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Fredningen af vore oldtidsmindesmærkerAf T her kel Mathiassen.Med vedtagelsen af fredningsloven af 1937 var fredningsproblemet løst. Men nu stod tilbage gennemførelsen af denne lov i praksis, og dette pålagde loven Nationalmuseet. Hele landet skulle nu berejses af fagligt uddannede arkæologer, alle endnu eksisterende mindesmærker skulle besigtiges, registreres, beskrives og vurderes, om de var fredningsværdige eller ikke; ejer og matrikelsnurnmer for de enkelte mindesmærker skulle fremskaffes, og fredningen af de dertil værdige mindesmærker skulle lovformelig ordnes ved tilsendelse af fredningsdokument til ejerne og ved tinglysning på ejendommene. Det var et meget betydeligt arbejde, som derved blev pålagt NM I, og det dertil nødvendige personale og den nødvendige forøgelse af undersøgelseskontoen blev da også bevilget, idet der blev lagt en plan for at berejse hele landet i løbet af 20 år. Hvert år har afdelingens inspektører, samt ofte tillige de mere løst tilknyttede medarbejdere, måttet rejse fredningsrejser omkring en månedstid, for at nå det program, der var planlagt. Helt har vi ikke kunnet følge planen, idet bevillingen ikke forøgedes i samme tempo som rejseudgifter og rejsediæter. Det er nemlig et meget tidsrøvende arbejde, både i marken og på museet efter hjemkomsten. I marken skal alle mindesmærker besøges, og da NM I ikke ejer en bil, og da kun 2 af dens embedsmænd ejer en bil (der ikke måtte bruges i krigsårene), har berejsningen hovedsagelig måttet foretages pr. cykle; til at leje bil slog bevillingen ikke til, og mange af mindesmærkerne ligger jo fjernt fra alfar vej, ofte i hede eller skov, langt inde på store marker, gemt i plantage, så lange fodture er nødvendige for at finde dem. Det kan også være besværligt at finde ejer og matrikelsnurnmer, selv om kort og lister hos vurderingsmænd, matrikulsarkiv og ligningsdirektoratet her kan være til nytte. Hjemme på museet skal berejserne skrive lister over fredningsværdige og ikke-fredningsværdige høje, ordnet sognevis, med beskrivelse, ejer, matr. nr. o. s. v., og disse lister går så til kontorpersonalet, der udfærdiger lister til ejere, dommerkontorer (med tinglysning for øje) og fredningsnævn (der skal godkende frigivelsen af de mindesmærker, som NM I indstiller hertil). Alt ialt en ret langvarig proces før et amt er færdigbehandlet. De dele af landet, der nu er fredningsberejst, er følgende: hele Sjælland, Bornholm, amterne Svendborg,



Hjørring, Thisted, Randers, Aarhus, Skanderborg og Ringkøbing; af Viborg' mangler kun 5 sogne i Rinds herred. Af Aalborg bliver alt, undtagen Fleskum herred, berejst i år. Endvidere er berejst den nordlige del af Vejle og Ribe amter. Det, der mangler, er således hovedsagelig Syd- og Sønderjylland, Nordfyn og Lolland-Falster; men i løbet af 5— 6 år skulle vi være færdige.Er så ikke fredningssagen een gang for alle klaret, så vi ikke behøver at bekymre os derom i fremtiden? Man skulle synes det; men desværre er det langtfra tilfældet. Det er nemlig langtfra alle ejere af oldtidsmindesmærker, der har forståelsen af, at der her er noget, der skal bevares og værnes om. Altfor mange ejere opfatter dem tværtimod som noget, de helst ville være fri for; de ligger i vejen for markredskaberne, der må køre uden om dem; mange høje kunne være nyttige ved at fyldes i huller i markerne, og mange dysser og jættestuer kunne indbringe mange penge, hvis de blev slået til skærver. Det må man jo ganske vist ikke, men man kan jo prøve på, om det alligevel ikke går; det kunne jo være, at det ikke blev opdaget, og hvis dette alligevel skulle ske, kan man jo lade, som om man ikke kender fredningsloven. Sådan tænker mange landmænd, men desuden er der — hvor utroligt det end lyder — utvivlsomt mange, som virkelig ikke kender loven og derfor går løs på deres høj. Dette sidste kan dog kun ske i de egne, der endnu ikke er fredningsberejste, og disse indskrænkes jo fra år til år. Her sker desværre mange overtrædelser af fredningsloven. I de første år foT vi med lempe overfor disse, da mange af dem med vitterlighed mere skyldtes uvidenhed end ond vilje; men efterhånden er vi nødt til at slå hårdt, med politianmeldelse, overfor alvorlige overgreb; de mindre beskadigelser kan i reglen ordnes i mindelighed, ved at ejeren reparerer skaden. Overfor overtrædelser i de fredningsberejste egne, hvor ejeren ikke kan være i tvivl om, hvad der er fredet, må der gås hårdt frem. En vanskelig sag er grusgravning, der ofte foregår i bakker, hvorpå der ligger fredede høje. Hvis ejeren henvender sig til NM I om frigivelse af en sådan høj, må man der afveje forholdet mellem mindesmærkets arkæologiske og landskabelige værdi og de, ofte ret store, økonomiske interesser ved grusgravningen. Men altfor ofte graves der løs lige ind til højfoden, så dele af højen truer med at styrte ned, eller fra alle sider, så højen kommer til at ligge på en top midt i en stor grusgrav, og oftest sker dette før NM I får noget at vide derom; en sådan høj har mistet enhver landskabelig værdi og vil før eller senere skride ned. Får vi det at vide, kan der rejses fredningssag for højens nærmere omgivelser, men fredningsnævnene er ret tilbageholdende med den slags fredninger på grund af det ofte betydelige erstatningskrav. Grusgravningen er et af vore vanskeligste problemer.Et andet meget vanskeligt problem er den stadige forringelse og efterhånden ødelæggelse, der foregår ved hjælp af ploven og løsgående krea-



3turer. Ploven skærer af højen, så der bliver en lille brink, og denne træder kreaturerne ned; næste år piøjes den nedtrådte jord bort, og en ny brink kan trædes ned. Navnlig i Vestjylland, hvor jorden er sandet, træder kreaturerne ofte huller i den ikke særlig stærke græs- eller lyng- tørv i højens sider, og i disse buller kan da vind og vand arbejde; kreaturerne har en mærkelig lyst til at kravle op på høje, og jeg har set høje, der var så fortrampede, at der næsten ikke var et græsstrå tilbage. En sådan høj er jo dødsdømt, hvis den ikke hegnes, når der er løsdrift på marken; vi kan ikke forlange, at en ejer skal hegne; men han har ansvaret for, at højen ikke ødelægges, og hvordan han så vil forhindre dette, må blive hans egen sag. Men denne langsomme ødelæggelse, som måske i og for sig ikke er tilsigtet af ejeren, men som efterhånden vil jævne en meget stor del af landets høje, er et af vore allervanskeligste problemer.Hvordan ser nu domstolene på overtrædelser af fredningslovens § 2? Meget forskelligt. Der er, for at sløjfe en høj, givet bøder lige fra 15 til 800 kr. Gennemgående altfor små; det skal jo nemlig ikke kunne betale 
sig at sløjfe en høj, og det har det desværre kunnet i altfor mange tilfælde, ja, selv ved den største bøde, der er faldet: et sogneråd i Himmerland graver grus i faretruende nærhed af en anselig, fra gammel tid fredet høj med fredningssten. Formanden bliver gjort opmærksom på faren, men lader uden videre grusgravningen fortsætte, så hele højen forsvinder; man skal jo have grus! De 800 kr., han idømmes i bøde, lader han selvfølgelig kommunen betale. I sådanne tilfælde bør der ikke alene idømmes en stor bøde, men også konfiskeres den indvundne merfortjeneste, og, hvis det ikke er for sent, bør udgravningen af højen betales af lovbryderen. Dette er således sket ved en stor grusgrav på Sjælland, hvor ejeren måtte betale 6000 kr. til udgravningen af en stor, ved grusgravningen dødsdømt høj.En ting, der er beklagelig, er, at vi har været nødt til at opgive at sætte fredningssten; de koster nu ca. 75 kr., og inden de er stillet, står de os i over 100; dette ville være en aldeles uoverkommelig udgift, når man tænker på, at det drejer sig om en snes tusinde mindesmærker. Vi har forsøgt med mindre fredningssten af cement, men har gjort dårlige erfaringer med dem; efter nogle års forløb var over halvdelen af dem fjernede, rykkede op, væltede eller slået itu. Men endnu er der mange, der tror, at kun de høje med sten er fredede.Hvordan skal man nu kunne undgå, at vore fredede oldtidsmindesmærker i fremtiden forringes eller helt ødelægges? Først og fremmest må vi se at få fredningsberejst hele landet, det er erfaringsmæssigt her, at de fleste overtrædelser sker, i mange tilfælde utvivlsomt af uvidenhed, men altfor ofte tillige af mangel på respekt for fredningsloven. I et enkelt vestjydsk sogn har vi i fjor måttet rejse tiltale mod en halv snes landmænd for overtrædelse af loven; den slags smitter ofte.



4Men dernæst må der være et effektivt tilsyn med de fredede mindesmærker. Tidligere havde sognefogederne tilsyn med de ved deklaration fredede mindesmærker og skulle meddele til NM I, når der skete beskadigelse. Dette tilsyn var dog meget lidt effektivt; det er jo ikke rart at skulle indmelde en nabo eller god ven i sognet.
Hvordan skal der da etableres et effektivt tilsyn? Dette spørgsmål har været drøftet meget indgående, både af os på NM og med statsministeriet, naturfredningsnævnet, Danmarks naturfredningsforening og foreningen af fredningsdommere. Der har været drøftet mange forskellige muligheder:1. Nationalmuseet overtog hele tilsynet. Dette ville kræve en forøgelse af NM I’s personale med mindst 2 inspektører og en forøgelse af vort rejsebudget med ca. 25.000 kr., hvis der regnes med en inspektion af samtlige mindesmærker hvert 3. år. Når man har erfaret, hvor vanskeligt det er at få forøget både personale og bevillinger ved NM I, må jeg vist desværre give afdøde direktør Nørlund ret i, at det er lidet sandsynligt, at en sådan bevilling kunne gå igennem, selv om det vel nok var det mest rationelle.2. Ansættelse af et par rejseinspektører (forslag fra Danmarks naturfredningsforening), der sorterede under statsministeriet, og som skulle tage sig af alle fredninger, både natur-, bygnings- og oldtidsfredningen. Opgivet, da det vil kræve altfor forskelligartet sagkundskab.3. Provinsmuseerne skulle overtage tilsynet (forslag fra provinsmu- seumsnævnet). Da der på dette felt endnu kun er ansat fagligt uddannet personale ved et fåtal af provinsmuseerne (Odense, Aarhus, Aalborg, Rudkøbing, Haderslev), vil et sådant tilsyn kun kunne dække en lille del af landet. Da selv de provinsmuseer, som har fagligt personale, ikke er i stand til at financiere et sådant tilsyn, måtte de dertil nødvendige, ikke ubetydelige udgifter, skaffes som ekstraordinær bevilling af undervisningsministeriet.4. Andet lokalt tilsyn: lærere, præster, repræsentanter for de historiske samfund, sogneråd o. s. v. Lider alle af samme skavank som sognefogedtilsynet: at det ikke er rart at lægge sig ud med naboer eller med en mand, man til en hvis grad er afhængig af.5. Fredningsnævnene. Ved et par møder med foreningen af fredningsdommere har disse, som formænd for fredningsnævnene, erklæret sig villige til at overtage tilsynet. De har nu fået den dertil nødvendige bevilling på finansloven (under statsministerens budget), idet de regner med at tilse mindesmærkerne i en treårig turnus. Jeg betragter dette fredningsnævns tilsyn som et eksperiment. Det har både fordele og



omangler. Fordelen er først og fremmest den myndighed og respekt, der står bag dommerstanden; alene den mulighed, at dommeren kan komme, vil utvivlsomt have betydelig præventiv virkning overfor eventuelle lovovertrædere. Eventuelle overtrædelser vil så af fredningsnævnene blive indberettet til NM I, der så skal bestemme, hvad der videre skal foretages. En mangel ved denne ordning er, at dommerne ikke har arkæologisk sagkundskab, men når de fra NM I har fået en beskrivelse med tilhørende kort over samtlige mindesmærker i deres distrikt, behøves der i og for sig ikke særlig sagkundskab for at se, om der er sket en beskadigelse, siden beskrivelse blev optaget. En anden vanskelighed ved denne ordning vil det også være, at visse amter (f. eks. Viborg, Thisted, Ringkøbing) indeholder så mange mindesmærker, at dommeren vil have vanskeligt ved at nå tilsynet selv; i så fald må han vel bemyndige andre (fuldmægtige, politi, fredningsnævnsrepræsentanter i sognene) dertil, og det er jo ikke sikkert, at det bliver så godt; det er jo også muligt, at NM I i sådanne tilfælde bliver nødt til at hjælpe til, eller måske også provinsmuseernes folk, men dette må jo blive dommernes sag.Som sagt betragter jeg dette donnnertilsyn som et eksperiment; vi må se, hvordan det går i løbet af nogle år. Går det ikke godt, må vi søge andre udveje, eventuelt en kombination af NM I og provinsmuseerne. For et virkelig effektivt tilsyn må der til, hvis ikke en stor del af vore oldtidsmindesmærker skal ødelægges. Men een ting kan i hvert fald provinsmuseerne og de historiske samfund hjælpe til med: i den lokale presse at agitere for en god behandling af mindesmærkerne og udbredelse af kendskab til fredningsloven. Dette er alligevel vigtigere end nok så mange politianmeldelser.



Landsmuseerne og de historiske monumenterA f Aage Roussell.Om mindesmærkerne fra historisk tid gælder principielt det samme som for oldtiden. Men som naturligt er, bliver spørgsmålene langt mere mangfoldige og komplicerede i dette årtusinde. Vi kender ganske vist en mængde tilfælde, hvor objektet blot kan betegnes med en prik på målebordsbladet: runesten, vejkors, milesten, vildtbanesten, helligkilder for at nævne de mest almindelige. Ejerforholdene volder her sjældent vanskeligheder, og misrøgt hører ikke til dagens uorden. Dog kræver alle pleje og tilsyn.Noget besværligere bliver det straks, når vi kommer til de mere omfattende spor af menneskets virksomhed i terrænet: okseveje, hulveje, vejbroer, vaser, »margrethediger«, skanser. Altsammen noget der har betydning for egnens og landets historie, ofte vanskeligt påviselige, i høj grad udsat for forsætlig eller utilsigtet ødelæggelse ved vejarbejder eller kultivering eller sommerhusbebyggelse. Når skaden er sket eller i færd med at ske, rejser der sig en række besværlige problemer. Må der anlægges teltlejr i en stor skanse fra englænderkrigene? Den er velegnet til det, og teltpløkke kan ikke gøre nogen skade. Men det er klart, at der må ikke bygges iskageboder eller graves latrinkuler eller affaldsgruber. Skal et margrethedige respekteres i hele sin udstrækning? Må der piøjes eller plantes tværs hen over en hulvej eller over vejspor på flad mark? Må en gammel vejbro udvides?De middelalderlige kirketomter er et særligt kapitel. I alt væsentligt er de nok kendt og fredet; af bygningen er der sjældent meget tilbage, men ofte er diget bevaret i mere eller mindre sammensunken tilstand. Skal de holdes indhegnede? Af hvem? Bruger ejeren dem så ikke som kvægfold? Men hvis tomten ikke indhegnes, og diget er svagt eller usynligt, lister ploven sig nærmere og nærmere, og når tilsidst det hele er væk, hvad så?De grønne voldsteder er smukke, romantiske, af uoverskuelig arkæologisk interesse, omend arkæologisk set så temmelig jomfruelige, og vel nok den del af vore mindesmærker, hvortil de fleste og vanskeligste ejermæssige problemer knytter sig. Hvis en lille mand ejer 16 td. land, og de 4 å 5 er et voldsted med udtørrede grave, kan man så forhindre ham i at udnytte det landbrugsmæssigt? Da han købte, har han måske



/slet ikke vidst, at han kom i nærheden af naturfredningslovens § 2. Og når hans kreaturer i løsdrift træder kanterne af volden ned, hvordan skal det forhindres?De egentlige ruiner, fra små, uanseelige stenhobe til Koldinghus, er næsten alle i offentlig eje, især Nationalmuseets, og ejerforholdene er derfor ikke det store problem. Vanskeligheden er vedligeholdelsen. Danmarks klima er vel nok det værst mulige for ruinbevaring, frost skifter med tø, fygesne kravler ind i alle fuger og bliver til is, knaldhede ju liuger med brændende sol afløses af tordenregn og storm, og alt samarbejder om at nedbryde. Munkestenen kan, når den er velbrændt, og det var den middelalderlige som oftest, være et dejligt byggemateriale, der på kirkernes hjørner kan lade sig slibe af storm og hagl i århundreder uden at det bogstavelig talt er til at se på den. Men i middelalderen sorterede man sine sten og brugte de løsere brændte som bagmur, hvor de sad godt beskyttet, så længe huset stod under tag. Når det faldt væk, ruinen blev plyndret for sin hårde skal, og jorden dækkede over de nederste skifter, gik det galt. Fugtigbeden trængte ned i murkernen og sprængte det svære murværk, og de skifter, som arkæologerne graver frem, er ødelagt, selv om de straks ser dejlige ud. Blot et par vintre i fri luft viser, at stenene har været gennemsivet af vand, og udtørringen og frosten får dem til at falde i pulver. Vi arkæologer har nogle synder på samvittigheden som udgravere. Pengene har alle dage været små, og trangen til resultater stor. Man kan ikke undre sig over, at arkam- logspaden har søgt frem i grøfter langs murene så længe man kunne betale en arbejdsmand, og hvor skulle man så få penge fra til tilkastningen? Derfor ligger enkelte ruiner som sørgelige skyttegravssystemer, hvor nælderne breder sig og madpapiret flyder mellem tomme ølflasker. For at bøde på pengemanglen må Nationalmuseet undertiden mere eller mindre frivilligt søge bistand udefra. Man kan ikke fortænke de ædle givere i, at de ønsker resultaterne af deres redebonhed bevaret for eftertiden, således at man i stedet for at kaste til igen, når den videnskabelige nysgerrighed er tilfredsstillet, må konservere og frisere ruinen. I reglen med det resultat, at alt, hvad der ses, er nyt fra restaurators soignering og ikke een gammel sten over jorden er gammel. Vi kan ikke her komme ind på en debat om restaureringsprincipper, men vi må se i øjnene, at de selv således rekonstruerede ruiner på ingen måde passer sig selv udi al fremtid, men fordrer stadig pleje. Det er ikke ubetydelige beløb, der må og skal anvendes til ruinernes bevaring. Jeg ønsker ikke at gøre mit indlæg til et jammerhyl over manglende pengemidler. Det forekommer mig at være lidt uværdigt, og vi er her i landet i den retning på ingen måde værre stillet, end man er andet steds. Nationalmuseet er forøvrigt gået frem til ministeriet med anmodning om ret betydelige bevillinger til dette formål, og den er ikke blevet uvenligt modtaget.



8Jeg vil gerne standse lidt her og kaste blikket tilbage over de grupper af monumenter, jeg hidtil har omtalt, for at se, hvad der kan gøres for dem. Det er ikke nok at konstatere, at det står dårligt til, eller for Nationalmuseet at forsvare sig mod beskyldninger for svigtende indsats ved at fremhæve manglen på penge og personel. Det er helt sikkert, at der må tages fat på en ny måde, og det må ske snart. Jeg er enig med dr. Mathiassen i, at ordningen med fredningsdommernes tilsyn må prøves. Jeg skal ikke komme ind på en nærmere argumentation. Jeg har også været med til formelt at afvise landsdelsmuseernes tilbud om at overtage dette tilsyn, især fordi denne ordning ikke kunne komme til at dække hele landet, idet man ikke få steder mangler den fornødne sagkyndige arbejdskraft. Og jeg hører til dem, der ikke tror, at alle sorger er slukt, fordi man til et landsdelsmuseum får ansat en magister. Jeg har den største respekt og ærbødighed for »de gamle«, de personligheder, som har påbegyndt og udviklet indsamlingen og studiet af deres egns fortidsminder. Netop personligheder, for det er manden, hans væsen, hans forhandlingsevne, hans takt ved siden af hans arbejdsevne og entusiasme, det kommer an på i langt højere grad, end hans arkæologiske eller etnologiske sagkundskab. Bilder vi os på Nationalmuseet da ind, at vi alle sammen sidder inde med disse prydelige egenskaber? Ak nej, og de gamle, der har haft dem, har vist ikke forstået at lære fra sig. Vi må erstatte dem med en rutine, som et landsdelsmuseum næppe vil kunne nå, og vi må støtte os til den autoritet, der står bag hele folkets Nationalmuseum.Efter at have bønfaldet de gamle om ikke at lade os andre i stikken, må vi se på, hvad vi kan gøre, sådan som forholdene er. Der mener jeg, at vi skal bede landsdelsmuseerne om samarbejde. Jeg skal straks gøre den indrømmelse, at jeg ved, at i hvert fald min afdeling har forsyndet sig svårligen, når vi har påbegyndt en udgravning uden at underrette det pågældende landsdelsmuseum. Jeg vil prøve på at love, at det aldrig skal ske mere. Det samarbejde, vi nu taler om, er imidlertid ikke det videnskabelige forskningsarbejde, men monumentplejen. Her tiltrænges i første række tre ting: tilsyn, tilsyn og tilsyn. Nationalmuseets folk kan ikke overkomme opgaven med stabens nuværende omfang. Jeg synes da, at vi må kunne få hjælp fra de landsdelsmuseer og egnsmuseer, 
der er villige dertil. Det vil kræve tid, befordring og kontorarbejde, og det er altsammen noget, de pågældende museer selv må skaffe sig. Også pengene, der skal sættes i tilsynsarbejdet, til benzin eller cyklegummi, til konvolutter og frimærker. Trøsten må være, at det ikke er Nationalmuseet, der bliver hjulpet, men Deres egen egns nødstedte fortidsminder. Det må ikke opfattes som en pligt, Nationalmuseet pålægger de pågældende, og det må ikke betragtes som en utidig indblanding, når Nationalmuseets folk besøger stedet.Tilsynsarbejdet vil formentlig falde ind under een af tre former. 1) En



9systematisk turnus, hvorunder såvel første som anden afdelings monumenter besøges med passende mellemrum, ikke under hvert tredie år. Der hilses på ejeren, så han er klar over, at monumentet er under observation. Der føres en protokol over samtlige monumenter i distriktet. Protokollen anlægges i samråd med Nationalmuseet. Ved eftersynet kan mindre uregelmæssigheder påtales og evt. rettes på stedet. Kan det ikke gøres lige straks, bør man efter passende tid påny aflægge besøg for at syne af. Større forsyndelser må omgående indberettes til Nationalmuseet, som derefter træffer de foranstaltninger, der anses for hensigtsmæssige, evt. i samarbejde med lokalmuseet. I alle tilfælde indsendes årligt til en fast termin, jeg vil foreslå januar måned, udskrift af protokollen til Nationalmuseet. 2) Gennem sine forbindelser modtager landsdelsmuseet underretning om, at der er noget galt fat med et nærmere betegnet monument. Det må da besøges så sporenstregs, som situationen kræver, og tilsynet må disponere i overensstemmelse med det foran anførte. 3) Nationalmuseet føler sig af den ene eller den anden grund opfordret til at anmode landsdelsmuseet om visitation.Udover tilsynsrejserne, til hvis afholdelse Nationalmuseet som ovenfor anført desværre ikke er i stand til at tilbyde økonomisk støtte, vil det kun være de færreste foranstaltninger, der kan gennemføres gratis. Jeg vil mene, at Nationalmuseet må bemyndige landsdelsmuseerne til at anvise regninger på bagateller, skal vi sige indenfor 30.00 kr. Hvad der kommer derudover må, for vor økonomiske oversigts skyld, kun iværksættes efter nærmere aftale. Med de helt store ting bliver det sikkert nødvendigt, at Nationalmuseet tager affære med sine egne folk, evt. i samarbejde med den lokale museumsmand; ved mindre arbejder må det i hvert enkelt tilfælde aftales, hvorvidt den lokale mand kan og vil påtage sig sagen på egen hånd.Hvad tilsynets påtale med det enkelte monument skal omfatte, kan ikke fastsættes generelt. Det kan være indhegning, beplantning, vild vegetation, ødelæggelser ved kvæg eller mennesker, renholdelse, opslagstavler og mange andre ting. Også omgivelserne bør der holdes øje med. Vi må huske, at naturfredningsloven giver ret til at fordre en grænse på 100 m fra et fortidsminde respekteret af nybebyggelser, og der er ingen grund til, at vi ikke i givet fald skulle bringe den til anvendelse.Fredningen af monumenterne er for NM IPs vedkommende et arbejde, der først nu kan siges at have fundet sin form. Når det ikke for*- længst er fuldført, skyldes det ikke mindst manglen på personel. Hvis man fra landsdelsmuseernes side ville assistere os heri, vil vi være særdeles taknemmelige.Hvilken myndighed kan den tilsynsførende forlenes med? På forhånd besidder den lokale mand en stor fordel i sin intime personlige kontakt med egnens befolkning, Nationalmuseet har sin autoritet bag sig. Det ideelle ville være, om de to ting kunne forenes. Altså skulle Na-



10tionalmuseet udstyre den pågældende med en legitimation med laksegl og direktørens underskrift. Det er klart, at Nationalmuseet i den sag ikke ville holde sig tilbage overfor museumslederne, men lederne vil formentlig ikke selv kunne påtage sig tilsynet, der, når det kommer til stykket, vel vil blive fordelt over en temmelig stor kreds. Vi kan ikke have et ubegrænset antal legitimationskort ude at svømme, sä när det kommer til stykket, må man antagelig indskrænke sig til, at det bliver den pågældende museumsleder, der legitimerer sine folk.Der er ingen tvivl om, at mange ødelæggelser forårsaget af mennesker, mere skyldes uvidenhed end mangel på god vilje. Her må fra landsdelsmuseernes side kunne gøres et frugtbart propagandaarbejde. Måske ikke så meget i form af møder og foredrag i de historiske samfund, der er det vist kun de allerede rettroende, der tropper op, men måske dog ved causerende films- eller lysbilledforedrag ude i forsamlingshusene, — med bal bagefter. Vigtigere er måske hyppige, mindre artikler i den lokale presse. Ikke med løftet pegefinger, snarere ved med ros, hvor der er grund til det, at henlede opmærksomheden på monumenterne og betydningen af deres pleje.
Afmærkningen af fortidsminderne er et lidt ømtåleligt kapitel. Tidligere satte man en granitsten med et indhugget, kronet FM. Særlig ved oldtidshøjene er det gjort i stor udstrækning. Senere har man forsøgt sig med små, cementstøbte pæle, men de har vist sig at være værdiløse. Granitstenene er den rette løsning, men de er dyre, inden den enkelte sten er sat på plads, løber der et par hundrede kroner på, og da man i almindelighed ikke kan indhegne fortidsmindet, vil en enkelt sten ikke være nok ved et lidt større voldsted, idet der i virkeligheden skulle 4 eller 6 sten til for at markere grænserne. Stenene er hidtil hugget på Bornholm, men det er muligt, at man ved at interessere sig for spørgsmålet i andre landsdele kunne få bedre priser frem hos lokale stenhuggere. I alle tilfælde ville Nationalmuseet være taknemmelig, hvis landsdelsmuseerne dels ville gøre opmærksom på, hvor fredningssten tiltrænges, dels ville assistere ved opsætningen. Ved monumenter af lidt større betydning har den interesserede offentlighed krav på vejledning på stedet. Nationalmuseet har i den sidste tid forsøgt sig med metalstøbte, emaljemalede skilte, hvor grundplan og skrift står i relief. De anbringes på en bøjle af galvaniseret rør nedstøbt i en betonklods. De synes at svare til forventningerne med hensyn til tydelighed og holdbarhed. Nationalmuseet vil gerne modtage anvisninger om, hvor sådanne opslag er påkrævet; i sig selv virker de sikkert som en slags fredningssten.Udover de foran omtalte mindesmærker, der alle er af historisk eller arkæologisk interesse, men ikke mere bruges efter deres bestemmelse, arbejder Nationalmuseet med store grupper af monumenter, som stadig tjener deres formål. Det er kirker, herregårde, købstadshuse, rytter-



11skoler, møller, præstegårde og enkelte andre. Om dem alle gælder, at ejerforhold og myndighed er andre, end ved de arkæologiske fortidsminder. Kirkerne administreres af kirkeministeriet, der benytter Nationalmuseet og andre som konsulenter herregårde og fredede bygninger i det hele taget passes af Det særlige bygningssyn, der står i nær kontakt med Nationalmuseet o. s. v. Om dem alle gælder, at trods hæderlige bestræbelser skorter det på tilsyn. Og også her vil landsdelsmuseerne kunne yde en værdifuld hjælp. Næppe i form af et rutinemæssigt tilsyn, det vil dels være uoverkommeligt, dels mange steder sikkert blive betragtet som en uønsket indblanding. Men jeg kan ikke se, at der kan være noget i vejen for, at man fra landsdelsmuseerne indberetter til Nationalmuseet, når man mener at bemærke uregelmæssigheder. Når kirker ønsker at gennemføre byggearbejder eller restaureringer, må det kun ske, efter at kirkeministeriet bar godkendt et forslag, som ministeriet bl. a. forelægger Nationalmuseet til udtalelse. Restaureringsarbejder ved inventaret er der næppe grund til at blande landsdelsmuseerne i, og det samme gælder byggearbejder på mur og tag. Men det forekommer ikke sjældent, at der ønskes foretaget opgravninger i kirkens gulv eller udhugninger i det gamle murværk, og i sådanne tilfælde kunne jeg tænke mig, at landsdelsmuseerne kunne yde værdifuld hjælp ved at følge arbejdet, foretage mindre undersøgelser i forbindelse dermed og i givet fald tilkalde Nationalmuseet. Jeg kunne tænke mig, at vi her skulle forsøge et samarbejde mellem Nationalmuseet og de landsdelsmuseer, der er villige dertil. I så fald skulle sagen ikke alene hvile på landsdelsmuseernes mere eller mindre tilfældige konstateringer af. hvad der foregår, men Nationalmuseet skulle sætte museet på sporet, hver gang der foreligger en godkendelse fra kirkeministeriet af et arbejde i den foranførte retning. Under en byggesags behandling i administrationen forekommer det ikke sjældent, at Nationalmuseet ønsker enkelte detailler nærmere belyst ved eftersyn på stedet evt. med assistance af murhammer og spade. Jeg vil gerne spørge, om det kan tænkes, at landsdelsmuseerne vil træde til her?



Det kongelige Biblioteks kort- og billedafdelingAf Bjørn Ochsner.Det kongelige Biblioteks i 1902 oprettede Kort- og Billedafdeling rummer, som navnet angiver, dels en samling land- og søkort, både hånd- tegnede og trykte, danske og udenlandske, men naturligvis med hovedvægten lagt på kort over det danske rige og tidligere danske besiddelser, dels billeder af mere eller mindre kendte personer, egne m. m. Ligesom de danske konger fra begyndelsen synes at have optaget kort i enkeltblade og bind i deres bibliotek, har også grafiske portrætter og topografiske blade m. v. hørt med hertil. Denne del af kort- og billedsamlingen — billedsamlingen i snævrere forstand — har haft den mærkværdige skæbne, at den i 1835 efter nogle års forarbejder af Just Mathias Thiele og C. F. von Rumohr blev delt i to dele, hvoraf den ene blev grundstammen i den nuværende kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Over kortsamlingen samt billedsamlingens topografiske blade har der tidligere været givet en oversigt i Fortid og Nutid (bind VI, 1926, s. 235—36). Her skal derfor væsentlig kun den øvrige del af billedsamlingen omtales.Indtil 1781 omfattede pligtafleveringen herhjemme store som små »skrifter«, men ikke løse billeder. Og kobberstukne plancher etc. er i det tidsrum, hvor afleveringspligten påhviler bogtrykkeren, vel kun kommet med, når denne også trykte billederne eller allerede havde modtaget dem fra kobbertrykkeren. løvrigt omfattede pligten i midten af det 18. århundrede kun københavnske trykkere. Et stort fremskridt var derfor anordningen af 10. januar 1781, der fastsatte, at enhver bogtrykker i disse riger og lande, såvel i Europa som i de andre verdensdele, men også de, der for sig selv udgav portrætter eller tegninger stukne i kobber, skulle aflevere tre eksemplarer til Det store kongelige Bibliotek. Det har åbenbart knebet med at få denne aflevering gennemført, for i Adresse-Avisen 3. april 1782 ses følgende bekendtgørelse: »Da ikke uden nogle faa af dem, som for sig selv udgive Portraiter og Tegninger, have hidtil efterkommet, hvad den kongelige Anordning af 10 Januarii 1781, om at afgive 3 Exemplare r af hvad de saaledes have forfau'diget til det store kongelige Bibliothek, tilholder dem; saa erindres disse herved, jo för jo heller at opfylde deres Pligt i denne Henseende.« Foruden pligtafleveringen bragte også gaver og køb tilvækst



13i denne del af bibliotekets samlinger. Således købtes i 1783 Joachim Wasserschlebes kobberstiksamling på godt 29.000 blade, en meget væsentlig' forøgelse, da man i forvejen kun havde noget over 47.000. I 1794 kom hertil F. A. Müllers pinakotek på ca. 4.600 blade, der 1786 var blevet indsat i 25 storfolianter. Og få år før delingen 1500 blade af danske kunstnere eller forestillende danske personer eller genstande som gave fra auktionsdirektør Joh. Chr. Fick.

.fesjier Eiujelstoft. fo l.

Fra kort- og billedafdelingen på Det kgl. Bibliotek. Billedet giver et indtryk af 
de for liden meget snævre pladsforhold.Efter Kobberstiksamlingens oprettelse akkumuleredes dog ved pligtaflevering og gaver på Det kgl. Bibliotek en lille samling af billeder, der, fordi de ikke faldt ind under nogen af de emnerubrikker, samlingen nu var delt op i, blev henlagt under betegnelsen »Kunst«. Omkring 1943, efter at pligtafleveringen forlængst var begrænset til kort, portrætter samt historiske og topografiske blade, ophævedes denne ganske uselvstændige samling, idet Kobberstiksamlingen fik lov at vælge ud, hvad der havde interesse for den, mens resten fordeltes til provinsmuseer. Men tiden efter 1835 havde bragt Kort- og Billedafdelingen selv betydelige gaver, hvoraf må fremhæves hovedparten af grosserer L. E. Windings tidligere samling, nemlig ca. 9.000 portrætter, ca. 7.500 topografiske blade, ca. 500 kort og ca. 3.000 andre blade, der i 1911 skænkedes af konsul J .  F . Erichsen, ca. 2.400 portrætter, der omkring 1930 afgaves af Universitetsbiblioteket, O. J .  Rawerts topografiske rejseskitser på 1673 blade fra Danmark og hertugdømmerne samt Sverige, Norge,



14Storbritannien og Irland, Tyskland, Østrig, Frankrig, Schweiz og Italien, udført i årene 1817— 1846 og 1941 foræret samlingen af frøken Frida Bugge, samt de i 1948 af Andreasen & Lachmann skænkede 1334, overvejende danske, litografiske portrætter, som billedsamlingen manglede eller kun havde i ringere eksemplarer.Hovedgruppen inden for billedsamlingen er i dag portrætterne, der falder i to dele, danske og udenlandske. Hvad de danske angår har man i de sidste 8 år systematisk suppleret de grafiske portrætter efter W estergaards fortegnelse, så man nu ikke blot på ganske få undtagelser nær har, hvad der står i denne, men tillige har erhvervet eller registreret en mængde varianter, som ikke er opført i denne; hertil kommer portrætter, der ikke er opført i Westergaards fortegnelse, dels nogle få nyere, som ikke var udkommet endnu, da Westergaards værk udkom, og dels ældre portrætter.Også Strunks fortegnelse over danske kongelige portrætter har man taget op til revision i forbindelse med gennemgangen af bibliotekets bestand. Denne langt ældre fortegnelse viste sig naturligvis langt mere mangelfuld end Westergaards over de ikke-kongelige, og skønsmæssigt er der registreret over dobbelt så mange danske kongelige grafiske portrætter som Strunk opgiver. Mens de kongelige billeder tidligere lå for sig, er de nu lagt ind imellem de øvrige danske portrætter, og hele samlingen alfabetiseret efter Dansk biografisk Leksikons principper.Af specialsamlinger med danske portrætter er kun opretholdt de pågældende dele af Müllers pinakotek, Limprichts silhouetsamling, hvis 249 portrætter først og fremmest viser medlemmer af Drejers Klub i begyndelsen af 1780’erne, samt Agerholms samling af medaillon-portræt- stik, der rummer eksemplarer af næsten alle de af kontorchef O. H. Cle- mentsen registrerede Chrétien- og Flintstik plus de i Personalhistorisk Tidsskrift 1952 publicerede senere fundne medaillon-portrætstik.Hvad der i portrætsamlingen fandtes af fotografiske danske portrætter, var tidligere noget tilfældigt, idet tilvæksten så at sige udelukkende beroede på gaver. Da imidlertid kun få nutildags bliver portrætteret på anden måde end fotografisk, har man siden oktober 1944 systematisk henvendt sig til nulevende danske, hvis portræt savnedes i samlingen, og anmodet om at få et eller flere billeder foræret. Desuden har man ved samarbejde med billedbureauer og ved regelmæssige gaver fra vore to største dagblade fået den fotografiske portrætsamling øget. Af mere lejlighedsvis karakter, men ikke mindre værdifuld, er den tilvækst, der sker ved formidling af forskellige sagførere og et af vore førende auktionsfirmaer, som ofte skaffer billeder fra dødsboer.Betydelig mindre end samlingen af portrætter og topografiske blade er bestanden af historiske billeder. Også denne er delt i en dansk og en udenlandsk gruppe. Billederne er anbragt kronologisk, men indeholder dog foruden gengivelser af præcist daterbare begivenheder tillige satiri-



15ske blade og en del plakater, f. eks. fra 1. verdenskrig og den russiske revolution. Ganske små samlinger er 1) de personalhistoriske blade, der omfatter billeder, som hverken er portrætter eller topografiske blade, men dog har en personalhistorisk tilknytning, f. eks. kobberstik af gravsten, 2) kistebreve, 3) ex libris, 4) tidlige lykønskningskort, tidlige visitkort etc., 5) tidlige børneark, 6) dukketeaterdekorationer, 7) dragt- billeder, 8) undervisningsbilleder, 9) slægtsvåbner, 10) flag og 11) post- kortsamlingen. Denne sidste er meget omfattende. Den er ordnet efter emne og derunder alfabetisk. Langt den største del af den er topografisk.Kort- og Billedafdelingen rummer i dag ca. 15.000 danske og ca. 8.000 udenlandske kort +  ca. 530 folio og storfoliobind, ca. 195.000 danske og ca. 26.000 udenlandske portrætter, ca. 100.000 danske og ca. 16.000 udenlandske topografiske blade, ca. 5.500 danske og ca. 1000 udenlandske historiske blade, ca. 180.000 danske og ca. 16.000 udenlandske postkort foruden nogle tusinde af de øvrige ovenfor nævnte kategorier. Den samlede årlige accession er siden sidste krig gennemsnitlig godt 15.000 eksemplarer.Samlingerne er tilgængelige alle hverdage kl. 10— 15, men også pr. telefon eller brev gives oplysninger om, hvad afdelingen rummer, ligesom andre kort- og billedmæssige spørgsmål gerne besvares. En ret omfattende håndskreven seddelkatalog findes over de i samlingen repræsenterede kunstnere, kartografer m. v. samt over emner. En tiltrængt af konferering og videreførelse af dette kartotek samt en registrering af tilsvarende kort og billeder i bibliotekets andre afdelinger vil blive taget op, så snart det fornødne personale står til rådighed. Kort og billeder lånes ikke ud, men der er adgang til at få dem fotograferet på bibliotekets atelier, for så vidt kunstnerrettigheder eller andre rimelige interesser ikke krænkes.



Vejledning ved oprettelse af byhistoriske arkiver(Udarbejdet af »Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver«)
OpgaveDe byhistoriske arkivers opgaver er at indsamle arkivalier, billeder, kort m. m. til belysning af en bys eller egns historie. Arkivalier, der rettelig hører hjemme i offentlige arkiver, erhvervsarkivet, dansk folkemindesamling eller lign., bør dog afleveres til disse institutioner, ligesom lokale sager fra andre egne bør overføres til de pågældende byhistoriske arkiver.
OmrådeDe byhistoriske arkiver har den fordel, at de virker i snævrere områder, hvorfor de kan komme i forbindelse med folk og institutioner, som statens arkiver og samlinger ikke vil kunne komme i kontakt med. De enkelte arkivers område bør derfor være temmelig snævert afgrænset, f. eks. til en købstad, et sogn eller et herred.
OrganisationArkivet bør ledes af en styrelse. Det vil være naturligt, at der i denne er repræsentanter for by-, sogne- eller amtsråd, for det lokale museum og bibliotek, ligesom man kan knytte forbindelse med det historiske samfund, hvis dette har en repræsentant på stedet. Såfremt der er oprettet en støtteforening, bør også denne være repræsenteret i styrelsen.
ØkonomiDa der skal bruges en del penge til anskaffelse af reoler, kassetter, omslag, tryksager m. m., vil det være nødvendigt at søge støtte fra kommunen, evt. fra private institutioner. Som eksempel kan nævnes, at det byhistoriske arkiv i Viborg får 2000 kr. om året fra Viborg kommune.
LokalerDet er vigtigt, at arkivets lokaler er tørre, kan opvarmes og er forsynet med elektrisk lys. Hvis selvstændige lokaler ikke kan skaffes, vil det være naturligt at prøve, om der kan fås plads i forbindelse med bibliotek eller museum, evt. i en kommunal bygning.



