
på ændrede afsætningsvilkår.

N yt f r a  Lokalhistorisk arkiv er det lidt anonyme kaldenavn 
for et alsidigt lille tidsskrift, som siden 1977 er blevet 
udgivet af Lokalhistorisk arkiv fo r  Gentofte kommune under 
redaktion 2Å Susanne Krogh Bender. En fast rubrik: Lokalhi
storisk arkiv meddeler orienterer publikum om instituti
onens virke, og desuden bringer tidsskriftet bidrag til 
Gentoftes, Vangedes og Ordrups topografi, arkæologi og 
person-historie. Ganske vægtige er således Wettie Than
nings erindringer i hæfte 1 og 2, og Signe Prytz’ minder: 
Familien Prytz i »Skovbrynet«, i hæfte 3 og 4. Redaktørens 
kollega fra Rigsarkivet Thelma Jexlev fortæller om de 
nordsjællandske bønders vilkår under det sjællandske 
vornedskab i en artikel i hæfte 4: Da Københavns omegn 
var mindre eftertragtet end nu, og således har tidsskriftet 
et ret bredt historisk sigte. Endelig meddeles to arkivfor
tegnelser: Personarkiver i hæfte 2, og Skolearkiver i hæfte 4, 
ligesom man bringer en rubrik med bognyt. Prisen er 2,50 
kr. pr. nummer, eller 10 kr. for hele årgangen.

5. C.

Birkerød -  som det var og er (1977) er udelukkende en bil
ledbog -  et resultat af de sidste års gode interesse for 
bevaring af gamle fotografier. Den er ordnet efter »før og 
nu-princippet«, og sammenstillingen viser os især storby
ens ekspansion på bekostning af landsbysamfundet, -  et 
billede, som en række københavnske randkommuner vil 
kunne nikke genkendende til. På grund af bogens ret 
sparsomme billedtekster henvender den sig nok først og 
fremmest til et publikum, der er fortrolig med Birkerød. 
Det er en god idé, som man har gjort det i denne publi
kation, at afmærke de afbillede lokaliteter på et bykort.

Prisen er 80 kr. hos Birkerød boghandel.
S. C.

Rasmus Nielsen: Sejerø Sogns Historie (1923) blev som så 
mange bøger af sin type trykt i et beskedent oplag og 
væsentligst afsat lokalt. Det har betydet, at den antikva
risk har været vanskelig at skaffe, og det er derfor vel
komment, at der 1976 blev udsendt et genoptryk af bo
gen. Bogen, der kan erhverves hos købmand Aksel Jen
sen, Sejerby, 4592 Sejerø, er i sit anlæg og opbygning den 
traditionelle sognebog med afsnit om oldtid, middelalder, 
ejendomsforhold, sagn og folkeminder osv. Rasmus
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Nielsen hørte til sin generations flittige og solide lokalhi
storikere, hvad der gør hans skildring af øens historie 
værdifuld gennem fremlæggelsen af materialet og redegø
relsen for tildragelserne på Sejerø gennem tiderne.

Fynske forsamlingshuse beskrives af Svend Frederiksen i 
Fynske årbøger 1976 s. 71-108. Artiklen bringer en fortegnel
se over husenes opførelsesår, hvoraf man ser, at bygge
aktiviteten topper 1885-90. Fra oprindelig at være »vå
benøvelseshuse« i nær tilknytning til skyttebevægelsen, 
mærkede man i 80’erne de stærke politiske spændinger, 
og Svend Frederiksen gennemgår såvel et »venstrehus« 
(Åsum) som et »højredo.« (Fraugde). Man kunne ikke 
længere samles alle, og splittelsen udbygges med mis
sionshusenes tilkomst omkring 1890, som også anføres i 
den nyttige og på oplysninger rige artikel.

Historisk sam fundfor Ribe amt fyldte sidste år som det første 
af de amtshistoriske selskaber 75 år. Det markeredes gan
ske naturligt i den meget fyldige årgang 1977 af Fra Ribe 
amt, hvor Vald. Andersen beretter om samfundets historie. 
Her beklager man blot, at artiklen er så kortfattet, at det 
kun kan blive til linier igennem arbejdet, for der ligger 
virkelig en opgave i at skildre det lokalhistoriske arbejdes 
historie fra slutningen af forrige og begyndelsen af dette 
århundrede og så frem til vore dage. Hvem startede og 
hvem sluttede op? Hvilke kredse var aktive som bidrag
ydere, hvordan berørtes man af krisen i 3O’eme, og på 
hvilke felter prægedes arbejdet af den folkeligt-nationale 
vækkelse efter 1940? Er det stadig gårdejere og lærere på 
landet, der dominerer i medlemskredsen, eller mærker 
man urbaniseringen osv.? Der er mange spørgsmål at 
tage op i denne side af dansk historiografi. Vagn Skov- 
gaard-Petersen giver en introduktion til genoptrykket af J .  
Nissen: Om Oplivelse a f  historisk Sans, der bragtes i den 
første årbog. løvrigt er det som sædvanlig en fyldig, vidt
spændende årbog, der sørger for god tids- og emnemæs
sig spredning. Der er stof om bopladsundersøgelser i 
Vorbasse (Steen Hvass), om middelalderligt kildemate
riale (Bue Kaae), og den utrættelige H. K . Kristensen af
slutter sin gennemgang af skibsfarten i Ribe-Varde-Blå- 
vandshukområdet, der indledtes i årgang 1974. Verner 
Bruhn behandler folketingsvalgene i Ribe amts 2. kreds 
fra 1848-1915, mens J .  Th. Arnfred nåede at bidrage med 
en karakteristik af Poul la Cour, Askov. Hermed knyttes 
også forbindelsen til samfundets historie, da det var fra 
kredsen omkring højskolen, at initiativet til oprettelsen 
udgik. Ludvig Schrøder var den, der rejste tanken, men 
bag han må man ikke glemme Poul Bjerge, der 
1891-1900 havde udgivet det fortjenstfulde tidsskrift Å r
bog fo r  dansk kulturhistorie, der på mange måder blev et 
slags ideal for de amtshistoriske årbøger.

Om Årbogen iøvrigt blot dette, at de 75 langt fra tryk
ker samfundet. Tværtimod!

Historisk Sam fundfor Ribe A m t fejrede i 1977 også sit 75-års 
jubilæum med at udsende: Børn -  Fotografier fr a  Ribe amt o. 
1900. Den rummer en række ofte gode -  ja, ligefrem inten
se fotografier af børn i mange situationer: Arbejdsdrenge, 
kontorelev, ved høstarbejdet, i leg, sammen med skolen, i

familiens skød, osv., -  men tit børn i en ikke altfor idyllisk 
hverdag, og undervejs faldt det mig ofte ind: Hvor gamle 
er de unger mon? Det er som regel børn i en voksen 
verden, vi ser. Mogens Bencard har skrevet en god indtro- 
duktion til samlingen, der også kan nydes udenfor Ribe 
amt. I bestræbelserne for at gøre udvalget så alsidigt som 
muligt er det lykkedes for udgiverne at skabe et stilfær
digt socialt dokument over emnet: »Børn i leg og arbejde 
omkring år 1900«.

S. C.

O lu f Nielsens herredsbeskrivelser hører til klassikerne inden
for den lokalhistoriske og topografiske litteratur. Det er 
ikke de store vuer, der præger dem, ej heller hæver de sig 
over jævnmålet som læsestof, men der er tale om stof- 
mættede samlinger af efterretninger om de sogne, der 
skildres. Historisk samfund for Ribe amt lagde i 1976 ud 
med et genoptryk af herredskrivelsen om Malt herred, og 
den er nu i 1978 fulgt op af Gørding Herred (1872). Med
lemsprisen er kr. 25, bogladeprisen kr. 55.

D et gamle L a k  i Billeder og Tekst ved Paul Tappe (Flensborg 
1977) er en vellykket bog. Teksten til billederne er netop 
så instruktiv, at læseren fornemmer bylivet i Læk inden
for perioden 1880-1920, -  og udvalget af motiver er så 
alsidigt, man kan tænke sig. Således finder man f.eks. 
billeder af byens håndværkere, markedsliv, børnene i 
skolen, og motiver fra byens alsidige foreningsliv, -  for
uden, naturligvis, gode billeder af kirken, gamle smukke 
huse, deres forvandling med tiden, Postamt osv. Derimod 
er bogens to kort på det nærmeste uanvendelige, og det er 
en skam. Bogen er i kommission hos: Padborg Boghandel, og den 
koster 75 kr.

S. C.

De seneste hafter a f  Hansische Geschichtsblätter indeholder et 
par artikler af særlig interesse for nordiske historikere. I 
årshæftet for 1974 findes f.eks. en artikel af Thomas Hall 
om Stockholms opståen. Der er tale om en (oversat) ek
strakt af kap. VII og V III i forfatterens disputats (Stock
holms förutsättninger och uppkomst. En studie i medel
tida urbanism. Lidingö 1972), hvortil der generelt må 
henvises.

I årshæftet for 1975 forsøger Jochen Goetze at kortlæg
ge hanseaternes sejlruter i Østersøen med startpunkt i en 
ummelandsfart. Den overbevisende rekonstruktion byg
ger på en såkaldt »Seebuch« (nærmest en pendant til 
nutidens håndbøger for søfarende), der blev skrevet i 
Flandern i det 15 årh. Kompasset var kendt, da bogen 
udkom, men var ikke tilstrækkeligt udviklet til en nøjag
tig navigation. De søfarende var derfor i overvejende 
grad henvist til at finde deres vej frem via observationer 
af karakteristika på land som f.eks. kirketårne og skove 
samt ved at lodde vanddybden. Det er sådanne observa
tioner nævnt i »søbogen«, som rekonstruktionen bygger 
på. Dog er søvejen til de vendiske hansebyer (med und
tagelse af Rostock) ikke nævnt i den flanderske »See
buch«. Goetze har utvivlsomt ret i, at det kun var de 
mindre kendte og samtidig mest komplicerede søveje, 
man havde behov for at fa nedfældet på papir.

J .  D . R.
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Dansk kulturhistorisk Museums 
forening
Mødet fandt sted i Store konferencesal kl. 16,00, og føl
gende museer var repræsenteret:

Bangsbomuseet, Bornholms Museum, Esbjerg Muse
um, Falsters Minder, Danmarks Flyvemuseum, Frederi
cia Museum, Frederiksborgmuseet, Frederiksværk Mu
seum, Gilleleje Museum, Djurslands Museum, Grinds
ted Museum, Haderslev Museum, Handels- og Søfarts
museet, Helsingør Bymuseum, Herning Museum, Vend
syssel historiske Museum, Holbæk Museum, Holstebro 
Museum, Hørsholm Egns Museum, Jagt- og Skov
brugsmuseet, Arbejder-, Håndværker- og Industrimuse
et, Horsens, Museet på Jægerspris, Kalundborg Muse
um, Københavns Bymuseum, Dansk Landbrugsmu
seum, Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Forhistorisk Mu
seum, Moesgård, Musikhistorisk Museum, Nationalmu
seets 1., 2. og 3. afd., Frilandsmuseet, Nationalmuseets 
konserveringsanstalter, Nordfyns Museum, Næstved 
Museum, Nørresundby Byhistoriske Samling, Odense 
Bys museer, Odder Museum, Odsherreds Museum, Or- 
logsmuseet, Kulturhistorisk Museum Randers, Rosen
borgsamlingen, Roskilde Museum, Silkeborg Museum, 
Skagen Fortidsminder, Skive Museum, Historisk Muse
um for Slangerup Kommune, Struer Museum, Svend
borg og Omegns Museum, Sundby-Hvorup sognehistori
ske Samling, Sæby Museum, Søllerød Museum, Museet 
på Sønderborg Slot, Museet for Thy og Vester Hanher
red, Thisted, Helsingør Kommunes historiske Samlinger 
for Tikøbområdet, Tøjhusmuseet, Museet for Varde og 
Omegn, Viborg Stiftsmuseum, Sydsjællands Museum, 
Værløse Museum, Ølgod Museum, Åbenrå Museum, 
Købstadmuseet Den gamle By Århus, Ålborg historiske 
Museum.

J. Valg a f  dirigent
Efter formanden, Ulla Thyrrings velkomst og på dennes 
forslag valgtes Knud Klem, Helsingør, til mødets diri
gent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede årsmø
det lovligt indvarslet.

2. Nye medlemmer
Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet i Horsens og 
Historisk Museum for Slangerup Kommune havde søgt 
optagelse i foreningen. Disse godkendtes énstemmigt af 
forsamlingen.

3. Styrelsens beretning
Formanden aflagde den til medlemmerne før mødet ud
sendte årsberetning.

Beretning godkendtes af forsamlingen uden kommen
tarer.

4. Aflæggelse a f  regnskab
Kassereren, Aino Kann Rasmussen, fremlagde det revi
derede regnskab, og der meddeltes styrelsen decharge.

5. Forslag til budget
Et forslag til budget var udsendt til medlemmerne inden 
mødet. Dette forslag byggede på uændret kontingent: 
V2 % af driftsbudgettets balance, dog med den ændring 
at de hidtidige maksimumkontingenter for lokalmuseer 
på 5-000 kr. og for specialmuseer på 1.000 kr. pristalsre
guleres således: Maksimumkontingenternes nuværende 
beløb sættes = pristal 120 og forhøjes med 3 % for hver 3 
points pristallet stiger.

Vald. Smed, Odder, forespurgte, om man i styrelsen 
havde tænkt på en ændring af hele kontingentsystemet, 
idet han gjorde opmærksom på, at der efter den nye lov 
måske ikke burde være så stor forskel på maks. beløb for 
lokalmuseer og specialmuseer.

Ulla Thyrring kunne meddele, at man i styrelsen agter 
at nedsætte et arbejdsudvalg, som i det kommende år 
skal gennemarbejde kontingentproblematikken, og at 
man her naturligvis også vil se på dette forhold.

Derefter blev budgettet godkendt af forsamlingen.