I

Indsamling af materialeArkivets allervigtigste opgave er at sikre det historiske materiale for eftertiden. Indsamlingen bliver derfor den første og mest presserende opgave. Arkivets medarbejdere må opsøge ældre mennesker, ledere af forretninger og virksomheder, foreningsformænd, folk, der har deltaget i det offentlige liv, samt andre personer, der kan tænkes at ligge inde med gamle papirer. Der må søges kontakt med fotografer og andre, der kan formodes at være i besiddelse af billeder og negativer. Når indsamlingsarbejdet begynder, må det følges op af en pressekampagne. Ofte vil en udstilling af arkivalier og billeder kunne være en virksom agitator for arbejdet. Det er vigtigt stadig at vedligeholde interessen, og man bør derfor løbende bolde pressen underrettet om vigtige nyerhvervelser.
Samlingerne1) Arkivalier. Det vil være vigtigt at få indsamlet private personers breve, dagbøger, optegnelser, borgerskabs- og svendebreve samt andre private papirer, forretningers regnskabsbøger og papirer, foreningers forhandlingsprotokoller, regnskaber, love og korrespondance. Også papirer og kort vedrørende ejendomme bør indgå i arkivet.2) Kort og planer. Foruden prospekter og kort over bele byen indsamles kort over enkelte områder og ejendomme, matrikelskort o. 1., plan over bygninger, vej kort, arkitekturtegninger m. m.3) Billeder. Foruden ældre stik og tegninger indsamles også fotografier af personer, interiører, fester, udstillinger, gadeliv, dagligt arbejde, bygninger, gader, evt. også luftfotografier. Man bør også have opmærksomheden henvendt på gamle postkort, der ofte har stor historisk værdi. I den udstrækning, det er muligt, søges desuden erhvervet større samlinger af negativer, især ved forhandling med stedlige fotografer. Hvis økonomien tillader det, bør arkivet lade fotografere gamle bygninger, dagligt liv i byen og større begivenheder. Det ville også være ønskeligt, om man, med visse års mellemrum, lod optage film, der fortalte om byens tilværelse, og viste, hvordan dens borgere levede i festens stund og i dagliglivet, hvor man f. eks. overværede et byrådsmøde, så en markedsdag eller førtes ind i fabrikkens arbejdstummel eller håndværkernes værksteder.4) Lydoptagelser. De moderne tekniske hjælpemidler gør det muligt at bevare tidens stemmer for kommende slægter. Arkivet bør derfor lade optage taler fra større fester og møder på lydbånd, ligesom det også vil være af værdi at lade fremtrædende borgere indtale deres stemme.5) Spørgeskemaer. Da det også er arkivets opgave at være med til at skabe det historiske kildemateriale, bør man udsende henvendelser til personer, der spiller, eller har spillet, en rolle i byens liv, for at få dem til at give biografiske oplysninger om sig selv. Desuden kan der



18ved udsendelse af spørgeskemaer indsamles beretninger om fortidens liv, f. eks. håndvau'kerskikke, arbejdsvilkår, om livet i den rige købmands hjem eller den fattige daglejers stue.6) Fotografering af kildemateriale, der opbevares udenfor byen. For at få arkivets samlinger af kort, prospekter, tegninger og billeder så fuldstændige som muligt bør man lade fotografere, hvad der findes på det kongelige bibliotek, nationalmuseet, Frederiksborg-museet, rigsarkivet og landsarkiverne. Det ville også være praktisk, om man kunne få en fotografisk gengivelse af særlig vigtige personalhistoriske kilder som f. eks. borgerskabslister og folketællinger.

A rk iv lokale  i F åborg  b y h is to risk e  ark iv .7) Aviser. Arkivet bør sørge for at få tilstillet et eksemplar af alle lokale aviser. Til disse udarbejdes et seddelregister, der omfatter personer og emner. Arkivet bør også undersøge muligheden for at få afleveret et eksemplar af de ældre årgange, idet der da efterhånden udarbejdes et register til disse.8) Bøger. Hvis arkivet ikke liar direkte tilknytning til et bibliotek, bør man anskaffe al den litteratur, der på en eller anden måde vedrører byen. Det vil også være praktisk, om der i samarbejde med biblioteket udarbejdes en bibliografi over den byhistoriske litteratur.
Tilvækst, afleverings- og udlånsprotokoller.For altid at være klar over, hvorfra materialet stammer, bør der føres en tilvækstprotokol, der indrettes som vist på figur 1. Da der også kan blive tale om aflevering af materiale til andre institutioner som rigs-o  o



19arkivet, landsarkiverne eller erhvervsarkivet, føres der også en afleveringsprotokol. I de lidt større arkiver vil det også være praktisk at have en særlig ud lånsprotokol.
Figur 1.

dalo
alleveret af(navn og adresse) arkivaliernes art bd. pk. stk. gave eller depositum anbragt

A rkiucts inddelingMaterialet deles i tre hovedgrupper, nemlig:Personalhistorisk afdeling, l opog r a f i s k a f de 1 i n g, saglig afdeling.Man bør dog ikke indenfor de enkelte afdelinger opdele materialet mere end højst nødvendigt, men da det er af yderst forskellig materiel karakter, vil det dog være nødvendigt at indrette forskellige afdelinger indenfor de tre hovedgrupper. Aviser og avisregistratur samt bøgel holdes udenfor den almindelige gruppeinddeling. Bøger ordnes eiter det almindelige bibliotekssystem.
P e rs o n a l h is i o ris k a (del i n g1) Arkivalier deles i to grupper:a) Læg i kassetter el. lign. Først lægges det materiale, der angår flere personer, derefter sager vedrørende enkeltpersoner eller slægter i alfabetisk nvkkefølge. I læggene anbringes foruden arkivalier også småtryk, avisudklip og lign.b) Bind og pakker ordnes på samme måde. En særlig afdeling indenfor arkivalierne udgøres af skudsmåls-, søfarts- og vandre- bøger, der ordnes alfabetisk.

2) Billeder ordnes i to afdelinger:a) Positiver. Hvert billede anbringes i en pergamynkuvert (syrefri), og alle billeder vedrørende en enkelt person samles i en gul kuvert 19*2 x  hvorpå navn og stilling anføres. Disseanbringes på højkant alfabetisk i kartoteksæsker, f. eks. Ehapa C. 1003. Bag på hvert billede noteres med blæk eller tusch: Navn, stilling (evt. adresse) og døds- eller fødselsår. Af praktiske grunde er det nødvendigt at begge billeder af større format i særlige mapper.b) Negativer. For ikke at ødelægge disse må de anbringes i forskellige afdelinger, svarende til pladens størrelse. Plader af



20ulige størrelse må ikke opbevares sammen, da de større plader derved let knækker. De lægges i syrefri pergainynkuverter, hvorpå navn, stilling (evt. adresse) og døds- eller fødselsdato anføres. De stilles på højkant i alfabetisk orden i trækasser, svarende til formatet.
To p og ro fis k ctfd eling1) Arkivalierne anbringes på samme måde som i den personalhisto- riskc afdeling, nemlig: a) læg, b) bind og pakker. Indenfor hver afdeling anbringes først de sager, der angår hele byen og større eller mindre dele deraf, dernæst sager vedrørende de enkelte ejendomme, idet materiale vedrørende byjorder lægges først, dernæst vedrørende markjorder. Indenfor disse to grupper ordnes arkivalierne efter matr. nr. Alt, hvad der vedrører en enkelt ejendom, samles i et læg, hvorpå noteres matr. nr., gammelt matr. nr., gade og husnummer samt de år, lægget omfatter. I læggene anbringes foruden arkivalier også mindre kort (matrikelskort og lign.), småtryk og avisudklip.2) Billeder. Disse henlægges i de samme grupper, som omtalt under den personlige afdeling, og ordnes indenfor disse i tre undergrupper, nemlig: a) hele byen og enkelte bydele, b) gader, c) enkelte ejendomme. Disse sidste anbringes efter matrikelsnummer.3) Prospekter, kort og planer. Disse bør opbevares plant og anbringes i kortskuffer eller mapper. De deles i to grupper, nemlig: a) hele byen og enkelte bydele, b) enkelte ejendomme. De sidste anbringes efter matrikelsnu miner.
Afdeling sag1) Arkivalier deles ligesom i de to foregående afdelinger i to grupper: a) læg, b) bind og pakker.Indenfor de enkelte grupper inddeles sagerne således, at arkivalier vedrørende samme emne samles under eet, f. eks. anbringes foreningsarkivalier samlet, idet de dog opdeles efter de forskellige foreningers art: Fagforeninger, sportsforeninger, selskabelige foreninger o.s.v. På tilsvarende måde samles arkivalier vedrørende erhvervsvirksomheder under eet.2) Billeder. Indenfor de sædvanlige hovedgrupper ordnes disse sagligt på samme måde som arkivalierne.
RegistreringDa materiale vedrørende samme person, sted eller emne kan være anbragt forskellige steder, vil det for at få et samlet overblik være praktisk at udarbejde registre til samlingerne. De ordnes i tre grupper, efter



21Person Topografi Sag ‘Registersedler til den personlige afdeling inddeles i to grupper: a) en saglig ordnet oversigt over det generelle stof såsom borgerskaber, folketællinger m. ni.,b') alfabetisk ordnet register vedrørende slægter eller enkeltpersoner. På disse anføres den pågældendes navn, stilling (evt. adresse) og døds- eller fødselsår.Rcgistersedler til den topografiske afdeling deles i tre hovedgrupper:a) hele byen og enkelte bydele,b) gader,c) enkelte ejendomme.Disse sidste ordnes efter matrikelsnummer. På sedlen anføres matrikelsnummer, gammelt matrikelsnummer, gade og husnummer.Sedler vedrørende afdeling sag ordnes alfabetisk efter de enkelte opslagsord, således at hver forening og erhvervsvirksomhed opføres under deres navn.Registersedler kan evt. have tre farver, en for hver af de tre hovedgrupper.De pågældende arkivaliers art anføres ganske kort på sedlen. Herpå opføres endvidere henvisninger til den trykte litteratur. Det vil være bedst kun at skrive på forsiden af sedlerne. Er der brug for mere end een side, anvendes et nyt kort, og de to kort nummereres 1 og 2.For at lette arbejdet vil det være praktisk at anvende forkortelser som f. eks.: L =  læg,B =  billeder,X =  negativer (også pladens størrelse må angives),S =  skudsmålsbøger,V =  vandrebøger,Sø =  søfartsbøger.Da det har stor betydning altid at være klar over de forkortelser, der anvendes på registersedlerne, udarbejdes en fuldstændig fortegnelse over disse med angivelse af deres betydning, og et eksemplar heraf ophænges i arkivet.



Litteratur om Danmarks forhistorie 1949-1952Af C. J .  Becker.Skal man under eet betragte de sidste fire års litteratur vedrørende dansk forhistorisk arkæologi, kan man til indledning anvende samme karakteristik som ved den tilsvarende oversigt over den nærmest foregående periodes arbejde her i tidsskriftet (26)1). Blot er der denne gang flere ting at pege på og endnu mere at tage hensyn til, således at en oversigt — hvor kortfattet den end kan forekomme — ligefrem må anses for nødvendig for alle, der ikke har tid og lejlighed til at holde sig å jour med det nye inden for faget.Inden den egentlige behandling af stoffet skal foretages, giver nogle nye skriftserier anledning til at fremhæve et særligt initiativ. Der tænkes her ikke så meget på Jysk Arkæologisk Selskabs nye tidsskrift »Kumi« og dets række af større skrifter; de er så selvfølgelige landvindinger for både rent faglige og mere populære sider af vor videnskab. Knap så iøjnefaldende, men i det lange løb sikkert ikke mindre værdifuldt er det, at flere provinsmuseer nu i deres årsrapporter aftrykker fundberetninger på en sådan måde, at de ikke alene taler til museets lokale kreds af venner, men er anvendelige for videnskabeligt arbejdende forhistorikere. Det er aldeles ikke nødvendigt med stort og kostbart udstyr i sådanne småstykker; blot der er godt med billedstof (gerne enkle stregtegninger), vil artiklen kunne bruges og dermed bidrage til at få noget af det ellers for lidt kendte stof i vore lokalmuseer for en dag. Rent videnskabeligt gør der sig jo andre forhold gaddendc med provinsmuseernes forhistoriske stof end med så meget materiale fra yngre tider; det sidstnævnte har ofte kun rent lokal interesse, hvorimod fund fra forhistorisk tid er kildemateriale til den arkæologiske forskning som helhed. Kan disse linier opmuntre lokalmuseerne til øget indsats på dette felt, vil det på længere sigt betyde en væsentlig håndsnvkning til videnskabeligt arbejdende kolleger. Så er det underordnet, om det bliver i form af større, smukt udstyrede årsskrifter (som Odcnse-museernes nyligt startede »Fynske Minder«), som mere beskedne hefter (hvoraf Haderslev Amts Museums række kan fremhæves (108— 111)) eller i form af særlige afsnit i de lokalhistoriske årbøger. En fremgangsmåde som
*) Tal i paran tes henviser til den efterfølgende litte ra tu rlis te , som forøvrigt er 

ordnet efter samme principper som i oversigterne 1941—44 og 1945—48.



23den sidstnævnte har jo allerede i flere år været praktiseret (f. eks. fra Aalborg, Aars og Randers). Men som sagt, billedstof er meget vigtigt i denne forbindelse.
Ældre stenalder.Spørgsmålet om de første spor af menneskelig bebyggelse her i landet er vigtigt og står stadig under debat. Efter de store resultater fra udgravningen af bopladsen ved Brom me (se sidste oversigt) har problemerne været drøftet på bred basis, d. v. s. i sammenhæng med tilsvarende forhold i det øvrige Norden. Der foreligger en fortræffelig oversigt af Brøndsted (55) og et mere specielt arbejde af Freundt (66); i begge interesserer man sig nu mere for diskussionen omkring norske fund — Komsa- og Fosnakulturerne — men kan naturligvis ikke komme uden om dansk materiale. Afgørende nyt er der således i denne omgang ikke om de første jægerstammer på dansk jord; heller ikke fund af endnu en rentak-økse (4) og nogle harpuner af gammel form (67, jfr. 35, s. 168) kan kaldes væsentligt.

Maglemosekulturen er blevet belyst fra en lidt uventet side, nemlig Bornholm (35, 87). Sammenlignet med de rige sjællandske bopladser, hvor både ben- og træsager kan være bevaret, syner de østlige fund kun lidt, idet man herfra kun har flint og andre stenarter. Men en række nye udgravninger, først og fremmest ved Nr. Sandegaard nær Gudhjem, har vist to forskellige grupper maglemosekultur. Den ene er beslægtet med fund fra både Danmark, Nordtyskland og Sydengland og kan knyttes til en vidt udbredt, tidlig gruppe af den samlede maglemosekultur. Tilsyneladende har fundene fra den bornholmske Melsted-gruppe (opkaldt efter en af de nye bopladser) et særpræg, men det kunne ved undersøgelserne vises, at årsagen skal søges i det forhåndenværende redskabsmateriale. I sammenligning med det øvrige Danmark er Bornholm forfordelt med hensyn til god flint; men er man opmærksom på dette forhold, svarer de nye maglemose-fund fra øen så godt til de andetsteds kendte, at man kan fastslå, at der er tale om een og samme kultur.For den anden bornholmske gruppe er overensstemmelsen med visse sjællandske fund, som de bl. a. er repræsenteret i den store Sværdborg- boplads, så stor, at der må være tale om endog samme lokalgruppe, som da også på Bornholm er betegnet Sværdborg-gruppen; den er foreløbig kun kendt fra eet mere pålideligt fund fra Nr. Sandegaard og som små opsamlinger andetsteds på øen. Ialt kendes nu 27 bopladser med maglemosekultur fra Bornholm, og at tallet let kan bringes i vejret, ses bedst af Holger Kapels indsamlinger fra Hasle-egnen, hvor der på et ganske lille område er påvist 11 pladser (87), alle hørende til Melsted- gruppen. Når man tænker på, at der for 15 år siden kun kendtes eet maglemose-fund fra øen, må de nye arbejder siges at betyde et fremskridt.



24For niaglemosekulturen i resten af landet er kommet enkelte ting frem, dog i form af foreløbige meddelelser om igangværende undersøgelser (19, 30). Vigtigt er fundet af en hyttetomt i Aamosen (19); den er rektangulær og består af flere lag bark, der har dannet underlag i boligen. Ganske nyt er fundet af en lille dyrefigur, antagelig et elsdyr- hovede, som er skåret i rav (103), og fra Langeland meldes om en rigt ornamenteret økse af hjortetak (172).Vedrørende ertebøllekulturen (i vid forstand, altså indbefattet den såkaldte tidlige kystkultur) kan særlig nævnes nogle undersøgelser i det nordlige Himmerland (139); en bopladsgravning ved Vegger gav her en række iagttagelser vedrørende boligen, men udgraveren synes i sine rekonstruktioner at være gået langt videre, end man plejer i dansk forhistorie. I samme arbejde (139) beskrives en anden boplads (Skal ved Nibe), hvor ertebøllefolkene har taget flint direkte i det faststående kridt; der kunne konstateres en række små, flade indgravninger foroven i den skrænt, som var blevet blottet under stenalderhavets stigninger. Fundet må dog ikke forstås på samme måde som den nedenfor omtalte, regulære grubedrift efter flint; på ertebøllebopladsen har man blot suppleret indsamlingen af råmateriale med stykker, der så at sige var lige for hånden i den friske kridt-brink.Desuden er omtalt eet lidt større (138) og en række mindre bopladser (1401), 151), men så er også nævnt, hvad der denne gang angår ertebøllekulturen. På baggrund af den overordentlige interesse, der har været om emnet næsten uafbrudt gennem ca. 15 år, er det beskedent, og det kunne tyde på, at der foreløbig er ved at falde lidt ro over denne del af stenalderen. Hvor man så at sige er stoppet op, fremgår både af de tidligere litteraturoversigter her i Fortid og Nutid (26) og senest af Therkel Mathiassens udmærkede oversigt over de senere års forskning omkring dansk stenalder, ældre som yngre (99).
Yngre stenalder.Det største og betydeligste arbejde om denne periode, II. bind af værket »Danske Oldsager« (70), har der været lejlighed til at omtale udførligt andetsteds i Fortid og Nutid (s. 80 ff.) . Efter hele sin plan og navnlig ved sit billedmateriale taler det jo sådan set for sig selv, og det skulle ikke være nødvendigt at præsentere det igen. Der er nok endda at tage fat på.For at begynde med tragtbægerkulturen (megalitkulturen) bragte P. V. Globs udgravning af bopladsen ved Barkær på Djursland ny viden

l ) Henvender en forsker sig til videre kredse ved at skrive enten i dagspressen 
eller lokalhistoriske årbøger, har han samme forpligtelse til at behandle sit stof 
omhyggeligt og korrekt som i sine fagskrifter. Denne ganske selvfølgelige regel 
synes desværre ikke altid  fulgt, navnlig ikke i den her anførte  artikel (140); her 
tillægger forf. tilm ed forskere, som han polem iserer mod, helt andre m eninger, end 
de har ud ta lt de citerede steder.



25og mange overraskelser. Stedet er en lille sandbanke, en holm i den udtørrede Korup sø, der atter udgør en af det gamle Kolindsunds forgreninger. Her afdækkedes to parallelt liggende langhuse, hvoraf det bedst bevarede målte 85 m i længde og 6,5 m i bredden. Takket være spor af stolper i undergrunden og forskellig farvning af jordlagene kunne det fastslås, at husene har været opdelt i ca. 3 m brede rum. Med to sådanne langhuse har der været plads til et stort og folkerigt samfund, en regulær landsby. Fundene henviser den til slutningen af tidlig-neoli- tisk lid (dyssetid). Om denne meget vigtige undersøgelse foreligger en fint illustreret, foreløbig redegørelse (68).På et andet felt er vor viden om tragtbægerkulturen blevet forøget. Med udgangspunkt i en række nye undersøgelser på Langeland har Hakon Berg taget en række spørgsmål omkring de ældste jættestuer op (38). Først fremlægges en ny boplads, Klintebakken, der i tid ligger mellem de to velkendte lokaliteter Troldebjerg og Blandebjerg. Begge de sidstnævnte pladser bar jo i de senere år været betragtet som repræsentanter for hver sin periode af mellem-neolitisk tid. Det nye Klinte- bakkefund står nærmest Troldebjerg, men har sit tydelige særpræg; da pladserne ligger så nær hinanden, må det betyde en tidsforskel. Præcis samme udviklingstrin som Klintebakken (»yngre troldebjergtid«) kendes fra flere andre fund, og Berg har nu kunnet påvise, at ingen jættestue hidtil har vist sig at være ældre end det. Med andre ord synes det første, korte afsnit af »jættestuetid« at have været uden jættestuer, hvorimod man i flere tilfælde har opført dysser af sene typer. Jættestuen kommer altså ikke nøjagtig samtidig med de afgørende ændringer i keramikken, som man hidtil — og med rette — har lagt til grund for adskillelsen mellem tidlig- og mellem-neolitisk tid. Et lignende resultat er den svenske forsker Lili Kaelas nået til i et par arbejder, der er publiceret så godt som samtidigt. (Till frågan om »gånggriftstidens« början i Sydskandinavien, Fornvännen 1951, hefte 5—6, og Den äldre megalitkeramiken under mellem-neolitikum i Sverige, Antikvariska studier V (1952)); begge artikler tager i udstrakt grad hensyn til dansk materiale. I den forbindelse må også nævnes Axel Bagges og Lili Kaelas stort anlagte monografiserie over samtlige fund, særlig keramik, fra skånske dysser og jættestuer; de to første bind er allerede kommet og vil ikke mindst gennem det meget rige billedstof blive af største værdi også for studiet af tilsvarende danske forhold (Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen. Stockholm, I (1950), II (1952)).Andet afsnit af Bergs bog (38) handler om undersøgelsen af tre me- galitgrave på Langeland, hvoraf navnlig jættestuen ved Myrebjerg må nævnes. Den er anlagt i en langdysse (det er første gang, man får at vide, at langdyssen er almindelig omkring langelandske jættestuer ), og blev bygget på en delvis ved kunst opført jordhøj ning. Ved de svære randslen hensattes siden lerkar med madofre. De mange nye oplysnin-



26ger, som fremkom ved undersøgelserne, skyldes i højere grad udgraverens metode end det forhold, at mindesmærkerne har været særlig mærkværdige. Det viser, hvor lidt vi trods alt ved om oldtidens gravanlæg.Af mindre væsentlige nyheder omkring tragtbægerkulturen må nævnes nogle af de sjældne enkeltmands-begravelser fra jættestuernes tid (160). Et par nye dyssekamre beskrives (108, 111); et af dem er efter udgraverens mening ikke færdigbygget. Mærkeligst blandt mosefundene er skelettet af en mand, der er blevet dræbt ved pileskud; to lange pilespidser af ben sidder endnu i henholdsvis kranium og en af brystbenets knogler (36). Af mere velkendt art er nogle skæftede flintøkser (27), og et, desværre tabt, fund af samme art nævnes (169). Endelig omtales forskellige mosefundne lerkar (27, 93) samt — antagelig fra en boplads — nogle lerkarskår, der er prydet med indtryk af en flettet snor (171).De forskellige enkeltgravskiilturer er der ikke så meget at berette om, når man ser bort fra fremlæggelse af nogle nye fund. Disse er også vigtige nok, således en høj ved Esbjerg (17), der takket være Harald Andersens mønstergyldige udgravning gav en række værdifulde og delvis nye oplysninger om en jysk enkeltgravshøjs hele konstruktion. I stenalderen blev her anlagt ialt 8 grave, hvorved man to gange måtte gøre mindesmærket højere, og senere hen — antagelig i bronzealderen — blev det yderligere forøget. Ved gravene og deres indhold er der, som udgraveren skriver, intet epokegørende, men det var undersøgelsens teknik og det forhold, at højen kunne graves fuldstændig bort, der gav alle nyhederne. Som ved de lige nævnte langelandske stengrave får man gennem læsning af beretningen et godt indtryk af, hvad en moderne udgravning kan fravriste jorden af hemmeligheder, når man har tid og midler til fuldstændige undersøgelser.På mange måder lærerig er også Regnar Pedersens redegørelse for udgravningen af en helt sløjfet høj i Himmerland (122), hvor der fandtes en række cnkeltgrave ude i randen af højen, altså på steder, som man hidtil i reglen har overset eller af praktiske grunde været nødt til at lade stå, når højens midtparti var udgravet. — Andre enkeltgrave er kort omtalt, alene eller i sammenhæng med andet materiale (eks. 31, 109, 111).I denne forbindelse må nævnes, at det gamle og så ofte drøftede problem om forholdet mellem enkeltgravskulturerne og de andre stenalderkulturer atter er taget op af den svenske forsker Nils Åberg, som i bogen »Nordisk befolkningshistoria under stenåldern« (Stockholm 1949) for en væsentlig del behandler dansk materiale. Problemstilling og indhold ligger dog meget nær op ad samme forfatters 12 år ældre arbejde (Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder), og der fremføres denne gang, som forf. selv siger, hverken nyt primærmateriale eller nye syns-



27punkter. Problemerne stilles op på en lidt ændret måde og navnlig kritiseres andre arbejder, som gennem de samme 12 år har beskæftiget sig med spørgsmålet. Det afgørende ved bogen er da ikke, at denne kritik på flere punkter synes fremført med held, men at prof. Åberg ikke selv tilfører diskussionen nyt materiale af positiv art. Det er vanskeligt at se, at man er kommet stort videre i denne drøftelse, der som bekendt først og fremmest drejer sig om, hvorvidt enkeltgravskulturerne er båret af nye, indvandrede stammer eller repræsenterer folk, som gennem lange tider har siddet i de samme egne. Det er også væsentligt, at problemerne omkring de ældste agerbrugskulturer i Norden siden 1948 må ses anderledes end før og dermed på anden vis end i nævnte bog.Vigtig på længere sigt inden for neolitisk forskning er påvisningen af endnu en kulturgruppe (og antagelig hermed endnu en folkestamme) i vort land, nemlig den såkaldte grubekeramiske kultur (31). Den er i typisk form en mærkelig blandingskultur, stærkt præget af fangst, særlig jagt og fiskeri til havs; visse neolitiske erhverv (foreløbig med sikkerhed svinehold) er dog påvist. Kulturen dukker tilsyneladende pludselig op engang i midten af yngre stenalder ved kyster og større indsøer mange steder i Mellem- og Sydskandinavien. Dens oprindelse er foreløbig hyllet i tåge; efter enkelte forskeres mening er der noget, som peger på indvandring fra øst. Navnet »grubekeramisk kultur« stammer fra den karakteristiske keramik, hvor rækker af små gruber anvendes sammen med andre mønstre til udsmykning. Men: der findes stcnalderkeramik med rækker af indstukne smågruber — også i Danmark —, som ikke har noget med ægte grubekeramik at gøre.Det er denne fra Sverige og Norge kendte kulturgruppe, som nu er påvist her. Til trods for at der foreløbig ikke har kunnet peges på ret mange ublandede fund, er visse af dens karakteristiske flint-former (særlig svære pilespidser med skafttunge og cylindriske flækkeblokke) truffet så mange steder, at man med udbytte har kunnet kortlægge fundene. Karakteristisk nok findes de så godt som udelukkende i landets nordøstlige del, langs kysterne af Nordsjælland, Østjylland til omkring Aarhus og Limfjordsegnene. Det er sandsynligt, at de grubekeramiske folk kun har opholdt sig sæsonvis ved danske kyster, idet formålet med deres besøg kan have været at hente flint til deres hovedbygder i flintfattige dele af den skandinaviske halvø. Der er som nævnt endnu megen usikkerhed (og diskussion) omkring hele dette spørgsmål, men der skal nok blive skrevet en del om det i de kommende år.Flinthandel og -industri er et særligt kapitel inden for yngre stenalder. Det er nu lykkedes at påvise sikre spor efter rationel udnyttelse af primære flintforekomster, d. v. s. de kridt- og kalkaflejringer, hvor det for stenalderfolkene så vigtige råmateriale findes. I udkanten af Aal-



28borg har heldige fund ført til udgravning af hele systemer af åbne gruber (32, 33, 129, 130). I sen-neolitisk tid har man ganske systematisk udnyttet en enkelt stribe flintknolde ved at grave sig ned gennem det overliggende kridt, til man nåede flinten. Da denne ikke ligger parallelt med nuværende jordoverflade, er flintgruberne af forskellig dybde. Ved det første års undersøgelser fandtes indtil 3 m dybe skakter, men senere er man stødt på gruber, hvis bund lå 5 m nede. Det er altså en betydelig arbejdsindsats, man har gjort for at få fat på flinten, og det viser, hvor eftertragtet godt råmateriale var. Ved Aalborg synes man kun at have fremstillet forarbejder til dolke, og karakteristisk nok er der ikke på stedet fundet spor af egentlig bebyggelse; man har kun opholdt sig her for at udnytte flintforekoinsten, og der kan således tales om regulær industri.Ved Fornæs på Djursland har været en tilsvarende virksomhed (71); her var det blot gamle strandvolde, som leverede råmaterialet. Udnyttelse af sådanne sekundære forekomster kendes i forvejen et par andre steder, uden at man dog har haft lejlighed til mere grundig undersøgelse som nu ved Fornæs. Det er i høj grad sandsynligt, at både Aalborg- gruberne og de andre værkstedspladser har haft betydning langt uden for landets grænser. Netop i slutningen af stenalderen eksporteredes store mængder af sydskandinavisk flint nordpå. Som nævnt i forbindelse med en specialundersøgelse over nogle mærkelige, delvis ret store depoter af flintøkser i svensk Norrland (37) kan det nu vises, at flint fra sjællandske forekomster i en enkelt, kort periode af yngre stenalder nåede næsten 1500 km bort (regnet langs datidens kyst og under hensyn til den sandsynligste transportmulighed; nemlig med båd), og at nordjysk flint i sen-neolitisk tid bragtes langs den norske vestkyst for på højde med Trondheim at føres ind over land, langt ind i norrländske fjeld-egne.
Bronzealderer stærkt repræsenteret inden for den behandlede periode, ikke alene gennem to store, sammenfattende arbejder fra H. C. Broholms hånd, nemlig sidste del af det fire binds værk om Danmarks bronzealder (43) og to dele af »Danske Oldsager« (49—50); selv om et af de sidstnævnte strengt taget hører til 1953-høsten, vil det være naturligst at tage det med nu. Denne imponerende præstation af een forsker vil blive omtalt særskilt i Fortid og Nutid.Ikke nok hermed. De verdensberømte danske lurer har inden for samme periode fået en tidssvarende publikation (52). Ved samarbejde er skabt en lige så statelig som videnskabelig værdifuld bog; H. C. Broholm behandler lurerne arkæologisk, gør rede for de enkelte fund, og deres alder samt diskuterer deres brug. Fremstillingen er ledsaget af et usædvanligt godt billedmateriale. W illiam P. Larsen undersøger den støbe-



29tekniske side og er samtidig mester for, at flere skvrkt fragmenterede lurpar (bl. a. fra Boeslunde og Lommelev) har fået deres oprindelige form, idet de bevarede stumper er kompletteret, således al de i bogen (og på Nationalmuseet) er genskabt som hele instrumenter. Endelig følger G. Skjernes musikhistoriske behandling, vel det afsnit, som bringer mest nyt. Sammenfattende siges det, at lurerne ikke må opfattes som musikinstrumenter i moderne forstand, og at det giver et falsk billede, hvis man — som det oftest er gjort - -  dømmer ud fra, hvad man med vor tids teknik kan få ud af dem. Lurerne har næppe ydet mere end en nutidig signaltrompet, og af støbetekniske grunde har de ikke kunnet tilfredsstille musikalske krav til renhed i tonen. Endelig er det afgørende, at man er afskåret fra at vide noget sikkert om bronzealderfolkets forhold til musik, melodifornemmelse etc. — Den eneste mangel ved lur-bogen skulle for mange husere herhjemme være, at den er udsendt på engelsk. Men der kan henvises til III og IV bind af »Danmarks Bronzealder«, hvor resultaterne er indarbejdet i de fyldige afsnit om samme emne.Den øvrige bronzealderlitteratur omfatter kun enkelte fund eller behandler mere specielle områder. Et pragtfund bestående af 7 guldskåle (3, 44) er allerede kommet med i de nævnte oversigtsarbejder. Andre depotfund — dog kun med bronzer - -  er muvnt (9, 162), og heraf er det ene (fra Skydebjerg på Fyn (9)) vigtigt, fordi der her indgår en stump af et stort, drevet bronzeskjold, altså en form, som i reglen findes alene, og om hvis datering der ofte er diskussion. Kt af krigsårenes mosefund har overraskende nok vist sig at være dele af en irsk bronzekeddel, der engang i slutningen af perioden har fundet vej til Nordjylland (28); stykket er det første i sin art, som man kender uden for de britiske øer.En bronzealderhøj ved Sevel i Ringkøbing amt viste et usædvanligt inventar (174): foruden dolk, syl, pilespids og ildslen af sædvanlige former fandtes skafthulsøkse af sten og en smal, tveægget bronzekniv, en her i landet ny type. Samme høj afslørede i undergrunden spor efter bronzealderens pløjning og giver forf. anledning til endnu nogle bemærkninger om disse ældste, indirekte vidnesbyrd om ploven i Danmarks oldtid (se også 69).Også en sønderjysk grav gav interessante oldsager (46), særlig en guldring. I andre tilfælde var fundene af mere sædvanlig art (8, 109, 114). Fra yngre bronzealder må bl. a. nævnes en urnegrav (per. VI) fra Haastrup på Fyn (5), hvor der bl. a. var bevaret et lille stykke tøj vævet i firskaft; det er det ældste sikkert daterede eksempel på denne teknik her i landet.Endelig må gøres opmærksom på et par mindesmærker: en sønderjysk høj, som senere hen blev dækket af tørvelag (108), og nogle nye fund af skålformede fordybninger; de synes at være indhugget i forbin-



30delse med selve gravlæggelsen (124); i de fleste, hidtil kendte tilfælde kan man derimod vanskeligt afgøre, om sådanne hellige tegn er samtidige med graven, eller om de tidligere er hievet anbragt på en sten, der tilfældigt anvendtes igen.
Jernalder.Der foreligger denne gang usædvanlig meget om denne periode, både store, sammenfattende behandlinger, enkelte studier og rene fundberetninger. Men alligevel holder man sig i store træk inden for velkendte baner; jernalderforskningen ligger i langt højere grad fast end studiet af den fjerne stenalder, hvor vor viden om de enkelte kulturer og folk endnu er så begrænset, at der kan fremkomme så vigtige nyheder som tilstedeværelse af hidtil ukendte kulturer (og folkestammer) eller foretages radikal omvurdering af vort syn på det indbyrdes forhold mellem allerede kendte. Dette er ikke sagt til forringelse af jernalderstudierne; det er jo et betydeligt fremskridt i forskningen, når man kan sige, at rammerne ligger nogenlunde fast, og at man kan arbejde på at få spørgsmål inden for dem uddybet og drøftet. Der er såmænd mere end nok at tage fat på, og selv i jernalderen er det en højst begrænset viden, vi foreløbig har om samfunds- og kulturforhold.Tværs gennem hele perioden går Margrethe Halds store værk »Old- danske Tekstiler« (73). Det danner en fortsættelse af samme forskers behandling af vore bronzealdertøjer og er med hensyn til jernalderfun- dene ikke mindre grundlæggende. Bogen er lagt meget bredt an og inddrager mængder af sainmenligningsmateriale fra europæisk folkekultur, etnografi, moderne teknik og ikke mindst egne praktiske forsøg. Det bliver derfor ikke bare en analyse og behandling af bevarede tekstilrester fra Danmarks jernalder, men er en sammenfatning af og oversigt over emner som spindstoffer og deres behandling, vævninger og væve, syning, brikvævning, flettearbejder og dragten som kulturhistorisk element. Det er så vidtspændende opgaver, at det er umuligt at gå i enkeltheder i en litteraturoversigt. Margrethe Halds bog er et uvurderligt opslagsværk om tekstilarbejder, for så vidt de er belyst ved danske jord fund.Et enkelt område i bogen må omtales lidt nærmere, fordi den rent arkæologiske landvinding synes så betydelig. Ved behandling af de mærkelige moselund af tøj og skind er det nemlig lykkedes forf. at få bragt orden i et tilsyneladende virvar. Den slags fund har længe været kendt fra navnlig jyske og nordvesttyske moser, ofte i forbindelse med velbevarede menneskerester. Men i de fleste tilfælde har man stået usikker over for fundenes alder, og geologiske undersøgelser har kun sjældent kunnet sige noget, fordi sagerne i reglen findes i gamle nedgravninger i moserne, således at de kan være kommet ned i langt ældre horizonter. Ved de nye tekslilundersøgelser kan det danske materiale deles i tre



31grupper. Langt de fleste samler sig omkring og er opkaldt efter et vigtigt fund fra Huldremose på Djursland; det bestod af en kvindedragt, yderligere et vævet skørt og flere skindslag. Netop korte skindkapper og lignende beklædningsgenstande er et karakteristisk element i denne gruppe. Margrethe Hald daterer den i hovedsagen til førromersk og addre romersk jernalder (sikkert fuldstændig korrekt, til trods for at man fra arkæologisk side har forsøgt at gøre det eneste særprægede redskab fra et sådant fund — en kam fra Huldremose selv — noget ældre). Næste gruppe af tekstiler er knyttet til få, men sikkert daterede fund fra tiden 3. til 5. årh., medens den sidste består af middelaldertøjer. De er begge talmæssigt ubetydelige og repræsenterer sikkert »tilfældige« fund, d. v. s. spor af skjulte forbrydelser eller forulykkede mennesker. Den talstærke Huldremose-gruppe, som altså nu er fastlagt til ældre jernalder, synes derimod at have forbindelse med regulære menneskeofre, således som det er bekræftet ved nogle af de seneste fund (153, 155), hvor netop baggrunden for hele gruppen drøftes. Blandt disse senest omtalte er det helt fantastisk velbevarede fund fra Tollund, hvor hovedets bløddele var i en sådan tilstand, at vi bogstavelig talt for første gang står ansigt til ansigt med et af datidens mennesker.Endnu to bøger behandler kulturelementer i vor jernalder på bred basis, nemlig Gudmund Hatts store, sammenfattende arbejde om oldtidsagre (76) og P. V. Globs behandling af nordiske plovfund (69). De har begge været omtalt udførligt i dette tidsskrift (henholdsvis s. 199 og 476 i bd. X V III) , og da de kulturhistorisk vigtigste resultater tidligere har været gjort tilgængelige i foreløbige meddelelser, må det være tilladt at henvise hertil, til trods for at begge bøger kan betegnes som standardværker.Med forventning giver man sig også i lag med en større behandling af Bornholms ældre jernalder (95). Øen spiller jo i kraft af sin beliggenhed og sine meget rige fund en vigtig rolle for forståelsen af kulturforbindelser mellem Østersø-landene. Og gennem meget omfattende gravninger i forrige århundrede har man haft et usædvanligt rigt stof, der blev fremlagt i Vedels to berømte bøger om Bornholms Oldtidsminder og Oldsager, stadig vor bedste kilde til viden om den lokale forhistorie. Senere har en række forskere på grundlag af samme materiale skildret større eller mindre afsnit af øens eller det samlede lands oldtid. Det nye arbejde bygger igen næsten udelukkende på Vedels primærstof, dog under hensyn til »vurdering ud fra moderne forsknings resultater« (anf. st. s. 5). Resultatet er blevet en skildring, der på den ene side opregner en mængde velkendte forhold, på den anden giver nogle nytydninger — særlig for inddelingen af yngre romersk tid —, som næppe finder tilslutning i fagkredse. Når hertil kommer, at afhandlingen indeholder ikke så få fejltagelser, samtidig med at det nye illustrationsmateriale hovedsagelig består af delvis ukorrekte omridstegninger (sammenlign f. eks.



32fig. 8, 11 med Acta Arch. X X , fig. 106), kan forventningerne til arbejdet ikke siges at være indfriet, og det må desværre betegnes som ret overflødigt. Det er indlysende, at man for at komme videre med hensyn til denne vigtige ø’s forhistorie nu må have fat i nyt primærstof, d. v. s. nye udgravninger. Og på den linie arbejdes der forøvrigt med stor energi (se 34 og 90—91).De øvrige jernalder-arbejder, som bør nævnes særskilt, lader sig bedst ordne i tidsafsnit eller andre naturlige grupper. Først den f  ørromerske 
(keltiske) periode. I fortsættelse af de sidste gang omtalte studier over keramikken fra denne tid er der arbejdet videre, således at den allerede da omtalte tredeling af perioden synes sikker nok. I forbindelse med undersøgelse af alderen på det store våbenfund fra Hjortspring på Als (25 ) skitseres en sådan inddeling nærmere, og nyt stof er senere føjet til (34). Men det må understreges, at det endnu kun drejer sig om foreløbige meddelelser på linie med de arbejder, der f. eks. er i gang på Fyn (11). Forslaget om at datere Hjortspring til 3. årh. f. Kr. er ikke bare en automatisk følge af den ændrede periodedeling, men fundet flyttes fra, hvad man nu vil kalde per. I til per. II, d. v. s. til et helt andet kulturmilieu. Samtidig omdateres et større våbenfund fra Krogsbølle på Fyn (25) betydelig mere radikalt til i 2. (måske 1.) årh. f. Kr., således at man herved får en del stof i de ellers så fundfattige århundreder. Den sene tidsstilling af Hjortspring støttes af en samtidig fremkommet undersøgelse af fundets skjolde (W. Krämer i Prähist. Zeitschrift XXXIV/V, 1).En første notits foreligger om et virkelig sjældent fund, stumper af en formentlig keltisk bronzekeddel af vældige dimensioner og udsmykket bl. a. med pånittede, svært støbte oksehoveder af stor kunstnerisk virkning (18). Nærmere omtale af kedlen fra Braa kan bedst vente, til den igangværende undersøgelse er afsluttet.På grænseområdet mellem førromersk og romersk tid ligger Ole Klindt-Jensens omfangsrige disputats (89) om Danmarks kulturforbindelser i ældre jernalder, hvilket dog kun skal forstås som tiden ca. 100 f. Kr. til ca. 100 e. Kr. Bogen består af en række løst sammenfattede enkeltundersøgelser. Først behandles romersk import og indflydelser hovedsagelig i tiden efter Kr. f.; derefter keltiske påvirkninger og kulturforbindelser i den nærmest foregående periode. Herunder får man den hidtil mest udførlige behandling af det vigtige Kraghede-fund fra Vendsyssel, hvor der i lighed med de ovenfor nævnte keramikundersøgelser påvises to kronologiske horizonter; ældst er hustomterne, hvis keramik henføres til »La Tene II« (et begreb, der desværre ikke defineres nærmere i hele afhandlingen), yngre de rigt udstyrede brandgrave. Særlige kapitler vies derefter Dejbjerg-vognene og Gundestrup-kedlen, hvor der i bogens bedste afsnit bringes nye argumenter for, at sidstnævnte stykke er et vestkeltisk arbejde. Så drøftes impulser fra den keltisk-germanske



33blandingskultur i Mellemeuropa og endelig påvirkninger fra rene kontinentalgermanske stammer. I slutkapitler undersøges det, hvilken betydning de forskellige påvirkninger har for datering af hjemlige kulturgrupper. Det er en gennemgående svaghed ved hele fremstillingen, at der næsten udelukkende tages hensyn til sager, som på en eller anden måde viser udenlands, men ikke til hjemligt stof. Man får således ikke at vide, hvad det fremmede betød i den samlede danske kultur, og hvordan denne udviklede sig i århundrederne på begge sider af den relativ korte periode på ca. 20(1 år, der gøres til genstand for behandling, men som vel at mærke ikke er klart afgrænset i dansk jernalder.Et interessant supplement til det lige nævnte værk er J .  Werners artikel om nogle mærkelige danske bronzebælter, keltisk inspirerede arbejder fra tidlig romersk tid (170), som allerede Sophus Midler for 50 år siden beskæftigede sig med.Blandt hopladsfundene må nævnes Gørding ved Ringkøbing (15), hvor Harald Andersens fine udgravning gjorde det muligt at rekonstruere et af de svære huse fra førromersk tid på ny måde, idet tagets rafter tænkes fortsat ned til jorden uden for den egentlige væg, altså som ved et spændhus. Det er et vigtigt bidrag til diskussionen omkring ældre jernalders bustyper. Andre, knap så givende undersøgelser er omtalt forskellige steder (91, 111, 154, 157) ligesom et nyt fund af en samtidig brønd (77).Mens vi er ved bopladser og tilsvarende anlæg må en vigtig iagttagelse nævnes. Ved sine omfattende undersøgelser af middelalderlige og nyere tids gårdtomter har Axel Steensberg (149) ved Bolle i Vendsyssel udgravet levninger efter gamle vandmøller. Herved fremkom dele af en drejekværn og andre spor af stedets ældste mølle i et lag, som efter lerkarskår må dateres til tiden lige omkring Kr. f. Fundet kan næppe tolkes på anden måde, med mindre der senere hen har fundet omlejringer sted, hvorved sager af forskellig alder er blandet sammen. I hvert fald ville det være meget ønskeligt at få bekræftet tilstedeværelsen af vandmøller og i det hele taget roterende kværne her i landet på så tidligt et tidspunkt. Det stof, forf. ellers fremdrager som støtte for sin opfattelse, berettiger nemlig ikke til så sikker en slutning, at drejekvær- nen eksisterede i Norden siden slutningen af førromersk jernalder (149, s. 68). Kan teorien om så gamle vandmøller bekræftes, vil der være føjet et nyt og meget vigtigt element til den tids kultur. -— Hele resten af den fortræffelige og fint illustrerede bog handler jo om historisk tid og kan derfor ikke behandles her; blot skulle det måske nævnes, at der har været lejlighed til at korrigere nogle udtalelser om det sjællandske Pebringe-fund, som spiller en vis rolle i diskussionen om vore landsbyers alder. Spor af forhistorisk bebyggelse på stedet viser alene hen til et enkelt afsnit af førromersk jernalder, og der er hverken levninger fra bronzealder eller vikingetid på stedet, således som man tidligere har an-



34laget på basis af arkæologernes datering af de fundne skår; den tor- historiske bebyggelse her har antagelig ikke noget med den langt senere landsby at gøre.I romersk jernalder er der grund til at opholde sig ved en række vigtige gravfund. Det allerede sidste gang omtalte fund fra Dollerup i Sydjylland har nu fået sin udførlige behandling (168), et fint arbejde, hvor man af nye resultater navnlig noterer Voss’ påvisning af, at to forgyldte sølvbægre i fundet er provinsialromersk arbejde, antagelig fra norisk område.Et mærkeligt gravanlæg er undersøgt ved Farre i Vejle amt (157) ; omkring en brandgrav fra yngre romersk tid var spor efter svirre stolper, der næppe kan tydes på anden måde end som levninger af en bygning, som har været rejst over graven. Et sådant »dødehus« har man ellers kun paralleller til fra andre afsnit af oldtiden.1 et foreløbigt arbejde er omtalt ét af de rigeste fund fra 3. årh., som nogensinde er kommet for dagen her i landet; en grav fra den velkendte Hirnlingøje-plads (117) blev med sit overdådigt rige udstyr ført til Nationalmuseet og er nu udstillet, som den blev afdækket. — En omtrent samtidig grav, med rige importsager (guldring, sølvskål, glas, bronzer etc.), der fandtes for 2(1 år siden ved Haagerup på Fyn, er nu endelig gjort tilgængelig for forskningen (47); et tredie fund (Borritshoved på Sjælland) giver Norling-Christensen. lejlighed til nogle studier over en type af små, provinsialromerske glasbægre, som her er repræsenteret i hele tre eksemplarer (119).Import af romerske glas- og bronzekar har jo gennem mange år været et yndet specialområde inden for nordeuropæisk jernalderforskning. Eet nyt bidrag er allerede nævnt, et andet har karakter af en kort oversigt over de nyeste fund og resultater (116). I den forbindelse må gøres opmærksom på et nyligt udkommet tysk arbejde, hvor der gives en oversigt over det samlede materiale fra de ikke-romerske egne i hele Nordeuropa (H. J .  Eggers, Der römische Import im freien Germanien. Hamburg 1951). De meget omhyggelige fundlister giver alle ønskelige henvisninger (under anvendelse af typetavler), og fordelingen af enkelte typer i de mere end 2200 fund ses af 64 mindre og eet større kort; værket er uundværligt som videnskabelig opslagsbog.En populær skildring af samme romerske eksportvirksomhed foreligger nu på dansk gennem H. C. Broholms bog om Danmark og Romerriget (51); den er let læselig og udstyret med billeder af meget høj kvalitet, bl. a. farvereproduktioner af adskillige glasbægre.Mosernes bidrag til ny viden om fortiden er naturligt ved at aftage i takt med tørveskæringen. Et meget vigtigt fund er vi lige blevet orienteret om, det store våbenfund ved Illerup nær Skanderborg (14). Det synes at være i klasse med de gamle, berømte fund fra Vimose, Thorsbjerg etc., og da der nu er lejlighed til udgravning efter de mest mo-



35derne principper, må nian vente sig stort udbytte af både oldsager og oplysninger. Men lad nu Forhistorisk Museum først blive færdig med gravningen.Mens vi er ved mosefundene: et sådant fra Vesterbølle i Himmerland har givet S. Veslergaard Nielsen (159) lejlighed til at rette vor opfattelse af en vigtig, men ret sjælden oldsagsgruppe, nemlig fløjter af dyre- knogler. Man har hidtil villet føre dem helt tilbage til stenalderen, men en kritisk gennemgang af materialet støttet på det nye fund siger, at det ældste stykke stammer fra addre jernalder, andre fra vikingetid eller addre middelalder og atter andre fra nyere tid, men er dog ikke så sene, at formen er bevaret i vor folkekultur. Det er den slags ændringer i opfattelse, man altid er udsat for med arkæologisk materiale; i dette tilfælde får den i høj grad interesse også for vore musikhistorikere.En anden himmerlandsk mose har givet sin hemmelighed fra sig: en råt formet, menneskelignende figur, tildannet ved enklest mulig tilhugning af en ung birkestamme (132, jfr. 24 og 56). Peter Riisinøller beskriver fundet sammen med de få paralleller, som kendes her fra landet og —  senest - fra Holsten. Vi står over for lige så værdifulde som vanskeligt forklarlige spor af ældre jernalders religion; træfigurerne må forestille guder eller andre overnaturlige magter og er antagelig blevet til som led i frugtharhedskult under en eller anden form.
Om de næste 400 år af jernalderen, den såkaldte germanske tid, foreligger også vægtige arbejder. M. B. Mackeprangs store og for al fremtidig forskning omkring guldbrakteaterne uundværlige bog (96) er der allerede skrevet om i Fortid og Nutid (XVIII, s. 479). På samme måde må det være tilladt at henvise til Erik Moltkes udførlige anmeldelse (XVIII, s. 194) af den seneste forskning omkring guldhornene (23, 42, 74, 85, 133). Desuden foreligger en ganske interessant, men meget speciel og ikke så let tilgængelig diskussion af kronologiske forhold omkring periodens begyndelse (115); godt gemt af vejen i den er meddelelsen om det yderst vigtige fund af et velbevaret drikkehorn med rige bronzebeslag, fra en mose ved Juelstrup i Himmerland.To værdifulde fund kommer fra Fyn. Først et skattefund med usædvanligt indhold, nemlig en svær guldkæde og amuletgemme af guld med granatindkeg samt et par mindre sager (167). Både kivde og kapsel er unika inden for Norden og er antagelig mellemeuropæisk arbejde. Et beslægtet stykke, ligeledes af guld og fundet på Fyn, publiceres i samme arbejde. — Dermvst en lille gravplads med rigt udstyrede grave fra 7. årh. (2), d. v. s. den tid, da danske gravfund er så godt som ukendte uden for Bornholm. Af interesse er også et lidt ældre gravfund, afbildet i en af rapporterne fra Vesthimmerlands Museum (166).Bornholm møder med et større guldfund, 17 romerske mønter ned-



36gravet på bopladsen Dalshøj ved Svaneke (41); om selve udgravningen og om de gådefulde tildragelser, der skjuler sig bag det og lignende fund, fortæller Klindt-Jensen i en foreløbig meddelelse om sine nye og omfattende udgravninger på øen (91).
Vikingetidens væsentligste arbejde er Vilh. la (Lours Danevirkestudier (60), hvor der gøres rede for det nyeste inden for hele dette forskningsområde; herunder bliver der lejlighed til en kritisk efterprøvning af resultater fra de meget vigtige undersøgelser, som arkæologerne fra Kiel foretog og til dels fik publiceret inden krigen. Man noterer særlig la (Lours forenklede og sandsynligere tolkning af hovedvoldens bygnings- historie og særlig formodningen om, at voldgravstyperne næppe har været opfattet rigtigt og derfor ikke kan danne grundlag for så vidtgående slutninger som hidtil forsøgt.Et andet stort problemkompleks kan sammenfattes i navnet »Jelling«. I afventning på den endelige fremlæggelse af resultaterne fra Ejnar Dyggves nye undersøgelser er kun skrevet lidt og forsigtigt (16, 61—64, 107, 136; jfr. 60). Her er det sådan, at det mindste indlæg er det vigtigste: Dyggves foreløbige meddelelse om spor efter en stavkirke under den endnu stående, romanske stenkirke, antagelig Haraids trækirke på stedet. Men hermed er vi strengt taget uden for vor oversigts rammer.A propos Jelling bør en enkelt iagttagelse pilles ud af Martin A. Hansens »Orm og Tyr« (København 1952), nemlig den ide, at der i Gamla Uppsalas kultsted skulle være spor efter et lignende vinkelformet anlæg, som opdagedes i Jelling for en halv snes år siden. Korf. omtaler sin iagttagelse med al ønskelig forsigtighed, men er fuldt ud klar over, hvilken værdi den — bekræftet ved undersøgelser i marken — vil kunne få for tydningen af begge de gamle centralhel ligdomme. løvrigt bør der ikke røres ved enkeltheder i digterens helhed og genialt fortolkede, ofte inspirerende skildringer af »forfædres tro«. Mindst af alt bør man eftergå, om denne eller hin dctaille er videnskabelig forsvarlig. En anmeldelse af »Orm og Tyr« hører ikke hjemme i en oversigt, hvor videnskabelige synspunkter er udgangspunkt og målestok. Men sagt som et sidespring fra denne linie: har De, læser, kun lidt tid at ofre på kundskab om vor forhistorie, så tag denne bog før nogen af de såkaldte lærde skildringer, som ellers er emne for oversigten her.Om et andet af vikingetidens storværker, Aggersborg, giver C. G. Schultz en kort oversigt (134, jfr. 121). Det nyfundne »Trelleborg« tør være så velkendt, at en nærmere præsentation er overflødig. Borgen ved Agger sund har været tre gange så stor som Trelleborg, men med tilsvarende buse liggende efter samme plan, i ensdannede karreer inden for cirkel volden. Anlægget, som det endnu ikke er lykkedes at datere helt nøjagtig, ligger oven på tomten af en landsby eller i hvert fald en samling vikingehuse fra 900-årene. Endelig bør det nævnes, at det ikke længere er helt berettiget at anvende ordet ny fundet om Aggersborg; siden



37hen er Nationalmuseet i luld gang med undersøgelse af Fyrkat-borgen ved Hobro — af type og størrelse som Trelleborg — ; men herom foreligger kun referater i dagspressen, så nærmere omtale af den (og det fjerde, man er på sporet af) må vente.I et større arbejde har Tb. Ramskou (123) fremlagt samtlige danske brandgrave fra vikingetid og således suppleret Jobs. Brøndsteds tilsvarende oversigt over skeletgrave fra samme tid. Med dem (og Skovmands 10 år gamle monografi over skattefundenc) er så godt som alle danske fund fra vikingetiden gjort tilgængelige for forskningen. Selv om arbejdet over brandgravene væsentligst består af fundbeskrivelser, bliver der dog lejlighed til nogle almindelige betragtninger, bl. a. det synspunkt, at Vesterhavsøernes og Vendsyssels brandgrave og deres skibssætninger næppe skal ses som spor efter fremmede, d. v. s. svenske eller norske vikinger, således som man hidtil bar gjort.Et mærkeligt enkeltfund kom for dagen i en gammel strandaflejring ved Gerrild på Djursland (156), lolv jernøkser sat på en kort træstage. Økserne er ufærdige og består af udenlandsk (antagelig norsk) smedejern. Det er bandclsgods, som vel er mistet ved sejlads under den jyske kyst. Fra skriftlige kilder ved man, at en »tylvt« økser repræsenterede en fast værdi; her er den.
Et grænseområde mellem arkæologi og filologi er runeforskning. Af den grund skal der lier kun kort henvises til visse arbejder, som for en del tager sig af den arkæologiske side af sagen. Det drejer sig om beskrivelse af nogle nye fund med tidlige indskrifter (166, 118) og en belt ny, samlet behandling af alle addre runeindskrifter (97). Fra overgangen mellem oldtid og middelalder foreligger to nye fund, staven fra Hemdrup (142) og en runesten fra Asmild kirke (135). Blandt arkæologiske bidrag til runeproblemer må også regnes Anders Bæksteds kritiske studie over »begravede runestene« (59), hvor der i fortsadtelse af samme forfatters mere filologiske disputats (Målruner og Troldruner. Nat. Mus. Skrifter, 1952) gøres op med addre og — som det nu synes — fejlagtige opfattelser.
Det er velkendt, at forhistorisk arkæologi på mange måder står naturvidenskaberne nærmere end de fleste andre humanistiske videnskaber, og at det nære samarbejde bl. a. resulterer i talrige oplysninger om fortids klima, plante- og dyreverden, som er uundværlige, når man skal prøve at danne sig et billede af datidens kulturhistorie. Hertil kommer særlige problemer som datering af enkelte fund og kulturer; på sådanne områder er det jo, at pollenanalyse og nu senest undersøgelser over visse stoffers indhold af radioaktivt kulstof arbejder. I adskillige tilfælde bar



38det også på disse måder været muligt at støtte arkæologien (eks. 84 og 105 samt 36, 53, 149), selv om det er klart, at man skal være mere forsigtig med datering af enkeltfund, end man troede for nogle år siden (jfr. F . og N. X V III, s. 478). De først nævnte arbejdsfelter er imidlertid af nok så stor kulturhistorisk interesse som spørgsmålet om dateringer. Således har botanikken i de sidste fire år givet arkæologien en række oplysninger af usædvanlig stor værdi. Der tænkes ikke så meget på den fortræffelige oversigt over oldtidens korndyrkning i Danmark (86) som på nogle, for største delen endnu yngre specialundersøgelser. Ved behandling af to moselig fra ældre jernalder var det muligt at undersøge deres mave- og tarmindhold og herigennem bestemme de dødes sidste måltid. Ved fundet fra Borremose (40) havde det bestået af grød, kogt iKesten udelukkende af pileurt og spergel, og efter bearbejdelse af materiale fra den endnu bedre bevarede Tollund-mand kunne Hans Helbæk sige, at hans sidste måltid var grød, hovedsagelig af byg, hør, dodder og pileurt (78); animalske føderester var i hvert fald her ikke til stede. I begge tilfælde har maden altså været grød, kogt på byg og hvad man i dag ville betegne som ukrudt. Nu kunne man måske vente, at mennesker, der efter alt at dømme er blevet ofret, ikke har fået den sædvanlige føde, men iagttagelser fra bopladsfund synes at vise, at både olieholdige planter (dodder og hør) og pileurt har været samlet systematisk, hvis de da ikke ligefrem har været dyrket. De samme arter som udgjorde Tollund-mandens sidste måltid har man således fundet i en himmerlandsk brandtomt, og det kan nævnes, at man ved udgravning af et hus i jernalder-landsbyen ved Ginderup fandt bl. a. en dynge næsten ren spergel (ca. 5,6 liter). I samme forbindelse må nævnes Helbæks undersøgelse af de forkullede rester fra et lille lerkar, som stod i et af Gørding-husene (79, jfr. 15); her havde der været en blanding af byg, gåsefod og pileurt. Det vil sige, at de stivelse- og olieholdige »ukrudt«frø har spillet betydelig rolle som føde for jyske bønder i ældre jernalder. Det er den slags oplysninger, som både giver os fængslende nærbilleder af oldtidens dagligliv, og som en skønne dag kan komme til at blive vigtige ved en samlet vurdering af de pågældende kulturer.I sammenhamg hermed må berettes om to andre undersøgelser, der ligeledes er foretaget af Helbadv, og som ganske vist berører lidt addre perioder, nemlig den første påvisning af spelt (en art hvede) i danske bronzealderfund (80) samt det resultat, at man også herhjemme har indsamlet og tørret æbler til forråd (81); de sidstnævnte blev i et antal af mange hundrede påvist i forkullet tilstand i et fund fra Nr. Sande- gaard på Bornholm og stammer vistnok fra ældre bronzealder.I den aldeles overvældende mængde arbejder vedrørende jernalderen har det som nævnt kun været muligt at pege på, hvad der skønnes at være af større betydning. Hvis anmeld, havde ubegrænset plads til rå-



39dighed, kunne der medtages meget mere. Navnlig i mange korte meddelelser i amtshistoriske årbøger linder man materiale, som kan have interesse. For bare at nævne nogle eksempler er der her omtalt talrige gravfund, således tuegrave fra førromersk tid (108, 110), en ny gravtype fra Bornholm (90), grave fra romersk jernalder (109— 11, 113, 114, 146, 157, 162, 169), nyt om oldtidens tørvegravning (10, 162), bopladslevninger fra tidligste jernalder (21), mere eller mindre sikre offerfund (93, 131, 161, 172), meddelelser om de såkaldte ildbukke (152), om en lædersko fra førromersk jernalder (162) og en række træsager af mere eller mindre sikker alder (køllen 158, et par stammebåde — dog næppe oldtid — (88, 104) og et par højst mærkværdige, hjælm- lignende stykker (101)).Blandt oversigtsarbejder med hele oldtiden som emne er der en række mindre artikler, hvis indhold direkte fremgår af titlerne i den efterfølgende litteraturliste; nogje lidt større ting bør nævnes særskilt. Erling Albrectsens udmærkede oversigt over Danmarks oldtid (1) er allerede anmeldt her (X V III, s. 46). Nyere er Historikergruppens Danmarkshistorie, hvor tre medarbejdere har skildret forhistorien (125, 144, 150). Den omkring 100 sider store skildring betegner kort og godt den hidtil bedste populær-fremstil ling af vor oldtid, hvis man da skal mene noget med ordet »populær«. På et væsentligt punkt adskiller den sig fra de fleste forsøg i samme retning (jfr. F. og N. X V III, s. 46) ved al ladd arkæologiens resultater og ikke dens arbejdsstof være afgørende. Så godt som alle tidligere arbejder skildrer først fundene og søger derpå at tolke, hvad der kan ligge bagved. Her er det første led i fremstillingen så vidt muligt skudt ud. I stedet for at skrive, at man for 30 år siden ved Hoby på Lolland fandt en rigt udstyret grav med romerske sølv- og bronzekar, står der: »Ved Hoby på Lolland blev en fyrrelyveårig høvding gravlagt med et udstyr i sølv og bronze..« . Tilsyneladende er der kun ringe forskel på de to metoder, men er den sidstmevnte linie fulgt konsekvent gennem skildringen, tager resultatet sig alligevel an derledes ud end sædvanligt. - Samme Danmarkshistorie har endnu en fordel: vikingetid og ældste middelalder er behandlet under eet og af en forfatter, der har kunnet bygge bro over den kunstige kløft, der alt for ofte træffes omkring ved år 1000 (f. eks. i nærværende oversigt); årsagen til dette skel skal muligt søges i, at grænsen mellem forskningsområderne for Nationalmuseets 1 og II afdeling går her, men det skal indrømmes, at man fra historisk side allerede i mange år har været klar over forholdet. I den ny Danmarkshistorie er i hvert fald både historiske og arkæologiske kilder på begge sider af det famøse årstal arbejdet sammen til en ydersi vellykket skildring af denne vigtige periode i vort folks historie. (Læs så endnu engang, hvad »Orm og Tyr« har at berette om trosskiftet i samme tid).



40Af helt anden art er Sv. Aage Bays bog »Da Mosen var helligt Sted« (24). Den skildrer religiøse forhold hos vore forfædre fra de fjerneste tider til vikingetidens begyndelse. Forf. gør indgående rede for kilderne, og hvad de forskellige implicerede videnskaber har at sige om dette felt, altså særlig religionshistorie, arkæologi, sprogvidenskab og folkemindeforskning. Der er ikke forsøgt vidtspændende nytolkninger, men der er som angivet i forordet tilstræbt en oversigt, der henvender sig til enhver interesseret. Det værdifulde i bogen er, at spørgsmålet for en gangs skyld er set fra religionshistorisk side, og herved supplerer den afgørende, hvad arkæologerne selv har skrevet om forhistoriske religioner. Nu er alt, hvad der hører ind under begrebet åndelig kultur noget af det vanskeligste for arkæologien at komme til bunds i, fordi fundene sjældent tillader slutninger ud over de rent materielle sider af en kultur. Alligevel er man nødt til at undersøge forhistoriske folks åndelige liv, og det er ganske naturligt, at man søger at aflokke de stumme fund deres hemmeligheder. Men særlig efter læsningen af Bays bog får man unægtelig et indtryk af, at arkæologerne tit har søgt at presse stoffet for stærkt (for slet ikke at tale om alle dem, der har begivet sig ud i emnet uden videnskabelige hemninger). Forf. går nemlig ikke stort videre i sin hog end fagfolk før ham, og hvis en opfattelse nu synes at hænge og baske hjælpeløst i luften, er det ikke hans skyld. Hele fund- grupper, der oftest tolkes som intimt forbundet med religiøse forhold, skal antagelig opfattes på helt anden vis (eksempelvis samlinger af flintøkser og rav fra yngre stenalder). Hvordan vil det i sådanne tilfælde gå med alle de slutninger, religionshistorikere arbejder videre med, fordi de i god tro mener, at grundlaget er i orden? Den nye bog er på flere områder et tankevækkende arbejde, og den nøgterne, klare redegørelse fortjener at blive kendt af mange.
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Litteratur om folkeminder og almuekultur 1945-53A f Inger M. Boberg.Den danske folkevise forskning  har i 1953 lidt et smerteligt tab ved arkivar i Dansk Folkemindesamling H. Griiner-Nielsens død d. 24. februar, lige et år efter Ernst Frandsen og 8 mdr. efter en tredje nordisk folkeviseforsker, Knut Liestøl i Norge. Den 3. maj 1953 døde desuden den tyske folkeviseforsknings nestor, John Meier, der ligesom Liestøl stod i stadig korrespondance med Griiner-Nielsen angående folkeviseproblemer. Arbejdet med den store udgave af Deutsche Volkslieder fortsattes imidlertid af John Meiers nærmeste medarbejdere, og den store videnskabelige udgave af de norske viser, som Liestøl arbejdede med, var på det nærmeste færdig til trykning ved dennes død. Udgivelsen af Dan
marks gamle Folkeviser er derimod foreløbig gået i stå. Allerede i Griiner-Nielsens tid gik den efterhånden trægt. De to sidste hæfter, X 3 4,der indeholder teksttillæg til nr. 114— 158 og en indgående kommentering af deres historiske baggrund, udkom i 1943 og 1948. Og af melodierne kom sidste hatte, XI 2, i 1938. Det var ellers melodierne, der havde Griiner-Nielsens hovedinteresse. Men udgivelsen af dem måtte vente på tekstudgaven, hvis fortsættelse der iøvrigt foreligger store forarbejder til. Griiner-Nielsens sidste betydelige arbejde handlede om De 
færøske Kvadmelodiers Tonalitet i Middelalderen, i Færoensia 1945, og hans allersidste arbejde er en lille afhandling om Degnesang (»Kingo- 
toner«) i Herning-Egnen i 1860’erne« (i Festskrift til H. P. Hansen, Herning, 1949, 239—49). Den viser, hvorledes melodierne fra Kingos Graduale, den officielle kirkesangbog for første del af det 18. årh., omend i noget amdret form, er bevaret i degnesangen til op mod vor tid. Det er også på musikkens område, Griiner-Nielsen har sin nærmeste efterfølger i dr. phil. Nils Schiørring, der efter hans afgang er knyttet til Dansk Folkemindesamling som musikkyndig konsulent. Schiørrings disputats, 
Det 16. og /7. Aarhundredes verdslige danske Visesang, 1950, med undertitel »en efterforskning efter det anvendte melodistofs kår og veje«, er i virkeligheden først og fremmest en efterforskning efter selve dette melodistof, idet det møjsommeligt har måttet fremdrages fra mange forskellige, trykte og utrykte kilder.1)

1) Sml. Arnholtz i Da. Studier, 1951, 1— 29.



48Til folkevisernes teksthistorie er Paul Christophersens The Ballad of 
Sir Aldingar (Oxford Univ. Press 1952) utvivlsomt det vigtigste bidrag fra disse år. Christophersen studerer forholdet mellem Danmarks gamle Folkeviser nr. 13 »Ravengaard og Memering« og Child nr. 59 »Sir Aldingar«, som allerede Svend Grundtvig i 1853 i sin udgave af Danmarks gamle Folkeviser (I 173—204) interesserede sig for og samlede et stort stof til. Når man sammenligner det med Christophersens, synes det næsten fyldestgørende. Men det er lykkedes Christophersen at bringe orden i det, der hos Grundtvig nærmest er kaos, og bringe det lys i sagen, som denne efterlyser, ved at vise, at begge viser er digtet over et langobar- disk sagn fra det 7. årh., som — i vise- eller prosaform — dels har bredt sig over Flandern til England og derfra videre til Skotland og Norge, dels over Tyskland til Danmark, således at den skandinaviske vise er en kontamination af disse to former. Et mindre bidrag til forholdet mellem de engelske og de skandinaviske viser giver Aage Kabell i 
Møens Morgendrømme (i Festskrift til L. L. Ham me rich, 1952, 166— 71), som han med Ida Falbe-Hansen antager er af engelsk oprindelse.For at fremme eventyrforskningen blev der i 1949, efter en plan af afd. professor C. W . von Sydow i Lund, forsøgsvis oprettet et Dansk 
Institut for International Eventyrforskning  med Inger M. Boberg som leder og fil. lie. Laurits Bødker som videnskabelig assistent. Den yderst beskedne statsstøtte, som professor L . L . Hammerich, der med megen energi tog sagen op, efter mange og lange forhandlinger skaffede, gjordes imidlertid fra første færd afhængig af, at andre lande også ydede deres bidrag. Og da dette ikke opnåedes, blev den i 1952 trukket tilbage. I den forløbne tid har Bødker lagt et stort arbejde i en eventyrbibliografi, ordnet efter forfatter og land, delvis også efter typer. Desuden er der erhvervet forskellige samlinger af utrykte eventyr. Vi har således fået afskrifter af de norske eventyr og af von Sydows oversættelser af irske eventyr. Eventyrene i Varbergs museum er afskrevet, og de islandske eventyr er med understøttelse fra Dansk-islandsk Forbundsfond fotokopieret m. m. Stoffet findes nu i Dansk Folkemindesamling på Det kgl. Bibliotek. Bødker har endvidere arbejdet med de indiske eventyr og som et foreløbigt resultat udgivet en dansk oversættelse fra 1618 af en tysk Buch der Beispiele, der gennem forskellige mellemled kan følges tilbage til den indiske fortællingsamling Pancatantra, med titlen De gamle Vijses Exem pler oc H offsprock af Christen Nielsen, i Universitetsjubilæets danske Samfunds Skrifter, 1951—53. I indledningen gøres der omhyggeligt rede for Herteis og Edgertons teorier om Pancatantras alder og historie, dog med det negative resultat, at ingen af dem har vundet almindelig anerkendelse blandt fagfolk, og for en lægmand er det, som Bødker siger, umuligt at tage standpunkt. I noterne, der repræsenterer et stort og flittigt arbejde, indskrænker Bødker sig derfor til at give en række henvisninger til parallelversioner af de



49enkelte fortællinger og dertil hørende litteratur. En enkelt af dem, 
Kvinden uden næse, har Bødker allerede som elev hos von Sydow skrevet om, i dennes tidsskrift Folkkultur, 1945. En anden om Helligbrode
ren og Krukken, samme emne som H. C. Andersens digt om Konen med 
Æggene, har J .  E. Tang Kristensen behandlet i Den i Tankerne rige 
Mand eller Kone (i Festskrift til H. P. Hansen, 270—78). Tang Kristensen, der har skrevet om Danske Kistebreve (i Sprog og Kultur X, 115— 40, X V I, 65—95 og sammen med V. E. Clausen om Et Billedtrgkkeri i 
Hjørring for 100 Aar siden (i Vendsysselske Aarbøger 1950, 381— 404), har nemlig fundet et kistebrev fra ca. 1790, forestillende »Den i Tankerne rige Bonde«, der er på vej til marked med en kurv æg. Og da der i de fleste europæiske varianter af denne velkendte fortælling, der bl. a. er undersøgt af K. Nyrop, er tale om en mælkekrukke, kun i tysk tradition også om en kurv æg, mener Tang Kristensen, at stokken til kistebrevet sandsynligvis er skåret efter tysk forbillede. Samtidig protesterer han mod Nyrops resultat, der går ud på, at H. C. Andersen også skulle have haft et tysk forlæg. Tang Kristensen har nemlig opdaget, at hans fader har optegnet to danske varianter med æg, således at H. C. Andersen godt kan have hørt fortællingen som barn. — Det er dog kun småting.Vi har ingen danske sidestykker til Anna-B. Rooths store svenske undersøgelse af The Cinderella Cycle, Lund 1951, hvis noget svævende resultat trods årelange, grundige forstudier dog ikke er særlig opmuntrende for andre eventyrforskere, eller til W . Liungmans mindre grundige, men uhyre statelige udgave af Sveriges samtliga folksagor i ord 
och bild, I— III, 1949—52. Derimod har vi i arkivar H. Ellekildes udgave af Svend Grundtvigs danske Folkesagn 1838—83 (Danmarks Folkeminder nr. 53), 1944— 48, en sagnudgave, der i hvert fald ikke giver nogen noget efter i grundighed. Grundtvig udgav jo en del af det stof, han indsamlede, i Gamle danske Minder, 1854— 61. Men det er kun en brøkdel. Resten ligger i Dansk Folkemindesamlings arkiv, og det er de sagn deri, som ikke før har været trykt, eller som er trykt på vanskeligt tilgængelige steder eller i fejlagtig eller ufuldkommen form (især af E. T. Kristensen), som Ellekilde har sorteret fra og udgivet »rub og stub med, lige til det rent ubetydelige, ja  ganske ufuldkomne«, som han selv siger. I indledningen er der gjort rede for Grundtvigs samlerarbejde — romantisk inddelt i en guldalder, en sølvalder og en jernalder, fortsat af de mere dagligdags betegnelser 1870— 76 og 1877—83 —, og der er såvidt muligt givet nøjagtige oplysninger om tid og sted for hver enkelt optegnelse. Heller ikke hvad registre angår, mangler der noget: Der er tre stedregistre, tre personregistre med data, bl. a. hentet fra folketællingslisterne, og to indholdsregistre, d. v. s. et sagn- typeregister og et alfabetisk ordnet sagregister. Da udgaven indenfor de fleste grupper — stedsagn og personsagn med underafdelinger —



50er ordnet topografisk efter Dansk Folkemindesamlings klassiske, men ikke altid lige praktiske princip, er et sagntyperegister også yderst påkrævet; det følger E. T. Kristensens typer. Personregistrene er også nyttige, men man skal passe på ikke at lade sig narre af, at et navn ikke står, {hvor man søger det; det findes måske i en af de andre afdelinger. Derimod er stedregistrene egentlig overflødige, i betragtning af den gennemførte topografiske ordning. Når man endelig vil give en samlet udgave af Svend Grundtvigs sagn, pillet ud af deres sammenhæng, eidet desuden lidt kedeligt, at netop de bedste mangler, fordi de er tilstrækkeligt godt trykt i forvejen. Men udgiveren har vel ret i, at det ville have krævet for store midler. Selv den foreliggende »restudgave« er kun kommet i stand ved et klækkeligt tilskud fra statens beskæftigelsesudvalg. Nogen filologisk udgave er det naturligvis ikke. Der er brugt moderne retskrivning, d. v. s. fra før 1948, og uden videre foretaget forskellige smårettelser.A f en anden art er G. Schüttes udgave af Sønderjyske Rigssagn, udg. for Sønderjydsk Maanedsskrift, 1948. Det er væsentlig genfortællinger af Dan markshistoriske sagn, og Schütte går kronologisk frem, idet han først og fremmest følger Saxo, hvis sagn efter hans mening har levet på det sønderjyske folks læber, til Saxo optegnede dem. Efter Angul følger derfor Amled med forfædre og efterkommere endende med Uffe og hans familie. Schütte nøjes dog ikke med de gamle kilder. Han tager også nutidens folkesagn med, først og fremmest på grundlag af den angclske arbejdsmand Andr. Lorenzens optegnelser til Dansk Folkemindesamling 1930— 46. Det er vist egentlig dem, der har givet Schütte ideen til udgaven. Lorenzens mål var nemlig ligesom Schüttes at samle så mange vidnesbyrd som muligt om danskheden i Mellem- og Sydslesvig. Og hvis man ser på det stof, han har optegnet, er det virkelig forbavsende, hvor afgjort det er danske konger og dronninger som Uffe, Thyra og Margrethe Sprænghest, Sorte Grethe, der dominerer, mens tysk-nationale skikkelser som Karl den Store og Frederik Barbarossa synes ukendte. Dog må man være opmærksom på, at det netop er disse sagn, det har været Lorenzen magtpåliggende at fremdrage.Af sagnundersøgelser er der først forskellige småafhandlinger af Ellekilde, fortrinsvis om rent lokale sagn som f. eks. Sagntypen den be
gravne Havmand (i Festskrift til H. P. Hansen, 222—38). Den fortæller, hvorledes der blev sandflugt, da man engang begravede en havmand på Husby eller S. Nissum kirkegård i stedet for, som det ellers var skik, i klitterne ved stranden. Efter Ellekildes mening er sagnet digtet for at forklare, hvorfor man i gammel tid gjorde dette. Foruden fra Husby og S. Nissum kendes det kun fra Amrum, hvortil det måske kan være kommet med vestjyske høstfolk. Undersøgelsen er gjort med Ellekildes sædvanlige grundighed. Alle optegnelser er trykt in extenso, og der gi-



51ves alle mulige biografiske oplysninger ikke alene om meddelerne, hvad der har sin store betydning, men også om andre, hvor man nok synes, det er lidt overflødigt. Det gælder f. eks., når vi om en »digterisk værdifuld«, men efter Ellekildes mening uoprindelig og således sagnhistorisk set ret betydningsløs optegnelse fra Husby 1854 får at vide, at den skyldes en landmåler Adolf F. H. Fleischer, der var født 12. juni 1816 og døde 18. oktober 1895, og som 1. december 1854 blev valgt til folketingsmand for Svendborg amts fjerde valgkreds og 21. december samme år blev medlem af styrelsen for Den danske forening, med henvisning til Erslews forfatterlexikon og Biografisk lexikon. Og så ender det endda med, at da Fleischer ikke synes at have haft nogen personlig tilknytning til Husby, må her være en anden hjemmelsmand fra dette sogn, og han er »desværre fuldstændig ukendt«. I tilknytning til dette sagn har Ellekilde givet en oversigt over Ilanddrevne Strandlig og deres 
Behandling i Danmark og Sverige (Fra det gamle Gilleleje, 1949, 53 —78).Knap så omstændelig er en lille undersøgelse af Klejtrup Volde i Eg
nens Sagnoverlevering (Fra Viborg Amt, 1950, 116—39). Ligesom i en tidligere afhandling (Historisk Samfund for Aarhus Stifts Aarbog, 1940) afviser Ellekilde også her teorien om, at Klejtrup borg skulle være Niels Ebbesens hjemsted. Ligeledes afvises en tradition om, at folkevisen om 
Palle Tggesen i Kvindegilde (Danmarks gi. Folkeviser nr. 335), hvoraf den ældste kendte form i Kr. S. Tes trups Rinds Herreds krønike er knyttet til Klejtrup, historisk set skulle have noget dermed at gøre. I modsætning til Ernst v. d. Recke, der holder på, at den må være digtet i Östergötland, hævder Ellekilde, at den nørrejyske form »ved sin sluttede og karakterfulde, krystalklare handling« må stå den middelalderlige grundform ganske anderledes nær. På grund af omkvædet henfører Ellekilde snarest visen til Fyn.Ligeledes har Ellekilde fremlagt Herregaarden Lindenborgs Sagnhi
storie (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1950, 262— 303) med vægten lagt på at rense Sophia Amalia Lindenov, som folketraditionen, der bl. a. er benyttet af Blicher i Kærlighed i Vildmosen, opfatter som et rent uhyre, for anklagen for at have myrdet sin mand, Claus Daae. Også her er bevisførelsen, trods en grundig gennemgang og undertiden gentagen fremlæggelse af alle sagens akter, både sagn, breve, kirkebøger og andet, såre subjektiv. Ellekilde kalder da også selv sin undersøgelse en »instinktiv æresoprejsning« for en kvinde, som »så sandt ikke var noget dydsmønster eller kvindeideal«, men som han personligt sætter langt højere end hendes utro ægtemand, som »ganske sikkert med rette faldt på sine onde gerninger«, og hans søster, som Ellekilde mener, at han levede i blodskam med, og hvis rethaveriskhed han er meget opbragt over: »hun skulle hellere have appelleret til sin svigerindes retsind og ikke tirret hende til rethaveri på sin side«.