6. Forslag fr a  medlemmer og styrelse
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

7. Valg til styrelsen
Efter tur afgik:

Palle Friis, Vendsyssel historiske Museum.
George Nellemann, Nationalmuseet.
Alan Hjorth Rasmussen, Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Aino Kann Rasmussen, Esbjerg Museum.

Følgende kandidater var opstillet:
Christian Fischer, Silkeborg Museum.
Finn Grandt-Nielsen, Møntergården, Odense.
George Nellemann, Nationalmuseet (genvalg).
Svend Nielsen, Landbrugsmuseet.
Henrik Vensild, Bornholms Museum, Rønne.

Aage Lauritsen, Svendborg og Omegns Museum ønskede 
en kraftigere repræsentation af styrelsesmedlemmer fra 
de enkelte museer i DKMs styrelse og foreslog K. K. 
Jensen, Ålborg. Denne afslog under henvisning til, at han 
er revisor for DKM.

For at opfylde DKMs loves § 7, 2. stk., skulle der i år 
vælges 1 repræsentant for Nationalmuseet og 1 for speci
almuseerne til styrelsen. Der kom ikke forslag fra salen, 
og man kunne derfor vælge George Nellemann, Nati
onalmuseet, og Svend Nielsen, Landbrugsmuseet, uden 
afstemning.
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Blandt de tre øvrige blev foretaget skriftlig afstemning, 
som gav følgende resultat:

Chr. Fischer, Silkeborg, 32, Finn Grandt-Nielsen, 
Odense, 45, og Henrik Vensild, Rønne, 48 stemmer.

Stemmetællere var Mogens Ørsnes, Nationalmuseet, 
og Poul Høst Moustgaard, Institut for europæisk Folke
livsforskning, Brede.

Finn Grandt-Nielsen og Henrik Vensild kunne herefter 
betragtes som valgt til styrelsen.

8. Øvrige valg
Som suppleanter til styrelsen foresloges:
Birte Friis, Nationalmuseet.
Hans Jeppesen, Limfjordsmuseet.
Ib Monty, Filmmuseet.
Inger Nielsen, Hørsholm Egns Museum.

Disse valgtes uden afstemning.

9. Foreningens publikationer
Arv og Eje
Arv og Ejes redaktør, Rikke Olsen, supplerede afsnittet i 
styrelsens beretning om Arv og Eje ved at udtrykke ønske 
om, at medlemmerne ville reagere positivt på henvendel
ser angående ideer og billedmateriale til de kommende 
numre.

Karen Andersen, Bangsbomuseet, følte, at temanumre 
ligesom fratog amatørerne ordet med hensyn til at få 
publiceret artikler i Arv og Eje.

Chr. Waagepetersen, Kalundborg, ønskede også at prote
stere imod disse emneredigerede årbøger og var af den 
opfattelse, at en foreningsårbog skulle give mulighed for 
at få trykt artikler af værdi for faget, som var svære at få 
trykt andetsteds.

Ulla Thyrring gjorde opmærksom på, at der ikke var 
tale om aldrig mere at lave ikke-tema numre, men at 
sådanne numre krævede, at der var artikler dertil. Det 
havde der ikke været de sidste par år, og redaktionsud
valget havde derfor planlagt en række temanumre, hvil
ket hun anså for udmærket, når der gives oplysning forud 
om, hvilke temaer der behandles.

Else-M arie Boyhus, Maribo, kunne som medlem af re
daktionsudvalget sige, at man bestræber sig på at finde 
relevante emner og søge en så bred dækning som mulig.

S to f
Finn Grandt-Nielsen kunne meddele, at der siden sidste 
årsmøde var kommet 5 numre af STOF, at der ville 
komme endnu et nummer i løbet af efteråret indeholden
de bl.a. referat fra museumskursus og årsmødet.

Finn Grandt-Nielsen ønskede også at rette en tak til 
det redaktionsudvalg, der har bistået ham med tilrette
læggelsen.

10. Eventuelt
Der var ingen punkter til drøftelse under dette punkt, og 
dirigenten kunne slutte årsmødet med at takke forsam
lingen for god ro og orden.

Derefter takkede Ulla Thyrring Knud Klem for udfø
relsen af dirigenthvervet og benyttede samtidig lejlighe
den til at takke de afgåede styrelsesmedlemmer for det
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arbejde, de havde lagt i styrelsen i deres tid som styrel
sesmedlemmer.

Efter årsmødet konstituerede styrelsen sig således: 
Formand: Ulla Thyrring, Herning.
Næstfmd.: Jens Ole Lefevre, Skive.
Kasserer: Svend Nielsen, Landbrugsmuseet.
Sekretær: George Nellemann, Nationalmuseet.

Styrelsens beretning for 1976/77
Lad os begynde denne årsberetning med at mindes de 
kolleger, som ikke mere er iblandt os. I april måned døde 
Dorthe Ørsnes, og ved hendes død har museumsverde
nen mistet både en faglig dygtighed og en kær kollega.

I juni måned, netop under dette års museumskursus, 
døde fotografen Johan Piepgrass, som mange museums
folk lærte at kende på foreningens sommerkurser, andre 
gennem de opgaver, af forskellig art, som han løste for en 
række museer landet over. Må jeg bede forsamlingen om 
at rejse sig og ære deres minde.

Det er en kær pligt som formand på dette sted at rette en 
sen tak til den formand, som afgik ved sidste års repræ
sentantskabsmøde, Palle Friis. Ingen kan være i tvivl om, 
at du fortjener tak for de to år, hvor du tappert stred med 
resterne af museumsloven uden et øjeblik at miste for
nemmelsen for, hvad der tjente museernes tarv i de ofte 
vanskelige og nedslående forhandlinger om lovens ende
lige udformning.

Til sidst fik vi da med fælles kræfter trukket barnet ud, 
men det måtte unægtelig have nogle ordentlige klask i 
enden, før det begyndte at trække vejret.

Loven fik virkning fra 1. oktober 1976, men først i 
januar 77 kunne Statens Museumsnævn nedsættes. In
den da var DKM blevet inddraget i forhandlinger mel
lem Kulturministeriet, Amtsrådsforeningen og Kommu
nernes Landsforening om udformningen af de regler, som 
ministeriet skulle give for nedsættelsen af de nye amts
museumsråd. Efter at valget til Statens Museumsnævn 
havde fundet sted, gav Amtsrådsforeningen udtryk for 
utilfredshed med den valgte procedure. Man forlangte 
omvalg og indflydelse på udformningen af reglerne for 
amtsmuseumsrådenes sammensætning. Omvalget blev 
ved forhandling afværget, imod at man færdigforhandler 
reglerne for amtsmuseumsrådenes sammensætning inden 
nyvalget i 1978. I disse forhandlinger fastholder DKM 
opfattelsen af, at det er museerne i de enkelte amter, der 
nedsætter amtsmuseumsrådene, og at politisk repræsen
tation fra amtsråd og kommuneforening skal være mulig, 
dersom det ønskes lokalt. Museumsrådene konstituerer 
sig selv, og de politiske repræsentanter har stemmeret, 
men er ikke valgbare til Statens Museumsnævn, hvor de 
allerede er repræsenterede gennem deres organisation.

I forbindelse med sidste års repræsentantskabsmøde 
dannedes Samrådet af danske museumsorganisationer, 
omfattende repræsentanter fra Foreningen af Kunstmu
seer i Provinsen, Foreningen af Kunstmuseer i 
Københavns-området, Foreningen af danske naturhisto
riske Museer og Dansk kulturhistorisk Museumsfor-
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ening. Det var den ny lov, som vi jo nu er fælles om, der 
inspirerede til dette samråd, som har den karakter, at det 
kun eksisterer, når der er noget at gå i samråd om.

Det var der den 29.-30. april 1977. Da afholdtes på 
Samrådets initiativ på hotel Kattegat, Bønnerup Strand, 
et længe bebudet, tre gange udsat lovmøde, til hvilket 
man havde indbudt det nyligt nedsatte museumsnævn til 
en drøftelse af arbejdet under den ny lov. Mødet gav 
udtryk for en massiv forventning om indsigt med de sager 
af konsekvens, som nu i Statens Museumsnævn behand
les af kolleger, som vi for første gang selv har valgt. 
Spørgsmålet om kommunikation mellem Statens Muse
umsnævn, Amtsmuseumsrådene og de enkelte museer 
var overhovedet det mest påtrængende, og det kan kun 
glæde os, at man så hurtigt har taget dette til efterret
ning. Allerede i oktober udkommer det første nummer af 
et blad, som skal være bindeled mellem museerne i den 
demokratiske struktur, som den ny museumslov rummer.

Med afholdelse af lovmødet ville museerne ved denne 
valgperiodes indledning demonstrere deres vilje til og øn
ske om samarbejde om den ny struktur, der skal bygges 
op, og vi håber, at Statens Museumsnævn inden næste 
valg tager initiativ til at samle museerne til en slags sta
tus over det arbejde, der er sat i gang, og som skal vide
reføres efter valget.

I november måned, fra den 25.-27., afholdtes på Ving- 
stedcentret fagligt orienteringsmøde med ca. 120 deltage
re. Lakolk, som ellers plejer at være rammen om disse 
møder, kunne vemodigt nok ikke længere rumme os, og 
Vingstedcentret viste sig heldigvis at være særdeles vel
egnet til formålet.

Foruden de sædvanlige orienteringsgrupper var det i 
år, til glæde for alle museumsmedarbejdere, muligt at 
danne en orienteringsgruppe for konservatorer.

Til et fællesarrangement havde man bedt de universi
tetsinstitutter, hvis uddannelse især tager sigte mod mu
seumsbeskæftigelse, om at redegøre for deres uddannel
sesformer. Under den følgende debat blev spørgsmålet 
om en museologiuddannelse rejst, og man rettede en op
fordring til DKM om at gå videre med spørgsmålet. 
DKMs styrelse er af den opfattelse, at efteruddannelse og 
skoling af folk til museumsarbejde bedst, mest hensigts
mæssigt og mest økonomisk foregår efter, at de er ansat 
ved et museum. Da man på Odense Universitet er langt 
fremme med opbyggelsen af en museologiuddannelse på 
universitetsplan, har vi derfor rettet en henvendelse til 
Statens Museumsnævn og bedt dem om at sørge for, at 
spørgsmålet bliver taget op til en omfattende drøftelse 
mellem de interesserede parter.

I styrelsen drøftes muligheden for til februar at indlede 
afholdelsen af en række målrettede kurser af museologisk 
indhold med kort varighed og med et begrænset antal 
deltagere. Sommerkurset dækker nemlig ikke det behov 
for direkte belæring og information inden for forskellige 
felter, som givetvis er til stede på vidt forskellige områder 
blandt nytilkomne og gamle museumsarbejdere. Bag 
sommerkurserne har altid ligget den tanke at bringe mu
seumsmedarbejdere af forskellig art og anciennitet sam
men om tværgående drøftelser vedrørende museernes ar
bejdsfelt, men det er eftehånden, som kredsen udvides, 
svært at overse den kendsgerning, at der også er et behov

for mere målrettet at søge oplysning om specialiteter in
den for de respektive arbejdsområder. Til en begyndelse 
vil vi forsøge at imødekomme det på den hermed anførte 
måde. Hvis det viser sig at blive en succes, kan vi jo 
sideløbende drøfte mulighederne for en fast kursusvirk
somhed i museumskundskab, en tanke som snart i mange 
år har spøgt i kulisserne. Det er planen at sende en spør
geliste ud til medlemmerne for at efterlyse emner til un
dervisningen og dermed fa et indtryk af, hvorledes em
nerne skal prioriteres.

I marts måned, fra den 24.-26., afholdtes møde om 
formidling på Fuglsøcentret. Mødet havde 180 deltagere 
og var ligesom sidste år tilrettelagt af et udvalg med 
kontakt til DKMs styrelse. Det er vort indtryk, at mødet 
stort set forløb tilfredsstillende, og at der også i år var 
tilstrækkeligt stof til at motivere afholdelsen af et møde 
specielt om dette felt inden for museumsarbejdet. For
samlingen har i alle tilfælde udtrykt ønske om også til 
næste år at afholde møde om formidling -  måske dog et 
andet sted.

På museumskurset, som afholdtes på Gerlev Idræts
højskole i juni måned, fra den 18.-26., var der 85 deltage
re og 15 lærere. Vejret var prægtigt, omgivelserne ligeså 
prægtige, og som sådan fungerede stedet udmærket.

Man havde forsøgt at inddrage områdets natur, kultur 
og planlægning i museumsmæssig henseende mest muligt 
i undervisning og gruppearbejde, et forsøg som nok i 
nogle grupper ifølge deres emne lykkedes bedre end i 
andre. Som helhed er det dog indtrykket, at det fungere
de. Man havde et konkret udgangspunkt for de drøftel
ser, der skulle føres, og man blev klar over hvilken region, 
man befandt sig i, ikke bare som turist og iagttager, men 
som deltager. En gruppe, publikumsservice og muse
umsteknik, måtte desværre udgå på grund af manglende 
tilmelding. Det var den gruppe, hvor man havde håbet at 
se nogle af de kustoder, som jo i virkeligheden i mange 
tilfælde udgør museumspersonalets direkte kontakt til 
publikum. Det ville have været morsomt at se dem 
iblandt os, så lad os derfor håbe, at vi finder nogle andre 
til at passe skranken, når vi næste år tager på kursus.

I den forbindelse vil jeg også gerne opfordre samtlige 
museer til at overveje at give deres folk mulighed for at 
deltage i vore kurser. Der er en tendens til, at det er de 
samme museer, der år for år sender deltagerne til kurset, 
medens det ønskelige naturligvis er, at så mange som 
muligt her får lejlighed til at træfTe hinanden og drøfte 
fælles problemer.

I forbindelse med et styrelsesmøde i maj måned havde vi 
i DKM planer om at invitere repræsentanter fra de andre 
museumsorganisationer og -foreninger til en drøftelse og 
koordinering af de opgaver, f.eks. kursusvirksomhed og 
møder, som de forskellige foreninger mener at skulle va
retage. Mødet blev på foranledning af kunstmuseerne og 
de naturhistoriske museer udsat til hen på efteråret, og 
inden længe vil vi altså tage initiativ til denne forhåbent
lig højst nyttige og nødvendige drøftelse.