52Efter Ellekildes forbillede har H. Lausten-Thomsen, sammen med historikeren A. C. Christensen, i En Sagnkreds fra Arrild Sogn (i Sønder- jydsk Maanedsskrift 1950, 172—80) gjort et forsigtigt forsøg på at finde den historiske baggrund for sagnene om Søndervold og Ørnsholm, der skal være afbrændt under en slægtsfejde. Skepsis præger Georg Galsters lille undersøgelse af Sagnet om Læderpenge (Fortid og Nutid X V I, 35—58). Han kommer til det resultat, at de fleste af disse sagn netop kun er sagn.Disse undersøgelser holder sig alle til små emner og giver ikke lejlighed til større digressioner. Belært af ældre forskeres mangfoldige synder er fagfolk efterhånden blevet for forsigtige til at indlade sig på større, sammenlignende undersøgelser. Det gælder også i vore nabolande. Når Brynjulf Alver tager sagnet om Dauinggudstenesta op til behandling (Arv, 1950, 145—65), indskrænker han sig til at behandle de norske former, skønt der er tale om et vidt udbredt europæisk sagn. Og når H. E. Hauge vælger sagnet om Den sterke hustrun (Arv, 1946, 1— 34) til genstand for en undersøgelse, er det sikkert, fordi det er et sagn, der kun kendes fra Skandinavien, og som der derfor skulle være mulighed for at komme til bunds i. Det er nu ikke, fordi han er kommet til bunds. Som mange moderne folkemindeforskere opererer han nemlig udelukkende med de nutidsoptegnelser, der er registreret i de forskellige arkiver, og som i reglen ikke går længere tilbage end til det 19. årh. Når man kender de islandske fornaldarsagaer, er man imidlertid ikke i tvivl om, at den skandinaviske, specielt jysk-norske folketradition om jættehustruen er en udløber af disse sagaers stereotype beretninger om deres heltes clskovsforbindelse med jættekvinder.En så vidtskuende forsker som Ad. Stender-Petersen er derimod ikke bange for at benytte sin indsigt i Østeuropas litteratur til at undersøge et sagn eller en anekdote om, hvorledes en næsten udsultet by eller borg får fjenden til at opgive belejringen ved en list, der går ud på at lade, som om den har fuldt op af levnedsmidler, Quemadmodum effi- 
ciatur, ut abundare uideantur, quae deerunt (i Festskrift til Hamme- rich, 230— 41). Han følger dets vej fra græsk litteratur til Nestors old- russiske krønike, hvortil det formodentlig er kommet over Byzans, måske bragt med af varægerne. Til gengæld synes Stender-Petersen ikke at kende den danske form, hvor man overtrækker den eneste ko, man har tilbage, med de slagtede køers forskclligtfarvede huder, så det ser ud, som man stadig har adskillige tilbage. Ligeledes har J .  O. Kock i Sagnet 
om Dannebrog (i Danske Studier, 1951, 34— 48) benyttet sit indgående kendskab til romansk middelalderlitteratur til at undersøge en teori, udkastet af pastor L . P. Fabricius, om hvilken forbindelse der kan være mellem det danske sagn om den himmelfaldne fane og et portugisisk jærtegn, der skal være set under en kamp med maurerne i 1217. Kock viser, at dette jærtegn ikke er noget enestående, men at der findes en



53række spanske og portugisiske legender om korstegn og -bannere, der er set på himlen og har slået fjenden med skræk. De tilhører for størstedelen første halvdel af det 13. årh., en tid der var kritisk for korstogsbevægelsen, hvorfor særlig cistereienserne gjorde et stort propagandaarbejde for at holde liv i den. Der udkastes derfor den teori, at det cr en eistercicnscr, nemlig Estlands daværende biskop Theoderik, der står bagved det himmelfaldne Dannebrog, og at der altså er en historisk baggrund for dette sagn. Jeg må også indrømme, at jeg selv i Sagnet 
om Harald Hildetands Fødsel (i Festskrift til H. P. Hansen, 208— 12) og Des Knaben Wunderhorn-Oldenburgcrhornet (i Festskrift til Ham- merich, 53—61) har dristet mig til at inddrage det udenlandske parallelstof i mine undersøgelser. Den første er fremgået af mit arbejde med Saxos sagnstof. Den anden er mere vidtrækkende, både stofligt og teoretisk, idet jeg har forsøgt at sandsynliggøre, at det meget udbredte germanske sagn om Oldenborgerhornet, der også fortælles om Lyngby horn og pibe i Skåne og en række andre klenodier, i Danmark især om alterbægere, der skal være taget fra de underjordiske, går tilbage til keltisk tradition. Denne har jo bl. a. gennem Artus-romanerne fået stor betydning for den europæiske folkedigtning. Den ældste, utvivlsomme form af sagnet findes i W illiam of Newburgh’s Historia Rerum Angii- caruin fra slutningen af det 12. årh. I Lussegabben (Danske Studier 1951, 64--70) har jeg ment at kunne påvise spor af en Lusse-Lucifer- Lucia-dyrke!se i den Lus(s)e-konge, der njvvnes i Lejrekrøniken og Dansk Kongetal (Danmarks gamle Folkeviser nr. 115).Efter den udlægning, som Axel Olrik og Ellekilde giver begrebet Nor
dens Gildeverden, må en oversigt som den foreliggende også medtage det store værk af dette navn, som Olrik i sin tid planlagde og skrev indledningen til, og som Ellekilde i 1926 begyndte udgivelsen af og i 1951 bragte til en foreløbig afslutning med første bind. På grund af sin størrelse - - det fylder 1184 sider — er dette dog delt i to dele. Bortset fra de første 147 sider om forskningens historie og de arkæologiske vidnesbyrd samt om, hvad man kan slutte af nordiske lån i finsk og lappisk — alt dette skrevet af Olrik og i hvert fald for arkæologiens vedkommende meget forældet —, bygger »Nordens Gudeverden« nemlig, selvom det sparsomme oldnordiske og islandske stof naturligvis også benyttes, næsten udelukkende på senere optegnede folkeminder. Hovedafsnittet (III) bærer derfor titlen »gammel dyrkelse i folkeminde«. Og en af grundene til, at det i den grad har trukket i langdrag med arbejdet, er at dette stof ved det fortsatte optegnelsesarbejde stadig forøges. Den tanke, at det for en stor del er ældgamle, religiøse forestillinger, der går igen i vore folkeminder, således at man kan bruge dem til at forklare hine med, og omvendt, var moderne i Grimms og hans efterfølgeres tid og fulgtes endnu af Olrik. Men senere er den blevet mere og mere anfægtet, bl. a. af Jan de Vries. Og den svenske religionshisto-



54riker Tliede Palm afviser i Trädkult, Studier i germansk religionshi
storia (Skrift, utg. av Vetenskaps-Soc. i Lund, 1948) bl. a. af den grund det meste af den træ- og vegetationsdyrkelse, der spiller så stor en rolie i »Nordens Gudeverden«.2) Men hvordan dette nu end forholder sig, så har vi i hvert fald i »Nordens Gudeverden« laet en så indgående fremstilling af nordisk folketro, -sagn og -skikke, at man næppe leder forgæves efter nogen folkelig forestilling, som blot med nogen ret har kunnet anbringes deri. Stoffet deles i tre hovedgrupper: hjemmets vætter, bygdens helligdomme og den hellige tid. Under hjemmets vætter behandles dyrkelsen af hellige billeder, sten, træer, høje, fjælde, vandløb, arneilden, stuens vætter, hjemmets dyr og nissen. Under bygdens helligdomme igen sten, træer, vandløb, høje og bjerge og desuden kilder, lunde, søer, stendynger, enge, græsgange og agre samt helligsteder, vier og hove. I tredje afsnit, der optager over halvdelen af hele værket, behandles årsfesterne. Som det fremgår af denne disposition, opfatter Ellekilde nordboernes ældste religion som en naturdyrkelse. Den dødedyr- kelse, som stenalderens dysser bærer vidnesbyrd om, er efter hans mening først indkommet med dyssefolket og er senere atter fortrængt af den gamle naturdyrkelse, så grundigt at endog gravhøjenes dødninge- væsener efterhånden opfattes som naturvætter. I samklang med naturdyrkelsen betones dyrkelsen af jorden og dens frugtbarhed. Julen er f. eks. hverken, som hævdet af forskellige forskere, en dødefest eller en solfest, men en frugtbarhedsfest, den højtidsfulde afslutning på det gamle høstårs arbejde og udbytte. Ellekilde lader hånt om von Sydows og Albert Eskeröds golde teorier om julebukken og glosoen og andre formodede frugtbarhedsdæmoner som »skräckföreställningar« og »var- ningsfikter«, og om, at høstskikke, hvor man kappes om at binde eller slippe for at binde det sidste neg, skulle være spøg eller blot fremkommet som følge af en arbejdsteknik3) i stedet for minder om religiøs kult. Han tager heller ikke hensyn til det store stof, W . Liungman har samlet for at sandsynliggøre, at mange af vore festskikke, bl. a. ved høsten, er indvandret syd- og sydøstfra.4) Ellekilde er i det hele taget ikke bange for at have sine egne meninger. Som elev af Olrik har han lært, at man skal gå direkte til stoffet, udenom alle mellemmænd, se med egne øjne og dømme selv. Og det har han gennemført, så godt han kunne. I et arbejde som det foreliggende ville det dog nok i flere

2) Sml. Maj Fossenius: Majgren, m a j tråd, m ajstång, Lund 1951 (anm eldt i Fortid 
og N utid, XVIII 450).

3) Sml. von Sydow: Selected Papers, ed. L. Bødker, 1948, 94 og 146 ff. (anm eldt 
i Fortid  og Nutid, XVIII, 338); A lbert Eskeröd: Årets aring, 1946, sam t om Julhalm en 
och fruk tbarhe tsteo rie rna , i Rig 1947; H. Geländer: Grävso och gloso, i Arv, 1952, 
42—76.

4) Traditionsw anderungen E uphrat-R hein  og Rhein-Jenissei sam t Der K am pf
zw ischen Som m er und W inter, i FFC, 118—19 og 129—31, 1937—38 og 1941__45.



55tilfælde have været klogt at tage lidt mere hensyn til, hvad filologer og religionshistorikere med mere vidsyn mener, end blot at stole på sig selv. Det gælder f. eks. ved den meget farlige benyttelse af kultiske stednavne, som i forhold til de mange usikkerhedsmomenter spiller en alt for stor rolle.5) I det hele taget er materialet jo usikkert, i hvert fald som grundlag for den bygning, der her skal rejses på det, og hvortil man stadig må tage hypoteser til hjælp. Det er også dristigt af en ikke- filolog at tyde Snorres hökunött, om midvinternatten, som »hagens nat«, fordi den er lige så let kendelig som hagen i det menneskelige ansigt. Efter Ellekildes mening er det nemlig den nat, da nytårsnyet tændes, idet både jule-, forårs-, midsommer- og høstblot skal være fejret i nyet, med tre månemåneders mellemrum; Ellekilde går ud fra, at nordboerne oprindelig har haft et bundent måneår. Udfra sin egen samføling med de gamle nordboeres indstilling overfor frugtbarheden som det bærende princip i livet og kvinden som frugtbarhedens symbol opstiller han til sidst som hovedresultat af sit arbejde en teori — som han dog selv (315, 556) betegner »som et tankespind, måske blot et hjernespind« — om, at den ældste nordiske religion, fra køkkenmøddingtid, har været en kvindedyrkelse, der først har gældt husets undervætter og siden hjemmets og bygdens andre guddomme. Den er »det skjulte hjerteblad i det af jorden opskydende, mod himlen stræbende ættetræ, Nordens gudeverden«. Først senere, da mændene overtog agerbrug og kvægavl, erstattedes de kvindelige undervætter af mandlige tomter, ligesom modervældet afløstes af et høvdingevælde. På den måde søger Ellekilde at forklare det faktiske forhold, at (frugtbarheds-)gudinder har overvægten i de ældste fund til henimod broncealderen, da de synes at være afløst af (indoeuropæernes) mandlige, himmelske guddomme, som vi kender dem fra helleristningerne og eddamvtologien. Og om dem er det først og fremmest, det følgende bind af »Nordens Gudeverden« skal handle.Noget sidestykke til den norske læge I. Reiehborn-Kjenneruds store værk om Vår gamle trolldomsmedisin, hvoraf femte og sidste bind udsendtes i 1948, året før forfatterens død, har vi desværre ikke i Danmark. Vi må trøste os med, at denne bog dækker størstedelen af det nordiske stof. H. P. Hansen, der tidligere har skrevet om Kloge Folk, 1925 og 1943, og Primitiv Folkemedicin (Sprog- og Kultur, X IV , 121— 48) har fortsat med en lille artikel om Transplantation (smst. X V III, 1—34), hvor han bl. a. hævder, at der i de mange tilfælde, hvor syge har efterladt pjalter eller andet efter at være helbredt ved at krybe gennem et hul træ eller ved en helligkilde, er tale om en simpel overførelse af sygdommen til træet eller kilden, ikke om et offer. Han lig-
5) Sml. S. K. A m toft: N ordiske G udeskikkelser i bebyggelseshistorisk Belysning, 

1948 (anm. i Fortid og Xutid, XVII, 263—64).



56ger her på linje med Thede Palm. I M osefund-Offer fund  (smst. X V , 44— 65 og XV II, 1— 10) polemiserer han endvidere mod enhver opfattelse af mosefund som henlagte ofre. Men her går han lidt for langt i sin realistiske tankegang. En række mosefund kan ikke forklares på anden måde. Man sammenligne f. eks. E. Alhrectscns protest (smst. XV II, 11— 25) og Sv. Aage Bays Da Mosen var helligt Sted, 1952 (spee. f. ex. 74 ff., 99, 129 ff.) . Efter dette undrer det, at H. P. Hansen ikke støtter A. Sandklefs teori, i Singing Flails (F. F. Communications 1949), at hestehoveder, der er fundet nedgravet under gulvet særlig i loer, kun skulle tjene til at give tærskningen bedre klang og takt (se Sprog og Kultur, X V III, 93—97). Om Folkelig Lægekunst ved Kalø Vig har Aage Sørensen skrevet en lille artikel i Randers Amts historiske Aarbog, 1946, 56— 74, væsentligt efter egne optegnelser. Endvidere har han skrevet om En Trolddomssag i Nørhald herred 1664 (smst. 1950, 40—46). Også andre har fremdraget arkivalier om hekseprocesser, mest fra det 17. årh. A. Kaae om Fire Troldkvinder fra Bølling og Hing Herreder (Hardsyssels Aarbog, 1952, 16—40), E. A. Bjørk om En Trolddomsproces 
fra det 19. Aarhundrede, i Helsingør 1810— 11 (Jydske Samlinger, Ny Rk., I, 176—81) og C. Klitgaard i Festskrift til H. P. Hansen, 1949, 86—96 og Vendsysselske Aarbøger, 1952, 304. Mere udførligt gør A. Bæksted i sin udgave af Johan Brunsmands Køge Huskors (i Danmarks Folkeminder nr. 62, 1953) rede for forudsætningerne i tid og sted for den uhyggelige proces, der fulgte i Køge Huskors’ spor.Til Livets Højtider, i Nordisk Kultur, bd. X X , udg. af K. Rob. V. Wik- man, Åbo, (anm. i Fortid og Nutid, X V III, 339), er der ingen danske bidrag. Derimod er årsfesterne som sagt udførligt behandlet i »Nordens Gudeverden«, dog med undtagelse af fastelavnen, som har for lidt forbindelse med hedenskabet, til at der har kunnet findes plads til den. De fleste fastelavnsskikke er, som bl. a. Liungman har vist, kommet til os sydfra. Det gælder også en slags turnering til søs, som er blevet praktiseret i en række danske søkøbstæder, og som er undersøgt i Henning Henningsens Dgstløb i danske Søkøbstæder og i Udlandet, 1949 (Danmarks Folkeminder nr. 57). Henningsen har ikke skyet noget middel eller nogen anstrengelse for at samle stof til at supplere de sparsomme optegnelser til Dansk Folkemindesamling, som udgør grundlaget, og som efter de bedste forbilleder, selv hvor det drejer sig om ganske moderne beskrivelser og avisreferater, er aftrykt i deres fulde udstrækning. Også de mange billeder er væsentligt moderne, amatørfotografier og postkort. Det har imidlertid været nødvendigt at tage alting med, hvis der overhovedet skulle komme en bog ud af det. Men selvom hovedresultatet omtrent er, hvad man vidste i forvejen: at skikken må være indført fra Holland eller Nordtyskland i det 16. eller 17. årh. og sandsynligvis oprindeligt er en hofforlystelse i lighed med ridderturneringerne, har vi dog med Henningsens bog fået et bedre overblik over den. En anden



o /fastelavnsskik, »at stikke til stråmanden«, der også går tilbage til en hofforlystelse, har Henningsen behandlet i Stråmand, Boland og Quintan (Danske Studier, 1949—50, 1—36). Nok så interessant er fastelavnsskikken med fiskerbådeoptog, som Henningsen behandler i Bådeoptog (i Danmarks Folkeminder nr. 62, 1953), efter at han i Kirkeskibe og 
Kirkeskibsfester, 1950 (i Handels- og Søfartsmuseets Søhistoriske Skrifter III) har gjort rede for en anden arl bådeoptog og samlet stof om 871 danske kirkeskibe.Aug. F . Schmidt har i en af sine talrige artikler samlet det foreliggende stof om Helligtrekongersangere i Danmark (i Arv, 1948, 50— 128). Det meste har han som sædvanligt fra Dansk Folkemindesamlings arkiv. Sammenlignet med det svenske slof, som i H. Geländers Stjärn
gossarna, udg. Nordiska Museet 1950, har fået en mønsterværdig behandling, er det dog kun tyndt. Schmidts Leksikon over Landsbyens 
Gilder, Festskikke og Fester, 1950, (anm. i Fortid og Nutid X V III, 314) må vel betragtes som slutresultatet af forfatterens mangeårige arbejde med danske smågilder. Kogle Arbejdsgilder i den gamle Landsby, 1938, 
Landsby gilder, 1940, Gilder i Landsbyen, 1942, Fiskerlav og Fiskergil
der, 1945. I Møddinger og Gødskning, 1939, Oldermand og Bystævne, 1945 (også i Sprog og Kultur, 1944— 17), og Moser og Tørv, 1948, (anm. i Fortid og Nutid X V III, 73) spiller møddinggilder, oldermands-, vide-, regnskabs-, bylavs- og tørvegilder en stor rolle. Leksikonnet omfatter ikke mindre end 274 gilder, alfabetisk opstillet. Men så er alt rigtignok også taget med: dilettantforestillinger, dyrskuer, folkefester, jubilæums- og konfirmationsfester, kanefarter, kaffeballer, krigs- og medaljegilder, madgilder, markedsfester, sammenskudsgilder, sessionsgilder, skovballer, -gilder og -ture, sognegilder, storvask, velkomstgilder, veteranfester, æblekage- og æbleskivegilder og ølgilder (5 forskellige), for blot at nævne nogle af stikordene. Et særligt mærkeligt gilde er havregrød; men skønt det nævnes to gange (57 og 113), må det være fejl for harvegrød!Tager vi folkelivet i almindelighed, så er litteraturen, selvom vi holder os til de skildringer, der skulle være autentiske, jo langt større, omend naturligvis langtfra altid af samme værdi. For dem, der er udgivet i foreningen Danmarks Folkeminders skrifter, skulle der være en vis garanti bare i det, at de er antaget til udgivelse. Fra de sidste år finder vi her A. J .  Gejlagers skildring af egnen Nord for Horsens Fjord, 1946, Anna Pedersens l  Saatid og Høst, 1950, der fortsætter forfatterindens bog om kvindearbejdet i Stevns og Bj ever skov herreder, Fra Bondestue 
og Stegers, 1944, begge udg. af universitetslektor Poul Andersen, samt vestjyden Jens Sandholms optegnelser om hans liv som Bonde og Han
delsmand, udg. af hans søn Markus Bjerre og H. P. Hansen i Herning (anm. i Fortid og Nutid X V III, 72). H. P. Hansen har endvidere samlet et udvalg af de små levende biografier af midtjyske almuefolk, som



58han i tidens løb har skrevet til Herning-aviserne, til et nyt (tredje) bind af De gamle fortalte, 1950. H. P. Hansen interesserer sig dog ikke mindst for de mindre almindelige. I An W åt’s Saga, 1946, skildrer han således med meget lune og forståelse en herningsk original fra vor tid, hvis fortrolighed det lykkedes ham at erhverve. Ligeledes stod han på en helt venskabelig fod med »Danmarks sidste kjæltring« Kjælle Casper (1833— 1923), hvis selvbiografi Goldschmidt har benyttet ’ En Hede
rejse, 1867, og som H. P. Hansen giver en levnedsskildring af i Jyske  
Skøjere og Rakkere, 1952. Heri findes også en række konkrete skildringer af rakkere og rakkerfamilier i Rind, Kvembjerg og Dejbjerg, deriblandt af den »professor«, som Blicher fortæller om i Kjeltringliv, 1829. Foruden mundtlige traditioner har H. P. Hansen benyttet kirkebøger og arkivalier, og han konkluderer, ligesom i sin første større bog fra 1921—22, Natmændsfolk og Kjæltringer, at de såkaldte tatere i reglen var af ganske hjemlig oprindelse, blot folk der af en eller anden grund var sat udenfor loven. Det fremmedartede præg, som gerne betones af digterne, har ingen realitet bag sig.En sydvestjysk parallel til H. P. Hansens midtjyske småfolksskæbner har vi i Salomon J .  Frifelts og Tobiassen Kragelunds letlæste s måbøger, der i de sidste år er fortsat med Sognets Veteraner, 1946, d. v. s. både krigsveteraner og arbejdsveteraner som landsbyskomageren, træskomanden og tærskeren, Højt paa Straa i det gamle Sogn, 1947, om tækkemænd og skorstensfejere, Nabo til Kræn Vester, 1948, om fiskere og skippere ved Hjertingbugten og deromkring, og Jyder vesterfra er 
mange Slags, 1949, (anm. i Fortid og Nutid, X V III, 322). Samarbejdet er delt således, at Frifelt tager sig af menneskeskildringen, mens Kragelund giver de mere nøgterne beskrivelser af arbejdet. Også en samling lollandske almuebiografier af Georg Wiingaard, oprindelig skrevet til Lollands Tidende, er udgivet i 1953 med titlen Dem fra Lolland. I denne forbindelse kan man desuden nævne P. Skautrups fine lille studie i vestjysk Bondesind, 1950. Omend disse forfattere selv er født i den landsdel, hvis folkeliv og folkekarakter de giver udtryk for, får vi dog et mere intimt billede i de tilfælde, hvor forfatteren skildrer sit eget liv, sådan som det er tilfældet med himmerlændingen Marinus Langelands A d sandede Veje, en gammel Hedebondes Liv og Minder, 1950 (anm. i Fortid og Nutid, X V III 322). Langeland er en af den jyske husmandsbevægelses pionerer, og hans bog giver et godt indtryk af den sociale baggrund for denne bevægelse. Derimod har den ikke noget videre om husmandsbevægelsen selv, idet langt den største del handler om forfatterens barndom og ungdom. Dette gælder også Andr. Sørensens varmtfølte bog om det gamle Fanø, Ved det yderste Hav, 1953. Sørensen tilhører selv en fremtrædende Fanø-slægt. I den mængde erindringsbøger, der efterhånden udgives, står bøger som disse i virkeligheden ret ene, fordi de fleste er skrevet af byboere og folk uden for-



59bindelse med folkekulturen. Og når det endelig er en almues mand, der har grebet pennen, lægges vægten hellere på den udvikling eller den bevægelse (husmands-, andels-, højskole-, missionsbevægelse o. s .v .) , der har ført ham frem, end på den kultur, han har levet sig ud af. Det gælder selv til en vis grad en bog som Severin Hansens Fra Træ
skoen til Rigsdagen, En Fiskers Erindringer, 1952, selvom den også giver et godt billede af det fisker- og sømandsliv, som forfatteren har førstehåndskendskab til. Arbejdet med at give den danske fisker bedre kår interesserer ham dog nok så meget, og det kan man naturligvis ikke fortænke ham i. Denne bog er udgivet af Nationalmuseets 3. A fdeling i en ny serie, Linet i Danmark 1850— 1950, der redigeres af David Yde Andersen som leder af de industri- og arbejderundersøgelser, til hvilke initiativet blev taget i 1951. Mens interessen for folkets kultur ellers mest har koncentreret sig om bonden og livet på landet som den mest konservative del af befolkningen, er man her begyndt at samle levnedsskildringer til belysning af industri- og arbejderklassens levekår i Danmark, så langt man kan nå tilbage i tiden ved mundtlig tradition. Ved nytårstid 1952 kom først en lille beretning, optaget på stålbånd, af skorstensfejermester Carl Wendel om Skorstensfejeren  og hans fag. Og i løbet af 1952 fulgte et udvalg af de ca. 1000 skildringer, der da var indkommet, samlende sig om Smeden, Kulturbilleder fra Tiden 
omkring Aarhundredskiftet, samt Severin Hansens erindringsbog. Smedebogen indledes med en skildring af minister Johs. Kjærbøl om forholdene og udviklingen hos Burmeister & Wain efter midten af forrige århundrede. Men ellers er det forskellige smede, der fortæller om deres liv og levned og derved giver et godt billede både af den sociale og den faglige udvikling fra slutningen af det 19. årh. Serien er i 1953 fortsat med en Vandrebog for Tømrersvend Ove Ovesen.I de mange sogne- og byhistorier og -beskrivelser, der efterhånden udarbejdes af lokalhistorikere landet over, finder vi vel rundt omkring bidrag til belysning af den stedlige folkekultur, men langtfra så meget som ønskeligt, idet vægten i reglen er lagt andre steder, på landbrugs-, skole-, præste- og anden personalhistorie o. s. v., alt efter forfatterens forskellige indstilling. I en så udførlig og samvittighedsfuld bog som Knud M. Hoves om Hvejsel Sogn, 19k9 (anm. i Fortid og Nutid, X V III, 218), der fortrinsvis bygger på arkivalier, er der således kun den smule, man kan læse ud af de aftrykte matrikler, aftægtskontrakter og lign. I Alfred Kaaes Laas by Sogn gennem Tiderne, 1949 (anm. i Fortid og Nutid, X V III, 94—95), er dog en del folkemindestof i et kapitel om »den gamle landsby« — Kaae er født i Laasby — , og i Marius Hansens 
Hornstrup Sogn, 1949 (smst. 218), er der lidt om festskikke. Bedst i den henseende er Rasmus Mortensens Balle Sogn, 1946, der ikke gør meget ud af arkivalierne, men har adskillige folketraditioner om hellige kilder, kloge folk, sagn, tro og spillemænd og om lokale specialiteter



61)som træsko-, hjul- og slagelmageri, teglbrænding og fiskedannne. Den falsterske gårdejer Ole Rasmussens ret usystematiske optegnelser til 
Nørre Ørsløv Bys Historie, 1946 (anm. i Fortid og Nutid, X V II, 238— 39), bygger ganske vist for den sidste tredjedels vedkommende på forfatterens og hans slægts traditioner fra det 19. årh., men giver egentlig ikke meget af værdi. Noget andet er det, når en fagmand som Axel Steensberg, i Kulturbilleder fra en vestjysk Hed eg aard (i Fortid og Nutid, X V II, 155—98), især på grundlag af sin farbroders fortælling rekonstruerer sin fødegårds indretning og livet der i forrige århundrede. Andre faglige enkeltsider1') har Kragelund samlet stof til, nemlig foruden i de førnævnte s måbøger sammen med Frifelt i en række artikler fra Hunderup-Vilslcv-egnen om Gamle Fiskeriredskaber og Kalkdekoratio
ner (Fra Ribe Amt, 1946, 403—09 og 474—86), Østersfiskeri og Mud
derskøjter (smst. 1947, 644—48 og 648—49), De nyttige Sten og et Par 
af deres Mestre, om stenhuggere og brolægning (smst. 1949, 183—203), 
Vildt fangst med Krog og Snare (smst. 1950, 361— 73), Den gamle Smed (smst. 1951, 130—36), Fuglefangst med Net (smst. 1953, 229— 38), 
Brøndgravning i Sydvestjylland  (Festskrift til H. P. Hansen, 97— 107) og Bug-Mel-Bagning (Sprog og Kultur, 1949, 33— 60). Om det sidste emne har Åke Campbell i Uppsala nylig udsendt en stor monografi, 
Det svenska brödet, 1950, som på grundlag af et stort nutidsstof, indsamlet i Sverige gennem Landsmålsarkivet i Uppsala 1928—44 og af Campbell selv på rejser rundt om i Europa, giver en historisk og sammenlignende redegørelse for udviklingen. Det er den slags værker indenfor den materielle kulturs område, som der ikke findes mange af, fordi alene det at samle stoffet næsten tager sin mand, og der desuden kræves mange års intensive studier. H. P. Hansens Spind og Bind, 1947 (anm. i Fortid og Nutid, X V III, 70), om Herningegnens bindeindustri, bindehosens og bindestuens historie, er jo langt mere lokalt begrænset, men for så vidt ret udtømmende. Dens saglighed suppleres og krydres af en række hosekræmmerbiografier. Ellers bygger vist alt, hvad der findes af lignende arbejder fra de senere år, på et så tilfældigt og utilstrækkeligt grundlag, at der kun kan blive tale om ganske populære værker. Det gælder f. eks. Niels P. Bjerregaards sinåbøger om Kaffe, 1943, Te, 1946, og Af Øllets Historie, 1951; de prætenderer dog heller ikke noget. I Tempora mutantur, 1950, har Bjerregaard derimod lidt originalt stof om kostskikke i Ommersyssel. Det gælder endvidere en række bøger, der er udsendt i anledning af forskellige forretningsjubilæer og bekostet af disse, såsom Victor Hermansens og Peter Holms 
Østjydsk Øl, 1948, Hans Lassens Renlighed i Klunketiden, P. Broby-

6) Del meste af dette horer vel nok så meget under andre afsnit, kunsthistorie og håndværk 
som under almueliv og folkeminder. Men det er ikke altid til at skelne, hvor det gælder den 
materielle kultur og del dertil knyttede arbejde. Jeg giver i al fald her en antydning.



61Johansens Omrids af Modens Historie set fra et københavnsk Modehus 
1847— 1947, 1948 (anm. i Fortid og Nutid X V III, 69 og 319; X V II, 228— 31), Mogens Lorentzens A f Korsettets og dets Datter Busteholderens H i
storie, 1950, og Lis Jacobsens Silkebogen, 1949; den sidste består væsentligt i citater. Ellen Andersen er ikke nået længere end til at give en række beskrivelser af Folkedragten i Thisted Am t (Landet mod Nordvest, 1946, 232 ff.) , Ringkøbing Am t (Festskrift til H. P. Hansen, 3— 11) og Ribe Amt (Fra Ribe Amt, 1950, 399— 420) samt mere specielt af Bru
dens Hovedtøj (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, 163— 68). Hendes bog om Folkedragter i Danmark. 1952, er vel for en stor del beregnet på turister. Også Axel Steensbergs Danske Bondemøbler, 1949 (anm. i Fortid og Nutid, X V III, 213), er en smuk og gedigen billedbog, men samtidig en instruktiv vejledning for museumsfolk. Den suppleres af en artikel om En Brudebænk fra Aggersborg Kirke (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, 158—62).Til slut vil jeg gerne nævne min egen bog om Folkemindeforskningens 
Historie i Mellem- og Nordeuropa, udg. i Danmarks Folkeminders skrifter 1951—53, der kom som selvstændig bog 1953.



Otto Andrup1883—1953Ved Otto Andrups død den 24. august 1953 mistede dansk museums- væsen en markant og særpræget skikkelse, en mand hvis frodige virketrang og ualmindelige arbejdskraft har efterladt sig adskillige spor i dansk kulturliv.Kort efter at være blevet magister i sammenlignende litteraturhistorie knyttedes Andrup i 1910 til Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Det viste sig at være netop stedet, hvor hans mange evner kunne komme til rig udfoldelse. I de mere end 40 år, han kom til at virke her — fra 1927 som museets leder — voksede han på en mærkelig intim måde sammen med den gamle mindeborg, som han selv yndede at kalde slottet — og Frederiksborg voksede med ham.Andrup var en sjældent alsidig museumsmand. Allerede som ung student havde hans udprægede personalhistoriskc og kulturhistoriske interesser ført ham ind på studiet af portrætter. Dette forholdsvis uopdyrkede forskningsområde tiltalte i høj grad hans sans for såvel historie som kunst. I biblioteker og arkiver fremdrog han, hvad der var at finde om gamle portrætter — i booptegnelser, auktionskataloger og hofregnskaber; ved gennemgang af museer og privatsamlinger — navnlig herregårde — samt på udstillinger skaffede han sig dertil et grundigt overblik over den forhåndenværende danske portrætbestand. Hans sporsans og associationsevne, hans fantastiske hukommelse og intuitive blik for mennesker gjorde ham efterhånden til en uforlignelig portrætkender, hvis ry nåede langt udenfor landets grænser. Ansporet af sin kritiske begavelse søgte han tillige at lægge en fastere grund under portrætforskningen, navnlig ved at kræve metode og system bragt i anvendelse ved portrætundersøgelser og portrætbeskrivelser. Hans pionerindsats på disse områder vandt anerkendelse ikke blot herhjemme, men også i det internationale ikonografiske komitéarbejde. Et indtryk af Andrups virke som portrætforsker får man bedst ved at stifte bekendtskab med hans For
tegnelser over Malerier (o: Portraitsamlinger) paa Gaunø (1917), Vem
metofte (1918) og Gisselfeld (1918), eller med hans beskrivende Katalog 
over de udstillede Porträtier og Genstande på Frederiksborg (1919, 2. udgave 1943) og vel især med hans eksemplariske Katalog over et Udvalg 
af Frederiksborg Museets Erhvervelser 1918— 1925 (1925). Hans omfattende viden blev iøvrigt mest nedlagt i et flittigt medarbejderskab ved større leksikon-udgivelser, som Dansk biografisk Leksikon — hvor de korte oversigter over portrætmateriale efter de enkelte biografier for langt størsteparten skyldes ham — og den nye udgave af W  eilbachs 
Kunstnerleksikon, hvor han skrev mange af de vægtigste kunstnerbiografier.



63

Museumsdirektør Otto Andrup. 
Malet a f Andreas l'r i is  HI.V2.Museumsmandens udadvendte virksomhed tiltrak dog Andrup langt mere end det stillesiddende arbejde. Den største indsats har han øvet som maseumssamler. Her kunne han riglig udfolde sin instinktive sporsans og sit udprægede handelstalent, — egenskaber der ikke er særlig almindelige hos museumsfolk. Det er velkendt, hvorledes han berigede sit museum med en uvurderlig skat af nye erhvervelser fra indland og udland, mange højst betydningsfulde såvel fra et historisk som et kunstnerisk synspunkt. Vel forberedt gennem utallige rejser, støttet af sine mange personlige kontakter med museumskolleger og kunsthandlere, ledet af sin fintmærkende næse, — og med de forholdsvis rige midler, som kunne sættes ind, takket være Frederiksborg Museets tilknytning til Carlsbergfondet — forstod han altid at være på pletten, når muligheder frembød sig. Hans livfulde, charmerende personlighed banede ham ofte veje, som forblev lukkede for andre. Derfor lykkedes sådanne kapitale erhvervelser som »Jammersmindet«, Augustenborgsagerne, Christian I lportrætterne fra Holland og Belgien, Frederik Il-busten fra Kaiser Friederich Museet i Berlin, Christian IV-billederne fra Veste Coburg og Wien, — for blot at nævne enkelte af de store udenlandske køb ved siden af den strøm af vigtige indenlandske portrætmalerier og kunstgenstande, som i hans tid fik deres blivende plads på Frederiksborg.For en frodig natur som Andrup var selve samlervirksomheden imidlertid ikke nok. Ved siden af museernes funktion som skatkamre hæv-



64dede han med styrke deres opdragende mission. For Frederiksborg^ vedkommende var det naturligt nok arven efter brygger J .  C. Jacobsen, han ønskede at understrege. Intet glædede ham mere end at se folk strømme til museet, navnlig da når det var åbenbart, at de kom for at søge belæring ved siden af berigelse. I sine bestræbelser for at give billeder og genstande den rette placering i samlingen, sigtede han såvidt muligt altid mod Frederiksborg Museets idé som en folkelig kulturinstitution, en slags »højskole blandt museerne«, der kunne tiltrække den store almenhed ligeså vel som den specielt interesserede.De samme tanker lå til grund for hans indsats ved oprettelsen af nye museer ude i landet. Det skal ikke glemmes, at han var en drivende kraft, da »Thorvaldsen-Samlingen på Nysø«, da »Gammel Estrup, Jy llands Herregaardsmuseum« og da Museet »Liselund gamle Slot« blev stiftet. Hans iderigdom og arbejdskraft kom disse institutioner til nytte gennem en lang årrække, ligesom Rosenborgsamlingen kom til at nyde godt af hans medarbejde som kommitteret. I »Selskabet for dansk Kulturhistorie« var han stiftende medlem.I forenings- og organisationsarbejde måtte Otto Andrup med sin utrolige vitalitet og uhæmmede glæde ved personlige kontakter blive et naturligt midtpunkt. Det gjaldt først og fremmest indenfor sammenslutninger af fagfæller, både danske, nordiske og internationale, hvor han var en utrættelig deltager i forhandlinger og diskussioner og den helt uforlignelige kammerat i festlige samvær. Også Dansk historisk Fællesforening og Dansk kulturhistorisk Museumsforening kunne glæde sig over ofte at se ham ved årsmøderne, og da ved adskillige lejligheder som den sunde formidler og erfarne rådgiver i en debat.Mange andre sammenslutninger kaldte på hans medarbejde. Her må vi nøjes med at nævne turistsagen, hvor han fandt en virkelig grobund for sine ideer om at gøre den moderne turistbevægelse til en kulturbetonet, ved siden af forretningspræget, faktor.Lykkeligst var Andrup i samvau’ med arbejdsfæller og venner. Intet under, at mange af disse havde glædet sig til at hylde ham på hans 70 års dag den 8. oktober 1953. Men han skulle ikke opleve denne dag. En til hans ære påtænkt fødselsdagsmedaille blev i stedet en mindeme- daille, som vil bidrage til at hans personlighed og livsgerning huskes i fremtiden.
Jørgen Paulsen.



V o r e  v i d e n s k a b e l i g e  i n s t i t u t i o n e r s  a r b e j d e  

i  d e t  f o r l ø b n e  å r

Nationalmuseets 1. afdeling 1952.
Større løbende arbejder. Fredningsberejsningen. Berejst er af Århus amt resten af Nim og hele Hads herred, af Vejle amt dele af Nørvang og Tørrild herreder, af Ribe amt resten af Øster Horne og Skads, hele Slaugs og dele af Anst, Malt og Gørding herreder.Restaurering af de af tyskerne beskadigede oldtidshøje. Det meste af Ringkøbing og Ribe amter.Bebyggelseshistorisk undersøgelse af Nordvestsjælland. Ni sogne gennemgået i Skippinge og Arts herreder.Åmoseundersøgelserne. Fortsat undersøgelse af en boplads fra begyndelsen af yngre stenalder.
Andre markundersøgelser. Stenalder: Yngre stenalders boplads ved Grønnebæk på Bornholm (C. J .  Becker). Boplads fra dolktid ved Gug (C. L . Vebæk). Hellekiste ved Ennergård (Th. Ramskou).Bronzealder: Stor høj på Gedebjerg ved Kundby (E. Bendixen). To høje ved Glatved og en ved Brædstrup med grave fra ældre og yngre bronzealder (Th. Ramskou). Mandhøj på Bornholm, gravplads fra yngre bronzealder og ældre jernalder (O. Klindt-Jensen).Jernalder: Styggårde, Ringkøbing amt, gravplads fra ældre jernalder (H. Norling-Christensen). Stammershaide, Bornholm, gravplads fra ældre romersk jernalder (O. Klindt-Jensen). Dalshøj, Bornholm, stor boplads fra ældre og yngre jernalder, gravningen afsluttet (O. Klindt- Jensen). Gamleborg i Almindingen, tilflugtsborg fra yngre jernalder og middelalder (O. Klindt-Jensen). Kyndby, gravplads fra germansk jernalder (M. Ørsnes-Christensen).
Vigtigere nyerhvervelser. Betydelig samling af bopladsfund fra fynske bopladser fra ældre og yngre stenalder, skænket af revisor F . Win- ther-Häuser. En samling stensager fra ældre og yngre stenalder, skænket af billedhugger Holger Kapel; sagerne er fra Sejrø. Krumsværd fra begyndelsen af bronzealderen fra Rørby. Stort bronzekar fra keltisk jernalder fra Brå ved Horsens, deponeret i Forhistorisk Museum i Århus. Vikingetidsspænde fra Roskilde.
Nyindretninger. I samarbejde med Danmarks Geologiske Undersøgelser er indrettet et laboratorium til Carbon 14-tidsbestemmelser. Laboratoriet har indtil videre til huse i kælderen på Universitetets Zoofysiologiske Laboratorium.