Fra de forskellige udvalg kan følgende meddeles:
Specialiseringsudvalget har til DKM afleveret en 

bearbejdelse og sammenfatning af den spørgeliste, som
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blev sendt ud til samtlige danske museer. Det er, som 
man kan tænke sig, blevet en omfangsrig sag, som vil 
vække til modsigelse og besværgelser i samme øjeblik, 
den kommer medlemmerne i hænde. For at undgå dette 
unødige postyr vil jeg opfordre til, at man betragter den 
som et oplæg til en nødvendig indbyrdes drøftelse.

På Ørslev Kloster er alt vel. Det tilskud, som bevilgedes 
sidste år af Miljøministeriets beskæftigelsesmidler, har 
nu resulteret i, at alle klosterets tre fløje fremtræder med 
nyt tag, ligesom portnerboligen ved samme lejlighed har 
faet tegltag i stedet for eternittag. Udvalget har vedtaget 
at arbejde hen imod en yderligere istandsættelse af denne 
bolig, således at den kan inddrages i udlejningen af væ
relser. Når vi gerne vil udvide kapaciteten og i det hele 
taget vil have det til at præsentere sig smukt, hænger det 
sammen med, at jubilæumsudvalget, det udvalg, der ar
bejder med tilrettelæggelsen af DKMs 50-års jubilæum, 
har planer om at afholde årsmødet i jubilæumsåret 1979 i 
Viborg og dermed inddrage Ørslev Kloster i festlighe
derne. I samme anledning har man planer om gennem 
Museumstjenesten at udgive en kalender med motiver fra 
danske museumssamlinger til at afrive som postkort, når 
kalenderne er brugt -  altså frit efter den kalender, som 
Kulturen i Lund har ladet fremstille.

Festlighederne på selve dagen, den 27. maj, vil af hen
syn til pressen og de forbindelser til museumsforeningen, 
som vi gerne vil se i den anledning, finde sted i Køben
havn.

Jeg nævnte før Museumstjenesten, som jo er et initiativ, 
der har udfoldet sig i perioden siden sidste årsmøde. Der 
er grund til at håbe, museerne bakker op om de tilbud, 
der fremsættes fra den kant, således at dette udmærkede 
initiativ kan få basis for at udvikle sig videre. Det fortje
ner det.

Arv og Eje fra 1976, »Det forsømte århundrede«, så lige 
netop dagens lys på sidste årsmøde. Om den kan det 
meddeles, at salget går over al forventning godt. Udover 
abonnementssalget er der allerede nu solgt mellem 500 
og 600 eksemplarer. Og inden længe må der meldes ud
solgt.

Emnet for Arv og Eje 1977 bliver »Bordskik«. De første 
eksemplarer skulle efter planen foreligge i dag. Til næste 
år skal årbogen dreje sig om »Leg og Legetøj«, og vi 
beder som sædvanlig medlemmerne om at være opmærk
somme på velegnet illustrationsmateriale til dette emne.

I jubilæumsåret 1979 skal Arv og Eje handle om dan
ske museer og deres historie. Holger Rasmussen, der jo 
har arbejdet meget med dette emne, skriver bogen, og vi 
håber, at det bliver muligt gennem fondsmidler at forsy
ne den med et righoldigt og interessant illustrationsmate
riale. Også her vil der være noget for medlemmerne at 
tænke over.

STOF er som sædvanlig udkommet, når der har været 
behov for det, dog efter nogens mening somme tider lidt 
lang tid efter, at de refererede begivenheder har fundet 
sted. Det hænger sammen med, at bladet først trykkes, 
når der er tilstrækkeligt stof til et nummer, og derved 
kommer noget nødvendigvis til at ligge lidt længe.
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Et nyt formidlingstidsskrift har set dagens lys. Det vil vi 
gerne hilse velkommen. Det samme gælder den lokalhi
storiske vejviser, som Dansk historisk Fællesforening har 
taget initiativ til. Vi tror, det bliver en meget nyttig bog 
til fremme af samarbejdet mellem institutionerne. Lige
ledes vil vi gerne tilsige vores støtte til en revideret udgi
velse af Håndbog for danske Lokalhistorikere, som 
Fællesforeningen har planer om. Lad os håbe, at det lyk
kes at engagere folk i dette store arbejde.

Til sidst vil jeg gerne sige velkommen til Dansk museolo- 
gisk Forening, som er trådt i stedet for det, vi kaldte for 
Dansk Icom. Vi håber i DKM, at denne forening trods 
det nye navn fortsat vil stræbe efter at varetage danske 
museers interesser og relationer i forhold til udlandet.

Sammenslutningen af lokalhistoriske 
arkiver
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver har holdt 
sit repræsentantmøde på LO-skolen i Helsingør fredag 
den 26. august i forbindelse med årsmødet i Dansk histo
risk Fællesforening.

Rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt valgtes til diri
gent, og derpå fik formanden, skoleinspektør Strange 
Nielsen ordet for at aflægge årsberetningen.

Efter en almindelig velkomst rettede formanden en 
særlig velkomst til den nye landsarkivar for Sjælland, dr. 
Sune Dalgaard og til forgængeren, dr. Harald Jørgensen, 
som han takkede for et frugtbart og hjerteligt samarbej
de, og han udtalte ønsket om, at dette gode samarbejde 
vil kunne fortsætte med den nye landsarkivar. Som særlig 
hilsen fik Harald Jørgensen overrakt et eksemplar af den 
netop udsendte vejledning for lokalhistoriske arkiver, 
hvis bind 2 især skylder hans gentagne efterlysninger af 
oversigter over arkivernes indhold sin tilblivelse.

Der var hilsener fra foreningens to æresmedlemmer, 
Hans Brandt og Olav Christensen, som begge var for
hindret i at være til stede.

Medlemsstatus
I 1976 var medlemstallet 203 ordinære og 13 institu
tionsmedlemmer, og i det forløbne år er der kommet 21 
nye arkiver til, mens et arkiv -  Aabenraa -  er overgået til 
Historiske Samlinger for Sønderjylland. Der er således 
nu 223 lokalhistoriske arkiver som medlemmer i SLA og 
fremdeles 13 institutionsmedlemmer. De nye medlemmer 
er de lokalhistoriske arkiver i Arden, Billund, Bramming, 
Drigstrup, Farum, Græsted, Højby, Jægerspris, Karlebo, 
Kerteminde II, Ledøje-Smørum, Nyborg, Ribe, Rød
ovre, Saltum, Skødstrup, Stevns, Sundsøre, Sønderhald, 
Tandslet og Vildbjerg.

Sekretærarbejdet
I forbindelse med overbibliotekar Hans E. Eriksens af
gang fra styrelsen rettede formanden en tak til ham for
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hans indsats i forbindelse med udarbejdelsen og distri
butionen af SLA’s jubilæumsudstilling. Formanden tak
kede ligeledes Jan Horskjær, der havde påtaget sig at 
passe sekretærarbejdet indtil årsmødet.

Jubilæumsudstillingen
Udstillingen har været udlånt ca. 100 gange og er set af 
titusindvis af mennesker. Det ene eksemplar er arkiveret i 
Rigsarkivet, og de to andre beror hos sekretæren, hvor de 
fortsat kan lånes.

Konsulentbistand
Konsulentarbejde med at vejlede både ældre og yngre 
arkiver med udarbejdelse af vedtægter og med råd angå
ende lønning af arkivarbejde har givet styrelsen meget at 
lave i det forløbne år. Som støtte til dette arbejde har 
kulturministeriet bevilget 4000 kr. af tipsmidlerne, og 
Strange Nielsen takkede for denne bevilling.

Lokalhistorisk Journal
Formanden kunne konstatere, at bladet er udkommet 
programmæssigt med fire numre årligt -  altid med mere 
stof end der egentlig er beregnet plads til. Det kunne være 
ønskeligt, at det kom lidt oftere, eller at det blev udvidet. 
Selv om ministeriet også her har vist forståelse og har 
forhøjet sin støtte fra 7000 til 9000 kr. årligt, er økonomi
en noget tung. Der er dog heldigvis sket en stigning i 
antallet af betalende abonnenter til ca. 530 i 1976, hvortil 
kommer endnu en stigning i indeværende år. Der lød en 
tak til ekspeditør og redaktør for deres arbejde.

Registreringsvej ledningen
Udvalget for registreringsnormer i de lokalhistoriske ar
kiver har afsluttet sit arbejde og har udsendt resultatet 
heraf et 3-binds værk, »Vejledning for lokalhistoriske Ar
kiver«, som alle SLA’s medlemmer har modtaget i ét 
eksemplar. Ønsker man flere eksemplarer, vil de kunne 
købes, men prisen er endnu ikke fastsat.

Egentlig skulle udvalget have været færdigt med sit 
arbejde i fjor, men det viste sig, at opgaven ikke kunne 
løses på så kort tid. Den nu foreliggende vejledning er en 
udvidet og detaljeret udformning af de 2^2 side i hånd
bogen »Lokalhistoriske Arkiver«, hvor registreringsar
bejdet omtales. Noget centralt i vejledningen er det nye 
registreringsblad, som man håber, at mange arkiver vil 
bruge, selv om det er frivilligt, hvordan man vil registre
re. Det vil gøre registreringen mere fyldestgørende og 
ensartet.

Folkelige bevægelser
Arbejdet med planlægning af indsamling af de folkelige 
bevægelsers arkivalier fortsætter. Der er nu nedsat et til
synsråd, der har faet en bevilling på 100.000 kr. til gen
nemførelse af en kampagne i det fynske område.

Strukturudvalget
Det strukturudvalg, som SLA nedsatte sidste år, har 
endnu ikke begyndt sit arbejde (på grund af rigsarkiva
rens sygdom). Sagen har derimod været drøftet med 
kulturministeriet, og der vil snarest blive indkaldt til mø
de om SLA’s struktur.

Amtskredse under SLA
Den vedtægtsændring, som blev vedtaget på årsmødet i 
fjor, og som indebærer mulighed for oprettelse af amts
kredse under sammenslutningen, har vist sig at fungere 
godt. Amtskredsen for Frederiksborg Amt var da dannet, 
og senere er der fulgt andre efter, nemlig Roskilde og 
Storstrøms amter, og der er forberedende arbejde i gang 
flere steder. Oprettelsen af amtskredse vil kunne indebæ
re en strukturændring af SLA, og styrelsen er meget op
mærksom på dette.

Med det medlemstal, SLA nu er oppe på, er det ikke 
muligt at dække behovet for kurser, vejledning, samar
bejde og igangsættelse af aktiviteter gennem landsstyrel
sens arbejde, og styrelsen finder det derfor meget nyttigt, 
at der dannes amtskredse i hele landet, og tilskynder 
medlemmerne til at gøre noget ved sagen hjemme.

I forbindelse med omtalen af amtskredse nævnte 
Strange Nielsen dannelsen af amtskredsen i Storstrøms 
amt. Her har amtet været med i en kortlægning af arkiv
arbejdet og udformningen af vedtægter, har besørget 
skrivearbejdet i forbindelse med oprettelsen af kredsen og 
har lagt hus til møderne. Amtets kulturudvalgsformand 
ledede det stiftende møde, og endelig har amtsmuseums
rådet været inddraget i arbejdet. De implicerede havde 
gode erfaringer med denne fremgangsmåde.

Formanden sluttede sin beretning med at opfordre de 
fremmødte til hver især hjemme i kommunerne at over
bevise de bevilgende myndigheder om, at det kan betale 
sig at gøre en indsats for det lokalhistoriske arbejde.

Kursusvirksomheden
I forbindelse med formandsberetningen redegjorde An
ders Friedrichsen for SLA’s kursusvirksomhed, som han 
betegnede som en »rejsende højskole«. Han henviste til 
beretningen fra det planlæggende møde i Esbjerg (Lo- 
kalh. Journ. 1977 nr. 1, s. 14-15). »Vi er blevet store, og 
det kan mærkes,« sagde Friedrichsen. Der har været stor 
tilslutning til alle de tre grundkurser i denne sæson: 
Ringsted, Esbjerg og Viborg. Det er bl.a. gennem kur
serne, vi er ved at finde vore strukturmæssige ben at stå 
på. Næste skridt på vejen bliver et fast undervisnings
materiale til kurserne og en stab af erfarne, trænede in
struktører.

Arkivmateriel
Endelig fremsatte Laust Kristensen et par orienterende 
bemærkninger angående SLA’s påtænkte organisering af 
materialeindkøb af den slags, som ligger ud over, hvad 
arkivforsyningen kan dække. Der tænkes i den forbindel
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se på læseapparater, mikrofilm, bånd og båndoptagere 
m.v. Der føres for tiden forhandlinger til forskellige sider 
desangående.

Debat
Under den efterfølgende drøftelse fremkom enkelte be
mærkninger fra salen. Bl.a. opfordrede overbibliotekar 
Ernst Tursø, Fredensborg, styrelsen til at starte en 
strukturdebat -  ikke bare angående SLA’s egen fremtidi
ge struktur, men også angående en fælles målsætning for 
det lokalhistoriske arbejde i hele landet.

Formanden lovede en hurtig behandling i styrelsen, og 
derpå blev beretningen godkendt.

Regnskabet
Kassereren, sognepræst Laust Kristensen forelagde 
regnskabet, der udviste en kassebeholdning på 4.146 kr. 
mod 8.389 kr. i fjor. Det er den udstrakte kursusvirksom
hed, der har tæret på beholdningen. Balancen var på 
40.177 kr. mod 37.217 kr. i 1976.

En forespørgsel angående nogle dunkle punkter m.h.t. 
bladets regnskab besvarede kassereren ved at oplyse, at 
det var de to regnskabsår, der ikke passer sammen. -  
Regnskabet godkendtes.

Kontingentforhøjelse og
omlægning af regnskabsåret
Styrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse på 75 
kr. årligt (fra 125 til 200 kr.) for ordinære medlemmer og 
uændret 100 kr. for institutionsmedlemmer. Ønsket om 
en forhøjelse begrundede styrelsen med den kraftige for
øgelse af kursusaktiviteterne i forbindelse med de almin
delige prisstigninger.

Nogen drøftelse udspandt sig under behandlingen af 
dette forslag. Der fremkom forslag om procentvis kontin
gent, om omlægning af regnskabsåret, så det følger ka
lenderåret, samt diverse spredte bemærkninger.

Forhandlingen endte med, at man enedes om at for
høje kontingentet som foreslået, at opkræve tre fjerdedele 
af det i indeværende år og fuldt kontingent for næste år i 
første kvartal.

Indkomne forslag
Fra lederen af Lokalhistorisk Samling i Hammel, Arne 
Gammelgaard, var kommet forslag om, at SLA’s årsmø
de holdes om lørdagen, så folk, der har langt at rejse, 
også kan nå at være med. (I år lå det fredag kl. 13.30). 
Formanden udtalte, at styrelsen er positivt stemt over for 
forslaget.

Valg
Formanden genvalgtes.

Næstformanden, overlærer Niels-Jørgen Hansen, gen-
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valgtes, og til den ledige post i styrelsen valgtes efter 
dennes indstilling arkivar, lærer Jan Horskjær, Silkeborg.

Da der ikke fremkom noget under Eventuelt, kunne 
dirigenten slutte mødet kl. 15.45.

Sammenslutningen af lokalhistoriske 
foreninger
Repræsentantmødet i Sammenslutningen af lokalhistori
ske Foreninger foregik fredag den 26. august om formid
dagen på LO-skolen i Helsingør.

Formanden, Ole Warthoe-Hansen, kunne byde vel
kommen til en meget stor forsamling, der valgte forman
den for Dansk Historisk Fællesforening, lektor Vagn 
Skovgaard-Petersen, til dirigent.

I beretningen bød formanden velkommen til 7 nye for
eninger: Byforeningen for Odense, Egnshistorisk For
ening for Hvalsø Kommune, Rødovre lokalhistoriske 
Samfund, Lokalhistorisk Forening for Sønderhald 
Kommune, Græsted lokalhistoriske Arkivforening, Høj
by lokalhistoriske Forening, Hinnerup kommunes egns- 
historiske Forening.

Det samlede foreningstal er 62, og medlemstallet er 
opgjort til ca. 32.000.

Formanden gav nogle foreløbige oplysninger fra de 
indsamlede spørgeskemaer, men den endelige samlede 
opgørelse vil først foreligge senere.

Gode tilskud
Sammenslutningen havde fra kulturministeriet modtaget 
8.000 kr. til den lokalhistoriske konsulentordning og 
7.000 kr. til driften af Lokalhistorisk Journal sammen 
med SLA. Desuden var modtaget 4.000 kr. til sognehisto
risk kursus på Sostrup slot og for nylig 15.000 kr. ekstra
ordinært til fordeling mellem de lokalhistoriske forenin
ger uden for amtssamfundene.

Formanden takkede kulturministeriets repræsentanter 
for den udviste velvilje.

To nye bøger
Det af Dansk Historisk Fællesforening nedsatte udvalg 
om den lokalhistoriske undervisningssituation har gjort 
sit arbejde færdigt samt forberedt to udgivelser på 2 år. I 
løbet af dette efterår vil der udkomme to bøger: Hjælpe
midler til lærere i lokal- og kulturhistorie. Den ene kom
mer i DHFs håndbog-serie, den anden -  en idébog, fuld 
af kontante oplæg -  vil specielt udgå til amtscentralerne 
og de lærere, som flokkes i disse nyindrettede kraftcentre.

Det sognehistoriske kursus på Sostrup slot, der blev 
forberedt og gennemført med Finn H. Lauridsen som 
leder, var fuldt belagt med 35 deltagere, og der var 15, 
som måtte afvises.

Det sidste fremstød for Lokalhistorisk Journal havde 
foreløbig givet 76 nye abonnenter. Det betød i abonne
mentsindtægt 2.280 kr., men udgiften androg ca. 7.000
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kr. Abonnementsblanketterne kommer ofte lang tid efter 
udsendelsen.

Formanden omtalte udstillingen fra Lokalhistorisk for
ening i Ryslinge og flere mærkesager fra arbejdet rundt i 
landet.

Konsulent-aktivitet
Den lokalhistoriske konsulent, Verner Bruhn, oplyste, at 
der i det forløbne år havde været en stor aktivitet i arbej
det. Af indgåede henvendelser havde der været 146 og af 
udgående 170. 12 manuskripter var gennemgået. Hen
vendelserne spreder sig over et vidt felt. Om de tilsendte 
manuskripter sagde Verner Bruhn, at kvaliteten har væ
ret meget dårlig, og han fandt det vigtigt, at de lokale 
skribenter ude omkring får hjælp. Den bebudede hånd
bog i DHF-serien beregnet for lokalhistoriske skribenter 
er hårdt tiltrængt.

Hvervning og udstilling
I debatten rejste Benny Boysen, Historisk Samfund for 
Ringkøbing amt, spørgsmålet om brochuren for Lokalhi
storisk Journal ikke var for kostbar en investering.

Warthoe-Hansen bemærkede, at udgiften kan ventes 
dækket i løb af tre år, og Finn H. Lauridsen sagde, at den 
fortsatte hvervning er spørgsmålet om Journalens eksi
stens.

Sekretæren, Ebbe Fels, og Henrik M. Jansen gav nogle 
oplysninger om, hvorledes udstillingen fra Ryslinge er, og 
på hvilke betingelser den kan fas. Prisen er 50 kr. for 14 
dage, og der er tale om syv plancher.

Indviklet mellemregnskab
Kassereren, J. Ingemann Pedersen, forelagde regnskabet 
med udførlige kommentarer. Balancen var 87.218 kr., og 
der sluttedes med en kassebeholdning på 17.728 kr.

Ejlif Salomonsen, Viby lokalhistoriske Samling, kunne 
ikke fa regnskabet for Lokalhistorisk Journal til at passe 
med hensyn til forholdet til SLA.

Der blev fremsat forskellige bemærkninger herom, 
blandt andet at det kun var et formelt forhold.

Godkendelse af regnskabet blev givet med den be
mærkning, at der til næste år redegøres for det økonomi
ske forhold mellem SLF og SLA vedrørende Lokalhisto
risk Journal, før regnskabet kommer til godkendelse.

Budgettet blev godkendt, og det vedtoges, at kontin
gentet bevares uændret med 4 procent af kontingentmas
sen, dog mindst 60 øre pr. medlem.

Formanden, Ole Warthoe-Hansen, og de to styrelses
medlemmer, J. Ingemann Pedersen og Finn H. Laurid
sen, blev genvalgt. Til revisor genvalgtes Hugo Lind
holdt og til styrelsessuppleanter Benny Boysen og Henrik 
Jansen.

Amtsbeskrivelserne
Amtsbeskrivelsernes udgivelse blev forelagt af Finn H. 
Lauridsen. Der var tidligere udsendt Ribe amt og Viborg

amt, og udgifterne til fremstillingen var siden steget ret 
betydeligt. Foruden de eksemplarer, der var uddelt til 
medlemmerne i de to amtssamfund, havde SLF købt et 
oplag af hver, og der var stadig noget tilbage af disse. Der 
forelå ikke noget direkte forslag fra bestyrelsen. Et forlag 
havde haft samme idé, men ville ikke være med til den 
pris, der var tale om.

Efter forskellige bemærkninger henstilledes til styrel
sen at undersøge, om der var nogen mulighed for en 
samlet udgivelse af de resterende værker.

Fordeling af penge
Med hensyn til de 15.000 kr., der af Kulturministeriet 
var stillet til rådighed til fordeling blandt foreningerne 
uden for amtssamfundene, havde formanden formuleret 
et forslag til grundlag herfor. Retningslinierne skulle væ
re, at de nye foreninger, der var indmeldt i dette år, først 
burde tilgodeses. Efter en nærmere motiveret ansøgning 
kunne der gives tilskud til nødvendige opgavers løsning. 
Hvis der blev penge til overs, fordeles disse til de øvrige, 
ellers ikke tilgodesete foreninger.

Der var forskellige udtalelser om forslaget, og Verner 
Hansen, Lolland-Falsters historiske Forening, mente ik
ke, der burde anlægges en så streng målestok som de i 
dette år indmeldte foreninger.

Årsmøde om lørdagen
Østjysk Hjemstavn havde sendt et forslag om, at SLFs 
generalforsamling ikke blev holdt om fredagen, men om 
lørdagen, da man mente, at det ville give mulighed for, at 
flere foreninger kunne blive repræsenteret.

Vagn Skovgaard-Petersen mente, at det var en hen
vendelse, der burde gå videre til DHF, og det var ikke 
umuligt, at forslaget kunne gennemføres.

Der var afsat to timer til repræsentantmødet, men det 
viste sig at være for lidt, så de sidste punkter måtte force
res noget igennem, for at der kunne sluttes til tiden.

Verner Hansen

Dansk historisk fællesforening
Årsmødet afholdtes i år på LO-skolen i Helsingør, hvor 
deltagerne også var indkvarteret. Årsmødet havde stor 
tilslutning -  ialt ca. 230 mennesker -  desværre også af 
medlemsrepræsentanter, der ikke havde tilmeldt sig i for
vejen. Sidstnævnte skabte store vanskeligheder både for 
arrangørerne og for de deltagere, som havde tilmeldt sig 
rettidigt, men som der ikke altid var plads til.

Foruden den sædvanlige udstilling af foreningernes år
bøger var der på LO-skolen arrangeret en udstilling om 
lokalhistorie af Lokalhistoriske arkiver i Frederiksborg 
amt, en udstilling arrangeret af Institut for europæisk 
Folkelivsforskning om instituttets arbejde, museerne i 
Nordsjælland havde ophængt museumsplakater, og en 
samling fotografier fra årsmødet 1976 i Åbenrå optaget af 
arkivbetjent Lind Petersen, Aabenraa, var lagt frem til 
beskuelse og evt. køb.
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Årsmødet indledtes fredag d. 26. august om formidda
gen med SLFs repræsentantskabsmøde. Efter en fælles 
frokost fortsattes om eftermiddagen med SLAs og DKMs 
repræsentantskabsmøder (se referater foran). Om afte
nen holdtes fællesmøde, hvor der først vistes en kortfilm 
af Lennart og Alice Sten med titlen »Vi mødes i forsam
lingshuset«. Filmen fulgtes med levende interesse, og 
formanden gjorde opmærksom på, at Lennart og Alice 
Sten gerne ville have forslag til emner, som vi kunne 
tænke os at prioriteré.

Derefter gik man over til aftenens drøftelse af vore fæl
lesopgaver i lokalsamfundet med Verner Bruhn, El- 
se-Marie Boyhus og Henning Bender som indledere.

Verner Bruhn fandt, at det lokalhistoriske arbejde red på 
en bølge af interesse, som ikke truedes af kulturfjendtlig
hed, men af forvirring i vort kulturbegreb, der måtte 
drejes bort fra nostalgisk pop. Foreningerne, som han 
repræsenterede i denne forbindelse, havde traditionelt en 
opgave i udgiverarbejde og litteratur samt i støtte til mu
seers og arkivers arbejde, men måtte også tage nye opga
ver op, f.eks. ved at gå ind i den lokale debat om egns
planlægning, og om faget histories stilling i skolen. Det 
ville støtte arbejdet, om man amtsvis lavede et miniDHF, 
f.eks. med halvårlige mødedage med drøftelser og gensi
dig orientering.

Museumsinspektør Else-M arie Boyhus overvejede den 
uddannede historikers stilling i det lokalhistoriske arbej
de, men så ingen modsætning mellem historikernes 
forskning og formidlingsarbejdet. Alle har en medfødt 
historisk sans, som de kan lære at bruge. Hun nævnte 
eksempler på, hvorledes hun havde forsøgt at formidle 
det at beskæftige sig med forskning og havde mødt en 
mægtig respons. Nostalgien kan modvirkes ved engage
mentet i egen fortid og ikke i et romantisk billede af 
fortiden. Lokalt går kulturlivet godt, men på landsplan 
mangler man en tilsvarende interesse også for den nati
onale histories placering i samfundet, måske bl.a. fordi vi 
ikke forstår at udtrykke os i et kulturpolitisk sprog.

Arkivar Henning Bender påpegede den eksplosive udvik
ling af de lokalhistoriske arkiver, der selvfølgelig havde 
givet anledning til problemer. Han omtalte den skepsis, 
de lokalhistoriske arkiver mødte fra statens arkivvæsen 
sidst ved behandlingen af kassationscirkulæret vedr. 
primærkommunerne. Hvis denne skepsis ikke blev over
vundet, kunne den grundfæste en modsætning mellem 
rigshistorie og lokalhistorie og mellem professionelle og 
amatørhistorikere. Han mente dog, at modsætningerne 
kunne fjernes og pegede på forskellige muligheder herfor, 
bl.a. strukturændringer, evt. ved deling af landsarkiver
ne. Da tiden var fremskreden, blev den efterfølgende di
skussion ret kort.

Warthoe-Hansen omtalte mulighederne for at etablere 
fælles undersøgelser i større målestok mellem flere lokale 
områder.

M argit Mogensen, hvis arbejdsområde i Landsarkivet for 
Sjælland bl.a. omfatter forholdet til de lokalhistoriske ar
kiver, gjorde rede for de tanker, hun havde gjort sig om 
landsarkivernes opgaver, og nævnede bl.a. fremstillingen 
af kopimateriale, foredragsvirksomhed, udgivelsen af re
gistraturer og udstillingsvirksomhed.

Anders Friedrichsen gik ind for, at foreningerne formidle-
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de en mødevirksomhed på lokalt plan, således som Ver
ner Bruhn havde foreslået. Arne Gammelgaard støttede 
tanken om, at man går aktivt ind i egnsplanlægningen. 
Strange Nielsen lovede, at spørgsmålet om kassationscir
kulæret ville blive taget op i SLAs styrelse.