Nationalmuseets 2. afdeling i tiden 1. april 1952—31. marts 1953.
Udgravninger og undersøgelser. Arkitekt C. G. Schultz har fortsat udgravningen af Ringborgen ved Fyrkat Mølle og foretaget prøvegravninger ved det tilsvarende anlæg på Nonnebakken i Odense. I samarbejde



66med dr. phil. Vilh. la Cour har magister Hans Stiesdal udført koteopniå- linger af syv voldsteder i Thy. Endvidere har magister Stiesdal afsluttet udgravningen af hertug Hans den Ældre’s jagtslot Grøngaard øst for Tønder og påbegyndt en undersøgelse af det middelalderlige voldsted Ulvholm syd for Mariager.
Fredningsrejser er foretaget i Randers og Sønderborg amter.Af de af konservator Egmont Lind udførte kalkmalerirestaureringer må som de vigtigste nævnes restaureringerne af sengotiske malerier i Ejsing (Ginding herred), Torum (Salling, Nr. herred) og Gjerrild (Randers, Nr. herred) kirker.En række kirkeinventarrestaureringer er som vanligt udført af konservator N. J .  Termansen og de under afdelingens tilsyn arbejdende kirkemalere.

Nationalmuseets 3. afdeling, Dansk Folkemuseum.
Undersøgelser i marken: Der er foretaget inventarundersøgelser på herregårdene Halstedkloster på Lolland og Sæbygård ved Sæby under ledelse af museumsinspektør Tove Clemmensen og med bistand af konservator Axel Christensen, stud. mag. Poul Strømstad og fotograf N. Elswing. Fru Clemmensen har desuden ledet undersøgelser, fotografering og møbleringsplanopmålinger i Christian V IIl’s palæ på Amalienborg efter dronning Alexandrines død og i fru Thyra Leidersdorffs hjem i Allégade 6, Kbh. Stud. mag. P. Strømstad har foretaget en tilsvarende undersøgelse hos oberstinde Emilie Juul, Steenwinkelsvej 12, Kbh. — Bondegårdsundersøgelserne fortsatte i 1953 i Nørrejylland, hvor man berejste det østlige Djursland, Mols og nord og vest herfor sognene mellem linien Århus-Kjellerup i syd og linien Kolind-Hvilsager-Lavrebjerg- Bjerringbro-Lysgård i nord. Desuden foretoges der supplerende undersøgelser i Vestjylland fra Herning-egnen sydvest ud mod Skjern å og langs denne for nøjere at få grænsen mellem nord- og sydjyske stuehusformer fastlagt. Endvidere opmåltes et hus i Himmerland, og der foretoges forskellige besigtigelser i Nørre- og Sønderjylland. Yderligere foretog magister Svend Jespersen og arkitekt Ester Andersen en længere studierejse, bekostet af museet, i Husum-egnen m. fl. st. samt på Sild og Før. Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser udsendte i 1953 spørgeliste nr. 17: Markeder, og spørgeliste nr. 18: Død og begravelse. — Museumsinspektør Ellen Andersen har undersøgt almuetekstiler i Kalundborg museum og bistået ved nyopstillingen af tekstil- og dragtafdelingen. Hun har ligeledes bistået med vejledning ved en påtænkt særudstilling af folkedragter på Vendsyssels Historiske Museum, Hjørring, og har, i forbindelse med udstillingen »Fra Fruerstuen paa Slotte og Herregaarde«, foretaget tekstilundersøgelser på forskellige sjællandske herregårde. — Nationalmuseets Industri- og Arbejderundersøgelser har fortsat indsamlingen af skriftlige beretninger efter retningslinierne fra de foregående år. Filmvirksomheden er blevet udskilt i en særlig afdeling fælles for hele museet under navnet Nationalmuseets Provinsturné. Ud fra de erfaringer, indvundet ved udgivelsen af undersøgelsernes bøger, er der oprettet et fælles forlag for hele museet under navnet Nationalmuseets Publikationsfond. Begge disse foretagender arbejder stadig i snæver tilknytning til Industri- og Arbejderundersøgelserne. Endvidere er ledelsen af Statens Arkiv for Historiske Film og Stemmer overgivet D. Yde-Andersen, således at dette også arbejder i snæver kon-



67takt med Industri- og Arbejderundersøgelserne og Folkemuseet som helhed, hvad der er meget naturligt, da gamle filmoptagelser netop dækker den yngste del af Folkemuseets arbejdsområde. - -  Som led i 3. afd.’s europæiske komparativundersøgelser har cand. mag. Peter Michelsen rejst i to måneder i Alperne og bragt et stort antal fotografier og beskrivelser hjem. Museumsinspektør Holger Rasmussen har opholdt sig i to måneder i den lille calabriske by Sartano (Italien) for at beskrive dens folkekultur og samle genstande ind til museet. — I Borupris skov er opmålingen og undersøgelsen af middelalderagrenc blevet fortsat med en større arbejdsstyrke under ledelse af dr. Steensberg og stud. mag. J .  L . Østergaard Christensen. I Braved skov har dr. Steensberg foretaget forsøg med svedjebrænding og såning af primitive kornsorter ved hjælp af gravestok som led i et større eksperiment i samarbejde med statsgeolog dr. Johs. Iversen, mag. scient. J .  Troels-Smith og med professor Kustaa Vilkuna fra Helsingfors som svedjebrugsekspert. — Gravningerne i landsbyen Store Valby ved Slagelse er bragt til en foreløbig afslutning, idet 5 af byens 17 gårde nu er undersøgt til bunds. I Lj ørring ved Herning har dr. Steensberg udgravet resterne af en skvatmølle, som rimeligvis stammer fra middelalderen.
Arbejdet i museet: Takket være Ny Carlsbergfondet har 3. afdeling i efteråret 1953 modtaget sin mest betydningsfulde tilvækst i en længere årrække. Følgende genstande blev erhvervet: En senbarok glaslysekrone, tidligere på herregården Boller, et par sovsekander af sølv, København 1740, en glaskøler af kgl. Porcelan o. 1785, et krydderifad af sølv, Odense o. 1675, en terrin af sølv, Odense o. 1680—90, et smykkeskrin af sølv, København 1723, et skriveløj af sølv, Ålborg o. 1775, og den kendte Eckernförde vægfontæne med kumme fra 1767, som tidligere var i Ole Olsens samling. I efteråret 1952 købte afdelingen, ligeledes ved Ny Carlsbergfondets bevilling, på en auktion i Hamborg et egetræsskab, skåret og signeret af Bertil Snedker (se > Budstikken« 1953). Som gave fra Deres majestæter Kongen og Dronningen har afdelingen modtaget en samling dragter, som har tilhørt dronning Alexandrine og storhertuginde Anastasia. Man har desuden modtaget møbler og andet inventar fra dødsboerne efter overlæge, dr. med. Fr. Tobiesen og fru dommer M. L. Kali, København. Blandt de øvrige indsamlede og indkøbte ting kan nævnes en del piber o. 1., vinetiketter, skomagerværktøj, xylografværktøj, redskaber til odderfangst, en empire-lysekrone til olie, mosetræsko til en hest samt ca. 70 genstande til den europæiske komparativsamling fra Museum für Völkerkunde i Base,. — Afdelingens tekstilkonser- vatorer konserverer for Viborg museum en dragtsamling fra Marsvinslund. løvrigt har konserveringsanstalten i årets løb fået anskaffet den længe savnede maskinelle hjælp, således at råbearbejdningen af materialerne nu kan foregå mekanisk og meget kostbar arbejdstid indvindes. — Endelig har 3. afd. i år startet udgivelsen af en trykt årbog, »Budstikken«, der foruden en udførlig årsberetning vil bringe artikler fra afdelingens arbejdsområder, som er for specielle til at kunne finde plads i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark«. Dermed er et savn afhjulpet, og Folkemuseets medarbejdere vil få mulighed for at offentliggøre deres undersøgelser på lignende måde, som det sker ved søstermuseerne i Stockholm, Lund, Oslo og Lillehammer.
Samtinger og særudstillinger: I efteråret 1952 afholdtes en udstilling med titlen: »Tobak. Fra Snusdaasc til Cigar«, som besøgtes af o. 56.000 mennesker, og først på året 1953 en vinudstilling med undertitlen: »Fra



68Druen paa Stokken til Vinen i Glasset«, besøgt af o. 35.000. Begge disse udstillinger var arrangeret af mag. art. Hans Lassen. Nationalmuseet og foreningen »Haandarbejdets Fremme« arrangerede april 1953 en udstilling af gamle tekstiler: »Fra Fruerstuen paa Slotte og Herregaarde«, hvorved såvel museumsinspektørerne Ellen Andersen og Tove Glemmen- sen som mag. art. Hans Lassen medvirkede. Udstillingen blev besøgt af o. 23.000 betalende gæster. Der blev optaget o. 300 fotografier med beskrivelser af de vigtigste genstande. I et værelse ved lavssalen har der været skiftende udstillinger under titlen: »Fra Folkemuseets magasiner« (1. Skriftprøver, 2. Agehynder, 3. Mangletræer). — I efteråret er konserveringen og genopstillingen af den gamle panelstue på Tranemosegaard i Brøndbyvester blevet afsluttet, og stuen er overdraget som depositum til »Historisk Selskab for Glostrup og Omegn«, der vil holde den åben et par dage om ugen under navnet: »Sehestedstuen«. — Museumsinspektør Tove Clemmensen har i foråret og sommerens løb ledet nyopstillingen af »Bakkehusets mindestuer«.
Den kongelige Mønt- og Medaille samling.Efter sagens natur har samlingen kun sjældent lejlighed til at foretage undersøgelser i marken. I sommeren 1952 frembød sig en sådan lejlighed, og mag. Hans Stiesdal, dr. Rudi Thomsen og fru Fritze Lindahl foretog prøvegravninger på Hjelm for om muligt at finde spor af de fredløses møntsmedje.Der er i året indkommet 30 fund med 1108 mønter. Det største samlede fund fremkom 6. maj ved udgravning af en byggegrund på Søndre Strandvej 64, Helsingør: 4 guld-, 888 sølvmønter og 2 sølvklumper i rester af en læderpung, antagelig skjult i jorden i 1420-årene. — Den ældste fundne mønt er en guldmønt, stater, fra den britiske konge Tascio- vanus (c. 30 f. G .) ; den fandtes i april 1952 ved gravning i en have i Munke-Bjærgby; den er behandlet af dr. Rudi Thomsen i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark« 1953.Den værdifuldeste erhvervelse var en guldstatcr fra sassaniden Ghos- roes II (590— 628), som købtes med bidrag af Ny Carlsbergfondet.løvrigt henvises til samlingens sædvanlige årsberetning, der udkommer i Nordisk Numismatisk Årsskrift.
F  rilandsmuseet.Museet har i årets løb nedbrudt og hjembragt et vinkelbygget hus fra Dannemarre på Lolland samt et enlænget sjællandsk husmandshus fra Tystrup og et pottemagerhus fra Sorring mellem Aarhus og Silkeborg. Genopførelsen i museumsparken af Sorringhuset er påbegyndt. I huset vil blive installeret et komplet pottemagerværksted som repræsentant for det centrum for glaseret pottemagerarbejde, der i ældre tid har eksisteret i Sorring og de nærmeste landsbyer.Museet har modtaget et ekstraordinært statstilskud på 675.000 kr. til indkøb af 15 ha land til udvidelse af museumsparken mod nord. 
Tøjhusm useet.

Almindeligt museumsarbejde. Ved alle afdelinger er arbejdet med beskrivelse og bearbejdelse af museumsgenstandene fortsat. Vej ledningen »Våbensalen« er udsendt i fornyet og udvidet udgave og samtidigt også



69kommet på engelsk. Museets samling af militære signeter og af pionerredskaber er blevet katalogiseret. Tegnearkivet er delvist omordnet.
Nyerhvervelser. A f håndskydevåben har museet erhvervet 0111kr. 50 stk., mest våben fra vor tid. Blandt de ældre var et par fine flintepisto- ler fra Kronborg geværf abrik med sølvstempler fra 1778. Blankvåben- afdelingen er blevet udvidet med omkring 200 genstande, bl. a. en del franske sabler fra Napoleonstiden. Fra vraget af blokskibet »Indfødsretten« har museet fra dykker Vakl. Jensen købt en 24 punds støbe jernskanon med rappert. Blandt uniformerne er en fra Siam. I ordenssamlingen er bl. a. kommet en række dekorationer, båret af afd. borgmester Ernst Kaper.
Videnskabeligt arbejde. Museumsinspektør, dr. phil. A. Hoff har indsamlet stof til det Støckelske bøssemagerkartotek i England og Skotland og fortsat sine studier over danske 1700-tals skydevåben. Museumsinspektør, mag. art. A. Bruhn Hoffmeyer har fuldført et arbejde om sværd- f egervirksomhed i Danmark gennem 400 år, med fortegnelse over hidtil kendte danske sværdfegere ca. 1500— 1900, og forbereder en publikation af Lebus-hjelmen. Endvidere har hun fortsat sine studier over dansk harniskmagervirksomhed. Museumsinspektør, cand. mag. E. Eriksen har fortsat sine studier over våbenfabrikation på Frederiksværk i det 18. og 19. årh., og påbegyndt indsamlingen af materiale til det middelalderlige artilleris historie i franske biblioteker og samlinger. Museumsinspektør, dr. phil. Martin Ellehauge har publiceret »Danske hæderstegn, uddelt for tjenestetid ved hæren og institutioner tilknyttet denne«. Endvidere arbejder han på de indledende afsnit af en dansk uniformshistorie. Museumsinspektør, cand. mag. F. Askgaard har fortsat sine studier over reglementerede danske skydevåben og er begyndt på undersøgelser af ældre rustkammerinventarer og deres forbindelse med Tøjhusmuseets genstande.
Konservering. Det almindelige konserveringsarbejde er fortsat ved alle afdelingerne. Endvidere er konserveret indsendte våben fra flere provinsmuseer og fra enkelte kirker. På fanekonserveringsatelieret er foruden museets egne genstande bl. a. behandlet faner fra livjægerskytte- selskabet og studenterforeningen.
Konsulentvirksomhed. Foruden at bedømme indleverede genstande har museets personale givet vejledning af forskellig art ved optagelser af films og opførelser af teaterstykker saml ved anden kunstnerisk virksomhed.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg li)52—53.Museets modelsamling er suppleret med en række værdifulde modeller: toldkrydser nr. X X V II, bygget 1890 af skibsbygmester N. F . Hansen, Odense, en af de yngste og største toldkryds jagter, men ellers i alt væsentligt bygget som de øvrige kryds jagter samt skonnertbriggen »Nep- tunus«, der konstrueredes og byggedes i 1843 af skibsbygmester E. P. Bonnesen, København, til Kgl. Færøske og Grønlandske Handel. Da der til begge skibe i museets arkiv forefindes nøjagtige tegninger også til skibenes aptering, er begge modeller udført åbne i den ene side, således at deres hele indretning nøje kan iagttages. Af nyere skibstyper endvidere S/S »Hans Egede«, bygget i 1905 af B. & W . til Grønlands Styrelse som det første stålskib i Grønlandsfarten (skibet krigsforliste i 1942 i fart mellem Grønland og U .S.A.) samt M/S »Axelhus«, der som det første



70containerskib danner epoke i skibsfarten. Museet har endvidere modtaget et større vragfund omfattende en række blokke etc. samt tinfade og tallerkener fra 1600-tallets første halvdel, der stammer fra det danske orlogsskib »Snarensvend«, der efter erobring af svenskerne d. 28. aug. 1658 blev skudt i sænk af de danske kanoner fra Kronborg. Endvidere er erhvervet en jernbeslagen kiste med nyklassiske ornamenter fra Asiatisk Kompagnis fregat »Charlotte Amalie«, kapt. M. W ith, en serie smukke akvareller af skibe fra begyndelsen af 1800-tallet, nogle skitsebøger, der har tilhørt Frederik von Schölten, og som indeholder henved 200 skitser fra 1830-erne fra Dansk Vestindien og fra en verdensomsejling, samt til den nautiske afdeling en håndskreven navigationslærebog sign. Ærøskøbing 1765, et søkortværk over Nord- og Østersøen, udført af Ian Ianszon i 1650-erne, samt en moderne bubble-sekstant.I museets galleri i østfløjen har museet påbegyndt og i det væsentlige gennemført en nyopstilling af afdelingen for 1900-tallets skibstyper med nye teaktræsmontrer, tegnede af arkitekt Tyge Hvass. A f stor betydning for museets arbejde er den faste ansættelse af en konservator og model- bygger.Af publikationer har museet udsendt sin illustrerede årbog 1952.Museumsbesøget omfattede ialt 72191 personer, en stigning i forhold til året forud med 6084.I årets løb er katalogiseret 2200 museumsgenstande og 1284 fotografier; i museets bibliotek er optaget 496 numre. Det tidligere omtalte Søhistoriske kildeindeks er vokset til ca. 43.000 kartotekskort hovedsageligt udskrevne efter arkivalier i Rigsarkivet. Udskrivningen af stikordskort til museets protokoller er fortsat og omfatter nu ca. 48.000 kort.
Forhistorisk Museum, Århus.Udover en lang række undersøgelser over hele den jyske halvø har museet i 1953 ved museumsinspektør Harald Andersen og med deltagelse af studenter fra Århus og Københavns universiteter fortsat undersøgelsen af det store våbenofferfund i Illerup ådal ved Skanderborg. Ved udgravningen, fra begyndelsen af juni til midten af oktober, afdæk- kedes en ny offerplads, hvor bl. a. heste var nedlagt omgivet af et stort antal våben fra slutningen af ældre jernalder. Ved Sjellebro på Djursland fortsattes udgravningen af et oldtidsvejanlæg over Allingå ved museumsassistent T. G. Bibby i juli-august. Øverst lå to plankebyggede veje fra yngre jernalder og derunder to stensatte veje fra ældre jernalder. Nogen sikker tidsbestemmelse af disse fire vejanlæg, der ligger præcis over hinanden, er endnu ikke foretaget. Museumsinspektør Harald Andersen har endvidere i oktober-november fortsat sine undersøgelser ved Lejre på Sjælland af de store skibssætninger og gravpladsen deromkring. Af museets talrige udgravninger skal yderligere fremhæves undersøgelsen af en vikingegrav ved Brandstrup nær Rødkjærsbro med rigt våbenudstyr og hest, samt tre yngre Hedebybrakteater, en grav fra ældre romersk jernalder m. capuansk bronzekasserolle ved Herskind og i en mose ved Mammen en bueard af træ.
Købstadmuseet »Den gamle By«., Århus.I kalenderåret 1952 har museet påbegyndt genrejsningen af huset Sto-regade 2, Aabenraa, hvor der foruden stuer med sønderjysk inventar vil blive indrettet et postkontor og en telegrafekspedition. Det er hensigten



71at holde postkontoret åbent for afsendelse af breve og brevkort i turisttiden. Ved bidrag fra tekstilindustrien er en stampemølle fra Svanninge i Sydfyn erhvervet med genopstilling for pje.I forbindelse med en systematisk gennemgang af amtets kirker har museet modtaget adskilligt ældre inventar som depositum til opbevaring og udstilling og har selv udlånt andet til kirkerne. Mellem erhvervelserne kan desuden fremhæves genstande fra E. M. Dalgas.Sammen med Statsbiblioteket og Århus kommunes biblioteker bar museet foranstaltet en udstilling i rådbusballen, »Det gamle Århus. By og borger i billeder«, der blev besøgt af ca. 30.000. Museets friluftsscene har spillet »Jeppe på Bjerget«.En fyldig redegørelse for museets virksomhed er givet i »Den gamle By«s årbog 1952, til hvilken der henvises.
Odense Bys Museer.

Fyns Stiftsnuiseums oldsagssamling. I det forløbne år er foretaget et antal udgravninger blandt hvilke nævnes 3 gravpladser fra den ældre jernalder: i Haare i Husby sogn med urnegrave og brandpletter fra f ørromersk jernalder, i Favrskov, Gelsted sogn, brandgrave fra romersk jernalder, ved Brockdorff på Hindsholm 3 jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder. Der er ligeledes udgravet flere bopladsgruber fra ældre jernalder, bl. a. ved Holse i Brenderup sogn med bopladskeramik fra før- roinersk jernalder. En publikation af mate rialet fra Fyns jernaldergrave er under forberedelse; heraf vil 1. bind udkomme i 1954. løvrigt er bele oldsagssamlingen bleven omordnet, lokalerne er hovedistandsat, og der er anskaffet nyt inventar.
Det kulturhistoriske museum i Møntestnede. I tekstilafdelingen er der indrettet to nye dragtmontrer og hele samlingen er omordnet.
Landbygningsmuseet »Den fynske Landsby«. Byggearbejderne er fortsat. Der er i det forløbne år opført et birkedommerfængsel fra Liselund ved Revsvindinge og »Væbnergaarden« fra Dalby. Man har for tiden et teglværk fra Bladstrup under opførelse. Museet omfatter nu 17 fynske landbygninger. Der er udgivet en billedbog med fotografier fra museet.
H. C. Andersens Hus. Museets lokaler er istandsat. I forhallen er billetsalget embygget, et nabohus er købt og indrettet til toiletter og lagerrum. Det meget store besøg har nødvendiggjort opsætning af glasruder foran H. C. Andersens møbler, og på 1. sal har man indrettet et rum uden dagslys, i hvilket H. C. Andersens og Vilh. Pedersens originaltegninger er anbragt.Odense Bys Museer bar påbegyndt udgivelsen af »Fynske Minder«, der udkommer som årbog og bringer afhandlinger i tilknytning til de kulturhistoriske samlinger.

Det kongelige Biblioteks Håndskriftsamling.
Nyerhvervelser z Regnskabs- og optegnelsesbog for gårdejer Fr. Jørgensen, Vindeby på Lolland. Lorentz Berteisens stamtavle. Dagbog ført af cand. phil. A. Einar August Simonsen (1809— 1876) på hans rejse til Italien 1835 %—3%i. Oplysninger om Kertemindeslægterne Bager og Hoppensacb samlede af V. Woll, fb. politimester i Kerteminde. Chr. Heil- skov: Herredsfogder i Danmark. II (I-S). 1952. C. Krarup: Anetavle for de fire børn på Bakkegården i Tystrup sogn, 0 . Flakkebjerg herred, Sorø amt. 1950. O. Viggo Philipsen-Prabm: Notarer i København 1634— 1921.



T IJ .  O. Brandorff: Stamtavle over familien Brandorff. Fotostat. Protocol over Forhandlingerne i Baag Herreds Præsteconvent 1834— 1856. 2 optegnelsesbøger af P. Edv. Rasmussen (»Den gamle blaa Bog« o. 1798— o. 1804. — »Den ny blaa Bog« 1805— 1811).
Dansk Folkemindesamlinghar i finansåret 1952—53 modtaget ca. 1800 blade optegnelser og 2600 udklip, der er opklæbet og indordnet i de løbende samlinger. En personlig indsamling af folkeminder er i foråret og sommeren 1953 påbegyndt i Als, Østhimmerland, og nærmeste omegn, ved samlingens assistent, fil. lic. L . Bødker, samt på Færøerne, af mag. art. N. Djurhuus. Bogsamlingen er forøget med 178 bind og 399 hæfter og særtryk, og billedsamlingen med 102 fotografier og andre billeder. Desuden har arkivet modtaget afd. gymnasielærer Per Majgaards, Nakskov, efterladte samlinger til legenes historie, i 24 kapsler, og en samling biographica vedrørende lærer J .  P. Jacobsen i Hjerm. Der er gjort et stort bibliogra- fisk-biografisk arbejde vedrørende E. Tang Kristensens hjemmelsmænd, og i fortsættelse deraf har mag. Hans Ellekilde påbegyndt et kartotek over danske landboer, fortrinsvis i folkemindeoverleveringen. Bødker har arbejdet med en eventyrbibliografi. Sv. Grundtvigs utrykte eventyr er stencileret færdig, og en fotografering af de utrykte islandske eventyr er fortsat. Endelig er der modtaget og i hvert fald delvis besvaret ca. 300 breve og telefoniske forespørgsler.
Stedn a un e u d ua Iget.

Publikationer. Siden beretningen i Fortid og Nutid X V III p. 171 er Danmarks Stednavne nr. 10 Bornholms Stednavne 2. levering udkommet, og der er udsendt en retskrivningsliste »Fortegnelse over Stednavne i Randers Amt«. Danmarks Stednavne nr. 11, Maribo Amts Stednavne, er ved at blive trykt, og udarbejdelsen af manuskript til Svendborg Amts Stednavne er påbegyndt. Der forberedes en udgave af Færøernes stednavne ved mag. art. N. Djurhuus. Retskrivningslister for Aalborg og Aarhus-Skanderborg amter er i arbejde.
Optegnelse af stednavne er foretaget i følgende amter: Svendborg og Odense (af mag. art. J .  Kousgård Sørensen og cand. mag. J .  Grønlund Pedersen), Hjørring (af cand. mag. Arne Nielsen), Randers, Aarhus og Skanderborg (af prof. Kr. Hald og dr. phil. Kr. Møller). Desuden har N. Djurhuus påbegyndt en optegnelse af stednavnene på Færøerne.

Rigsarkiuet.I Rigsarkiuets historiske museum, der stadig er åbent for publikum hver onsdag og søndag kl. 14— 16, har der foruden den sidste år omtalte udstilling af danske adelsbreve været arrangeret endnu en særudstilling, nemlig af gartner-lærebreve fra det 18. århundrede. Denne vil 1. november blive afløst af en særudstilling af minder fra Danmarks gamle kolonier i Indien og kinafarten.I museumssalen er tillige udstillet det eksemplar af den nye grundlov, der umiddelbart efter underskrivelsen den 5. juni blev overdraget Rigsarkivet. Grundloven er slået op på de to sidste sider, så publikum både kan danne sig et indtryk af, hvordan den er trykt, og se kongens og ministeriets underskrift.



ti'.Af vigtigere erhvervelser, der i årets lob udover de sædvanlige afleveringer fra administrationen er tilgået arkivet, er der navnlig grund til at nævne, at man har modtaget sidste del af det store Heg ermann-Lin- 
dencroneske privatarkiv, der dækker flere generationer af slægtens historie og ikke blot er en fortrinlig kilde til denne, men også indeholder oplysninger af stor værdi for danmarkshistorien, således til belysning af krigen 1848—50. Arkivet er indtil videre utilgængeligt.En kilde, der formentlig kan blive af megen betydning for studiet af Danmarks historie under den første verdenskrig, er modtaget med daværende kirkeminister Th. Povlsens forhandlingsprotokoller fra m ini
stermøder 1916— IS (3 bd.). De er dog kun tilgængelige med tilladelse af formanden for Det radikale Venstres folketingsgruppe.Ligeledes som gave har arkivet modtaget kirkehistorikeren H. F . Rør
dams samlinger af exerpter, afskrifter og henvisninger til kilderne til dansk kirkehistorie. De er anbragt i arkivets håndskriftssamling.Den efterhånden temmelig omfattende' samling af arkiver fra mod
standsbevægelsen er blevet forøget med endnu et par private arkiver, og fra Kunstakademiets biblioteker er modtaget en samling arkivalier fra arkitekt F. Meldahl, deriblandt mange tegninger, således til Marmorkirken.De i tidligere årsberetninger omtalte erhvervelser af fotokopier af do
kumenter fra det tidligere tgske udenrigsministerium  nævntes sidste år som afsluttede. Imidlertid viste det sig i foråret, da arkivar, dr. Harald 
Jørgensen aflagde et besøg i London, at der endnu var adskillige dokumenter, der burde sikres for dansk historieforskning. Af disse er nu erhvervet ca. 7.000 sider fotokopier. De vigtigste punkter, som disse belyser, er det skandinaviske samarbejde 1857— 1914 i tysk belysning, opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge 1905 samt endelig begivenhederne omkring krigsudbrudet i august 1914. Blandt dokumenterne herom findes således nogle optegnelser om kravet til Danmark om mineudlægning i Bælterne.Navnlig for personalhistorikere vil del være af interesse, at Rigsarkivet arbejder på at skaffe sig et fuldstændigt eksemplar af folketællingen i Slesvig 1803. Skemaerne fra denne tælling er gennem tiderne blevet splittet, således at størstedelen nu befinder sig i det slesvig-holsten- ske landsarkiv på Gottorp slot, medens andre dele findes i landsarkivet i Åbenrå og atter andre i Rigsarkivet. 1949 fik Rigsarkivet en særlig bevilling, der gjorde det muligt at affotografere dele af materialet på Gottorp. Man lod i første omgang skemaerne fra byerne og amterne Bredsted og Flensborg samt landskabet Eidersted fotografere. Optagelsen fandt sted i Flensborg, men efter filmen blev forstørrelser fremstillet i Rigsarkivets atelier. Disse er nu snart fa rdige og vil inden længe kunne tages i brug på læsesalen. Samtidig med, at forstørrelserne fremstilles, udarbejdes et stedregister til lettelse af benyttelsen, der som bekendt er meget vanskelig på grund af de indviklede jurisdiktionsforhold i hertugdømmerne. I 1952—53 har nye bevillinger gjort det muligt at fortsætte fotograferingen, der dog denne gang er sket i Rigsarkivets atelier, idet landsarkivet på Gottorp har været så imødekommende at udlåne tællingslisterne hertil. Ialt drejer det sig om ca. 5.000 optagelser. Indtil videre kan de sidst optagne films dog ikke gøres tilgængelige for publikum, idet de betragtes som »moderfilms«., d. v. s. som hovedeksemplarer, der for at undgå slid og ødelæggelse ikke må bruges i læseapparater,



74men udelukkende skal anvendes til fremstilling af forstørrelser eller positivfilm til læseapparater.Undersøgelser, der af Videnskabernes Selskabs Arkivkoinniission er foretaget på de holstenske godser Sierhagen og Nehmten, viste, at der her findes værdifulde samlinger af arkivalier tilhørende familien Pies
sen. På Nehmten fandt man således overpræsident Carl Scheel-Plessens (død 1892) arkiv, som man hidtil havde anset for tabt. I dette findes et betydningsfuldt materiale til belysning af politiken i årene 1863—64, heriblandt adskillige breve fra medlemmer af det danske kongehus og danske politikere.De øvrige Plessen’ske papirer går tilbage til år 1790. De ældste dele, fra den tid, da familien spillede sin store rolle i dansk politik, vil måske kunne belyse mange punkter i dansk inden- og udenrigspolitik klarere end de hidtil kendte kilder. Også disse papirer har været indlånt til fotografering lier, og de ældre dele er tilgængelige.Blandt de ordningsarbejder, der er tilendebragt i det forløbne år, må nævnes, at registraturen til folketingsmand Christen Bergs og hustrus 
arkin er skrevet færdig. Dette omfatter 42 pakker, hvoraf de 19 indeholder breve. Registreret er ligeledes politikeren Sigurd Bergs arkiv, hvoraf 1.1 pk. med breve. Endvidere er politikeren J .  Christmas Møllers arkiv blevet ordnet og en registratur udarbejdet. Intet af disse tre arkiver er dog endnu almindeligt tilgængeligt. En registratur er fremdeles udarbejdet til højskoleforstander Th. Bredsdorffs  arkiv, medens fortegnelsen over de ældre arkiver fra Holsteinborg er blevet revideret.En revision har ligeledes fundet sted af en række ældre arkivfonds, og delvis er helt nye registraturer udarbejdet. Dette gælder således rente
kammerets arkiv 1841— 48, postpensionskassen, de sønderborgske og 
nordborgske hertugers arkiver, overhofmarskallatet, hoffourerkontoret og ordenskapitlets arkiver, ligesom de normale afleveringer fra administrationen er indordnet og registreret.Af Rigsarkivets kortsamling er størstedelen flyttet til de nye stålskabe, der omtaltes i »Fortid og Nutid« sidste år. Samtidig er registraturen blevet revideret.Der er udkommet et nyt bind i serien af vejledende arkiuregistraturer, nemlig: IX  »Privatarkiver I860— 1800« ved arkivar Henny Glarbo. Inden længe vil der udkomme et nyt bind i serien »Fra Rigsarkivets sam
linger«, nemlig: »Danske adelsbreve fra tiden indtil 1660« ved arkivar, dr. phil. Erik Kroman.Det fotografiske atelier har fortsat de tidligere omtalte store fotograferinger for det norske riksarkiv, sidst krigskancelliets ekstrakter af refererede sager 1703—-63. Til svenske arkiver har man bl. a. filmet skånske toldregnskaber fra det 16. og 17. århundrede.En række danske kommunebiblioteker og nogle private har fået mikrofilmsoptagelser af folketællingslister, matrikler og andre arkivalier fra deres hjemegn. Disse film er ret billige — 20-30 øre pr. optagelse, der kan rumme en dobbeltside — og filmen kan læses ved hjælp af et almindeligt lysbilledapparat eller båndfilmsapparat, som de fleste skoler efterhånden er i besiddelse af. Der åbner sig herved nye muligheder for lokalhistorikerne.I forbindelse med fotograferingen for den amerikanske mormonkirke har Rigsarkivet modtaget tre moderne, amerikanske læseapparater til



romikrofilm. Så snart disse er ombygget til dansk strømstyrke, er det hensigten, at det nu forhåndenværende antal apparater skal fordeles mellem Rigsarkivet og landsarkiverne i København og Viborg, og at man derefter skal begynde at anvende den ret betydelige samling film af folketællinger, skifter og kirkebøger, som Rigsarkivet råder over. Landsarkiverne skal have film af folketællingerne indtil I860 fra de områder af landet, de dækker, medens filmoptagelserne af landsarkivernes skifter og kirkebøger indtil ca. 1860 skal stilles til rådighed for de besøgende på Rigsarkivets læsesal. Man håber, at dette vil blive en væsentlig lettelse for slægtsforskere og andre, der er interesserede i disse meget benyttede arkivalier.
Landsarkivet for Sjælland m. m. i året 1952.Antallet af besøgende på læsesalen var 5433, og der blev til brug fordisse fremdraget 37846 bd., pkr. og læg arkivalier, deraf 31320 kirkebøger (for 1951 var de tilsvarende tal 5570, 40056 og 32894). De i årets løb modtagne afleveringer omfattede 2146 bd., 562 pkr. og 194 læg. Deriblandt var afleveringer fra dommerne i Præstø (skøde- og pantebø- ger 1845— 1901 m. v.) samt i Kronborg vestre birk, Kalundborg og Stege (hovedsagelig foged-, auktions- og regnskabssager fra tiden før 1919, da retsreformen trådte i kraft), politimestrene i Storehedinge (politiforvaltningsarkivalier m. m. 1783— 1922), Næstved (bl. a. en borgerskabsbog 1730— 1887), Slagelse, Ringsted og Nakskov (flygtningearkivalier), stadslægen i København (omtrent 1600 jordemoderprolokoller fra tiden 1861— 1943), Maribo amtstue (hovedbøger m. m. 1895— 1908), Korsør toldkammer (regnskabs- og korrespondancesager 1778— 1899), Sjællands stiftsskriverembede (korrespondance og regnskabssager m. m. 1882— 1950) samt sognepræsterne ved Vor Frelsers, Aldersro og Sundby kirker i København og Brønshøj-Rødovre, Vallensved, St. Jørgensbjerg, Raklev og Radsted pastorater. En større aflevering af godsarkivalier, for en stor del fra 17. og 18. årh., modloges fra Højbygaard-Lungholm på Lolland, og administrationen for Ringsted Kloster afleverede godsarkivet, der henlå i et skovfogedhus i Møl leskoven ved Store Mcrløse. Overlægen ved Søllerød sanatorium deponerede en større samling journalsager og films. Hertil kommer en række små afleveringer og gaver, bl. a. fra Nationalmuseet en stolestadebog for Vordingborg kirke 1756 ff. Samtlige afleveringer fyldte rundt regnet 100 hyldemeter. Herved er pladsmanglen i magasinbygningen naturligvis blevet stadig mere generende, og det har været forbundet med store vanskeligheder at få de modtagne arkivalier anbragt på deres naturlige plads. Man har søgt at råde bod på pladsvanskelighederne ved store omflytninger, navnlig i nederste etage, ved ompakning af amtsarkivernes journalsager med bort- fjernelse af ligegyldige tryksager og ubeskrevet papir og ved kassation af værdiløse arkivalier (også i de lokale embedsarkiver). — En række arkiver har været genstand for ordningsarbejder, således Københavns, Holbæk og Sorø amtsarkiver, Københavns stadslæges arkiv, Ringsted klosters og Dragsholms godsarkiver, og der blev skrevet nye skilte og rygtitler bl. a. til Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. En gennemgribende omordning og nykatalogisering af håndbiblioteket blev påbegyndt og for en stor del gennemført, og udarbejdelsen af registre til fæste-, skifte- og notarialprotokoller blev fortsat.
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Landsarkivet for Fyn.Å. Benyttelse: Landsarkivet har i 1952 haft et besøg på 2435 (1951: 2458), og der er på læsesalen benyttet 13315 bd. og pakker arkivalier (1951: 18730).
B. Afleveringer: Fra Matrikelsarkivet: matrikelsekstrakter 1841 for Vends og Baag herreder. Desuden normale afleveringer fra en række dommere m. fl. embedsmænd.C. Deposita: Fra Landsarkivet for Nørrejylland: forskellige skrivelser i afskrift om konfirmationsforberedelsen i Avnslev-Bovense 1860 (af Endrupholm godsarkiv) og 4 breve til pastor Mau i Skellerup. — Fra Odense Bys offentlige Samlinger: Odense snedkerlavs protokol 1749— 1830. — Fra Broholm gods’ nyere godsarkivalier, især regnskaber, ialt 340 bd. og 76 pakker.
D. Gaver: Fra husejer Ludvig Schroll, Nybølle, Hillerslev sogn: diverse dokumenter vedrørende Møllemosegaard, Hillerslev sogn, 1823— 82. — Fra husejer Hans Larsen, Odense: optegnelser om H. C. Andersens mødrene slægt. Hvis giverens resultater er rigtige, kan digterens mødrene slægt nu føres betydeligt længere tilbage, end man hidtil har kunnet. — Fra Faaborg byhistoriske Arkiv: Statistiske optegnelser vedrørende Ny- bøllegaard 1871— 1916 og Den fynske landmandsforenings forhandlingsprotokol 1877—79. — Fra slagtersvend Karl Evald Egelykke, N. Lyn- delse: Søbysøgaard fæsteprotokoller 1677— 1888, 2. bd., hvortil Landsarkivet har påbegyndt udarbejdelsen af et register. — Fra frøkenerne Hofman-Bang, Hofmansgave: Hofmansgave ældre godsarkiv og en række privatarkivalier hidrørende fra familien Hofman-Bang, ialt 54 bd. og 116 pakker. En udførlig registratur er udarbejdet af landsarkivar Hatt på foranledning af Videnskabernes Selskabs arkivkommission. Fra benyttelse er indtil 1970 undtaget privatbreve, der er yngre end 1870. O ffentliggørelse af nogen som helst part af de af frøkenerne Hofman-Bang skænkede arkivalier må i givernes levetid kun finde sted med deres samtykke.
E. Ordnings- og registreringsarbejder: Arbejdet med delvis omordning og omregistrering af retsbetjent- og rådstuearkiverne er fortsat. Fuldendt er ordning og registrering af 2 omfangsrige arkiver, Odense byfogedarkiv og Odense magistrats arkiv. — Der er udarbejdet alfabetisk seddelregister over vielser og dødsfald i Odense St. Knuds kirkebog 1831— 91. Arbejdet er udført ved Fængselsvæsenets hjælp, men derefter gået i stå på grund af mangel på egnet arbejdskraft. Det håbes dog genoptaget. — Der er renskrevet register til Nyborg amtstues fæsteprotokol 1682— 1764 og register til Svendborg amts landvæsenskommissionsprotokoller 1768— 1839. — Landsarkivet har i længere tid arbejdet på at ordne de sedler, hvorpå de forskellige skifte- og fæsteprotokoller er blevet registreret, til et stort personalhistorisk register. Arbejdet udføres af henviste kontorister, men vil antagelig vare flere år endnu.
F. Kassationer: I Odense byfogedarkiv er kasseret 8Vi hyldemeter.
G. Forskelligt: I magasinet er i sommeren 1953 blevet installeret fjernvarme.