Vagn Skovgaard-Petersen efterlyste flere gode ideer og 
spurgte, om man nogen steder var i gang med en egns- 
kalender eller andre oplysningsopgaver. Laust Kristensen 
fremhævede, at de lokalhistoriske arkiver også må være 
lokale historiske værksteder. Per Nyord fortalte om, hvor
dan man på Stevns havde haft glæde af at invitere tilflyt
tere til sammenkomst. Jens Holmgaard sluttede sig til tan
ken om de lokalhistoriske arkiver som historiske værkste
der med bl.a. de opgaver at indsamle materiale i lokal
samfundet, anskaffe kopier samt at have kendskab til ar
kivmaterialet. Ang. Henning Benders strukturforslag 
gjorde han opmærksom på, at arkiver bliver dyrere pr. 
indbygger jo mindre de er, og at det kan skabe problemer 
at amtsgrænserne er labile. Han kunne evt. tænke sig 
oprettelse af et kassationsnævn med repræsentation fra 
SLA. Hans H viid  fortalte om, hvordan der i Kerteminde 
var opstået et samarbejde med kommunen om bevarelse 
af de tidligere sognerådsarkiver.

Efter diskussionen var der natmad på LO-skolen.
Lørdag formiddag var der byvandring arrangeret af 

Helsingør kommune. Den indledtes på LO-skolen med at 
formanden for kommunens kulturelle udvalg, Osvald 
Christensen, bød deltagerne velkommen på byens vegne, 
hvorefter afdelingsingeniør J. Eckhardt-Hansen gjorde 
rede for de overvejelser, teknikerne gjorde sig om bybeva
ring. Foredraget var ledsaget af lysbilleder og fulgtes op 
af omvisning i byen ved kommunens arkitekter. Både 
foredrag og omvisning gennemførtes forbilledligt og var 
særdeles relevante for mange af deltagerne.

Kl. 13 afholdtes Dansk historisk Fællesforenings rep
ræsentantskabsmøde.

1. Til dirigent valgtes fhv. landsarkivar, dr.phil. Harald  
Jørgensen, der, efter at have konstateret, at mødet var lov
ligt indkaldt, gav ordet til formanden.

Formanden udtalte mindeord over stationsforstander
N. M. Thordrup, Langå, amtmand Edelberg, Vejle, fa
brikant Carl Petersen, Gilleleje, Stanley Madsen, Esbjerg 
og postmester Ove Rørsted, Viborg, og aflagde derefter 
flg. beretning:

2. Formandens beretning.

Beretning om DHFs virksomhed i 
året 1976/77
Efter nogle oplysninger om medlemstal m.v. vil beretnin
gen gå nøjere ind på tre områder, der har ligget styrelsen 
stærkt på sinde og lagt beslag på en god portion arbejds
kraft. Dernæst redegøres for den øvrige virksomhed, og 
beretningen munder ud i nogle overvejelser af mere prin
cipiel natur.

Medlemstallet er nu oppe på 496, en fremgang på 31. De 
fordeler sig med 62 i SLF, 235 i SLA, 136 i DKM samt 63
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ikke sektionsdelte medlemmer. Jeg byder velkommen til 
foreningerne: Byforeningen for Odense, Egnshistorisk 
forening for Hvalsø Kommune, Rødovre lokalhistoriske 
Samfund, Lokalhistorisk forening for Sønderhald Kom
mune, Græsted lokalhistoriske Arkivforening, Højby lo
kalhistoriske Forening og Hinnerup Kommunes egnshi
storiske Forening. Endvidere til de lokalhistoriske arkiver 
i Arden, Billund, Bramming, Drigstrup, Farum, 
Græsted, Højby, Jægerspris, Kerteminde II, 
Ledøje-Smørum, Nyborg, Ribe, Rødovre, Saltum, Skød
strup, Stevns, Sundsøre, Sønderhald, Tandslet og Vil
dbjerg samt til Industrimuseet i Horsens og Slangerup 
Museum.

Efter sidste repræsentantskabsmøde konstituerede sty
relsen sig med museumsinspektør Jørgen Slettebo som 
næstformand, direktør Ejgil Betzer-Pedersen som kasse
rer, arkivar Helle Linde som sekretær og universitetslek
tor Claus Bjørn som redaktør af Fortid og Nutid. Styrel
sens øvrige medlemmer er de tre sektionsformænd, 
overlærer Ole Warthoe-Hansen (SLF), skoleinspektør A. 
Strange Nielsen (SLA) og museumsinspektør Ulla Thyr
ring (DKM) samt lederen af Lokalhistorisk Afdeling, 
universitetslektor Knud Prange. Håndbogsserien er ble
vet redigeret af universitetslektor Herluf Nielsen.

Som det fremgår af regnskabet har DHF i regnskabs
året M S / T l  modtaget tilskud fra Kulturministeriet på 
29.000 kr., fra Undervisningsministeriet på 6000 kr. og 
fra Dansk historisk Fællesfond på 1.640 kr. Dertil kom
mer i regnskabsåret 1977/78 nogle ekstraordinære til
skud, som jeg vil vende tilbage til. -  Kulturministeriets 
tilskud til de lokalhistoriske foreninger har i år været på 
75.000 kr., som er fordelt efter indstilling fra DHF efter 
de sædvanlige retningslinier. Efter aftale med DHF har 
SLF søgt om et særligt tilskud til nyoprettede og økono
misk svagt funderede foreninger og har fra Kulturmini
steriet modtaget 15.000 kr. For disse bevillinger vil vi 
udtrykke en hjertelig tak.

Som nævnt er der tre områder, der har ligget styrelsen 
på sinde. Det er arbejdet for en styrkelse af historieun
dervisningen, for sikring af kilderne til de folkelige bevæ
gelsers historie samt forarbejdet til en ny udgave af 
Håndbog for Lokalhistorikere. Det er opgaver, der alle 
kræver en stor og fælles indsats.

Svækkelsen af historieundervisningen i skolerne skal for 
tiden næppe imødegås gennem resolutioner, men gennem 
et konstruktivt tilbud af gode ideer og materialer; vi har 
ment, at lokalhistorien er et felt, hvor der ligger frugtbare 
og uudnyttede muligheder. Som bekendt nedsatte DHF i 
sommeren 1975 et udvalg, der skulle beskæftige sig med 
forholdet mellem lokalhistorien og undervisningsområ
det. I fjor afleverede udvalget, der havde Verner Bruhn 
som formand, en fyldig redegørelse for sine undersøgelser 
samt en række forslag til initiativer. Den næste fase har 
været forberedelsen af de praktiske udspil; arbejdet er her 
udført af et koordineringsudvalg bestående af Verner 
Bruhn fra DHF, adjunkt Henrik Fangel fra Foreningen af 
gymnasie- og hf-lærere i Historie, lærer Frank Lauridsen 
fra Dansk Historielærerforening og amtscentralleder Leif 
Gotfredsen fra Kontaktudvalget for amtscentralerne.

Forberedelserne er nået vidt. Det gælder håndbogen til 
de lærere, der vil undervise i lokalhistorie. Den redigeres

af seminarielektor Leif Ingvorsen og udsendes i DHFs 
håndbogsserie; den er ferdigskrevet, og manuskriptet er 
-  bortset fra billedstoffet -  afleveret. Det gælder endvide
re idébogen med forslag og praktiske råd, beregnet først 
og fremmest på amtscentralerne. Et stort arbejde er her 
udført af viceinspektør Kamma Varming, museumspæ
dagog Ove H. Nielsen og Leif Gotfredsen. Denne idébog 
udsendes netop i disse dage til amtscentraler, museums- 
pædagoger, konsulenter m.fl. Langt fremskredet er også 
forberedelsen af lokale arbejdskredse i hele landet. Deres 
opgave vil blive at fa ideer til og evt. også fremstillet et 
egnet lokalt undervisningsmateriale, -  et arbejde, der 
naturligt vil foregå i nær kontakt med amtscentralerne og 
Landscentralen for Undervisningsmidler. Forarbejdet er 
gjort, sådan at de lokale arbejdskredse skulle kunne 
etableres i nær fremtid gennem et net af lokale tillids- 
mænd landet over. Det er vigtigt, at udvalget kan trække 
på kredsen her.

Den forberedende fase er således ved at være afsluttet; 
det næste og sidste år i treårsprojektet bliver et aktionsår, 
hvor vi meget gerne skulle nå langt ud med lokalhistori
ske tilbud til undervisningen.

Indsamling og sikring affalderne til de folkelige bevægelsers 
historie er en opgäve, som vi i Dansk historisk Fællesfor
ening føler en særlig forpligtelse overfor. Fra forskellige 
undersøgelser ved vi, at der i skabe og skuffer endnu 
findes et værdifuldt materiale rundt i landet til belysning 
af den folkelige virksomhed i foreninger af mange slags, -  
vi har bl.a. kunnet trække på de erfaringer, som friskole
lærer Eilif Frank har høstet under sin talentfulde ind
samling af kilder til friskolernes historie. Vi ved også, at 
vi har brug for et materiale, -  jeg kan her blot citere 
Claus Bjørns foredrag på DHFs møde i Odense: »Ingen 
af de centrale folkelige bevægelser er tilstrækkeligt kort
lagt, eller sagt på en anden måde, ingen lokalitet i det 
danske samfund er så indgående behandlet, at tilslutnin
gen til de forskellige sammenslutninger blot et enkelt sted 
er belyst«. Endelig ved vi, at det haster med et rednings- 
initiativ både på land og i by. Generationsskiftet truer det 
materiale, der kan belyse tidligere tiders økonomiske, 
politiske og åndelige fællesskab.

På grundlag af betænkningen fra det nedsatte DHF 
udvalg indbød vi i fjor repræsentanter fra en lang række 
foreninger og gennemdrøftede sagen med dem. Et til
synsråd med rigsarkivaren i spidsen har derefter ført sa
gen videre. I Nordjylland er en storstilet indsats gjort af 
de lokale kræfter med arkivleder Henning Bender som 
koordinator og inspirator; der kan peges på smukke re
sultater i form af protokoller, regnskaber, breve m.v., 
sikret og registreret. Vi står nu over for at gå i gang på 
Fyn, der måske mere end nogen anden landsdel i den 
offentlige bevidsthed er blevet forbundet med de folkelige 
bevægelser. Vi har søgt og faet en bevilling fra Statens 
humanistiske Forskningsråd på 98.618 kr.; vi har været 
så heldige at kunne knytte Margaretha Balle-Petersen til 
arbejdet, -  fra sine undersøgelser over foreningslivet om
kring de danske forsamlings- og missionshuse har hun 
nyttige erfaringer; Rigsarkivet har endvidere i nogle må
neder delvis frigjort arkivar Hans Sode-Madsen. Det 
skulle således også blive muligt at fa nogle indgangsveje 
gennem de landsdækkende foreningers arkiver, oplysnin
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ger om tidligere tiders lokale formænd, sekretærer osv. 
Men vigtigst er naturligvis de lokale, personlige kontak
ter, de er fundamentet i dette arbejde. DHF har indbudt 
til et lokalhistorisk møde om sagen i Odense den 8. sep
tember. På lidt længere sigt håber vi naturligvis, at ar
bejdet kan videreføres i andre dele af landet.

Håndbog fo r  danske Lokalhistorikere udkom 1952-56 under 
Johan Hvidtfedtsts redaktion. Den har været og er stadig 
et meget påskønnet hjælpemiddel, -  trods flere fotografi
ske oplag er den nu totalt udsolgt. Det siger sig selv, at de 
25 år, der er gået, siden dette flagskib blev søsat, har 
bragt mange resultater, der må med i en ny udgave. DHF 
har drøftet sagen med en række fagfolk, og et udvalg med 
Knud Prange som formand og stud.mag. Erik Alstrup 
som sekretær har udført et betydeligt forberedende ar
bejde; i vurderingen af gamle og nye opslagsord er der 
hentet hjælp hos en del institutioner og særligt kyndige.

Jeg vil gerne understrege, at denne nyudgivelse er et 
krævende og ikke ganske billigt arbejde, hvor vi må træk
ke på mange menneskers hjælp. Vi har søgt Kulturmini
steriet om bistand og her i sommer modtaget 15.000 kr. 
Jeg nævner om lidt en anden ekstraordinær bevilling til 
Fortid og Nutid, men benytter allerede her lejligheden til 
at sige: vi har adskillige gange erfaret, at der i dette mini
sterium er en forståelse for det historiske og folkelige ar
bejdes betydning, en forståelse, der viser, at ministeriet 
ikke bærer sit navn med urette.

Vi arbejder ihærdigt videre med opgavens løsning. 
Men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår vi 
atter kan tilbyde en håndbog for danske lokalhistorikere. 
Vi lægger vægt på, at opgaven løses inden for DHF.

Når jeg har fremhævet de tre her omtalte højtpriorite- 
rede opgaver, må man ikke deraf slutte, at så har det 
øvrige arbejde ligget stille. Der er også andre ting, der 
kunne fortjene en udførligere omtale, men så blev beret
ningen for lang.

Først vil jeg med glæde konstatere, at Fortid og N utid  nu 
er ført ajour efter i en periode at have været nogle årgan
ge bagud. Det har fordret en kraftanstrengelse, først og 
fremmest af redaktøren, Claus Bjørn, men økonomisk og
så af DHF. Det skulle gøres, og det er gjort. For at klare 
det derved fremkomne underskud bad vi Kulturministe
riet om en engangshjælp; som jeg antydede før, har vi her 
i sommer med tak modtaget 50.000 kr.

Som de fleste her vil vide, er Fortid og Nutid et fremra
gende tidsskrift. Tiden må nu være inde til at følge denne 
erkendelse op, sådan at vi alle sørger for at skaffe nye 
abonnenter. En særlig brochure om Fortid og Nutid samt 
billedværket udsendtes i december 1976 og stimulerede 
salget af begge publikationer. Fortid og Nutid har et 
abonnementstal på omkring de 1200. Det bør ikke være 
umuligt, at vi i løbet af efteråret kan få det tal fordoblet. 
Hermed er der fremlagt en opfordring til alle vore med
lemmer.