Landsarkivet for Nørrejylland.Landsarkivet har i 1952 haft et besøg på 3529 (1951: 3804), og der er på læsesalen benyttet 35936 bind og pakker arkivalier (1951: 39594). A f afleveringer har landsarkivet bl. a. modtaget Viborg og Ribe bispe-



77arkiver samt Ribe stiftsøvrighedsarkiv ca. 1840— 1900, således at arkivet nu har bispe- og stiftsøvrighedsarkiverne indtil 1900. Det er meningen i de kommende år at hjemkalde alle præste- og provstearkiverne til ca. 1920 (kirkebøgerne endda senere), og en del af sognepræsterne og provsterne i den nordligste del af Ålborg stift har afleveret deres arkiver i det forløbne år. I forbindelse med indkaldelsen af præstearki- verne er sognepræsterne blevet anmodet om oplysninger om arkivernes opbevaringsforhold, libri datici o. 1., hovedministerialbøger og ikke-afleverede kontraministerialbøger. Også kirkeinspektionsarkiverne til 1900 eller 1915 er blevet hjemkaldt og er modtaget fra Viborg Søndre sogn, Århus domsogn, Ålborg Budolfi, Sæby, Ringkøbing, Løgstør, Æbeltoft, Hobro og Skanderborg. Skolearkivalier er indsendt fra Viborg katedralskole og Randers statsskole, og rådstuearkiverne fra Nibe, Thisted, Hjørring og Grenå er blevet afleveret indtil ca. 1900. Skovriderarkiverne er blevet indkaldt, men afleveringen foregår ret langsomt, og der er foreløbig kun modtaget arkivalier fra Feldborg, Silkeborg, Randbøl og Viborg. Havneudvalgene i hele Nørrejylland er blevet anmodet om at aflevere deres ældre arkivalier, og en del af disse er allerede modtaget. Ligesom i de tidligere år er der arbejdet på at få sikret hospitalsarkiverne, og arkivet fra Kolding hospital er blevet overført til landsarkivet. Fra Fødselsanstalten i Jylland, Århus, er der kommet et stort antal jordemoderprotokoller. Fra Nationalmuseet er modtaget protokol med lensbrev og jordebog samt synsforretning for friherskabet Lindenborg 1688 og fra Viborg Stifts Museum forskellige dokumenter vedrørende Viborg snedkerlav og Viborg tømrer- og murerlav. Museet i Ålborg har afleveret kopibog for Skivehus 1788—94 og museet i Als en hovedbog for Visborggård. Fra private er bl. a. modtaget: Lærer Fiil Pedersen, Vor- ning: Fattigprotokol for Ørum, Viskum og Vejrum sogne 1731— 1803, P. Christensen, Idum: Oversigt over H jerm-Gimsing kirkebog 1689— 1808, kammerherre C. v. Folsach, Gessinggård: 3 protokoller vedrørende Gessinggård (deriblandt fæsteprotokol 1719— 1800) og en protokol vedrørende Ristrup, C. J .  Pape, Fannerup: Arkivalier fra Randrup og proprietær Madsen: Endrupholm godsarkiv, overretssagfører Hove: Kolding sydbaner i likvidation, P. Jensen: Viborg: Manuskripter til to artikler »Hjallerup Marked« og »De brogede Heste i Vendsyssel«, fhv. højskoleforstander F. Elle Jensen: Elevsange fra Skals højskole.
Registreringen, både af de tidligere afleverede og de nylig afleverede arkivalier, er skredet så vidt frem, at den dag ikke vil være fjern, da alle landsarkivets arkivalier er ordnet og registreret. Skønt det har været muligt at skaffe plads til en del arkivalier, er der kun en forsvindende del af de aflevcringspligtige sager, landsarkivet har kunnet tage hjem. Opbevaringsforholdene ude omkring er ganske utilfredsstillende; alt for mange historiske kilder går på denne måde tabt for fremtidens historikere, alt for meget nyere materiale unddrages forskningen. Der er nu gået mere end 50 år, siden et forslag om en ny magasinbygning i Viborg blev optaget på finanslovforslaget. Nu kan og må den sag, da dette forslag bliver til virkelighed, ikke være fjern.

Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.Landsarkivet har modtaget de grundbdger og grundakter fra Røddingretskreds, der fandtes i det nu ophævede kontor i Ribe, så at alle grundbogssagerne fra Rødding retskreds nu findes i landsarkivet. For tiden er



ISman ved at indsamle præsteembedernes arkivalier fra tiden ca. 1870 - 1920. Efter at likvidationen af »Kreditanstalt Vogelgesang« og »Höfeve.?- waltungsgescllschaft« nu omtrent er afsluttet, har landsarkivet modtaget disse arkiver.Af gaver og deposita, der er modtaget, kan nævnes: afdøde fhv. folketingsmand M. K. Grams efterladte papirer, breve til pastor M. Mørk Hansen, Vonsild, foræret af Mørk Hansens siden afdøde datter, fru Elise W yff, Vonsild, kommunearkivalier fra tysk tid fra Agerskov og Rangstrup kommuner, nogle grandesager fra Bønderby og Øster-Gasse, udskiftningssager fra Risjarup, Barsmark og Dyndved, og skolekrøniker fra Øster-Terp, Foverup og Korup.Registre til Åbenrå kirkebøger fra tiden før 1763 og til personregistrene for Åbenrå 1874— 1959 er for tiden under udarbejdelse. Registre til Tønder amts skyld- og panteprotokoller bliver nu renskrevne. Register til skyld- og panteprotokollerne for Rise og Sønder-Rangstrup herreder er udarbejdet, men ikke renskrevet. Endvidere arbejdes der for tiden på udarbejdelse af register til Slogs herreds kontraktprotokoller.
Erlwerusarkiuet i Århus.Afleveringerne til Erhvervsarkivet har i det forløbne år omfattet ca. 6.099 bd. og pkr. Heraf udgør alene Fyens DiscontoKasses arkiv ca. 2.799 bd. og pkr., der går tilbage til bankens stiftelse i 1846 som vor aridste private bank og går ned til 1932; i fremtiden vil der finde årlige afleveringer sted, således at der i bankens eget arkiv kun bevares arkivalier 29 år tilbage. Arkivet er bevaret så godt som intakt gennem hele perioden og har sammenlignet med andre provinsbankers arkiver sin særlige værdi, fordi banken i mange retninger har virket som en fynsk hovedbank, hvorfor dens arkiv i vid udstrækning også belyser andre fynske pengeinstitutters udvikling. Discontokassen har som de fleste andre banker i forskellige perioder administreret større og mindre erhvervsvirksomheder, hvis arkivalier indgår i afleveringen. Blandt de vigtigste kan nævnes Den jydsk-fyenske jernbane og A/S Sjørring sø, der forestod det store udtørringsarbejde i Ty og sammenhængende dermed drev de på de udtørrede søarealer beliggende gårde. I tilknytning til afleveringen har banken endvidere overdraget Erhvervsarkivet en meget betydelig samling af trykte bank- og sparekasseregnskaber. Med hensyn til tilgængeligheden er fastsat, at arkivet indtil år 1999 er tilgængeligt for den historiske og økonomiske videnskab, når der på tilfredsstillende måde over for Erhvervsarkivet redegøres for studiernes formål, ved personalhistoriske undersøgelser skal bankens tilladelse dog altid først indhentes, ligesom denne under alle forhold kræves, hvis der ønskes adgang til arkivalier fra tiden efter år 1999.Af organisationsarkiver er modtaget fra Foreningen af danske tra1- lasthandlerforeninger: Trælastbranchens sekretariat, 1942—59, der under 2. verdenskrig og i tiden derefter forestod fordelingen af de sparsomme træindkøb ud over landet, desuden Det danske hedeselskab, 1866 — 1932, hvis arkiv, der her kun omfatter hovedkontoret i Viborg, på sit specielle område udmærket supplerer Det kongelige danske landhusholdningsselskab, der blev afleveret i 1959 og Foreningen af jyske landboforeningers, afleveret 1948. Det er værd at fremhæve, at disse arkiver, foruden deres landbrugshistoriske stof, rummer righoldigt materiale til dansk personalhistorie. Blandt de afleverede industriarkiver kan nævnes



79Fåborg jernstøberi og maskinfabrik, 1870— 1947, og A/S Titans brevarkiv, 1936—45. Det sidstnævnte, der for de 10 år tæller ca. 1.350 pkr., vil blive et typisk eksempel på de enorme rækker af arkivalier, som en moderne virksomhed producerer. A f større handelsarkiver er modtaget Brdr. Vorbeck’s klædehandel, Århus, 1935—51, der giver et udmærket billede af de vanskeligheder, denne branche hadve at kæmpe med under 2. verdenskrig. Foruden disse større arkiver er modtaget et meget betydeligt antal mindre fra det 18., 19. og 20. århundrede, heriblandt særlig fra Rudkøbing, Kolding, Fredericia, Vejle, Skanderborg, Odder, Lysgård-Hids herreder og Løgstør, endelig har Provinshandelskammeret foretaget sin årlige aflevering. Lidt uden for de sædvanlige grupper står i år elselskabet ARK E, 1919—49, på grundlag af hvis papirer det vil være muligt at skildre elektricitetens sejrsgang på landet (her Djursland) i løbet af 1920’erne, og begyndelsen af 30’erne.Foruden almindelige registreringsarbejder er udarbejdelsen af brevskriverfortegnelsen til Jacob Holm & Sønners arkiv blevet fortsat, det samme gælder det personalhistoriske indeks over personer med tilknytning til erhvervslivet, der har været omtalt i dagspressen. Håndbibliotekets bogbestand er i årets løb forøget med 1.596 bind.Arkivets årsskrift »Erhvervshistorisk årbog«, indeholdt i 1952 to afhandlinger af arkivar Vagn Dybdahl: Et dansk handelshus i Australien, Melchior & Go. 1853—62, og Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen; af arkivar Finn H. Lauridsen: Af Limfjordhandelens historie. Aggerkanal og Doverodde. Alle tre arbejder bygger på samlinger i Erhvervsarkivet. Desuden var optaget en mindre, svensk, arkivteknisk artikel af Nils H j. Holmberg: Några reflexioner rörande industrirationalisering och arkiv. Endelig afsluttedes Luis Bramsens erindringer, der blev påbegyndt i 1951. — Statens almindelige videnskabsfond har i foråret tildelt Erhvervsarkivet en toårig bevilling på i alt 31.200 kr. til en politisk-videnskabelig og historisk undersøgelse af handelens forhold til det øvrige samfund og en sociologisk-historisk undersøgelse af handelsstandens rekruttering og tilvækst, begge i perioden 1814— 1914.



Anmeldelser
Danske oldsager.

D anske Oldsager, udgivet af N ationalm useets em bedsm æ nd u nder red ak tio n  
af T herkel M athiassen. II Y ngre S tenalder, af P. V. Glob. G yldendal 
1952. 139 s., 70 tavler.Efter fire års tavshed er det stort anlagte værk »Danske Oldsager« med eet ryk kommet gennem både sten- og bronzealder. Med tre bind på to år er man nu lige så langt, som det svenske »Minnen från vår forntid« nåede i 1917. Med bøgerne om Danmarks stenalder er i hvert fald de afsnit af oldtiden behandlet, hvor fremskridt og landvinding inden for nordisk arkæologi har gjort den gamle »Ordning af Danmarks Oldsager« håbløst forældet.Det nye værks plan og betydning er allerede omtalt her i Fortid og Nutid ved første binds fremkomst (XVIII, s. 48). Man kan derfor springe lige til de mere specielle dele af bind nr. to, omhandlende yngre stenalder og forfattet af professor P. V. Glob. Hvor Sophus Müller i 1888 (da første del af »Ordning« udkom) kunne nøjes med een periode, arbejder man i dag med tre store tidsafsnit (tidlig-, mellem- og sen-neolitisk tid efter den nye terminologi, som hurtigt er ved at blive almindelig i Norden), samtidig med at der må tages hensyn til forskellige kulturer. På sidstnævnte felt ser man klarest, hvor betydelige resultater, stenalderforskningen kan fremvise i det forløbne halve århundrede. I dag kan man skelne forskellige folkestammer og kulturer i stenalderens Danmark; den senest erkendte (ganske vist endnu ikke almindeligt anerkendte) kultur er den såkaldte grubekeramiske, som lige er nået at komme med i det nye bind (jfr. litteraturoversigten 1949— 52, s. 27). Man kan sige, at det nu er studiet af disse kulturgrupper, som er afgørende inden for stenalderforskningen. Derfor er opgaven at skulle behandle stenalderens oldsagstyper alene som enkeltstykker langt fra så let, hvis man samtidig skal give et billede af, hvilke former der var i brug inden for de enkelte hovedafsnit. Løsningen af en sådan opgave kan næppe gøres på anden måde, end forf. har valgt, selv om man herved kommer til at gå for let hen over, at de gamle, mesolitiske jægerkulturer eksisterede temmelig længe side om side med de nye bondesamfund, og at flere oldsagstyper hos de førstnævnte antagelig først kommer i brug i tidlig-neolitisk tid og under påvirkning af de indvandrende stammer. Af den grund havde det nok også været klarere, om forf. havde valgt en betegnelse for den tidlig-neolitiske bondekultur — det nu oftest anvendte navn »tragtbægerkultur« synes omhyggeligt undgået — ; en henvisning til »tidlig-neolitisk tid «s former og typer kan jo lige så vel gælde mesolitiske kulturer som neolitiske, selv om der i det nye værk kun er ment de sidstnævnte. I mellem-neolitisk tid er der derimod tydeligt skelnet mellem jættestuekultur, stridsøksekulturer etc.I DO II (som værkets officielle forkortelse er) er ikke færre end 637 stykker beskrevet og afbildet — og afbildet på ganske udmærket måde. I sammenligning med værkets første bind er der taget forholdsvis mere med, d. v. s. ofte flere varianter af samme type. Nu vil det i det uendelige kunne drøftes, om udvalget er det rigtige; men en sådan diskussion



81ville være ganske forfejlet. Værket henvender sig jo først og fremmest til de mange museumsfolk og interesserede i både ind- og udland, der ikke har selve materialet (i original eller som billeder) til rådighed. Og her er det væsentligt, at alle vigtigere typer er kommet med, og at der er givet eksempler på mange typers variationsmuligheder. Bogen har vundet betydeligt i værdi ved at gå uden for de noget skematiske retningslinier, der kan lægges med et materiale fra f. eks. ældre stenalder. Mange oldsager her i 2. bind publiceres tilmed for første gang; af fordele iøvrigt kan nævnes, at de fleste stridsøkser afbildes fra to sider, hvorved man får et langt bedre indtryk af de enkelte former. Kortet og listen over Danmarks amts- og herredsinddeling vil ikke mindst glæde udenlandske læsere.Efter værkets plan gives der som indledning og forud for hvert afsnit en kort karakteristik af almindelige problemer og af de enkelte kulturer. Både her og andetsteds i bogen er udtrykt forskellige opfattelser af stor interesse, enten fordi de er nye eller er tamkt som led i aktuelle diskussioner. På det punkt forekommer hele behandlingen dog så kortfattet, at man ikke altid er klar over forf.’s mening. Særlig gælder det afsnittet, der indleder tidlig-neolitisk tid. Her regner Cdob både med indvandring fra sydøst og sydvest; det ville være af største interesse at få at vide, med hvilken begrundelse f. eks. de ældste, fladbundede tragtbægre (A- typen efter Aarbøger 1947) henføres til vestlige forbindelser, og hvorledes Glob nu forestiller sig tragtbægerkultur og enkeltgravskultur i relation til hinanden (en forsigtigt nævnt mulighed (Aarb. 1944, s. 239) fremsættes nu uden forbehold). Man må håbe, at forf. snart vil få lejlighed til at tage disse vigtige problemer op i sammenhæng.Indledningen til stridsøksekulturerne er betydeligt klarere, men her er man også inden for forf.’s speciale. Men man må stadig være opmærksom på, at den meget knappe form ofte bliver skyld i, at problemer, som i høj grad er under debat, fremsættes som løste. Men fælles for de omtalte afsnit er den interesse, de vækker. Fra en selvstændigt arbejdende forsker vil man vente et personligt farvel indlæg; det er netop, hvad vi har fået.Detailler er der kun lidt grund til at beskæftige sig med i en så kortfattet omtale. Som lidt væsentligere indvending må anføres, at der blandt de grubekeramiske sager er kommet nogle typer med, som næppe hører hjemme her (bl. a. benpilen 315 og de tandede flintspvd 320— 21): og mon ikke 543 hører til i mellem-neolitisk tragtbægerkultur? Men sådanne enkeltheder influerer ikke på helhedsbilledet: II bind af Danske Oldsager er et værk, som både forfatter og dansk arkæologi har ære af.
D anm arks Bronzealder. I l l  Sam lede Fund fra den yngre B ronzealder. IV 

D anm arks K ultur i den yngre B ronzealder, af H. C. Broholm . 1946 og 
1949. Nyt N ordisk  Forlag. 283 og 333 s.

D anske Oldsager, udgivet af N ationalm useets em bedsm æ nd u n d er redak tion  
af T herkel M athiassen. III Æ ldre B ronzealder og IV Yngre B ronzealder, 
af H. C. B roholm . 1952 og 1953. G yldendal. 65 s. med 50 tav ler og 104 s. 
m ed 74 tav ler.I løbet af en halv snes år har H. C. Broholm udsendt seks bøger om Danmarks bronzealder, det store fire binds værk og nu senest to dele af »Danske Oldsager«. De første to bøger i denne imponerende samling har



82allerede været gjort til genstand lor omtale her i Fortid og Nutid (XVI, s. 302 0 7 ). Hele resten kan bedst præsenteres for tidsskriftets læsere under eet.Ganske naturligt samler interessen sig her om de to bind af storværket »Danmarks Bronzealder«. De behandler hele yngre bronzealder og danner en direkte fortsættelse af bind I— II. Tilrettelæggelsen er naturligt nok den samme: i bind III gives en katalogagtig fortegnelse over hele materialet, først gravene, saa alle lurfund, dernæst andre fund fra mark og mose med særlige kapitler om guldskåle og andre guldsager. Inden for hvert afsnit er stoffet delt efter perioder, idet en række gravfund dog har måttet samles under fad lesbetegnelsen yngre bronzealder. Udstyr og opsætning svarer også til værkets første bind, så hvad der i omtale af dem er blevet sagt om smukt arbejde og mange gode billeder, har også gyldighed nu: bøgerne er virkelig statelige og fint udstyrede.Fundstoffet er imponerende; der er fra yngre bronzealder bevaret næsten 2300 gravfund og mere end 300 depoter. Medens de fleste grave er behandlet i dr. Broholms disputats (Aarbøger 1933), har det andet materiale nyhedens interesse i den forstand, at det ikke tidligere har været fremlagt samlet. Denne del er afgjort værdifuld, så meget mere som adskillige fund afbildes fuldstændigt, d. v. s. også med deres tilsyneladende ubetydelige bestanddele. Det må i det hele betegnes som en stor fordel, at det har været muligt at illustrere bøgerne så rigeligt, (selv om det vel ikke var strengt nødvendigt at gentage så mange billeder fra III til IV bind).I bind IV følger så den sammenfattende behandling, en gennemgang af gravskikke og oldsagsformer, taget type for type og periode for periode. Under eet behandles keramikken fra grave, materialet fra bopladserne og i særlige afsnit lurer, guldkar og indførte bronzer. Endelig følger kapitler om de kronologiske forhold og om landets bebyggelse.Spørger man nu efter, hvilke resultater og nye opfattelser, dr. Broholms fortsatte studier over yngre bronzealder munder ud i, kan svaret blive vanskeligt nok. De absolutte årstal er bragt mere i overensstemmelse med tendensen i f. eks. adskillige svenske og tyske arbejder, men på de fleste andre punkter ligger bind IV så nær op ad forf.’s 1G år ældre disputats, som om intet væsentligt var hændt inden for bronzealderforskningen i den mellemliggende tid. Omtalen af nye fund giver naturligvis andre detailler, men helheden er der praktisk talt ikke rørt ved. Det betyder dog ikke, at det nye vau’k er uden betydning for dem, der herhjemme interesserer sig for nordisk arkæologi. Det kan tværtimod være en fordel med en sådan bred, almindelig oversigt over fundstoffet og de enkelte oldsagsformer. Enkelte kapitler må dog fremhæves, således det fyldige afsnit om vore lurer, hvor man får en udmærket og å jour ført oversigt, d. v. s. med de nye undersøgelser, der er beskrevet i den samtidig udsendte monografi (The Lures of the Bronze Age, se litteraturoversigten s. 28 ff.) .De to nye bind af DO (Danske Oldsager) kan nævnes sammen med det lige omtalte DB (Danmarks Bronzealder), fordi de på mange måder ligner hinanden. Anderledes var det heller ikke at vente, når samme forfatter skulle tage sig af dem og så hurtigt efter udsendelsen af DB. DO III og IV behandler for henholdsvis addre og yngre bronzealder materialet nogenlunde efter de retningslinier, som blev udstukket med det første stenalderbind i rækken: hovedvægten er lagt på afbildning af typerne og en kort ledsage-tekst til hver. Som indledning og foran hvert



83større afsnit får man kortfattede, almindelige betragtninger over kulturforhold etc. Begge bind er rigt illustrerede og giver for historisk og arkæologisk interesserede læsere en udmærket oversigt over den rige og på mange måder mærkelige bronzealderkultur. De vil her kunne anbefales, så meget mere som billedmaterialet er ordnet nok så overskueligt som i DB. Der kan endda peges på, at det er lykkedes at få nogle nye ting med i DO; i den store sammenhæng betyder de knap så meget, men de viser bl. a. at der ikke er tale om ren mekanisk omarbejdelse af DB.Dr. Broholm beklager sig (DB IV, s. 8» over, at tyske og polske publikationer om bronzealder er »i det hele taget baadc ufuldstændige og ufyldestgørende«. Men hvad skal tyske, polske og alle andre forskere stille op med et fundmateriale, der er beskrevet som i DB. Allerede ved omtale af bind I (f. eks. Fortid og Nutid XVI, 306) blev der peget på, at beskrivelser af de enkelte oldsager var holdt i så almindelige vendinger, at de store fundlister - - halvdelen af del samlede værk — ikke kunne anvendes til videre studier. Desvaure er der ikke sket nogen forandring fra DB I til DB III. Vi har i forvejen en trykt liste over de fleste yngre bronzealders gravfund (Aarb. 1933), men denne er, så mærkeligt det end lyder, i adskillige tilfælde mere anvendelig, fordi der ofte henvises til bestemte typer i (len gamle »Ordning«. Ved de nye lister i DB er alle disse henvisninger omhyggeligt pillet ud og erstattet med ofte uklare beskrivelser. Der er tilfælde, hvor oldsager af forskellig type nu beskrives med samme, lidet sigende vendinger (sammenlign f. eks. DB III, nr. 1937 og 1947 med Aarb. 1933, n r .'1226 og 1233)'. Når der ofres så meget på trykning af den slags fundlister, må meningen vel være, at materialet skal fremlægges for videnskabeligt arbejdende kolleger.Den foreliggende litteratur synes kun udnyttet i ringe omfang. F. eks. kan en gennemgang af Vcdels to Born holms-publikationer ikke blot forøge dr. Broholms lister med daterbare fund, men rette en del af de unøjagtigheder, der har indsneget sig her; (det er nemlig ikke ligegyldigt, om et fund stammer fra en brandplet eller en urnebrandgrube, og om det er fundet i høj eller røse). — Og hvor er apoteker Helweg Mik- kelsens udgravning fra Sarup henne, med den mærkelige grav, hvor de brændte ben lå i en beholder, som var prydet med påklistrede stykker birkebark (Hist. Aarb. Fyns Stift 1939; Fortid og Nutid XIV , 48)?A propos foreliggende litteratur: hvorledes kan det stadig siges, at ligbrænding først i slutningen af III periode trænger frem i Danmark (DO III, s. 8 og 9), når der er gjort opmærksom på (Fortid og Nutid XV I, 396), at (len i følge det af dr. Broholm selv fremlagte materiale allerede kendes i ca. 25 till ælde i periode II?At man i flere tilfælde ikke er helt enig med forf. i dateringen af fund og typer, er en anden sag, for her er man inde på områder, hvor sagerne kan diskuteres. Dog ville man gerne have haft en redegørelse for de principper, fundene fra per. V og VI er fordelt efter. — Hvad der ikke så let kan diskuteres på samme basis, er placeringen af andre former, eksempelvis DO III, 170 (der må være yngre bronzealder), DO IV, 224 (per. II) 217 (per. IV ), 441 (jernalder). Flere typer savnes også, særlig selvfølgelig i DO.Disse indvendinger skal til slut følges af et lille suk: for tiden anvender dr. Broholm en inddeling af bronzealderen, der med en lille afvigelse svarer til Montelius’ 6-periode system; afvigelsen findes ved første periode, der af dr. Broholm kaldes for »Vor første Metalkultur«, og som



84regnes til slutningen af stenalderen (»Hellekistetid« i DO III, »Sen- neolitisk tid« eller »dolktid« i DO II). Navnebetegnelsen er en smagssag, men i el værk (DO), der udadtil står som udtryk for et samarbejde mellem Nationalmuseets forskere, kunne man nok have valgt en ensartet terminologi eller brugt de betegnelser, som flertallet af danske — og udenlandske — arkæologer benytter sig af, altså i det foreliggende tilfælde fulgt Montelius også med per. I. På den anden måde skaber man blot forvirring; men da det var dr. Broholm, der for 12— 15 år siden begyndte at lancere et tredie og endnu mere forvirrende system at betegne bronzealder efter, skal måske perioden »Vor første Metalkultur« alligevel ses som et fremskridt.
C. J .  Becker.

Kimer.

A nders B æ ksted: M a l r u n e r o g t r o l d r u n e r. Runem agiske s tud ier. 
N ationalm useets sk rifte r. A rkæ ologisk-historisk  ræ kke IV. Kbb. 1952. 
366 sider.Man må være forf. taknemmelig, fordi han bar villet påtage sig den ikke særlig indbydende opgave at gøre op med den opfattelse af runemagien (dvs. de enkelte tegns magiske værd og talmagien), der i den senere tid har gjort sig gældende også hos ellers nøgterne forskere, en opfattelse der fik sin klimax i Agreils og Brix’ talmagiske fantasterier. Tiltalende kunne denne opgave ikke være for B., der har fået sin runologiske træning som assistent og medarbejder ved det danske runeværk, hvis nøgterne opfattelse af disse dele på forhånd måtte indstille ham på et negativt resultat. B. har derfor ikke begrænset sig skarpt til denne opgave, men har søgt at give bidrag til forståelsen af runernes oprindelse og deres udvikling.Bogen er skrevet under udfoldelse af megen lærdom. Netop derfor er det vanskeligt at overse, at tidligere forskeres samstemmende resultater enten ikke nævnes eller også omtales så flygtigt, at B.s resultater får et skær af originalitet, som ikke tilkommer dem. Allerede bogens anslag viser denne tendens: Kun nogle »førende« runologer, der er tilhængere af de magiske teorier, som bogen angriber, nævnes. B.s resultat i første kapitel: at runerne ikke i sig selv er magiske, men en skrift som enhver anden, der kan anvendes både til magiske og umagiske formler og sætninger, kommer derfor til at stå som en nyopdagelse. Mon det ikke havde været rigtigt at omtale, at runologer som bl. a. Wimmer, Bugge og v. Friesen, der vist kan kaldes »førende«, også betragtede runerne som almindelig bogstavskrift; mon der ikke også havde været grund til at erstatte den af sin sammenhæng løsrevne sætning (p. 17, note 1): »en indskrift som Einang-stenens må være koncentreret magi« med et andet citat af undertegnede anmelder i samme afhandling (1947), på samme side, nemlig: »Denne række indskrifter fra folkevandringstiden . . gør det klart, at runerne i folkevandringstiden og senere som enhver skrift vaiet meddelelsesmiddel, der kunne bruges såvel til religiøs som til verdslig information« 71)

1) Jfr. også Harry Andersen i Arkiv f. nord. Filologi 62.1948 p. 213: »del magiske ligger 
ikke i Runerne som sådan, men i Trylleordene«. Denne afhandling er iovrigt el skoleexempel 
på objektivitet i citering uden hensyn til, om fort, er enig eller uenig med de forskere, han 
citerer.



85Under omtalen af Agreils talmagi (p. 286) nævnes det, at de fag- runologiske recensenter i stærkere eller svagere grad tager afstand fra Agreils hypoteser; det rette udtryk havde været: bryder staven over dette fantasteri, hvis vilkårlighed de påpeger ved indgående analyse og talrige exempler. For den, der selv har været med til at lægge Agrelis »system« i graven, er det mærkeligt at se B. kalde dets genfærd op kun for at mane det ned påny, ja, så meget ejendommeligere som B. uden videre godtager recensenternes betydelig mere flygtige recension af Brix’ talmagi og anser den for fyldestgørende. Agreli kunne han have skånet os for. Derimod ville en almindelig henvisning til det danske runeværks artikel: »Talmagi« utvivlsomt have været pa sin plads; under kapitlet »alfabetmagi« citeres runeværkets sagartikel dog vidt og bredt (p. 121 f.) , formentlig fordi B. ikke deler de heri antydede synspunkter og senere polemiserer imod dem.Den bærende idé hos Magnus Olsen, der vel tør kaldes den egentlige talmagis opfinder og profet, er, at næsten alt, hvad der har med runer at skaffe, er ladet med magi; i Bæksteds bog gør den stik modsatte tendens sig gældende. Han vender sig mod opfattelsen af brakteaterne som amuletter og forklarer, at guldsmedenes »overlegne anvendelse« af de mærkelige skrifttegn på brakteaterne skyldes, at disse nu engang ligesom deres forbilleder (de romerske mønter) skulle have indskrift, men at dennes udseende »forøvrigt var ret ligegyldigt«. Den slags påstande giver ikke bogen vægt, når de ikke ledsages af argumenter. Der er vist givet ret vægtige beviser på, at guldsmedenes »overlegne anvendelse« af bogstav- og runelignende tegn var et indicium på deres ukyndighed i skrift. En simpel sammenligning med andre håndværkerindskrifter — tag fx. middelalderlige våbenindskrifter eller Sven Estridsens runemøn- ter, der gennemløber samme udvikling som brakteaterne rent skriftmæssigt — burde, om ikke overbevise B. om hans misforståelse, så dog i det mindste opfordre ham til at afkræfte den fremsatte argumentation. Og hans påvisning af, at romerske mønter ikke opfattedes som amuletter af nordboerne, omstyrter dog ikke del faktum — også anerkendt af B. — at visse brakteater ikke desto mindre var amuletter, nemlig dem der selv tilkendegiver sig som sådanne ved hagekors, andre hellige (dvs. magiske) tegn og runeindskrifter »af utvivlsomt magisk art« (p. 130). Men ved denne indrømmelse fra B.s side forflygtiges hele hans argumentation mod brakteaterne som amuletter, idet det i denne forbindelse er uden interesse, om visse brakteater ikke var amuletter, når det er givet, at andre —- med runer — har været det. Og hvor er så grænsen?Kapitlet om runerække og alfabetmagi, det der rummer nogle af runologiens største gåder, og som derfor kunne være blevet bogens vægtigste, er uden tvivl det svageste, gennemsyret som det er af B.s eengang fattede antimagiske idé, og derfor fjernt fra objektivitet. Som han i anden sammenhæng, ved Gummarp-stenen, sprang over, hvor gærdet var lavest, således slipper han lidt for let fra KyIverstenen og dens alfabet, skønt den så at sige er hovedhjørnestenen i hans antimagiske bevisbygning. Hans påstand, at alfabetet kan være anbragt på stenen før dennes anvendelse til gravbygning, lyder ikke meget overbevisende, da stenen jo langtfra er det isolerede fænomen, som B. gerne vil gøre den til; fordi han nagler sit blik fast til runer og runeindskrifter, glemmer han at se på sam- og fortidens gravskik. Både i sten-, bronze- og jernalder vil han finde talrige exempler på hellige tegn og helleristninger, hvis religiøse eller magiske funktioner er hævet over tvivl. Hans affærdigelse — uden begrundelse — af Breza-alfabetet som tilfældigt kradseri viser, hvor



86svagt han står, når han ikke optræder som kritiker. Hans begrundelse af, hvorfor alfabetet på Thcmscn-sværdct ikke er magisk, er direkte uforståelig, idet han her opererer med argumenter, der er hentet fra hans argeste modstandere, talmagikerne. Men herved vakler hele grundlaget for hans egen opfattelse af alfabetet på Gørlevstenen, der går ud på, at risteren blot vil prale med sin lærdom: han kan alfabetet! Denne B.s opfattelse af det urnordiske og vikingetidens runealfabet som leg og kvr- dom virker dobbelt påfaldende på baggrund af hans mening om rune- alfabeterne på middelalderens kirkeklokker; dem regner han nemlig for magiske.I tilknytning til omtalen af alfabeterne fremsætter B. sin teori om runernes oprindelse og udvikling. Den er ligeså »legende let« som andre af forf.s anskuelser: runealfabetet er nemlig opstået »som en kunstig, legende, ikke just påkrævet efterligning af den latinske skrift«. Disse tanker om germanernes største kulturvinding kunne uden skade for bogen være standset i skrivebordsskuffen. Hvad det yngre alfabet angår, vikingetidens, da regner B. — idet han går ud fra de gængse, men iøvrigt ganske usikre dateringer af de datoløse runestene - -  at runerne er uddøde i Skandinavien engang mellem 550 og 650; herefter er de blevet kunstigt genoplivede af nationale grunde o. 700 (eller 800), for »der kan faktisk ikke peges på nogen indskrift, der i egentlig forstand kan betragtes som en ’overgangs-indskrift’« mellem de urnordiske runer og vikingetidens. Nej, når B. ikke vil anerkende de blekingske stenes runer, når han henviser Sölvesborgstencn til en fodnote (p. 145), ikke nævner Rökstenen, når han ikke regner med vikingetids runeformerne i de urnordiske indskrifter og de urnordiske former i vikingetidens ældste runeindskrifter og mener, at de kun betyder, »at man har kendt og kunnet benytte« dem, når han heller ikke ser nydannelserne (eller degenerationen, om man vil) inden for de urnordiske indskrifter over hele Skandinavien, så eidet klart, at han må benægte kontinuiteten i runeindskrifterne fra de ældste til de yngste tider. —Det synspunkt, B. anlægger over for middelalderens runeindskrifter (p. 171), er ikke mindre ejendommeligt; han mener, at runebrugen i denne periode er kunstigt vedligeholdt (af nationale grunde), altså en ’lærd’ foreteelse. Han ser ikke betydningen af murersvendenes kradserier på væggene i kirkerne (Toke tog sølv til låns af Ragnhild o. lign.), betydningen af fontenes, røgelsekarrenes, værktøjets indskrifter. Viser de ikke tværtimod, at runerne på dette tidspunkt var blevet folkets eje? Når Absalon lader riste runer i Norra Åsum stenen til minde om sit kirkebyggeri, så bruger han ikke en lærd og kunstigt opretholdt skrift, men håndværkerens. Et eklatant bevis på rigtigheden af denne opfattelse har man i de af Elna Møller nylig påviste lømrernummereringer af romansk kirketagværk med runer (jfr. også passionsskulpturerne fra Hyrup).Inden for talmagiens snævre domæne er det værdifuldt at få set Magnus Olsens, Pippings, Agreils og Brix’ talmagiske idéer under eet. Festligst er forf.’s felttog mod Magnus Olsen, og i kampen mod denne viser B., der i de mere lærde afsnit undertiden forfalder til et fælt krukket sprog, sig om en fin og ikke altid nådig polemiker og som en udmærket stilist. Man kan trygt sige, at der ikke er meget igen af talmagiens profet, da B. omsider går over til næste punkt på dagsordenen. Interessant og i flere henseender lærerig (god er forklaringen af de gudeskabte runer) er også gennemgangen af de »litterære« runer, først og fremmest Ed- daens, men her som andetsteds, urimelig bred. Bogen havde sikkert vundet ved at blive tvunget ned på den halve plads.



87Selv om B. i sin iver efter at komme al runemagi til livs er faldet fra den ene grøft i den anden, så har hans indlæg i diskussionen på flere punkter klaret luften, og afsnittet om talmagi har blivende værd.
Erik Moltke.

Landbrugets oprindelse.
E. Cecil C ur luen og G udm und Halt: P l o u <j h a n d P a s t u r e, T h e E a r l y 

• H i s t o r y  o f  F u r in  i n y .  329 s. H enry Schum an, New York 1953. 5 $.Dr. Curwen skrev i serien Past and Present 1946 en bog med samme titel som den foreliggende, og første del af nærværende bog er et fuldstændigt optryk heraf. Endog trykfejlene synes at være kommet med (romersk jernalder dateres s. 56 til tiden 1—500 c. v. t j .  Det er ikke ganske tilfredsstillende i 1953 at læse en nyudkommet bog, som ikke tager hensyn til den litteratur, der er fremkommet siden 1946. Curwen har ikke udnyttet Grahame Clark: Prehistoric Europe, M. G. Payne: The Plough in Ancient Britain, P. V. Glob: zVrd og Plov i Nordens Oldtid, Dag Trotzig: Slagan, og den meget vigtige dissertation af Arnold Liih- ning fra Göttingen 1951: Die schneidenden Erntegeräte. Men heller ikke et ældre værk som E. Schiemann: Entstehung der Kulturpflanzen 1943 har forfatteren udnyttet. Afsnittet om kulturplanternes oprindelse bygger på Vavilovs arbejder fra 1926 og 1931; men Schiemann, Åberg og andre har i nogen grad modificeret Vavilovs kort over kulturplanternes hjemsteder. Nu sidst har konservator Hans Helbæk i The Annual Report of the Institute of Archaeology, London 1953, givet nye bidrag til disse problemers løsning, bl. a. derved at han for The Oriental Institute of the University of Chicago har analyseret korn fundene fra Jarmo i Iraq, hvor man har fundet det hidtil ældste stadium af plantedyrkning.I Devonshire, England, har man fundet nogle små, uregelmæssige agerplanter, hvortil hører runde hyttetomter. Curwen mener, at både hytterne og agrene hører til i den ældste bronzealder 2000— 1500 f. v. t. Såvidt man forslår, er der dog ikke fundet andet dateringsmateriale end en skubbekværn. Der spores en svag tendens til terrassering, men agrene antages at være blevet dyrket med spade, ikke med plov. Den primitive plov, arden, der afbildes på helleristninger i Alperne fra midten af 2. årtusinde f. v. I., nåede Skandinavien og England o. år 1000. Glob er ganske vist af en anden mening, idet krogarden med stensksvr efter hans opfattelse allerede kom til Danmark sammen med de første agerdyrkere i begyndelsen af yngre stenalder; men dette stemmer næppe med pol lenanalytikernes teorier om erhvervsforholdene i den såkaldte A-kultur.Curwen hævder, at ploven først nåede Kina o. 3. årh. f. v. t., og han bygger her på Bishops afhandling fra 1936. Imidlertid har professor Kustaa Vilkuna mundtligt meddelt anmelderen, at skrifttegnet for den firsidede plov eksisterer i kinesiske dokumenter fra midten af 2. årtusinde. Denne oplysning ændrer fuldstændig problemstillingen vedrørende muldf jadsplovens oprindelse. Thi den firsidede konstruktion hænger sammen med anbringelsen af en niuldfjad på den ene side af ploven, så redskabet kan vende furen effektivt. Man har ikke hidtil kunnet spore den firsidede plov i Europa længere tilbage end den ældre jernalders tunge hjulplove. Når man ved, at den firsidede plov foruden i Nord- og Mellemeuropa også findes i Ukraine, Georgien, Armenien og Persien,



88ligger det nær at tænke, at den oprindelig er kommet til Europa sammen med den ensidige muldfjæl fra Kina. Og det må vel være sket, da man fik brug for at vende furen, når ny jord skulle tages ind til dyrkning, d. v. s. efter klimaændringen ved jernalderens begyndelse. Interessant er Curwens oplysning, at udtrykket sulliing i Kent stammer fra angelsaksisk sulh, der betød en plov. Thi udtrykket sule plejer at stå i forbindelse med en »tveje«, et tvegrent stykke træ, og vore ældste hjulplove fra Tømmerby, Vil lersø og Andbjerg var jo netop konstrueret med en naturvokset tveje som løb og sule. Plovsulen var vel oprindelig ikke blot den del, der støttede åsen, men tillige løbet, som ploven går på.Curwens afsnit af »Plough and Pasture« er sammendrag af et materiale, som forfatteren har beskæftiget sig med gennem en menneskealder og skrevet talrige afhandlinger om i tidsskriftet »Antiquity«.Hatts afsnit er uden tvivl bogens mest originale. For første gang har forfatteren fremlagt sin teori om erhvervskulturernes udvikling på et af hovedsprogene, en teori der på dansk blev fremsat i 1920-erne i værket »Jorden og Menneskelivet«. Men Hatts fremstilling i »Plough and Pasture« er ingenlunde blot en oversættelse af, hvad man kan læse i det omtalte værk. Den nyeste litteratur er benyttet, og gamle værdifulde rejsebeskrivelser er påny blevet gennemgået, således at de meget oplysende eksempler, som ledsager fremstillingen, for en stor del er nye for dem, der i forvejen har læst Hatts værker på dansk.De hovedformer, som Hatt opstiller, er 1) samlere og jægere 2) højere jægere 3) halvagerbrugere 4) helagerbrugere uden plov 5) helagerbrugere med plov 6) nomader. På det første trin er erhvervet delt efter køn, således at kvinderne samler, og mændene jager. Fra dette trin går to udviklingslinjer. Den første går over halvagerbrug, (her er kvindernes andel i erhvervet bærende, hvorfor der ofte hersker moderret i disse samfund) til helagerbrug (hvor mændene overtager føringen). Den anden går fra det lavere jægerstadie over højere jægere til noinadisme. Det var rimeligvis jægerne, der begyndte at holde husdyr, i førstningen som kæledyr eller lokkedyr, og mælken er stadigvæk nomadernes daglige føde. Fra nomaderne har agerbrugerne lært at holde kvjvg.Selv om Hatts afsnit kun i ringe grad beskæftiger sig med europæiske forhold, giver det dog et vigtigt grundlag for dem, der beskæftiger sig med arkæologi og historie. Bogen kan trods visse mangler i Curwens afsnit anbefales på det varmeste.
A.rel Steensbe.rg.