I håndbogsserien udkom omkring sidste årsmøde Erling 
Olsens Statistik for historikere. Siden da er udsendt 3. 
oplag af Halds Stednavne og Kulturhistorie samt et nyt 
oplag af Worsøes to bøger, Grundbog i Slægtsforskning 
og Slægtshistorie, en Vejledning. Senest er udsendt et 
optryk af Bauers Calender. I 1. korrektur foreligger nu 
Knud Pranges Heraldik og Historie; der er her tale om en
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2. og stærkt udvidet udgave. Som nævnt har Leif Ingvor- 
sen afleveret manuskript til en håndbog, der behandler 
undervisning i lokalhistorie.

Som det vil være mange bekendt har Vibeke Nielsen 
arbejdet på at forberede en ny og større udgave af »Lo
kalhistorisk Vejviser«. Hun er nu ved vejs ende, og det 
bliver en nyttig bog i det daglige arbejde. Foruden ind
ledninger om DHF og sektionerne bringer den såvidt 
muligt fuldstændige fortegnelser over alle foreninger, ar
kiver og museer. Manuskriptet er afleveret.

Regnskabet for det danmarkshistoriske billedværk er fra i 
fjor overtaget af DHFs kasserer; det reviderede regnskab 
for den tidligere periode er fremlagt særskilt. Salget går 
støt og langsomt, for året som helhed gennemsnitligt et 
eksemplar om dagen. Men derudover har Ribe amts- 
historiske Samfund markeret sit 75 års jubilæum i år ved 
bl.a. at købe 200 eksemplarer af værket. Sammen med 
vor tak ønsker vi til lykke og udtrykker håbet om mange 
jubilæer i den kommende tid!

DHF er også med i løsningen af andre opgaver: i til
synsrådet bag den kommende lokalbibliografi, i udgivel
sen af Dansk historisk Bibliografi og i Landsudvalget til 
indsamling af gamle billeder. I år når jeg ikke at komme 
nærmere ind på arbejdet her, da jeg gerne vil fremlægge 
en lidt besværligere sag.

Ekspeditionen af vore bøger har i dette år fungeret til
fredsstillende for boghandlersalgets vedkommende og 
overordentlig utilfredsstillende, når det gælder salget til 
vore medlemmer, altså til særpriser. Urimelig lang eks
peditionstid, talrige klager til kassereren, sekretæren og 
mig fra medlemmer, der ikke fik, hvad de havde bestilt, 
til tider også venlige forespørgsler om mulighederne for 
at fa lov til at betale. På denne baggrund er styrelsen i 
færd med at etablere en nyordning, der må omfatte såvel 
et kontor som en anden ekspedition for salget til med
lemmerne. Vi må benytte lejligheden til at fa et kontor, 
der både kan stimulere salget og aflaste kasserer og se
kretær.

Et spørgsmål, der også har voldt en del besværlighe
der, er vedtægterne, men dem vil jeg vende tilbage til 
under det særlige punkt. Inden jeg slutter denne del af 
beretningen, vil jeg tilføje nogle ord om årsmødet. For de 
fleste af os er årsmøderne en gunstig lejlighed til at fa 
drøftet store og mindre spørgsmål med andre historikere 
og derigennem også fa del i andres erfaringer. Fra tid til 
anden vil det imidlertid være nødvendigt at ændre ram
merne. For et par år siden gennemførte vi, at sektioner
nes møder ikke måtte overlappe hverandre, såfremt der 
overhovedet var mulighed for at undgå det. Det var en 
god reform. Nu er der i SLA og SLF udtrykt ønske om, at 
disse sektioners møder må ligge om lørdagen, idet det 
kan være vanskeligt for en hel del repræsentanter at del
tage i møder allerede om fredagen. Det er et velmotiveret 
ønske, som styrelsen må gøre meget for at imødekomme. 
Yderligere en reform vil være nødvendig: det stigende 
medlemstal og dermed det voksende antal repræsentan
ter på årsmøderne nødvendiggør, at repræsentantskabs
møderne må kunne benytte sig af et stemmeseddelsy
stem; der må ikke kunne opstå tvivl om, hvem der repræ
senterer hvad. Det er ikke ofte, vi har egentlige afstem
ninger, men styrelsen bør naturligvis sikre, at en afstem-

621



Årsmøderne i Helsingør

ning kan finde sted på betryggende måde, -  og det ville 
næppe være muligt i dag. Det er et spørgsmål, styrelsen 
vil klare inden næste år.

Det er vistnok fremgået, at der foregår ikke så lidt i 
DHF-sammenhæng. En hel del drejer sig naturligvis om 
økonomiske, strukturelle og administrative spørgsmål, 
men vi er i styrelsen enige om sigtet, -  det de gamle 
kaldte »oplivelsen af den historiske sans«. Derom skal 
mine afsluttende bemærkninger handle, idet jeg i år lader 
struktur- og informationsproblemerne ligge, skønt disse 
emner er vigtige nok.

Det historiske arbejde i Danmark er i disse år omfattende 
og for de fleste af os ikke ganske overskueligt. Nye forsk
ningsområder inddrages -  lidt i flæng kan nævnes indu
strialismens bygninger og boliger, arbejderbevægelsens 
historie, skole- og uddannelseshistorien, studiet af kvin
dehistorien og af emigrationen; af lidt ældre dato er kule
gravningen af besættelsestidens historie, ødegårdspro- 
jektet og studiet af vækkelserne og de kirkelige retninger. 
Talrige arkæologiske undersøgelser er i gang. På 
DHFmødet i fjor hørte vi om grænseregionsforskningen. 
Interessen for socialhistoriske sammenhænge, forholdet 
mellem grupper og helhed, er stor, og det samme gælder 
interessen for at finde mønstre i samfundsudviklingen, -  
udtrykt f.eks. i rapporten til det nyligt afholdte nordiske 
historikermøde, hvor emnet var urbaniseringsprocessen.

Det er klart, at Fællesforeningen efter bedste evne 
støtter, styrker og deltager i denne aktivitet. Det er en 
gylden regel, at et historisk arbejde må bedømmes på, 
hvor frugtbart det er, om det åbner for ny viden og fører 
til nye spørgsmål, og der er meget igangværende arbejde, 
der synes at blive frugtbart.

Fællesforeningen er stor og vidtspændende, men den 
har alligevel et præg, og det kan være nyttigt nu og da at 
gøre forsøg på en beskrivelse. Det har fra første færd 
været kendetegnende, at Fællesforeningen forstod Dan
markshistorie ikke alene som statens historie, men som 
samfundets, folkets, de danske landsdeles historie. Den 
har stedse hævdet, at denne historie skal skrives konkret, 
anskueligt og nuancerigt på grundlag af viden om livet i 
de mange små samfund. Den har understreget, at lokal
historien har værdi både for det lokale samfund og for 
helheden -  det er menneskers vilkår og overskuelige 
sammenhænge, vi må indfange, hvis historien ikke skal 
blive unødigt abstrakt og luftig; det enkelte menneskes 
særpræg og indsats ikke at forglemme, men set i sam
menhæng med de muligheder, samfundet kunne byde. 
Udsigt, men med jordforbindelse, karakteriserer mange 
artikler i de amtshistoriske årbøger og andre lokalhistori
ske skrifter.

En ting til hører med til Fællesforeningens særpræg. 
Det er det synspunkt, at det historiske arbejde principielt 
er en helhed, at enhver solid og nuanceret historisk un
dersøgelse er en værdifuld brik i helheden, den være sig 
sprog- eller socialhistorisk, på rigsplan eller lokalt. Som 
historikere er vi -  modsætninger og uoverskuelighed til 
trods -  fælles om en meget stor kulturopgave. Det er det 
synspunkt, der mere end noget andet synes karakteristisk 
for Fællesforeningen.

Efter formandens beretning aflagde Knud Prange beret
ning om Lokalhistorisk Instituts virksomhed:

Siden sidste årsmøde har instituttet udgivet 3 publika
tioner (Zenius, Villadsen og Ejlersen). Takket være til
skud fra fonds kan de sælges til en rimelig pris, og afsæt
ningen har da også været god. I det ene tilfælde skyldes 
det ikke mindst, at inst. har fået en professionel presse
mand til at lancere bogen, og det har givet en helt fanta
stisk pressedækning. Udgivervirksomheden er til megen 
glæde for instituttet, men betyder tillige en stor arbejds
belastning for en en-mandsinstitution. Der er også andre 
arbejdsopgaver, der heller ikke må forsømmes.

En meget vigtig opgave er at gøre studerende interes
serede i lokalhistoriske problemstillinger. Jeg kunne sid
ste år fortælle, at en øvelsesrække over Præstøs historie 
havde affødt 4 såkaldte afløsningsopgaver (å 20 sider). 
Nu foreligger der endnu 4 sådanne opgaver samt et spe
ciale (å 100 s.) Inden for et halvt år kan jeg vente at få 
yderligere 4 specialer. Alle disse undersøgelser drejer sig 
om Præstø -  men også andre lokaliteter er blevet be
handlet i specialeform ved instituttet. Hvis blot tiden til
lod det, er der ikke tvivl om, at mange flere unge histori
kere på denne måde kunne inddrages i lokalhistorisk ar
bejde.

Det er også i øvrigt karakteristisk, at inst. gang på gang 
får positive reaktioner på sine forskellige udspil. Lad mig 
blot nævne et enkelt exempel: Min deltagelse i DHF’s 
udvalgsarbejde om lokalhistorie i skolen medførte en op
fordring fra tidsskriftet Historie og Samfundsorientering 
til at skrive om lokalhistoriske kilder i undervisningen. 
Denne artikel medførte, dels at redaktionen bad om en 
oversigt over litteratur for lokalhistorikere, og dels at en 
flok lærere i Albertslund arrangerede et kursus, hvor jeg i 
praxis gennemgik lokalhistoriske kilder.

Københavns Universitet har netoop bedt de enkelte 
institutter om en ønskeseddel. Vi måtte her konstatere, at 
planerne om instituttets bemanding blev skåret drastisk 
ned, inden de blev realiseret i 1970. Da man dengang 
forudså en aktivitetsudvidelse, skulle de oprindelige be
villinger på 25.000 kr. (til drift, medhjælp og rejser) hvert 
år forøges med 6.500 kr. Efter disse planer skulle bevil
lingerne i dette finansår have været 70.500 kr. (regnet i 
1970-priser) -  men der er kun 34.500 kr. (i 1977-priser). 
Tværtimod en forhøjelse, er der altså i købekraft sket en 
regulær og særdeles mærkbar nedskæring siden 1970. 
Der er derfor stort behov for øgede bevillinger og især 
mere arbejdskraft. Instituttets ønskeseddel omfatter: en 
historiker med speciale i perioden fra 1800 til i dag, en 
etnolog og en kulturgeograf. Men hvis dette mål skal nås, 
er det ikke nok at jeg skriver ansøgninger til universitetet. 
Der skal også puffes på udefra. Vi har planer nok, men 
mangler midler og mandskab til at realisere dem. Jeg 
føler mig som den russiske emigrant der i filmen siger: 
Fattige har vi aldrig været -  det er kun penge vi mangler!

Diskussion:
Verner Bruhn oplyste, at udvalget vedr. historieundervis
ningen vil indlede en kampagne på amtsplan i okto
ber-november. Jørgen Paulsen takkede fællesforeningen og 
udvalget for så effektivt at have taget denne opgave op,
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og han komplimenterede i det hele taget styrelsen for den 
energiske indsats, som formandsberetningen vidnede om. 
Verner Bruhn efterlyste en »køreplan« for fremskaffelse af 
økonomiske midler på lokalt plan til Lokalbibliografien; i 
Ribe amt er amtsbiblioteket så småt gået i gang. For
manden ville fremskaffe oplysning herom fra Oluf Abitz, 
Roskilde.

Verner Hansen fandt Fortid og Nutids udseende for ke
deligt, men dette blev imødegået af Aage Lauritsen og af 
redaktøren Claus Bjørn, som gerne ville bibeholde det 
sobre og tidløse omslag.

Bjørn Fabricius nævnte, at der på historikermødet i 
Tronhjem efterlystes samarbejde mellem historikere og 
arkæologer og spurgte, om DHF ikke burde tage dette op. 
Formanden mente, at det lå som et fundament i DHFs 
formål, og han ville forsøge at udbygge kontakterne.

Derefter godkendtes beretningen.

3. Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som i 
år udviste et meget dårligt resultat, bl.a. på grund af 
underskud i forbindelse med ajourføringen af Fortid og 
Nutid. Regnskabet godkendtes uden diskussion.

4. Fastsættelse af kontingent. De direkte medlemmers 
kontingent forhøjedes fra 60 til 75 kr.

5. Præmiering af en årbogsafhandling 1973-75.

Formanden motiverede prisuddelingen med flg. ord:
Bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening har igen 

i år haft lejlighed til at gennemgå henved 30 lokalhisto
riske årbøger og skrifter fra treåret 1973-75 med henblik 
på en præmiering. Treåret har været præget af et stort 
antal artikler, skrevet af faghistorikere eller historiestude
rende, artikler der af den grund falder udenfor 
præmieringsmulighederne. Alligevel kunne der peges på 
adskillige artikler, der måtte overvejes nøjere og bestyrel
sens arbejdsudvalg udskilte heraf 5 til afsluttende drøftel
se.

Denne drøftelse viste, at der hos disse fem var kvalite
ter, der kunne retfærdiggøre en belønning, men at der 
dog var forskelle. Arbejdsudvalget kom da i sit sorte
ringsarbejde frem til to navne. Disse to skønnedes hver 
især fuldt ud præmieringsværdige, men det fandtes van
skeligt -  ikke mindst fordi artiklerne var så vidt forskelli
ge og derfor ikke let sammenlignelige -  at træffe afgørel
sen. Arbejdsudvalget har derfor indstillet, at præmien i 
år deles mellem to, nemlig lærer Torsten Balle og fru 
Mette Fastrup.