Bondehuse oy vandmoller.
A xel S leensbery: B o n d e h u s e  o (j Y u n d m f i l l e r  i D a n m a r k  ( je n -  

n e m  20  0 0 (ir. Med ct b id rag  af V aldem ar M. M ikkelsen. K øbenhavn 
1952. H assings Forlag. 325 s. med 104 tek silh is tra tio n e r og 76 p lancher. 
E ng lish  sum m ary.Bopladsarkæologien har længe arbejdet med forhistoriske problemer. Det er lykkedes den at klarlægge bebyggelse og boligforhold under visse forhistoriske perioder. Der vides faktisk mere om bondehusenes arkitektur og indretning under den ældre jernalder i Danmark end om middelalderens og renaissancens bondehuse. Axel Steensberg har sat sig for at afhjælpe dette misforhold. Efter at han, ved aktiv deltagelse i undersøgelsen af jernalderbopladser, havde sat sig grundigt ind i udgravnings-



89teknik, gik han i gang med at søge efter hustomter i eller rettere sagt under gamle historiske landsbyer med det dristige formål at klarlægge bondehusets historie fra den ældre jernalder til nutiden. I sin nye bog har han fremlagt resultater af en række undersøgelser, foretagne siden 1938 i Nationalmuseets 3. afdelings tjeneste. Han har derved ikke alene kastet lys over den historiske tids landsby, men har også givet vigtige bidrag til den forhistoriske arkæologi.Steensberg har særlig haft opmærksomheden henvendt på gamle nedlagte landsbyer. Hans første undersøgelser gjaldt den vendsysselske landsby Bolle, nedlagt omkring 1650. Her afdækkede han et par hustomter fra landsbyens sidste periode; men af mere interesse er fremdragningen af tre vandmølleanlæg, knyttede til en lille bæk, der har strømmet gennem landsbyen Bolle. En af disse vandmøller fungerede under 1500— 1600 årene. De to andre er betydelig ældre, idet de kan henføres til tiden omkring vor tidsregnings begyndelse.En så tidlig datering af drejekværne og vandmølledrift i Danmark går imod hidtil rådende opfattelser. I talrige bopladser fra førromersk og ældre romersk jernalder er der fundet uhyre mængder af skubbekværne, hvorimod drejekværnen først gør sig gældende i yngre romersk jernalder Konsekvensen af Steensbergs datering af vandmølle-anlæggene i Bolle må derfor blive, at drejekværnen og vandmølledriften må have eksisteret i to eller flere århundreder i vort land, før denne mere udviklede teknik fik bugt med den ældre gamle skubbekva'rn. Dette er i og for sig ikke utroligt. Gammel og ny teknik har kunnet leve side om side gennem lange tidsrum. Men vi må i så fald kunne forvente nogle flere tidlige fund af drejekværne. Steensberg nævner fundet af drejekværne sammen med skubbekværne på oldtidsagrene på Svendstrup Hovgaards hede, som ved skårdynger og grave er daleret til førromersk tid. Jeg har opfattet disse drejekværne som vidnesbyrd om, at agrene var benyttede ikke blot i førromersk tid, men også senere, i yngre romersk jernalder; Steensberg mener, forholdet kan tydes således, at de fundne drejekvarne er førromerske. Men i hvert fald har drejekværnene fra Svendstrup Hovgaards hede ikke været anvendt i nogen vandmølle, og det er vel sandsynligt, at drejekværnen nåede vort land før vandmølle-teknikken. Vi tør vel håbe, at nye fund vil gøre dateringen af vandmøllens første optræden i Danmark mere uomtvistelig.Fundet af en jernudvindingsplads fra omkring år 1300 i landsbyen Bolle er af særlig interesse ved den her anvendte primitive teknik. Ingeniør E. Høeg har analyseret dette fund og gør opmærksom på, at de ved jernudvindingen anvendte metoder synes at have været mere primitive og mindre effektive end dem, der blev brugt ved jernudvindingen i Jylland under førromersk jernalder. Et slående eksempel på den kendsgerning, at teknik ikke altid går fremad.De arkæologiske undersøgelser i Bolle har fået et værdifuldt supplement i Valdemar M. Mikkelsens pollenanalytiske undersøgelser, der ikke alene af s tiver de arkæologiske dateringer, men klarlægger den lokale vegetationshistorie og samtidig belyser svingninger i agerdyrkningen på stedet. Forholdet mellem hede, skov og dyrket ager er fra tid til anden undergået ændringer, som afspejler sig i pollenspektrene. En tilbagegang af lyngpollenkurven i tiden før år 400 e. Kr. vil Mikkelsen forklare ved, at skoven har erobret arealer fra heden, »da man næppe kan regne med opdyrkning af hedearealer«; her bør der dog mindes om, at arkæologiske undersøgelser af oldtidsagre har bevist, at hedeopdyrkning fandt



90sted allerede i førromersk tid. Landbrugshistorisk interessant er påvisningen af, at kornblomst indfinder sig efter ca. år 1300, i Bolle som i Præstø-egnen. Mikkelsen vil heri se et vidnesbyrd om, at vintersæd blev almindelig i Danmark efter dette tidspunkt, medens der tidligere væsentlig havde været dyrket vårsæd. — Betydelig interesse har også påvisningen af to forsumpningsperioder i Bolle, den ene omkring år 400 e. Kr., den anden omkring år 1300 e. Kr., svarende til to af de »Rekurrens Ytor«, som Granlund har påvist i svenske moser, RY II og RY I. Disse forsumpninger svarer til to klimaændringer, fra el tørrere til et fugtigere vejrlig, analoge med den klimaændring, der indtraf i Nordeuropa ved overgangen mellem bronzealderen og jernalderen, da det sub- boreale tørre og varme klima afløstes af det subatlantiske relativt fugtige 
og kølige klima.I Aså krohave, lidt øst for Bolle, gennemførte Steensberg en undersøgelse, hvorved blev afdækket fem hustomter, liggende over hverandre, repræsenterende et tidsrum af godt et halvt årtusinde, fra 1200 årene til omkring 1800 et vidnesbyrd om, at man i vore gamle landsbyer holdt stædig fast ved det engang erhvervede bosted. Dette forhold er også ofte påvist i jernalderslandsbyer. Mange interessante iagttagelser blev gjort i Aså-lom lerne; her skal blot nævnes påvisningen af en kuppelformet ovn af ler, dannet over el skelet af bøjelige stokke, der var stukket ned langs randen af herden, bundet sammen til en hvælving og overklinet med et tykt lag ler, som brændtes hårdt ved at der fyredes i ovnen. Denne ovn type har Steensberg siden påvist ved flere af sine tustomt- undersøgelser; det viser sig, at den var almindelig på Sjælland i middelalderen.Et betydningsfuldt afsnit af bogen handler om undersøgelser af hustomter, liggende under en gammel gård i landsbyen Pebringe i Karise sogn på Sjælland. Pebringegården blev erhvervet af Nationalmuseet og flyttet til Frilandsmuseet ved Sorgenfri; den var i hovedsagen opført i slutningen af 1700-årene. Men den havde haft sine forgængere på stedet; og sporene af disse blev klarlagt ved Steensbergs undersøgelser. Under Pebringegårdens stuehus fandtes tomten af et hus fra 1600-årene med jordgravede vægstolper og midtstillede tagstolper. Den østlige del af dette hus havde været stue, den vestlige stald. Under gårdens vestlige og sydlige længer fandtes tomterne af to sammenbyggede huse, der har haft bul vægge og midtsuler; de repræsenterer Pebringegården i middelalderen. Og bebyggelsen rækker endnu længere tilbage; allerede under den førromerske jernalder levede der bønder i Pebringe — selv om det ikke er lykkedes at fremdrage boligrester fra alle de mellemliggende tidsperioder. Under den østlige del af den yngste Pebringegårds stuehus fandtes tomten af en lidt uregelmæssig rundhytte med jordgravede vægstolper og to midtstillede tagbærende stolper. Denne rundhytte dateres ved et keramisk fund til førromersk jernalder. Spor af en lignende rundhytte fandtes også under Pebringegårdens indkørselsport, og i haven var der flere bopladsrester fra førromersk jernalder. Rundhytten er ganske vist en helt anden hustype end den, vi kender fra førromerske landsbyer i Jylland. Til gengæld lykkedes det Steensberg at påvise en rest af typiske oldtidsagre, ganske lignende de jyske, i Tokkeskov, en lille km fra Pebringegården. Sandsynligvis har der boet bønder i Pebringe fra før Kr. f. til vor tid, selv om der endnu mangler arkæologiske fund fra vor tidsregnings begyndelse til hen i 1200 årene.I bogens sidste afsnit, »Jordhusene på Nødskov hede« gælder undersø-



91gelsen ikke en landsby, men el par fattige udflyttergårde fra den tidligste middelalder, omkring år 1009. Husenes vægge var af lyngtørv. Der var anvendt så få tagstolper som muligt. Rummene var omtrent halvt så brede som i et normalt jernalderhus; man har vel ikke haft tømmer til et bredere tag. Men der var særlige staldrum. Og stuehuset i den ene gård var ved en tværvæg delt i en arneslue og el soverum med lerbriks. Ildstedet har været en røgovn, idet herden var overhygget med en hvivl- vet, hårdtbrændt lerkappe. Beboerne har formodentlig især levet af kvivg- brug, idet de har holdt får, køer og svin og således udnyttet den nærliggende eng, oldenskoven og heden. Men de har vel også haft nogle kornagre. Dette lille kullurfremstød varede dog kun kort. Lyng og egepur bredte sig atter over de sammensunkne huse — et svagt, men dog veltalende minde om hedebønders fattige liv for tusinde år siden.- - Steensberg har gjort store landvindinger for bopladsarkæologien. Der er ganske visl endnu lange uopklarede tidsrum indenfor de to årtusinder, hans forskning spænder over. Men han er ung, og vi tør vente meget mere af hans arbejde. Hans nye bog er kun første bind af en serie »Arkæologiske landsbyundersøgelser«, som Nationalmuseets 3. afdeling dermed har påbegyndt. Fremstillingen er særdeles vel illustreret med fotografier og planer.
Gudmund Halt.

Bøndergårde i Halland.
A lbert S a n d k le f:  H a 11 u n d s g å r d a r. Bebyggelse på gård a r och torp  före 

1900. N ord iska Museets H and lingar nr. 45. S thhn. 1953. 304 s. inch 
Knglish Sum m ary.For mange danske er Halland kun el gennemfartsled til Oslo. Men det lønner sig i høj grad at standse op undervejs i Halmstad, i Varberg eller dvæle i landsbyerne mod Smålands grænse. Halland bærer jo endnu ligesom Skåne præg af oprindelig at have hørt til Danmarks rige. Det er ikke alene Varberg slot, der står med sine middelaldermure og minder om danske høvedsmænd og hallandske bønders sved og møje. Det er landsbykirkerne, slagmarkerne og meget andet. Men også bøndergårdene fortæller, at vi er på overgangsområdet fra kulturkredsen omkring Kattegat og bælterne til det skandinaviske nåleskovsområde.På Varberg slot sidder en museumsmand, der selv påstår, at han deler sin tid ligeligt mellem museet, hjemmet og Rigsarkivet i København. Albert Sandklef hører til en gammel hal landsk bondeslægt med en vis forbindelse til landsdele i det nuværende Danmark. Han er både svensk, dansk og hallandsk, mest det sidste! Han har på sit museum den knap, som Karl den Tolvte skal være blevet skudt med, og han har udfoldet megen skarpsindighed for at bevise, at det just var den knap. Mange andre afhandlinger og bøger har Sandklef skrevet, og Göteborgs Högskola har hædret ham med doktorgraden honoris causa.Det er klart, at en bog af Sandklef om Hallands gamle bøndergårde har stor interesse for mange andre danske end Palle Lauring. Vore svenske venner får tilgive, at vi først og fremmest søger efter det, som minder om vort eget. Det sker ikke af nationale grunde, men fordi det i kulturhistorien altid er vigtigt at udstikke grænserne. I den henseende kan man trygt tage ved lære af Sigurd Erixon.Det viser sig nu, at bindingsvivrket har viv ret meget udbredt på Syd-



92hallands sleltebygd op til Halmstad, ja konstruktionen er påvist så nordligt som i Tvååker mellem Falkenberg og Varberg. Sandklef mener, at bindingsværkskonstruktionen i Halland har eksisteret siden oldtiden. Det er ejendommeligt, at gulvbjælkerne i de ældre bindingsværksbygninger altid synes at være indføjet i fodremmene under væggene; i et enkelt tilfælde er de endog gennemstukne med fremspringende »hoveder« ligesom loftsbjælkerne. Det mindes man ikke at have set andetsteds i det danske kulturområde. Men det hænger vel sammen med, at trægulv ikke brugtes på bøndergårde i det egentlige Danmark før o. 1800? Hallands muligheder for at skaffe billigt træ var større.Mærkeligt er det også, at bindingsværket på de hallandske bøndergårde praktisk talt kun er sammenføjet med tapper; det gælder både gulv- og loftsbjælker samt løsbolter. I Nordsjælland på denne side Kattegat bar man udvendige sidebånd og »glammede« bjadker, d. v. s. at begge er skåret ind i siden på stolperne, og i Odsherreds bøndergårde kendes tapsammenføjninger praktisk talt slet ikke. Efter anin.s opfattelse kunne det tyde på, at Hallands bindingsværk er af renæ'ssance- lype, medens det nordlige Sjællands bindingsværk mere eller mindre er præget af gotiske traditioner. Skråstivere i langvæggene forekommer, men de er ikke så organisk indføjede i det hallandske bindingsværk, som i det fynske og østjyske. Skråstiverne er sikkert i Halland som på Sjælland et ungt træk, næppe meget ældre end 1800 årene (billede 81 i Sandklefs bog, der viser en skråstiver, er vendt på hovedet).Bulb use bar været ganske almindelige i Halland ligesom i Jylland. Også tage lavet af tang forekommer, svarende til dem på Læsø og Endelave, og der findes flettede risgavle ligesom på Sjadland. Endelig var der tidligere mange steder, hvor svære stolper langs ad husets midte bar en rygås, hvorpå tagspjvrrene hvilede. Denne »midtsulekonstruk- tion« fandtes i mands minde også på Fyn og i Vestjylland; men den bar haft en videre udbredelse i middelalderen, da den også blev brugt på Sjælland (Pebringe og Store Valby). Dens oprindelse taber sig i forhistoriens mørke.Mærkeligt nok ved man næsten intet om de hallandske bønders boliger i en noget fjernere tid. Sandklef nævner et par beretninger om, at man bar fundet jordgulve under yngre buse. I disse jordgulve synes der at have vauæt fritliggende ildsteder på lignende måde som i det øvrige Danmark. Han mener, at skorstenen er indført i 1600 årene, hvilket stemmer meget godt med forholdene i Jylland. Hvor gammel kan den »sydgotiske« stuebustype være med den lave rygåsstue i midten og i reglen et noget højere bus ved hver ende, hvoraf det ene i Sydhal land kaldtes kadderen og det andet baghuset? Visse ejendommeligheder ved nogle sjad landske bustomter fra senmiddelalderen kunne tyde på, at man her bar kendt en lignende stuebusplan. I hvert fald foregik madlavning og spisning altid i den midterste afdeling. I Mellem- og Nordbal land bar man den ældste indretning, hvor »spisen« med sin skorsten ikke er adskilt fra stuen. Maden laves på et ildsted i hjørnet af »spisen«, medens der foran ovnmundingen findes en askegrube. I Sydhal- land er der et særskilt køkken. Her lavede man maden over et ildsted foran ovnmundingen, medens et lille ildsted på hjørnet af »spisen« kun anvendtes til belysning og kogning af kaffe etc. Dette bjørneildsted ved den store ovn bar anm. fundet en parallel til på en gård i Store Valby på Sjadland, som kan tidsfa'sles til den tidlige renaissance.



93Albert Sandklef bar udnyttet brandforsikringsprotokoller, gamle forfattere og egne optegnelser. Også R. Mejborgs materiale fra Halland har været ham til stor nytte. Som indledning har han publiceret et par specielle optegnelser om busbygning i Kage red og skov- og bygningsarbejder i Frillesås. Sidstnævnte skyldes Sandklefs far, hvem mindebogen er tilegnet. Først og fremmest må dog Sandklefs egne fortjenester fremhæves. Det er et imponerende arbejde, han har udført, for det første ved gennem mere end tredive år at indsamle oplysninger, tegne planer og fotografere detaljer og helhedsbilleder, som nu kun findes i Varbergs museums arkiv, og for det andet ved at publicere dette rige materiale. Man forstår, at Albert Sandklefs flid er fabelagtig. Hans kombinationsevne og skarpsind følger trop, og man kan sikkert endnu vente mange store bøger og lærde afhandlingtu- om Hallands fortid fra hans hånd i de kommende år.
Axel Steensberg.

Norsk bondekultur.
K risto fer  V isled  og H ilm ar S ligam :  Yz å r g a m  le  b o n d e  k a 11 a r, l — 11. 

764 s., 17 fa rvep laneher. J. W. (kippelen, Oslo, 1951—52.Da Kristofer Visted døde i 1949, havde han planlagt en ny udgave af »Vår gamle bondekultur«, der sidst udkom i 1923. Nu blev det førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, Hilmar Stigum, der måtte påtage sig at forny og udvide det fortjenstfulde værk.Opgaven var vanskelig, ikke mindst af stilistiske grunde. Men den er lykkedes så godt, at overgangene mellem gamle og ny afsnit næsten ikke mau’kes. Kun kapitelinddelingen er blevet noget uensartet. Visted mestrede de korte, klart udformede oversigtsartikler om fødsel, frieri og bryllup, død og liglærd, folketro, visedigtning, årlige festdage samt tidsregning og primstav. Disse afsnit står næsten uændrede i den ny udgave, hvorimod dragtkapitlet er udvidel og omarbejdet efter nye synspunkter m. h. t. dragternes alder. Der er her bl. a. taget hensyn til svensk dragtforsknings nyeste resultater. Stigum har desuden rettet og suppleret kapitlet om bonden og ættesainfundet, og han har omskrevet afsnittene om huse og tun samt om hjemmesyssel og håndværk.Visteds bog blev skrevet i bonderomantikkens tidsalder. Han havde derfor lagt hovedvægten på livets »festside«. Stigum er som forsker og menneske fast forankret i bondesamfundets hverdag. Arbejdslivet har fået sin plads indenfor kulturhistorien med nye kapitler om det gamle og det ny jordbrug (et sammenlignende afsnit), om agerbruget i gamle dage, om kvægbrug og indbjergning af kreaturfoder samt om fladbrød og brødbagning og om mad og måltid. Med disse kapitler har Stigum føjet ca. 120 sider til det, der fandtes i den gamle udgave, og det har forskubbet tyngdepunktet fra festsiden til arbejdslivet, uden at værkets festlige præg har lidt skade.Vi vil standse ved nogle punkter i disse helt nye kapitler. Stigum har bygget sin fremstilling både på de klassiske agrarbeskrivelser forfattet af einbedsmænd i 1700 årene — Wilse, Hiorthøy, Hammer, Gjellebøl, Strøm, Essedrop in. fl. — og på det store beretningsmateriale, som Norsk etnologisk granskning allerede har indhøstet. Dispositionen medfører en vis overlapning mellem det første afsnit og de følgende, hvorfor man



94også kominer ud for, at løvskæu’ingen lidt overflødigt vises på to hinanden meget lignende billeder s. 149 og 239. Redegørelsen for de forskellige driftsformer i det gamle agerbrug viser klart modsætningen mellem reitebruget, der nærmest svarede til vort alsædebrug; og /H- 
skiftebruget, der var den mest udbredte driftsform i de egentlige agerbrugsbygder, medens det fra det øvrige Europa så velkendte trevangsbrug ingen rolle spillede i Norge. I Nordland drev man en art halvagerbrug meget lignende det, vi kender fra L:esø og Fanø, idet kvinderne besørgede de fleste landbrugsarbejder, ofte endog tærskningen af kornet, medens mændene fo’r til søs og fiskede.Svedjebruget eller »brålebrugel« spillede ikke alene en rolle ved at skaffe arealer til såning, men også til græsning. Man forbedrede ligefrem græsvegetationen ved al brænde små bål på marken. Man brugte også flytbare kva'gfolde ude på marken, idet den gødning, som kvæget kastede i løbet af natten, da blev fordelt over større arealer. Skikken er vidt udbredt i Europa og bar rimeligvis også været almindelig i Danmark i middelalderen. Kvæget var iflg. de norske middelalderlove lige så fredhelligt i folden ude på marken som i bondens stald hjemme ved gården. 1 de danske landskabslove findes tilsvarende bestemmelser. I Norge måtte bønderne udnytte meget store områder for at skaffe tilstrækkeligt vinterfoder til kreaturerne. Pnvslen Cbr. Axel Smith skriver i sin beskrivelse over Trysil præstegæld 1784, at agerlandet kun udgjorde 1/4990 af bele sognets areal. Det ville blive en næsten umulig opgave at opmåle udstrækningen af de vidder, som folk måtte fare over for at samle vinterfoder, selv om man satte 199 land målere til arbejdet. Alene præstens høslelarealer var spredt over et område på seks mil. Høet transporteredes oprindelig altid på slæde; senere satte man et par hjul under bagenden, og i nutiden bruges firhjulede vogne. Træernes lov var et vigtigt tilskud til vinterfoderet; ligesom på Bornholm regnedes askeløvet for at være bedst.Afsnittet om brødbagningen bringer meget nyt stof. Stigum mener, at det gamle ord for brød, »leve«, ikke er af indogermansk oprindelse, men et lån fra kinesisk, hvor et lignende ord kendtes allerede i 8. årh. f. Kr. Fladbrødet var sandsynligvis ukendt i Norge i vikingetiden og den tidligste middelalder, idet det ikke kendes på Fan-øerne og Island. Byg- og havremel egner sig iøvrigt bedre til fladbrød end til at blive bagt i ovn. Et tidens tegn er det, at Stigum også bar fået plads til lidt om husmændcncs levevis! Men bogens titel begramser jo opgaven fil bønderne, og derfor får de laveste i samfundet lov til at forblive i ubemærkethed lidt endnu. Forhåbentlig strækker Norsk Folkemuseums arbejderundersøgelser sig også til arbejderne på landet.Man taler om konservatismen som et særkende for norsk kultur. Men i virkeligheden lå Norge med sin lange kystlinje nær ved verdens alfarveje. Og traditionerne boldt sig på adskillige områder bedre i andre skandinaviske lande. Det er ejendommeligt at børe, at den gamle skik at skærpe leen ved at hamre dens æg forsvandt så tidligt i Norge, at det ikke er lykkedes at få ordentlige oplysninger om forskellen mellem de leer, man hamrede, og dem, man sleb. Medens skikken i Norge døde ud i forrige århundrede, lever den endnu i Jylland. Også brugen af bornskeer opgives af Stigum al va»re forsvundet o. 1999; men anm. erindrer dagligt at have spist med bornskeer i Jylland til o. 1915. Det er også overraskende, at landbrugsfremskridtene i en lang række tilfælde kom tidligere til Norge og Sverige end til Danmark. Et par typiske eksempler er såmaskinen fra Lom, der optnvder allerede i 1779’erne,
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og svingploven fra Falkenslen, der fik førstepræmie ved en pløjekon- kurrencc i Danmark 1771.Den nye udgave af »Vår gamle bondekultur« er forsynet med et praktisk talt helt nyt illustrationsmateriale. Fotograf Ernst Schwitters har lagt et stort arbejde i at optage motiver i nærbilleder med moderne beskæring og anvendelse af plastiske lyse f fekter. Metoden kan, hvis den overdrives, give læserne et andet indtryk af tingene, end det, fremstilleren havde tænkt sig, og som datiden har haft for øje. Man sporer en indflydelse fra moderne kunstretninger. Opstillingen af personer på billederne kan også af og til virke noget søgt. Men i det store hele er det et fremskridt, at fotografen, hvor det gælder ting og sager, går så nær på med sil kamera, at man virkelig kan opfatte genstandenes de- taljer.Farveplancherne er af en temmelig uensartet virkning. Nogle er fremragende, andre viser falske farvenuancer, som det jawnligt sker på farvefotografiets nuvau'ende tekniske stade. Det indses ikke i alle tilfælde, hvorfor man har valgt gengivelse i fan er; arbejdet med at rulle dejg til fladbrød opfattes ikke bedre, fordi konen har en lyseblå kjole på. Dog, hvorfor skyde på fotografen og forlatteren, når man fra hjemlige publikationer ved, at farveplancher giver en god reklame for forkegge- ren, som jo skal sørge for, at værkets udgivelse kan svare sig, og derfor er tilbøjelig til at anvende plebejiske virkemidler.Reproduktionerne står fint, og der findes gennemsnitlig mindst et billede for hver anden side. Det kraftigt formede norske landskab gør, at udendørs billeder ofte tager sig pragtfuldt ud. Man har næsten helt udeladt de romantiske malerier fra forrige århundrede til fordel for moderne fotografier, der holder sig til virkeligheden. Hvad man fra et videnskabeligt synspunkt nu og da savner er kort, som kunne vise udbredelsen af vigtige fænomener, samt tegninger eller skitser, der kunne vise typerne indenfor den materielle kultur. Fotografierne erstatter ikke helt sådanne skitser. Men det må indrømmes, at værket har vundet et stærkt virkende helhedspræg ved kun at bringe klichéer i auto. Billed- underskrifterne er meget fyldige og mønstergyldige i deres klare affattelse. Sidst i 2. bind er der en udførlig litteraturfortegnelse og et register, der både omfatter navne og sagbetegnelser. Det synes at være praktisk talt komplet (dog mangler Holger Danske, der omtales s. 339 og 357). Registrene gør værket til en vigtig opslagsbog, som ingen forsker i nabolandene bør savne på sin reol.Der er grund til at takke udgiverne for dette pragtfuldt udstyrede værk, og først og fremmest bør Hilmar Stigum hyldes for sin indsats ved værkets omarbejdelse. Hans viden er meget omfattende, han har evnen til at se tingenes dybere sammenhæng, og hans stil er naturlig og ligefrem, nu og da isprængt et stilfærdigt lune. Som den beskedne forsker, Stigum er, vil han lade en passende del af denne ros gå videre til sine medarbejdere ved Norsk Folkemuseum og ude i landet. Han står midt i en blomstrende virksomhed som vejleder og lærer, en professor af gavn om ikke af navn. Men som en baggrund for anmeldelsen af bogen bør det nævnes, at Stigum i 30’erne skrev en fortjenstfuld afhandling om plovens historie i »Bidrag til bondesamfundets historie«, og at han i dag hører til eliten blandt Nordens folkelivsforskere. Danske kulturhistorikere og museumsfolk vil få stort udbytte af Visted og Stigums vank.
A xel Steensberg.
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Hedens opdyrkning
H e d e n s  O p d y r k n i n g  i D a n m a r k .  M indebog udgivet af Det danske 

H edeselskab ved oprette lsen  af K ongensbus M indepark  for hedens op
dy rkere . 1953. 442 sider.I det store hedeareal, der blev fredet ved Kongenshus i Midtjylland, ligger der en lang, naturskøn dal, der er flankeret af lyngklædte skråninger. Komiteen for oprettelsen af mindeparken der ude fik den lykkelige ide, at rejse en lang række natursten langs dalen, nogle store for de herreder, hvor der i den nyere tid var opdyrket hede eller anlagt plantager, og mindre sten, grupperet sognevis, med navne og årstal for afdøde, fremragende hedeopdyrkere. Endelig er der omkring en udmærket festplads rejst en kreds af større sten med navne på mænd, der mere indirekte har haft tilknytning til heden i ældre tid.Ideen med at rejse sten med navne på fremragende mænd og kvinder er dog ikke original, men det er en original ide at rejse sten for jævne, dygtige hedebønder, hvis navne i de fleste tilfælde ellers ville være glemt i løbet af kort tid.Det er også en ligeså original som udmærket ide at rejse store sten med de gamle herredsvåben og i to kredse på hver sten at anskueliggøre, hvor stort hede- og do. skovareal, der var i 1850 og nu hundrede år efter.De forskellige lokalkomiteer, der havde til opgave at udpege de mænd og kvinder, hvis navne fortjente at blive mindet, indsamlede samtidig mer eller mindre fyldige oplysninger om de folk, der kom i betragtning, en iøvrigt meget vanskelig opgave i mange tilfadde.I sig selv er omtalte sten en levende billedbog, hvis man har lidt kendskab til en del af de navne, der er indhugget. Imidlertid indkom der et så stort materiale af oplysninger, at direktionen for Det danske Hedeselskab besluttede at udgive et værk, Hedens opdyrkning, under redaktion af redaktør Har. Skodshøj. Og det blev et stateligt værk på 444 kvartsider med 250 udmærkede illustrationer i tilknytning til heden.Direktør Niels Basse har skrevet indledningen, Rasmus Mortensen flere afsnit vedrørende den historiske udvikling, og samme forfatter har bearbejdet den lange række artikler om kvinder og mænd, der blev hædret i mindeparken. Det var en udmærket ide, thi her kan folk nu søge en mamgde interessante oplysninger om disse hedebønder, hvis liv og virksomhed ellers kun i de færreste tilfælde vil kunne spores i litteraturen.Redaktør Skodshøj har skrevet »En foraarsdag paa heden omkring 1870«; og endelig slutter N. C. Nielsen værket med en række mere videnskabelige afhandlinger vedrørende heden og dens opdyrkning.Vel findes der to sider med henvisning til benyttede trykte kilder; men netop i et sådant værk savner man en fyldig fortegnelse over den rigtholdige litteratur, der tidligere er udkommet vedrørende heden. Her skal bare nævnes: F . C. Carstens bog om Alheden og dens Kolonier; My- lius Erichsen: Den jydske Hede; Jeppe Aakjær: Heden G min Hjemstavns Saga), og det tobinds værk, De danske Heder, der udkom 1943, og hvor Danmarks Naturfredningsforening og — Det danske Hedeselskab står som udgivere.

H. P . Hansen.
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Vald. A ndersen:  A l h e d e n in e d F r e d e r i k  s s o g n s h i s l o r i e. 1953. 

K onrad Jø rgensens Forlag , K olding. 287 sider.Alheden — de engang så udstrakte hedeegne på Viborg-kanten, er nu ved at blive historie, de opdyrkede marker æder sig ind på dem, og om føje år vil heden som en kornmark stå. Dette har lærer Vald. Andersen i Bække indset, og Alheden med Frederiks sogns historie har han viet en omfattende beskrivelse. Det er en stor bog, natten 300 sider, som der står meget på.Der begyndes med de ældste tider, en lidt famlende og spredt optakt til Alhedens historie i 18. årh. og fremefter, som naturligt nok optager hovedparten af bogen, det er jo her, at heden historisk set bliver interessantest. Dette gælder navnlig det store og grundige afsnit om forsøget med at lade tyskerne kolonisere den. Her har forfatteren inddraget et stort materiale, noget fra landsarkivet i Viborg, meget fra trykte kilder. Man kunne have ønsket en noget mere intensiv brug af det store materiale, der ligger i Rentekammerets arkiv i Rigsarkivet: Diverse dokumenter. Jylland. 5. Hederne og hedekoloniernc, der utvivlsomt ville have kunnet bringe meget nyt stof. Men det er såre svært at arbejde i Rigsarkivet, når man ikke bor i København. Det havde været interessant at vide noget mere om regeringskredsenes stilling til hedesagen op gennem tiderne, end det forf. meddeler, og det samme gælder om offentlighedens holdning. Der findes jo en udstrakt trykt økonomisk litteratur fra samtiden i stil med Aug. Hennings: ökonomische Beobachtungen einer im Jahre 1779 — unternommenen Reise durch Jütland (1786), for blot at nævne et exempel. Her skal iøvrigt rejses kritik mod forf.s måde at angive kilder på, der mangler systematik og konsekvens, og af og til svigter angivelserne helt, således s. 49, hvor der gives mange realoplysninger uden en eneste kilde. Sproget er velplejet og sobert, enkelte blomster er desværre smuttet med ind. (Om nogle »manufacturister«): At nogle af de sidste endte på Alheden og omvendt (?) var ikke usandsynligt (s. 60), og på følgende side: Indrejsen kontrolleredes af et af Tyske Kancelli udstedt pas (!)Disse kritiske beimerkninger skal dog ikke tjene til forringelse af bogens værdi. Den er en god og solid oversigt over Alhedens historie op gennem tiderne og fremtræder på tiltalende vis med godt papir og velvalgt billedmateriale. En tidstavle, et person-, sag- og stedregister letter betydeligt brugen af den. J .  Boisen Schmidt.

Vore byer.
Yilh. L orenzen: V o r e  B y e r .  S tud ier i bybygning II. Den senm iddela lder- 

lige bys fo rtsa tte  afvikling. Nye by idealer. 1600— 1660. (i. E. C. Gad, 
K øbenhavn, 1952.Hovedafsnittencs og underafsnittenes til ler er f lg .: I. Bybestanden og 

regeringernes stilling til byernes eksistenskamp. II. Forudsætninger for 
bybygning. Almindelige vilkår. Rigets fæsiningsforsvar og byerne. Retsregler for bybygning og deres efterlevelse. III. Bybygning, byplan og be
byggelse. Ændringer i det overleverede i de gamle byer. Anlæg af nye byer og bydele. Gaden. Torvet. Havnen. Boligen. Bygninger for åndsliv. Gildes- og lavshuse - - kompagnihuse. Industrielle og merkantile ankvg



98og bygninger. Bygninger for administration og retspleje, militære anlæg. Bygninger for social forsorg. Befæstningsanlæg. IV. Tidens bgbgg- 
ning i tidens perspektiv.Anden del af dr. Vilh. Lorenzens stort anlagte værk behandler en interessant periode i vore byers historie med Christian d. IV ’s (og Frederik d. I l l ’s) mange nye byanlæg og de kongelige forsøg på at starte forskellige industrielle og merkantile foretagender. Forfatterens fremstilling er da også fængslende og spækket med oplysninger; man beser den med stor interesse, og jeg synes også med stort udbytte — selv om den ikke altid er lige let læselig. Bl. a. medfører den skematiske disposition af stoffet, at de samme monumenter omtales i mindst 3 - 4  forskellige afsnit, hvilket selvfølgelig giver stadige gentagelser, samtidig med at fremstillingen af de enkelte monumenter sønderdeles. - Dermed være ikke sagt, at den klare disposition ikke har store fordele. — Det kan også virke lidt trættende, at næsten ligelydende forhold (forordninger o. 1.) er gentaget — ofte citeret - -  for en række forskellige hver; delte, al læseren får serveret kilderne og ikke blot forf.’s konklusion, er for så vidt værdifuldt; men det trækker fremstillingen ud i længden.Kun for enkelte afsnits vedkommende er jeg i stand til — forholdsvis sagligt - at bedømme fremstillingens vægt og lødighed. Det gælder først og fremmest afsnittet om boligen. Og jeg må her sige, dr. Lorenzen har virkelig gjort sig umage for at samle, hvad der foreligger om dette emne. (Det er jo faktisk første gang, der gøres forsøg på at give en samlet fremstilling af forholdene her i landet). Men man får desvæ'rre det indtryk, at forfatteren savner personlig kontakt med problemerne, hvad der på en måde undrer én, når man tager i betragtning, at dr. Lorenzen har interesseret sig for gamle huse gennem et helt langt liv. Hvad har han ikke set, som vi lidt yngre aldrig får at se. (Som første nole til afsnittet skriver forfatteren: »Ikke mindst dette afsnit hygger på undersøgelser, jeg har haft lejlighed til at foretage på talrige rejsea’ rundt i landets byer, . . . suppleret med den forhåndenværende litteratur« ).Dr. Lorenzen må være et ordensmenneske; han vil helst rubricere alt, stille op i typer, og det er vel også naturligt, så længe man arbejder med stoffet. Det gælder f. eks. afsnittet om beliggenheden af en bygårds bygninger på grunden. Her opstilles en række typer med benævnelser som: enkeltanlæg, vinkelanlæg, parallelanlæg, modvendt anlæg, sidevendt anlæg o. s. v.; det resultat, læseren kommer til ved at følge gennemgangen, er imidlertid det ingenlunde overraskende, at man har placeret bygningerne på grunden alt efter dennes form og størrelse og efter behovet for husrum. Det kunne være sagt på få linier, men der bruges fire sider, - og så mangler konklusionen. Det, der er afgørende ved studiet af bygårdens anlæg, må først og fremmest være, hvad længerne indeholder, og hvordan de forskellige kategorier af rum ligger i forhold til hinanden (daglig beboelse, repræsentative boligrum, køkkenregionerne, bryggers, stald, magasiner o. s .v .) . Men herved kommer vi ind på afsnittet om rumfordeling, som er meget svagt, hvilket forfatteren selv indrømmer. Det hygger alene på, hvad andre har skrevet herom (fortrinsvis de skånske undersøgelser), og da disse kilder er få og meget ujævnt fordelt, bliver fremstillingen kun til antydninger, der faktisk ikke giver noget som helst helhedsbillede Man undrer sig over, al forfatteren ikke på sine mange rejser selv har gjort iagttagelser på dette



99område; når man er inde på emnet, skal der ikke heksekunster til for at danne sig et nogenlunde pålideligt indtryk at* forholdene, som de har været i al almindelighed i de forskellige byer i denne periode. Det er, som forfatteren viger tilbage for selv at gå i dybden med problemerne. Og så kan man desvaure ikke lade være med at komme ind på, hvorvidt en så ufuldstændig fremstilling har nogen berettigelse. Desværre er der også forskellige direkte fejl i dette afsnit, som kun kan skyldes overfladiskhed. Forfatteren nævner gården Nørregade 31 i Køge som eksempel på et »enkeltanlæg« (kun omfattende en gadelamge). Dette hus’ sidelænge, indeholdende beboelsens uundvaudige køkken, er nedrevet for få år siden; sporene efter sidelamgen ses endnu tydeligt, og gården med sidehvnge er afbildet i to kendte Køgepuhlikationer. Museumsgården -  - også i Køge —- omtales som et »vinkelanlæg« til trods for, at det er en kendt sag, at gadelængen består af to sammenbyggede buse, opført kort efter hinanden, medens sidelængen først er bygget 30 år senere, formentlig i forbindelse med busenes sammenlægning til een ejendom (se bl. a. Hugo Mattbiessen i Kpgc Bys historie). Og sådan er der desværre mange små unøjagtigbeder.Nu skal det så inderligt indrømmes, at det er et næsten urimeligt forlangende, at en enkelt mand skal kunne beherske så stort et emne, som en altomfattende fremstilling af vore byers historie må siges at vjvre.Sine mangler og fejl til trods er Vore byer et værk, man læser med stort udbytte, og jeg er sikker på, al man senere ben ofte vil vende tilbage til enkelte afsnit for at supplere sin viden om det ene eller andet forhold vedrørende vore byers historie.
Hans Henrik Engqoist.

So. Aa. Kay: H o r s e n s  y e n n e in t i d e r n e .  1953. 101 sider. (1 kom m is
sion bos Them s boghandel, H orsens).Lektor Sv. Aage Bay, Horsens, bar haft den gode idé at udgive en lille oversigt over Horsens købstads historie, først og fremmest beregnet på skolernes addste klasser og studiekredse, der vil sad te sig ind i hjemstavnens historie, men også nyttig for den, der ønsker al skaffe sig et hurtigt overblik over udviklingen i Horsens. Bogen er klart og godt skrevet og udmærket inddelt, så at de store linier Iræder tydeligt frem. Til skildringen slutter sig uddrag af en række dokumenter vedrørende byen og litteraturhenvisninger, så at den, der ønsker det, kan trænge dybere ind i emnerne. Nyt stof og nye synspunkter må man ikke vente at finde i bogen; men den synes at være fortræffelig egnet til det formål, forfatteren bar sat sig: at vække interesse for byens historie, særligt bos ungdommen, og anspore lysten til at gå videre med de største værker om Horsens (af Fabrieius, J .  K. Jensen og Baumgarten), eventuelt fordybe sig i det store utrykte materiale, særligt byens store rådstuearkiv, derikke endnu er fuldt udnyttet. „  , _ . „  .karl Lindberg Nielsen.