Torsten Balle har i Historisk årbog for Thy, Mors og 
V. Han herred 1973 skrevet hele tre artikler, en ganske 
kort om en købmandsgård 1766, en længere, meget grun
dig gennemgang af kapeller og kors i Thy og på Mors og 
endelig en spændende beretning om et dobbeltmord i 
Thisted 1735. Gennemgangen af kapellerne bygger på 
omfattende litteraturanvendelse, kyndigt suppleret med 
gamle kort og et udstrakt lokalkendskab. Skildringen af 
dobbeltmordet udmærker sig derudover ved ikke blot at 
være en gennemgang af en retssag, men Torsten Balle 
har inddraget adskilligt andet kildemateriale fra kirkebø
ger, skifteprotokoller og materiale fra Thisted byhistori-
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ske arkiv, i hvis opbygning Torsten Balle iøvrigt også har 
været en ledende kraft.

I det hele taget tilfalder denne del af præmien en tro
fast og flittig medarbejder indenfor lokalhistorien. Tor
sten Balle, der aldersmæssigt følger med årstallet, har 
siden 1937 været en trofast leverandør til den historiske 
årbog, som han nu også gennem en lang årrække har 
redigeret. En del af artiklerne kunne ligefrem samles til 
en føljeton over Thisted bys historie. Torsten Balle har 
foruden ved sin forfatter- og redaktørvirksomhed og sit 
arbejde med det lokalhistoriske arkiv været mangeårigt 
medlem af bestyrelserne for Historisk Samfund for Thy 
og V. Han herred og for Thisted Museum. Intet under, 
at hans lokalkundskab er så uhyre og at så mange har 
kunnet benytte sig af hans store hjælpsomhed -  f.eks. når 
han har leveret ca. 20.000 sedler med dialektoptegnelser 
til Jysk ordbog eller hjulpet med talrige lokaloplysninger 
til Trap.

Den anden artikel er unægtelig af en ganske anden 
type. Det drejer sig om den typografisk tiltalende og 
smukt illustrerede artikel »En trillebør på fattigdommens 
alter« af fru M ette Fastrup i Vendsyssel årbog i 1973. På 
grundlag af et bredt materiale af personlige erindringer, 
talrige samtaler, skriftlige kilder og bevarede genstande, 
giver forfatterinden et intenst og levende billede fra de 
socialt dårligst stillede lag, der alt for ofte forsømmes i det 
lokalhistoriske arbejde. Artiklen følges iøvrigt op i samme 
årbog af en brevsamling, udgivet og kommenteret af 
Mette Fastrup så den danner en smuk, samlet helhed af 
både kultur- og litteraturhistorisk interesse. Mette Fa
strup, der som journalist især har specialiseret sig i det 
historiske og kulturhistoriske område og som er øvet i 
interviewteknikkens kunst, har her samlet sin viden og 
kunnen i en overordentlig velskrevet skildring af en fattig 
landarbejder, hendes farfar, kaldet »socialist-Christian«, 
der levede fra 1860 til 1939. »Fattigdommen stikker sit 
grimme Gefjæs frem«, som der står i artiklen og man far 
et levende og bevægende, men usentimentalt billede af 
livsvilkårene på tilværelsens vrangside. Ved sin artikel 
har Mette Fastrup ydet et fint bidrag til den historiske 
litteratur ved en utraditionel skildring indenfor et alt for 
uopdyrket område.

De to præmierede artikler er således meget forskellige. 
Tilsammen giver de imidlertid et storartet indtryk af 
spændvidden i dansk lokalhistorisk forskning. Det er en 
glæde for Dansk historisk Fællesforening at kunne præ
miere de to forfattere og det er en ekstra glæde at kunne 
meddele, at præmien i år er sat lidt op, så hver af modta
gerne kan fa overrakt 2.000,- kr. Hjertelig til lykke.

Thorsten Balle havde ikke kunnet komme til stede til 
overrækkelsen, men vil fa præmien tilsendt. Mette Fa
strup takkede og udtrykte glæde over den ære, der var 
vist hende, men undrede sig samtidig over, at hendes 
fattige farfar, der var sin egns første socialist, skulle min
des i en så luksuriøst udstyret socialdemokratisk institu
tion.

6. Forslag til vedtægtsændringer.
Dirigenten oplyste, at det i forbindelse med indkaldel

sen til årsmødet udsendte forslag til vedtægter senere er 
justeret af en jurist. Da denne justering først var afsluttet
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1. august havde det ikke praktisk været muligt at fa det 
udsendt til alle medlemmer med den nødvendige tidsfrist 
inden årsmødet. Det nu omdelte forslag kunne derfor kun 
diskuteres, men ikke vedtages på dette møde.

Det uddelte forslag har flg. ordlyd:

Vedtægter
for

Dansk historisk Fællesforening

§  1. Navn:
Foreningens navn er Dansk historisk Fællesforening.

§  2. Formål:
1. Dansk historisk Fællesforening har til formål at støtte 

og styrke interessen for historie.
2. Med dette formål for øje arbejder Fællesforeningen på 

at fremme dansk historisk forskning og at udbygge 
samarbejdet mellem historiske, arkæologiske og etno
logiske foreninger og institutioner.

3. Fællesforeningen varetager sine medlemmers fælles 
interesser i forhold til myndighederne.

4. Fællesforeningen udgiver tidsskriftet Fortid og Nutid 
samt andre skrifter, der kan bidrage til at opfylde for
eningens formål.

5. Fællesforeningen bistår sine medlemmer med råd og 
vejledning. Den koordinerer medlemmernes arbejde, 
når opgavernes løsning kan fremmes gennem en fælles 
indsats.

6. Fællesforeningen afholder møder og kurser, der kan 
bidrage til at opfylde foreningens formål.

7. Fællesforeningen kan prisbelønne afhandlinger, der er 
blevet trykt i publikationer udgivet af dens medlem
mer.

§ 3. Medlemmer:
1. Som medlemmer af Dansk historisk Fællesforening 

kan optages foreninger og institutioner, der arbejder 
på at fremme kendskabet til historie, arkæologi og et
nologi.

2. Medlemmerne kan forene sig i sektioner med love og 
styrelser, men medlemskabet i Fællesforeningen 
medfører ingen forpligtelse til at indtræde i nogen 
sektion. En sektion skal anerkendes af styrelsen.

3. Medlemmer af anerkendte sektioner er automatisk 
medlem af foreningen. Beslutning om optagelse af 
medlemmer udenfor de anerkendte sektioner træffes af 
styrelsen.

4. En forening eller institution, der ønsker optagelse i 
Fællesforeningen, eller en sektion, der ønsker aner
kendelse, og som har henvendt sig til bestyrelsen der
om, uden at denne har ment at kunne imødekomme 
begæringen, kan forlange spørgsmålet forelagt til en
delig afgørelse på det første ordinære repræsentant
skabsmøde. Et nyt medlem betaler kontingent fra 1. 
april i det år, hvor det optages.

5. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af 
Fællesforeningen. Dog kan repræsentantskabsmødet 
beslutte at hædre en person ved tildeling af et æres- 
medlemsskab.

§  4. Repræsentantskabsmødet:
1. Repræsentantskabsmødet er Fællesforeningens høje

ste myndighed. Repræsentantskabsmødet består af én 
repræsentant for hver af de som medlemmer optagne 
foreninger eller institutioner.

2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang 
årligt i juli kvartal. Indkaldelse til ordinært repræ
sentantskabsmøde foretages af styrelsen med højst 12 
ugers og mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse 
til de foreninger eller institutioner, der er medlemmer. 
Hvert medlem kan sende flere repræsentanter til mø
det, men kun én af disse kan fungere som medlemsre
præsentant i en eventuel afstemning.

3. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabs
møde skal omfatte:
a. Valg af dirigent.
b. Formanden aflægger beretning om foreningens vir

ke i det forløbne år.
c. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til 

godkendelse.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Behandling af indkomne forslag.

f .  Valg af formand og kasserer.
g. Valg af øvrige medlemmer til styrelsen samt 2 

suppleanter.
h. Valg af en revisor samt hvert andet år en revisor

suppleant.
i. Eventuelt.

4. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentant
skabsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 
uger før mødets afholdelse. Medlemmernes forslag til 
vedtægtsændringer dog senest 1. maj.

5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 
styrelsen eller mindst 10 medlemmer overfor styrelsen 
stiller krav herom med samtidig angivelse af det eller 
de emner, som ønskes behandlet.

6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes på 
samme måde som ordinært repræsentantskabsmøde. 
Indkaldelse skal dog ske senest 14 dage efter kravets 
modtagelse med højst 8 ugers og mindst 4 ugers var
sel.

7. Bortset fra de i §§ 8 og 9 nævnte forhold træffes repræ
sentantskabsmødets beslutninger ved simpel stem
meflerhed.

8. Skriftlig afstemning skal afholdes, dersom dirigenten 
eller én stemmeberettiget repræsentant ønsker det.

9. Over det på repræsentantskabsmødet passerede ind
føres beretning i foreningens forhandlingsprotokol, 
der underskrives af dirigenten.

§  5. Styrelsen:
1. Fællesforeningen ledes af en styrelse på mindst 9 

medlemmer.
Formand og kasserer vælges af det ordinære repræ
sentantskabsmøde for ét år ad gangen.
4 medlemmer vælges af det ordinære repræsentant
skabsmøde med 2 medlemmer hvert andet år.
De anerkendte sektioners formænd er fødte med
lemmer af styrelsen.
Mindst ét medlem blandt de af repræsentant
skabsmødet valgte skal repræsentere de foreninger
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og institutioner, som ikke er organiserede i sekti
oner.

2. På første styrelsesmøde efter det ordinære repræsen
tantskabsmøde konstituerer styrelsen sig med næst
formand, sekretær og redaktør.

3. Styrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske 
og juridiske forhold.
Styrelsen disponerer over foreningens midler, men 
kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at di
sponere over indestående på bank-, sparekasse- og 
girokonti samt til at trække på foreningens kassekre
dit.

4. Styrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stem
meflertal. Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 
af dens medlemmer, herunder formanden eller næst
formanden -  er til stede.

5. Foreningen tegnes af formanden sammen med ét be
styrelsesmedlem eller af næstformanden sammen med 
2 bestyrelsesmedlemmer.

6. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af mindst 6 styrelsesmedlemmer, herunder 
formanden eller næstformanden.

7. Styrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 4 
af styrelsens medlemmer finder det påkrævet.

8. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan 
nedsætte udvalg efter behov.

£  6. Økonomi:
1. Fællesforeningens medlemskontingent fastsættes af 

repræsentantskabsmødet. Forslag til sektionernes 
kontingent aftales på forhånd mellem Fællesforenin
gens styrelse og sektionernes styrelser.

2. Fællesforeningens regnskabsår går fra 1. april til 31. 
marts.

3. Fællesforeningens regnskab revideres af 2 revisorer, 
hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
Disse samt en revisorsuppleant vælges af repræsen
tantskabsmødet for 2 år ad gangen.
Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år, men kan 
genvælges. Det reviderede regnskab sendes af reviso
rerne til foreningens formand tilligemed revisionsbe
retningen senest 3 uger før det ordinære repræsentant
skabsmøde.

4. Fællesforeningens eventuelle overskud skal alene 
komme Fællesforeningen til gode.
Styrelsen kan bevilge tilskud til specielle formål in
denfor Fællesforeningens medlemskreds, jfr. § 2. Her
udover kan ingen andre organisationer eller enkelt
personer få del i Fællesforeningens overskud.

§  7. Udmeldelse:
En forening eller institution kan opsige medlemsskabet 
og den dermed følgende kontingentforpligtelse med V2 
års varsel til en 1. april.

£  8. Vedtægtsændringer:
1. Ændringer i Fællesforeningens vedtægter kan kun ske 

på et repræsentantskabsmøde. Et forslag herom skal 
behandles som et særligt punkt på dagsordenen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til med
lemmerne samtidig med repræsentantskabsmødets 
indvarsling.

2. Vedtægterne kan ændres med almindelig stemme
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede repræ
sentanter, såfremt mindst Vs af Fællesforeningens 
medlemmer er repræsenterede.
Dersom ændringsforlaget vedtages, uden at ^3 af 
medlemmerne er repræsenterede, skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
med højst 8 ugers og mindst 4 ugers varsel fra vedta
gelsesdagen. På dette repræsentantskabsmøde kan de 
ændringer, der er vedtaget på det første møde, endelig 
vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de 
fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.

§  9. Fællesforeningens opløsning:
1. Beslutning om opløsning af Fællesforeningen kan kun 

træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 
halvdelen af foreningens medlemmer er repræsentere
de og stemmer for opløsningen.
Opnår forslaget om opløsning flertal, uden at halvde
len af medlemmerne er repræsenterede, skal bestyrel
sen indkalde til ekstraordinært repræsentantskabs
møde efter samme regler som i § 8, 2. På dette repræ
sentantskabsmøde kan opløsning vedtages med al
mindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemme
berettigede repræsentanter.

2. Ved Fællesforeningens opløsning skal dens formue, 
når al skyldig gæld er betalt, efter repræsentant
skabsmødets nærmere bestemmelse anvendes til støtte 
for dansk historisk forskning.

3. I tilfælde af opløsning påhviler det den siddende sty
relse -  med mindre andet vedtages i forbindelse med 
opløsningen -  at fungere, indtil den økonomiske opgø
relse af Fællesforeningens midler har fundet sted, og 
den vedtagne anvendelse af foreningens nettoformue 
er gennemført.

Formanden kommenterede det således:
Som bekendt har der i en årrække ikke været grund til at 
drøfte vedtægter i DHF. I kort form gav vore vedtægter 
indtil i fjor oplysning om, hvad vi arbejdede med, og 
fastsatte nogle regler for repræsentantmødet og bestyrel
sens sammensætning, virksomhed m.v. De var praktiske 
og rummelige og pegede på det, der stedse har været det 
væsentligste, nemlig arbejdet på den historiske udforsk
ning og oplysning i alle egne af landet.

I fjor blev vi imidlertid tvunget til en revision, idet de 
gældende vedtægter ikke kunne sikre os fortsat fritagelse 
for skattebetaling. I samråd med revisionsfirmaet udar
bejdede styrelsen derfor et vedtægtsforslag, og det vedto
ges på repræsentantmødet i Åbenrå. Med det i hånden 
har vi derefter opnået den ønskede skattefritagelse. For så 
vidt er alting godt.

Styrelsen lovede imidlertid i fjor, at vedtægtsspørgs
målet skulle stå på dagsordenen i år. Det udsendte for
slag har taget hensyn til de bemærkninger, der fremkom 
under drøftelserne i fjor, således er der indføjet valg af 
suppleanter. Forslaget har været forelagt en juridisk eks
pert, men desværre har han først kunnet afgive et respon
sum den 1. august. Han har i det store og hele sagt god 
for forslaget, men dog foreslået enkelte mindre ændrin
ger, som jeg skal komme tilbage til. Det justerede forslag
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er fremlagt sammen med formandsberetningen, så at alle 
har kunnet fa et eksemplar.

Når styrelsen ikke indstiller forslaget til vedtagelse i år, 
men først til repræsentantmødet næste år, så skyldes det 
ikke alene, at de juridiske justeringer jo faktisk kom for 
sent til at nå ud til medlemmerne i rette tid. Det skyldes 
også, at vi, d.v.s. styrelsen og først og fremmest dens 
formand, ifjor begik den dumhed at gøre reglerne for 
vedtægtsændringer noget for skrappe. I § 7 i de nugæl
dende vedtægter hedder det: »Til ændring af foreningens 
vedtægter kræves, at mindst halvdelen af foreningens 
medlemmer er repræsenterede«. Selvsagt er det ønske
ligt, at langt over halvdelen af medlemmerne er repræ
senteret på årsmøderne, men det er næppe realistisk.

Det nye forslag har derfor lempet bestemmelserne, så 
at vedtægtsændringer i følge § 8 kun forudsætter, at V3 af 
medlemmerne er repræsenteret, og yderligere er indført 
en ventil i form af et ekstraordinært repræsentantskabs
møde. For at sikre opfyldelsen af de nugældende strenge
re bestemmelser agter styrelsen at udsende forslaget til 
nye vedtægter sammen med indbydelserne til næste års
møde og vedlægge en skrivelse til de medlemmer, der 
ikke kan deltage i mødet; de vil heri blive anmodet om at 
lade sig repræsentere ved fuldmagt. Jeg håber, at de til
stedeværende repræsentanter finder denne fremgangs
måde både korrekt og fornuftig.

Til slut skal jeg nævne de vigtigste ændringer, som er 
gjort af juridiske årsager. I § 3 stk. 2 er direkte udtrykt, 
hvad der tidligere kun var en forudsætning, nemlig »En 
sektion skal anerkendes af styrelsen«. I § 4 om repræ
sentantmødet ønskede juristen en præcisering a.h.t. 
medlemmerne: det indføjedes, at mødet skal holdes i juli 
kvartal, og at indkaldelsen skal ske med højst 12 ugers 
varsel; ligeledes er der (stk. 6) angivet varsler for indkal
delse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Den 
største ændring i § 4 stk. 3 og § 5 stk. 1 er kravet om, at 
kassereren ligesom formanden vælges direkte af repræ
sentantskabsmødet for et år ad gangen. I sin kommentar 
hertil skriver juristen: »Hvis man ikke vælger kassereren 
særskilt, risikerer man, at både pengeinstitutter og i hvert 
fald tinglysningskontorer kræver nærmere og besværlig 
dokumentation for, hvorledes styrelsens valg af kasserer 
har fundet sted og derigennem ofte forlanger underskrift 
af hele styrelsen«. — I § 4 stk. 9 tilføjes et krav om, at en 
beretning om repræsentantskabsmødet indføres i for
eningens forhandlingsprotokol -  I § 5 stk. 5 er indføjet en 
almindelig bestemmelse om, hvem der tegner foreningen. 
-  Der er indføjet en ny § 7 om opsigelse af medlemskab.

Styrelsen er af den opfattelse, at disse justeringer er en 
styrkelse af forslaget.

Han tilføjede, at Sammenslutningen af lokalhistoriske 
arkiver har anmodet om, at § 6 stk. 2 ændres, således at 
DHFs regnskabsår bliver kalenderåret. Denne anmod
ning vil blive taget til følge. Dirigenten udbad sig derefter 
kommentarer og ændringsforslag til det uddelte forslag 
paragraf for paragraf.

I anledning af § 3 spurgte Jørgen Hamre, hvorfor 
enkeltpersoner ikke optages som medlemmer. Johan 
Hvidtfeldt svarede som tidligere mangeårig formand, at 
fællesforeningen var oprettet som en repræsentation for 
foreninger, institutioner og organisationer, og at det efter

hans mening ville være et tilbageskridt, hvis dette formål 
blev ændret.

løvrigt fremkom der ikke bemærkninger til forslaget, 
og formanden afsluttede punktet med at appellere til 
medlemmerne om at bakke forslaget op næste år.
7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
8. Valg af formand.

Formanden, Vagn Skovgaard-Petersen, genvalgtes.

9. Valg af 3 styrelsesmedlemmer.
Ejgil Betzer-Pedersen og Claus Bjørn, der afgik efter 

tur, genvalgtes. Helle Linde ønskede ikke genvalg og i 
stedet valgtes Susanne Krogh Bender.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Olav Christensen, der afgik efter tur, ønskede ikke 

genvalg og i stedet valgtes P. Kr. Iversen som revisor. Til 
den nyoprettede post som revisorsuppleant valgtes Helle 
Linde.

11. Eventuelt.
Ejlif Salomonsen foreslog, at man indførte spisebillet- 

ter, så man undgik, at der kom for mange deltagere til 
måltiderne. Sekretæren oplyste, at det havde været prø
vet for et par år siden, men at næsten halvdelen af delta
gerne havde glemt deres billetter, selvom de var blevet 
udleveret umiddelbart før mødets begyndelse.

Formanden sluttede med at takke Helle Linde for hen
des arbejde som bestyrelsesmedlem og sekretær.

Resten af eftermiddagen havde deltagerne lejlighed til at 
se nogle af byens museer, men da regnen på det tidspunkt 
styrtede ned og LO-skolen ligger lidt uden for byen, var 
besøgstallet begrænset.

Om aftenen var der middag på LO-skolen for en gangs 
skyld uden dans men med talrige taler og causerier. For
manden takkede Helsingør kommune og Frederiksborg 
amts historiske Samfund for deres bidrag til årsmødets 
vellykkede afvikling, K nud Klem  fortalte om Marienlyst 
slot, P. C. Nielsen causerede om kulsvierne i Nordsjæl
land, Henning Henningsen om sømandskost og Harald Jør
gensen om årsmødet. Endelig motiverede Roar Skovmand et 
leve for fællesforeningen. Aftenen sluttede på Marienlyst 
slot, hvor Aase Faye og Osvald Christensen på museets 
vegne bød på hvidvin og fingermad.

Søndagsturen, der var tilrettelagt af P. Chr. Nielsen, 
gik over Gurre slotsruin til Store Dyrehave, hvor skovfo
ged Bromose og P. Chr. Nielsen fortalte om skoven som 
led i det nordsjællandske jagtanlæg. Den kørende del af 
turen afsluttedes ved Badstuen i Frederiksborg Slots
have, som Jørgen Paulsen holdt et lille foredrag om. Ved 
frokosten i foredragssalen på Frederiksborg benyttede 
den afgående sekretær lejligheden til at takke arrangø
rerne af dette årsmøde og de mange andre, hun havde 
lært at kende i fællesforeningen. Om eftermiddagen gav 
Povl Eller i Slotskirken en introduktion til museet, hvor
efter der var en lille orgelkoncert ved kirkens organist Per 
Kynne Frandsen. Sidste punkt på programmet var en 
omvisning i barokhaven med demonstration af gamle læ
geplanter ved Johan Lange, hvorefter deltagerne kørtes 
til stationen i Hillerød eller tilbage til LO-skolen.
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Dansk Historisk Fællesforening
Regnskab for året 1976/77

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. APRIL 1976 -  31. MARTS 1977

Note
Indtægter:
K ontingenter................................................................................................................
Tilskud:
Kulturministeriet.......................................................................................................... 29.000
Undervisningsministeriet............................................................................................ 6.000
Dansk Historisk Fællesfond........................................................................................ 1.640

24.215

Renteindtægter ............................................................................................................
36.640

1.545

Indtægter i alt: 62.400

Udgifter:
Udgivelser, underskud:
Skriftserien.................................................................................................................... 1 37.388
Fortid og N u tid ...........................................................................................   2 73.218
Årsbibliografien............................................................................................................ 3 0

Foreningens omkostninger.......................................................................................... 4
Renteudgifter m.v.........................................................................................................

110.606
43.398

2.016

Udgifter i alt:

Underskud:

156.020

93.620
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BALANCE PR. 31. MARTS 1977

Note
Aktiver:
Kassebeholdning..........................................................................................................
Bikuben, Fakse ............................................................................................................ 5
Den Danske Bank A/S, konto nr. 7-67611 ..............................................................
Postgirokonti ...............................................................................................................  6
Tilgodehavender..........................................................................................................
Depositum, Fællesekspeditionen................................................................................
Boglager, nedskrevet værdi 4- 30 % ..........................................................................

83
17.719
3.626

17.269
64.976

1.000
124.315

Aktiver i alt: 228.988

Passiver:
Bikuben, kassekredit (max. kr. 20.000) ....................................................................
Skyldig A-skat og merværdiafgift..............................................................................
Skyldige omkostninger................................................................................................
Forudbetalinger............................................................................................................
Mellemregning med Lokalhistorisk Institut ............................................................
Mellemregning med Fællesekspeditionen..................................................................
Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavender
Danmark Historisk Billedbog. Indskydernes 

konti .........................................................................................................................  7
Tilskud til Årsbibliografien, overført til 1977/78 .................................................... 3
K apitalkonto...............................................................................................................  8

Passiver i alt:

18.994
9.066

90.936
621

4.603
3.078

10.236

61.586
13.573
16.295

228.988

Vagn Skovgaard-Petersen 
dr.pæd. 
formand

Ejgil Betzer-Pedersen 
underdirektør 

kasserer

Foranstående regnskab med tilhørende noter 1-8, som vi har revideret, er opstillet på grundlag af foreningens bogføring.

Lageret er opført i overensstemmelse med en optælling foretaget af Fællesekspeditionen. Vi har ikke deltaget i denne 
optælling. Lageret er værdiansat i samråd med foreningens kasserer, bl.a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers 
omsætningshastighed.

København, den 16. august 1977 
SCAN-REVISION I/S

Olav Christensen Thorbjørn Bertelsen
socialinspektør statsautoriseret revisor

628



Note NOTER
nr.
1 Skriftserien:

Salg, incl. salg af kommissionsbøger ........................................................................ 160.766
Omkostninger:
Trykning........................................................................................................................ 54.746
Indbinding.................................................................................................................... 23.348
Køb af bøger, Lokalhistorisk afdeling ...................................................................... 12.298
Køb af kommissionsbøger, i øvrig t............................................................................ 53.590
Forfatterhonorarer........................................................................................................ 16.641
Redaktion...................................................................................................................... 15.876
Reklame og brochurer ................................................................................................ 23.046
EDB-registrering.......................................................................................................... 12.055
Omkostninger vedr. Fællesekspeditionen..................................................................  23.988
Forsendelse og incassation.......................................................................................... 9.410
Administration.............................................................................................................. 385
Fælles bogkatalog 1976 ................................................................................................ -i- 2.564

242.819
-r Lagerstigning .......................................................................................................... 44.665

Underskud:

198.154

37.388

2 Fortid og Nutid:
Salg og abonnem ent...................................................................................................
Tilskud:
Undervisningsministeriet............................................................................................ 3.000
Kulturministeriet.........................................................................................................  5.000

107.158

8.000

115.158
Omkostninger:
Trykning.......................................................................................................................  120.832
Forfatterhonorarer........................................................................................................ 47.596
Redaktion og administration...................................................................................... 3.248
Forsendelse...................................................................................................................  16.700

Underskud:

188.376

73.218

3 Årsbibliografien:
S a lg ...............................................................................................................................
Tilskud fra Forskningsrådet:
Modtaget tilskud i regnskabsåret 1976/77 ................................................................

Omkostninger:
Lønninger.....................................................................................................................  23.204
Diverse administrationsomkostninger........................................................................ 1.248

N etto .............................................................................................................................
Overført til regnskabsåret 1977/78 ............................................................................

2.425

35.600

38.025

24.452

13.573
13.573

0

629



Note
nr.
4

NOTER

Foreningens omkostninger:
Årsmødet ................................
Bestyrelsesmøder og rejser . . .
Honorarer................................
Lønninger................................
Kontoromkostninger..............
Porto og telefon......................
Forsikringer............................
Revision ..................................
Gaver og repræsentation . . . .  
Udgifter vedr. diverse udvalg 
D iverse....................................

3.078
5.580
7.500 

10.265
1.187
5.038
1.139
3.500 

65
5.668

378

43.398

Bikuben, Fakse:
Konto nr. 624-02-19806 
Konto nr. 624-00-04036

5.794
11.925

17.719

Postgirokonti:
Konto nr. 5086264 
Konto nr. 6255868

10.096
7.173

17.269

Danmark Historisk Billedbog.
Indskydernes konti:
Saldo den 1. april 1976 overført fra skyldige 

omkostninger....................................................
Overført saldo iflg. regnskab pr. 8. juni 1976 
Overskud ved salg:
Kommissionsafgift fra DHF (udgiftsført under 

note 1) ..............................................................
Diverse omkostninger..........................................

36.264
6.125

Saldo den 31. marts 1977:

6.132
25.315

30.139

61.586

Kapitalkonto:
Saldo den 1. april 1976 ..............
Underskud iflg. resultatopgørelse

Saldo den 31. marts 1977:

109.915
93.620

16.295
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