G. L. Dam  og II. K. Larsen: » A a k i r k e b y  I 3 4 6’ — I II '/ 6‘«. 1951. 218 si
der. (I kom m ission bos A akirkeby boghandel).1 1946 var det 600 år, siden Aakirkeby fik sine første købstadprivilegier af Lunds erkebiskop. I den anledning bar overhvrer H. K. Larsen og kontorchef G. L. Dam på byrådets foranledning udarbejdet en bog om byens historie. Aakirkeby bar altid vårnet en af Danmarks mindste køb-



100slæder. Hvor små forholdene var, fremgår af, al købstadens regnskab i 1773 balancerede med siger og skriver 5 rdl. 2 mk., og at der på byens inventarieliste i 1783 kun opføres 2 byled og 1 vægt. I 1801 var byen med sine 455 indbyggere Danmarks trediemindste by, indbyggerne levede for størstedelen af landbrug, og dens eksistens som købstad var i 1818 -19 stærkt truet, idet byfogeden androg om, at den måtte nedkvg- ges som købstad. Byen reddede dog sine købstadrettigheder. Dens centrale beliggenhed var skyld i, at det bornholmske landsting holdtes her indtil 1776, og i vore dage har jernbaneanlægget bidraget til dens opkomst. Den foreliggende bog om byen er særdeles velskrevet, er ikke tynget af unødvendige detailler og læses med udelt fornøjelse. De store hovedlinier kunne nok træde lidt tydeligere frem, men alt i alt er det en bog, der gør sine forfattere ære.
Carl Lindberg Nielsen.

Arkitektur.
K nud M illech: J) u n s k  e a r k  i l e k  t u r s t r ø in n i n g e r 1 8 5 0 —  7 .9 J 0. 

U nder redak tion  af Kay F isker, udg. af Ø stifternes K red itfo ren ing . 
Kbhvn. 1951.I anledning af sit 10()-årsjubilæum har Østifternes Kreditforening udgivet et stort værk om dansk, særlig københavnsk, bygningskunst siden 1850, altså fra klassicismens sidste udløbere til den moderne funktionalisme. For monumentalbyggeriets vedkommende var vi vel i hovedtrækkene orienteret om stoffet, men samlet har vi ikke ejet en fremstilling af periodens arkitekturhistorie, før Knud Millech skrev denne bog. Han er endda gået særdeles grundigt til værks. I stedet for at skrive vidt og bredt om hovedmonumenterne (hvad der havde været det nemmeste) har han lagt vægten på boligbyggeriet og får derved listet en masse kulturhistorie ind i bogen, hvad enten han fortadler om senklassicismens borgerlige stuer (rammen om Heibergs, Hertz’ og Hostrups interieurcr), eller han gennemgår den normale lejligheds elementer, lige til den skumle baggård og de skandaløse pigekamre, eller emnet er den hastigt voksende storbys nye slumkvarterer med de berygtede »korridorhusc«. Knud Millech har her afslået fra at skrive stjernekomedie; han kunne have givet Marmorkirken, Kunstmuseet eller Tivoli førstepladsen, men vi er ham taknemlige for, at han tager det andet med også. Derved har bogen fået en e n o rm  bredde, og det har viv ret udgivernes ærgerrighed at udstyre den med el væld af billeder. Forfatteren har derved måttet gøre sig ulejligheden med at gennemgå hundredvis af boliger for at få et passende udvalg. Efter anmelderens løselige skøn er godt 300 københavnske bygninger afbildet og endnu flere omtalt og kommenteret. Hvad det er for en arbejdsindsats for alle disse huses vedkommende blot at finde frem til byggeåret, arkitekten og bygherren, går efterhånden op for den undrende læser. Del er en bedrift.Bogens første hovedafsnit handler om senklassicismen med tyskeren Schinckel som europæisk baggrund, med Hetsch og Stilling som bevægelsens profeter og med Bindesbøll som trolden i æsken. Andre kapitler handler om »Historicismen« med den fine, begavede Herholdt som banebryder, og om »Europæerne« med Meldahl og Dahlerup i spidsen (forf. regner her tyskeren Gotfried Lemper for bevægelsens hovedmand — mon man ikke nok så meget burde fremhæve »europæernes« franske



101tilbøjeligheder som en reaktion mod Tyskland efter 1864?). Mere nationale strømninger kommer frem i århundredets slutning med Nyrop og Kampmann, en bevægelse der næsten er ved at klinge ud, da dens hovedmonument, Jensen Klints Grundtvigskirke, bliver rejst. Fremstillingen af disse, ofte indviklede, stilbevaygclser er nøgtern og klar, og dommene over fortidens og nutidens arkitektur er klare og sobre.Ved sit ankvg har bogen selvsagt slagside til fordel for hovedstaden. Men der findes dog også en hel del om provinsen, og i alle tilfælde får man en klar tilskyndelse til at tage vort' købstæders nyere bygningshistorie op til behandling. Knud Milleehs bog er da god at have som udgangspunkt.
Jan Steenberg.

Fire nye boyer fra Hardsyssel.To store og smukt udstyrede sognehistorier er fornylig udkommet i Ringkøbing amt. Ikke alene det vældige arbejde, der ligger bag udarbejdelsen, har forfatterne formået, men også at udvirke, at bøgerne har fået det smukke udstyr. Desuden foreligger der to smukke småbøger fra Jens Abildtrups hånd.
Alfred Kaae: Ulfborg sogn og saga I. 1952. — I 1945 udkom Kaaes første sognehistorie »Torsted«, i 1948 »Laasby« og nu »Ulfborg«. Når hertil kommer andet historisk arbejde og en mængde tegninger, tør man nok sige, at det er ikke mindre end en bedrift af en mand i embede (førstelærerembedet i Kronhede)!Og dog er Ulfborg I ikke noget hastværksarbejde. Her gives en grundig beskrivelse; først af naturforholdene, geologien, dyre- og planteliv (Ornitologen stud. mag. E. Torp Pedersen skildrer i et mindre afsnit kyndigt fuglelivet i Fælsted kog), arkamlogi, stednavne og middelalderlige forhold. Dernæst følger afsnittene: Fra skipper Klements lejde til 1669, Landboforhold sidst i 1699-tallet, Fra stavnsbåndets århundrede og Mod nye tider. Hermed er der givet en sammenfattende skildring af sognets almindelige historie gennem tiderne. Det er et kyndigt og grundigt overblik, der her gives. Kilderne er sognehistorikerens almindelige, måske nok med særlig vægt på tingbøgernes ofte dramatiske stof. Også folkemindestof, sagn og dagligliv er behandlet, og desuden gives der i flere skifter og retsakter gode oplysninger om husbygning og klædedragt.Ulfborg er et af de større vestjyske sogne, et sogn, der i ældre tid havde lige så mange enkeltgårde som gårde i de små landsbyer. Desuden rummer det de to herregårde Sønder og Nørre Vosborg. Det var et forholdsvist velhavende sogn. Forøvrigt vil herregårdenes og bøndergårdenes specielle historie samt kirkens og pra\slernes historie først komme i et senere bind. - -  En trykfejlsliste burde have vægret noget lamgere. Der er udmærkede kildehenvisninger.Bogen er rigt forsynet med Kaaes egne tegninger. Han er et stort stykke af en kunstner. Det samme røber han ved den måde, hvorpå han behandler bogens stof. Læs f. eks. hans beskrivelse af den sjaddne vår- kobjælde (s. 38), der netop på Ulfborg hede har et af sine få danske voksesteder! Ved denne fremstillingsmåde bliver bogen mere anskuelig og levende, men også temmelig bred.Med glæde imødeser man det næste bind.
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Peder Christensen: Idum sogn. 1951. Også i denne bog finder vi lærer Kaaes tegninger. løvrigt er bogen af en noget anden art. Her er det gårdhistorien, man glæder sig over, og som helt dominerer bogen. Idum sogn er i endnu højere grad end Ulfborg præget af enkeltgårdsbebyggelsen. Hver gårds historie udredes fra ca. 1600 til nutiden; her fortælles livligt og ret bredt; for de sidste 100 til 150 års vedkommende har skildringerne en mængde småtrøk, anekdoter eller karakteriserende bemærkninger om personer eller slægter. Når det bar kunnet lade sig gøre, skyldes det, at forfatteren allerede for 40 år siden begyndte arbejdet og flittigt udspurgte sognets gamle. Man mærker, ban er født i sognet og kender det. Desværre er der ret mangelfulde kildehenvisninger. Dog fremgår det tydeligt, at kirkebogen er meget flittig benyttet, og her har forfatteren va'ret så heldig, at den er bevaret til 1636. Der gøres temmelig meget ud af stednavnene. Marknavne efter markbogen 1683 deles i ældre og yngre, og de ældre bruges som argumenter for en eller anden gårds høje ælde, men ikke altid på overbevisende måde. Således behøver navne som Graastensager eller Grauager ikke at være ret gamle. Bogen er opdelt i en mængde små kapitler, idet hver gård får sit. Dog er ejendomme, opstået i de sidste 100 år, ikke medtaget.1 de indledende kapitler søger forfatteren at give det almindelige overblik over sognet, som gerne udgør første del af en sognebeskrivelse. Det er ikke lykkedes så godt, bortset fra kirke- og skolehistorien, der er fortrinlig. Fejl eller misforståelser forekommer. »Sjælden findes smukkere våben og værktøj end her,« hedder det i omtalen af yngre stenalder. Del er enkeltgravsfolkets våben, der hentydes til, og de var temmelig ensartede over hele deres jyske udbredelsesområde. Torpbebyggelsesperioden og dannelsen af nye ejendomme før 1600 kaldes udflytningen. Man kan ikke uden videre gå ud fra, al enhver enkeltgård er en udflyttergård i den forstand. Arkévologien viser, al der i jernalderen fandtes både landsbyer og enkeltgårde. — I gårdhistorien omtales året 1813 gentagende som det for landbruget så farlige år; den egentlige landbrugskrise faldt først nogle år senere; el sled (s. 226) vises da også, al det først er efter 1817, del »gik stadig tilbage«.Interessant er Christensens oplysning om, at over *3 af sognets bosiddende folk stammer ned fra en bestemt af sognets gårdimend, eller at tre slægter siden ca. 1600 stedse har været med til at præge sognet. Det er del kendskab, forfatteren gennem sit langvarige og udholdende arbejde har erhvervet om slægter og enkeltpersoner, der giver denne bog et særligt præg og en særlig værdi.
Jens Abildtrup-, Vestjgdsk bondelin i 1600’erne. 1953. Det er en række kulturhistoriske skildringer, bygget på tingbøgerne og landstingets dombøger, som forfatteren kalder »den eneste virkelig betydelige kilde til oplysning om bondens liv og færd«. Det er et dygtigt og velfunderet arbejde, der dels giver en nvkke personskildringer (delefogden Jens Nielsen, Herningsholm, selvejerbonden Jens Pedersen og Peder Jensen i Vejl- strup, der ikke ville fæste sin fædrene gård), samt mord- og trolddomssager m. m.Til den litteratur, der foreligger om Søren Kierkegaards slægt, har Jens Abildtrup nu bragt en forøgelse med sin bog Søren Kierkegaards 

tipoldefader handelsmand Jens Andersen og hans skegi på Astrupgaard (i Faster sogn). Det er et vivrdifuldt arbejde, idet man ikke tidligere har haft kendskab til den gren af den store tænkers forskvgt. Selv om



103arbejdet ikke overalt kan bilægges med dåbsattester, fører forfatteren dog så gode grunde for de opstillede slæglsrækker, at man føler sig overbevist om rigtigheden. Slægten føres længere tilbage, end titlen lader ane, idet en gren følges tilbage til Chr. Andersen i Videbæk, f. ca. 1570, og en anden til Oluf Christensen i Søndergaard i Sædding, f. ca. 1520. Det er ikke almindelige hovbønder, vi møder, men de er hoverifri eller selvejere og handelsmænd.
II. K. Kristensen.

En adelig skvgIsbog.
L e h n s b a r o n H a n s B e r n e r S c h i l d e n l i  o l s t e n ’s S l ie (j l e b o (j, 

udarbe jde t af H. B erner Schilden H olsten og zVlbert F ab ritiu s . S iden 
1940 er udkom m et: T avleb inds 1. helte. 1: Ind ledn ingshefte  (XCV s.), 
1. bd. (612 s.), 2. bd. (713 s.). II: 1. bd.s 1. hefte (250 s.), 3. hefte 
(289 s.). I l l :  1. halvbind (506 s.).Rank som et lys, vågen og levende historisk interesseret, med aristokratiske træk, men samtidig jævn og beskeden i færd — sådan kendes lehnsbaronen til Langesø, Hans Berner Schilden Holsten, af dem, der år efter år har mødt ham på Dansk historisk Fællesforenings årsmøder. Man fik desuden indtryk af, at han var en grundig kender af sin egen og andre adelsslægters historie.Selv på denne baggrund forbavses man over det opbud af samlerflid, videnskabelig forskertrang og økonomisk indsats, der har sat sin frugt i hans slægtebog. Alene omfanget er imponerende: over 2500 sider med sikkert lige så mange billeder i fornem udførelse. (Klicheer fra Hendrik- sens reproduktionsanstalt, Tryk: J .  Jørgensen & Co.). Endnu mangler adskillige storhefter i kvartformat, inden værket er fuldtført, men så meget foreligger, at en helhedsvurdering kan anlægges.I over tyve år har lehnsbaronen arbejdet på dette værk, og han har haft en udmærket hjælper i vor bedste kender af dansk adelshistorie og -genealogi, dr. phil. Albert Fabritius. Del meste af selve fremstillingen skyldes ham. I sit forord gør han rede for værkets opbygning: Grundstammen er en række ahnetavler; den mest overskuelige af disse er portrættavlen i tavlebindct, — den er som en nøgle praktisk at have liggende ved siden af sig, når man skal åbne de følgende bind. I en række storhefter biograferes hvert enkelt ahnepar, først de fædrene, så de mødrene. Ved hvert ahnepar er der gjort rede for dets afkom. Jo  længere man bevæger sig frem i værket, jo længere trænger man tilbage i tiden. Biografierne ledsages af materiale: personlige optegnelser, brev- og billedstof, kildehenvisninger. Alt i fantastisk fylde, — af og til kan læseren vel synes, at motiverne gentages (f. eks. i billedstoffet) eller at de er langt ude (f. eks. de ellers så smukke Christiansø-billeder i I. dels andet binds andet hefte i anledning af at en af lchnsbaronens ahner i 1719 besøgte en svoger på øen).Men dr. Fabritius gør gældende, at en fyldig behandling af »et i sig selv mindre betydende Stof« rummer »visse Fordele til Belysning af vort Folks jævne daglige Liv og Levevilkaar gennem gode og onde Tider«. Hertil må siges, at der i det store og hele hverken er tale om »mindre betydende Stof« eller »jævne daglige Liv og Levevilkaar«. Der er tvaud- imod tale om overklassemilieu og overklassekår, — man får et stærkt indtryk af hvor exelusivt denne overklasse har levet næsten op til lehns-



104baronens egen tid. PLI sådant bidrag som lehnsbaronens egne breve til børn og venner fra 1920 til 1951 afkræfter ikke dette indtryk. Han har, som han selv siger, gemt dem »hen paa en meget beskeden Plads bag i bogen« (1, 1, s. 469—592 og II, 1, 3. hefte s. 1—258), men de hævder sig ikke blot som »menneskeligt dokument«, men også direkte ved deres milieuskildring. I vor tids demokratiske ånd har slotsherren åbnet sit »hus« for heserne, som han og fruen så tit har gjort det for deres gæster på Langesø. Der er noget for deres demokratiske indstilling betegnende i, at de har ombygget en gammel herskabsstald til foredragssal. Det er et af de smukkeste træk hos lehnsbaronen, at han har kunnet forene troskab mod sine åbners kultur med tilpasning til det moderne samfund.Det kan ikke fremhæves stærkt nok, at lehnsbaronens slægtebog har interesse langt ud over familiealbum mels kreds. Værkets brogede indhold vil dog først ret komme til nytte, om det med tiden afsluttes med et fuldstændigt register. For hvad er her ikke at finde? Først og fremmest falder billedstoffet i øjnene. Mange af billederne er gengivelser af fotografier, som broderen Ebbe Berner har taget; mange er ældre billeder; ikke mindst interessante er dragt- og interiørbilleder fra forrige århundrede, men iøvrigt er der portrætter af adelsmænd og -kvinder tilbage til 1600-årene. Her er en grundig redegørelse for herregårdene Langesø, Holstenshuus og slottet Clausholm; af særlig værdi er afdøde arkitekt C. M. S midt s beretning om udgravningen af Anthonius Bryskes Langesø fra 1550’ernc (III, 1, s. 93 -127) og professor Cbr. Ellings skildring af 1770’ernes Langesø (I, 2, s. 281- 399). Haveanlægene er skildret af Jobs. Tbolle, Vilb. Lorenzen o. fl.; møblerne er indgående behandlet af Tove Clem m ensen; selv har lehnsbaronen gjort rede for møbleringen på Clausholm og Langesø gennem 150 209 år. Om malerierne på de toborge har afdøde direktør Otto Andrup  skrevet, og fru Ellen Andersen har behandlet det sjældne dækketøj på Langesø: her kunne man ved et bryllup for få år siden dække bordet med otte generationers dækketøj! Selv geologiske forhold og plantevækst er kommet med i værkets tredje del: »Slægtens Ejendomme og Ejendele«.Yévrkets tyngdepunkt ligger dog i det person- og familiehistoriske. De berømte navne er der ikke mange af, men om mange kan siges, hvad historikeren Aage Friis har skrevet i sin biografi af lehnsbaronens morfader, diplomaten G. J .  Quaade (II, 1, s. 1—44): Han »var ingen fremragende Personlighed, men en Mand, der fra den første Ungdom stedse stræbte at anvende sine Evner og Knefter til at gøre sin Pligt til del yderste«.Om værket, forsåvidt det nu foreligger, kan intet bedre siges end de ord, hvormed Andrup har sluttet sit kapitel om malerierne på Langesø (III, s. 470): »Et Arbejde som det, Baronen her har udført og ladet udføre, har kulturhistorisk den største Betydning. I sig selv er Baronens Virksomhed paa dette Felt et Monument for ham og hans Slægtskærlighed; man maatte dog ønske, at Eftertiden vilde faa et betydningsfuldt dansk Maleri af det Besidderpar, ved hvis Virksomhed Langesø ikke blot er blevet et saare skønt Sted, men paa forskellig Vis en Skatkiste for danske Kulturinteresser.«Både lehnsbaronen og dr. Fabritius har ære af dette værk. Det er en bedrift i dansk kulturhistorisk litteratur.
Boar Skovmand.
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Solv.

Chr. A. Bøje: B (t l s a in b ø s s e r o g H o v e d v a n ds æ g. 78 s. R osenkilde 
og Bagger. 1950.I efteråret 1951 døde lektor Chr. A. Bøje, 78 år gammel. Mange mu- seumsmænd og private samlere mindes ham med tak for hans altid redebonne venlige hjælpsomhed, når det gjaldt at identificere et vanskeligt guldsmedestempel eller diskutere en interessant sølvgenstand, og endnu flere glæder sig stadig over det uvurderlige hjælpemiddel, han skaffede os, da han efter sin afgang som lektor ved Aalborg katedralskole på grundlag af omfattende arkivundersøgelser og gennemgang af offentlige og private samlinger 1946 udgav sit hovedværk Danske Guld- og Sølvsmedemærker (med tillæg 1949). Der skal imidlertid med disse linjer gøres opmærksom på, at Bøje endnu året før sin død udgav en lille bog om balsambøsser og hovedvandsæg, der har adskillig kulturhistorisk interesse. I en kortfattet indledning gives en oversigt over anvendelsen af vellugtende stoffer og de beholdere til opbevaring deraf, der går under betegnelserne balsambøsser, pomandre, desmerknopper, hovedvandsflasker og hovedvandsæg — foruden adskillige dialektnavne. Denne indledning indeholder bl. a. en mængde citater fra ældre skønlitteratur og er i det hele vel skrevet — man mærker, at emnet har moret den gamle lektor, der ellers egentlig ikke var nogen stor stilist. Tyngdepunktet i den lille bog er dog de 141 billeder af forskellige typer, der har været i brug fra o. 1600 til det 19. århundrede — alle eksempler fra danske samlinger. Der findes her stykker både af træ, ben, rav og porcelæn, men langt den overvejende part er af sølv. Ser man billederne igennem, undres man ikke over, at hovedvandsevggene har fristet mange specialsamlere. I det lille format har man her en afspejling af sølvsmedekunstens udvikling gennem mange faser; rokokoens hovedvandsæg med deres rige plastiske formgivning er tilmed et helt selvstændigt kapitel inden for vort rokokosølv. Senere blev både hovedvandsæggenes brug og deres form og udsmykning mere folkeligt præget; særprægede grupper fra denne slutperiode er »amageræggene« og de fornøjelige sønderjyske a\g med deres brogede glasflusser.

Gudmund Boes en.

ArkivliKcraliir.

D o n u m  H o e t h i u n u m .  A rk ivvetenskaplige b id rag  tillägnede B ertil Bo
ethius. R edigeret af Olof Jägersk iö ld  og Åke K rom now . N orsted t & söner. 
1950. 516 sider. A r k  i v v e  t e  n s k  a p l i g a s l u d i e r. U tgivna av Sten 
Engström . U ppsala 1950. 118 sider.I 1922 ophørte udsendelsen af Meddelelser om Rigsarkivet med Landsarkiverne, og siden da er det meget sparsomt, hvad der i Danmark er fremkommet af litteratur vedr. arkivforhold. Et lille duplikeret hefte »Nyt fra Rigsarkivet«, der er blevet udsendt i de sidste par år, er udelukkende beregnet for etatens egne folk. Dermed være ikke sagt, at danske arkivfolk ligger på den lade side; det ene store bind efter det andet i rigsarkivets publikationsrækker, først og fremmest Kancelliets brevbøger og Kronens skøder, har set lyset, og bind efter bind af Vejledende



106arkivregistraturer giver forskerne den hjælpende hånd, de har billigt krav på. Men det er, ligesom den mere teoretiske side af arkivarbejdet ikke har kunnet aftvinge arkivarerne større interesse. Salig V. A. Secher var ikke nogen populær mand blandt sine kollegaer - - for ikke at sige det for stærkt. Men hans ånd synes at leve videre i det gamle arkivs høje sale. Secher har engang for alle fastlagt rammerne for arkivarbejdet, og en principiel drøftelse af ordningsprincipper og arkivteori har ikke fundet sted, knap nok mand og mand imellem og slet ikke offentligt. Ingen kættersk røst har vovet at drage den Secher’ske katekisnies lærdomme i tvivl. Nu er danskerne jo ikke noget særligt teoretiserende folkelærd, og når man tænker på, hvad tyske lærdes hjerner kan udfinde i studerekamrene, takker man for det. Men derfor var det måske alligevel ikke nogen skade til, om man ikke bare tamkte på det rent prak liske arbejde, men også engang imellem hengav sig til meditation over principielle problemer. Så var der måske en og anden, som fandt ud af, at de Secher’ske lærdomme har været til ubodelig skade for dansk arkivvæsen og dermed også — og det er jo det springende punkt — for dansk historieforskning.I årene efter krigen har der ude i den store verden været en stadig stigende interesse for arkivspørgsmål. Der har været afholdt to internationale arkivkongresser, i Paris 1950 og i Haag 1953. Udbyttet har måske været ret beskedent for kongresdeltagernc, og de engelsk-amerikanske arkivarer har allerede vist en svigtende interesse for det internationale samarbejde, hvilket måske hænger sammen med, at de to kongresser i ret høj grad har været domineret af de fransktalende lande. Det internationale samarbejde er dog også kommet til udtryk i et internationalt arkivtidsskrift: Archivum . Større betydning har det dog haft, at eng- kenderne i 1949 begyndte at udsende deres egel arkivtidsskrift, Archi
ves, ligesom der i Tyskland foruden det gamle ærværdige Archivalische 
Zeitschrift nu også udkommer et nyt tidsskrift, Der Archivar, der mere lægger vægt på korte, instruktive artikler. Også arkivforvaltningen i Østtyskland udsender et særligt tidsskrift, Archivmitteilungen, der både indeholder udmærkede saglige artikler og bidrag, der er præget af de øjeblikkelige politiske forhold i Østzonen.Men vil man læse arkivlitteratur, behøver man ikke at gå til Tyskland eller England. Også svenskerne har givet bidrag til drøftelsen af arkivspørgsmål. Mange vil endnu kunne huske, hvilken opsigt det vakte, da landsarkivaren i Lund, Carl Gustav Weibull, i 1930 skrev om arkivordningsprincipper i Scandia og talte Roma midt imod. Og mens det danske rigsarkivs trykte meddelelser kun går til 1920, udsender det svenske rigsarkiv siden 1902 år for år sine Meddelanden från svenska 
riksarkivet, der foruden beretninger om arkivarbejdet og forholdene i de svenske arkiver også indeholder »utredningar och förteckningar«, oplysninger om nye fund, aktstykker vedr. arkivforhold m. in. Og i 1953 fik svenskerne endda deres eget arkivtidsskrift, idet det i 1952 stiftede Svenska arkivsamfundet begyndte at udsende en lille publikation Arkiv, sam
hälle och forskning.Men svenske arkivfolk kan mere end det. I 1950 udkom der således ikke mindre end to værker med artikler om arkivforhold, det ene og største, Donum Boéthianum, var et festskrift til den just afgåede rigsarkivar Bertil Boethius, mens det andet, Arkivvetenskabelige studier, ut-



107givna av Sten Engström, indeholdt en række artikler, som oprindelig var skrevet i anledning af Uppsala-landsarkivaren Josef Sandströms 65-års dag.Selvom disse to van-ker først og fremmest belyser svenske arkivforhold, indeholder de dog også en del bidrag, som kan have interesse for danske historikere. I Donum Boethianum skriver Tor Berg således om Ludvig Manderströms efterladte papirer. Manderström indtog en vigtig stilling indenfor det svenske diplomati, hl. a. som svensk udenrigsminister 1858— 1868, og hans privatarkiv indeholder vigtige bidrag til dansk historie, ikke mindst i det skæbnesvangre år 1863. Leif Ljungbergs artikel om Lyder van Vredens kæmnerregnskaber fra Malmø 1517— 1520 giver endda direkte bidrag til dansk historie i de bevægede år, da kampen mellem konge og adel nåede et foreløbigt højdepunkt.Interesse har det også at læse Gustaf Cleinenssons redegørelse for det arbejde, der i Göteborg er udført med udarbejdelse af registre til landsarkivets kirkebøger, skifteprotokoller m. in. Vi kunne jo nok i Danmark ønske at få penge til rådighed for en sådan registrering, men vi kunne jo også foreslå svenskerne at prøve, om det ikke var muligt at vandre ad de samme veje, som man har betrådt i det pengefattige Danmark, hvor man har ladet statsfængslernes fanger udføre registreringsarbejde. Når man i det nørrejyske landsarkiv idag har registre til alle skifte- og fæsteprotokoller, skøde- og pantebøger samt borgerskabsprotokoller, ja også til enkelte kirkebøger, skyldes det det udmærkede arbejde, som er blevet udført af fangerne. Og der har endda va*ret prominente folk blandt arkivernes medarbejdere, hl. a. dr. Best og Bovensiepen. Selvom Sverige ikke har haft krigsforbrydere, må der vel også der være folk, som opfører sig mindre pænt og får gratis ophold indenfor murene.Niels Hj. Holmbergs artikel om Arkiv under krig har jo desværre stadig aktuel betydning, og selvom krigsfaren idag synes mindre end for få år siden, må den ansvarsbevidste arkivmand dog prøve at forestille sig, hvad der kan ske, hvis krigens uhyre bliver sluppet løs, og hvad han må gøre for at undgå en tilintetgørelse af de værdier, der er betroet ham. PLI andet spørgsmål, som har interesse for alle arkivfolk, og som ofte drøftes i de internationale tidsskrifter, er forholdet mellem biblioteker, museer og arkiver. Man får indtryk af, at skillelinierne i Sverige ikke er så skarpe som her i Danmark, hvor der findes meget få arkivalier i museerne, idet de ansvarsbevidste museumsledere altid har gjort sig klart, at de håndskrevne kilder til landets historie hører hjemme i arkiver og biblioteker. Man kan dog være helt enig ‘ med forfatteren. Birger Steckzén, når han skriver: »Trots de allvarliga betänkligheter som länsmuseernas arkivalicsamlingar sålunda äro ägnade att framkalla, måste man dock med tacksamhet erkänna at genom deres initiativ handlingar som eljest skulle ha gått förlorade många gångar räddats«. Man har dog vist lov at tilføje, at endnu hedre er det, når man, som tilfældet delvis er i Danmark, har lokale arkiver, egnshistoriske eller byhistoriske arkiver, som kan indsamle private arkivalier af rent lokal karakter.Af interesse for en dansk arkivmand er også landsarkivaren i Göteborg, Robert Swcdlunds, bidrag om landsarkivernes opgaver, der suppleres af en artikel af samme forfatter i Arkivvetenskabelige studier; han kommer bl. a. ind på forholdet mellem afleveringer, inspektioner og un-



108dersøgelser af arkivfortegnelser og påviser det urimelige i, at det ikke altid er den samme myndighed, landsarkivet eller rigsarkivet, der modtager afleveringen og foretager inspektion eller granskning af fortegnelserne. Dette sidste er et så at sige ukendt forhold i Danmark. Det giver de svenske arkivarer et meget stort arbejde, men gør det også muligt for dem på en mere effektiv måde, end vi er i stand til, at konstatere, om embedsarkiverne bliver vanrøgtet.Det er kun ganske enkelte af de lo værkers mange artikler, som har kunnet nævnes her. Men del har vieret nok til at vise, at svenske arkivfolk har lyst til at lage mere teoretiske problemer op til drøftelse. Det mest forbløffende er dog næsten, at de kan få så megen arkivalsk litteratur frem. Det kan ikke bare forklares ved, at Sverige er dobbelt så stor som Danmark og har større økonomiske resourcer. Bagved må ligge en stærkere vilje til både at sætte problemerne under debat og til at få offentligheden i tale. Man kunne ønske, at danske arkivfolk kunne blive inspireret af de svenske kollegaers eksempel. Også vi har problemer at drøfte, problemer, som ikke blot har interesse for etatens folk eller for faghistorikere, men for enhver, der har tilknytning til dansk administration. Administration og arkiver hører nu engang sammen som hånd og handske, og de spørgsmål, der optager den ene part, må også være af interesse for den anden. Hvis vi f. eks. bare nævner ordet kommunalarkiver, dukker der både bos arkivaren og den kommunale embedsmand et utal af problemer frem i tankerne. En dag bliver de så bramdende, al vi må have dem sat under debat, fordi vi skal og må have dem løst.
Johan Hnidtfeldt.

Slændersamfundel.
Slen Carlsson: S l a n d s s a in h ä I l e  o c h s l a n d s p e r s o n e r 17 0 0 —  

1 8 6 5. C. \Y. K. (ileerup, Lund. 368 s.I de senere årtier er der i Tyskland og Sverige fremkommet en del undersøgelser vedr. befolkningsforholdene i ældre tid. I Tyskland var det vel nok i nogen grad den nazistiske ideologi, der virkede tilskyndende, men arbejdet er dog også blevet fortsat efter 1945. I Slesvig-Holsten har den unge historiker Erich Hoffmann således i 1953 udsendt en indgående undersøgelse over borgerskabets oprindelse i de sønderjyske byer: Die Herkunft des Bürgertums in den Städten des Herzogtums Schleswig. I Sverige har den økonomiske historieforsknings nestor Eli Heckscher gang på gang behandlet demografiske problemer, og hans eksempel er blevet fulgt af mange yngre forskere. Nu må det straks siges, at den slags undersøgelser er betydelig lettere i Sverige, fordi man dér har et enestående statistisk materiale fra 1700-årene, da der så at sige ikke var nogen systematisk befolkningsstatistik her i landet, bortset fra det materiale, der stammede fra de to folketællinger 1769 og 1787.I en stor og indgående undersøgelse har den unge docent Sten Carlsson nu taget spørgsmålet om stændersamfundet og udjawningen mellem de enkelte stænder op til undersøgelse. Arbejdet bygger på et omfattende statistisk stof, og alene indsamlingen og bearbejdelsen af det aftvinger respekt. I den første del af bogen fremlægges og analyseres materialet, idet det samles om emner som antallet af standspersoner, forholdet mellem adelige og uadelige civilembedsmænd og officerer, ikke-adeliges erhvervelse af »frälsejord«, giflermålsforbindelser mellem adelige og ikke-



109adelige, prøstcskabels sociale rekrutering og giftermål, samt studenternes senere erhverv og sociale afstamning.Spørgsmålene er jo hver for sig af stor interesse for enhver, der beskæftiger sig med den almindelige historiske udvikling, og disse undersøgelser vil få betydning for kommende historieforskere. Let læsning kan man dog ikke sige, disse kapitler er. De mange tal tynger fremstillingen og får let billedet til at blive flimrende. Men Carlsson har heldigvis også samlet sine iagttagelser og resultater i en kronologisk opbygget redegørelse, hvor de forskellige problemer ses i deres indbyrdes sammenhæng og i forbindelse med tidens almindelige udvikling, ikke mindst den politiske. Her skildres den lange proces, som førte til stændersamfundets opløsning, en udvikling, der blev ført til afslutning ved repræsentationsreformen i 1865. Standsudjævningen fandt dog ikke sted ganske langsomt, lidt efter lidt. Efter perioder med en hurtig udvikling, hvor de lavere stænder havde trængt sig frem på adelens bekostning, enten det nu var socialt, administrativt, kulturelt eller økonomisk, kom ofte perioder med en reaktion, hvor adelens position befattedes, eller udviklingen i hvert fald stagnerede. Efter den store nordiske krig, der medførte en stærk fremgang for de ikke-adelige, ikke mindst indenfor hæren, kom tilbageslaget i frihedstidens første epoke. Omkring 1730 begyndte en ny ud jævningsproces, som forløb langsommere, men fik stor betydning. Stærkere var nivelleringen i 1780’erne, og perioden 1820— 1840 har forfatteren ligefrem kaldt middelklassens gennembrud.Mens indsamling, bearbejdelse og analyse af det statistiske materiale synes at være gennemført på forbilledlig vis, savner man nu og da en mere indgående skildring af den økonomiske, sociale og ideologiske baggrund for stændersamfundets opløsning og undergang. Det er, ligesom forfatteren er tryllebundet af sine tal og af deres tale, men glemmer, at deres fulde hemmelighed kan kun fravristes dem, når de hele tiden ses i sammenhæng med samfundets almindelige problemer. Og engang imellem kunne man også nok have ønsket, at forfatteren havde set sig lidt om udenfor sit eget lands grænser. Det var jo ikke blot i Sverige, stændersamfundet gik under i 1700- og 1800-årene. Den samme proces gennemløb det ene kultursamfund efter det andet, og det er jo i nogen grad de samme problemer, der går igen i de forskellige lande. Disse indvendinger formindsker imidlertid ikke betydningen af forfatterens værdifulde forskningsresultater, og man kunnt* ønske, at danske forskere ville tage tilsvarende undersøgelser op. Selvom indsamlingen af materialet her i Danmark vil blive mangefold mere omstændelig, vil de fleste af de undersøgelser, som findes i Carlssons bog, også kunne udføres her. Selvom de politiske og delvis også de sociale forhold var vidt forskellige i Danmark og Sverige, er der dog ingen tvivl om, at udviklingen på mange måder har været den samme.
Johan Hvidtfeldt.

De svenske vest kystfiskeres kulturhistorie.
Olof H asslöf: S a e n s k a v ti s l k  u s l f  i s k a r n a. S tud ier i en y rkesg rupps 

näringsliv  och sociala ku ltu r. 570 s id e r 4- bilag med kort og d iag ram 
m er i tre  farver. Svenska V ästkustfiskarnas C en tra lfö rbund , G öteborg 
1949.

Johan Pettersson: I) e n s v e n s k a S k a y e r a k k n s t e n s f  i s k  e b e b y y- 
y e l s e .  204 s id e r +  kort. (7 W. K. G leerup, Lund 1953.



110I Sverige er der en voksende interesse for fiskeriets historie. Først og frem mest koncentreres den om den svenske vestkyst, hvor landets eneste storfiskeri findes. Blot i løbet af de sidste 5 år har to vægtige disputatser hentet deres emne fra dette område, der p. gr. af sin geografiske beliggenhed og sin nære tilknytning til Danmark har den største interesse for dansk kulturhistorie. Den første af dem er en imponerende bog, tyk som en best-seller og med et væld af illustrationer, hvoraf flere i farver. Som en generel karakteristik af bogen skal anføres, at dens forfatter har forsøgt det umulige kunststykke på een gang at skrive en herd disputats og en folkebog og derved er kommet til at forsynde sig især på det første punkt. Ganske vist mener anmelderen, at disputatser hor skrives, så også ikke-specialister kan læse dem, men Hasslöf er faldet for fristelsen til at tage så meget med, så han ikke har kunnet trænge tilstrækkeligt dybt ned i problemerne. Der er dog ypperlige ting imellem. Især skal fremhæves afsnittet om retten til fiskeri og et par af kortene i bilaget, der på mønstergyldig instruktiv måde gør rede for et par fiskeselskabers skiftende fiskeri gennem en årrække.Disputats nr. 2 begrænser sig til fiskebebyggelsen, der defineres som »all slags bebyggelse, varifrån bedrives saltsjöfiske säsongvis eller permanent såsom huvudnäring, binäring eller till husbehov«. Hovedkilderne har været generalkort og landskabskort, landmålingskort og jordebøger. Af disse kilder lægger forfatteren hovedvægten på landmålingskortene. Jævnsides med gennemgangen af det nævnte materiale er gået en undersøgelse i selve marken.Undersøgelsens første hovedafsnit er kaldt sæsongfiskebcbyggelse, og interessen samler sig her om stenkredse, hvoraf en del gennem levende tradition har kunnet bestemmes som fundamenter — eller rettere underdele - for telte, der tjente fiskerne til ophold under makrelfiskeriet om foråret. En lang række stenbygninger af lignende art ved Sveriges vestkyst anses af forf. at måtte tolkes på samme måde. Nogen forbindelse mellem disse »telte« og den faste bebyggelse findes ikke.Det næste hovedafsnit kaldes kustgårdar och strandställen, og omhandler de bondebrug ved kysten, der driver fiskeri ved siden af som hoved- eller bimering. Til datering af fiskeriet fra denne bebyggelse hegger forf. megen va\gt på et specielt fiskeredskab, vahorn eller vabein, der i Norge kendes fra oldtiden til i dag. I Sverige forekommer det på hele vestkysten fra Frederiksstad til Varberg, mens det iflg. Pettersson er helt ukendt i Danmark. Dette er dog urigtigt. Et tilsvarende redskab har endnu i dette århundrede været i brug på Bornholm, hvor det kaldles »haleben«. Også på andre punkter er der overensstemmelser mellem dansk-norsk-svensk fiskeri, som forf. ikke kender til.Hovedafsnittet i bogen er 4. kapitel: Fiskelägenas bebyggelseförlopp, hvor forf. på grundlag af jordebøger, kort og andet materiale redegør for fiskelejernes historie. Han er derved med til at kaste lys over problemet om fiskelejernes alder og oprindelse, som har været diskuteret, siden Johannes Steenstrup i 1905 rejste det ved en artikel i Historisk Tidsskrift. Som hovedresultat kan forf. fastslå, at hovedparten af den svenske Skagcrakkysts fiskelejer optræder under den sildefattige periode efter år 1589, mens kun et relativt ringe antal fiskelejer bevisligt går tilbage på 1500-ta 1 lets sildefiskeperiode. Det kan forekomme besynderligt, at en fiskefattig tid viser den største fremgang i fiskebebyggelsen, men beboerne af fiskelejerne ernærede sig jo ikke udelukkende af fiskeri, men drev jordbrug og forskellig anden virksomhed ved siden



111af. Forf. peger på den livlige Iræeksporl fra Bohuslen i slutningen af 1500-lallet som en af forklaringerne. M. h. t. bebyggelsens karakter på fiskelejerne går forf. i rette med tidligere forskere, som har hævdet bode- bebyggelsen som det mest karakteristiske indslag. Først og fremmest udfra en gennemgang af landmålingskortene vil Pettersson hævde, at fiskelejerne i ældre tid på ingen måde var kendetegnet ved en bodebe- byggelse. Hvor en sådan fandtes, tilhørte den fiskebønder fra fjernere- liggendc steder. Lejets indbyggere havde deres redskaber i en del af beboelsen. Men hvorfor har forf. ikke søgt dette forhold verificeret ved en gennemgang af skifteprotokoller eller andet taksationsmateriale?
Holger Rasmussen.

Krigsfanger i England 1807—1814.
Carl Roos: P r i s o n e n .  D anske og norske krigsfanger i England 1807— 1814 

(G yldendal. 1953). 232 s.Del er mærkeligt, at et så oplagt emne som de danske krigsfangers kår i den engelske »prison« 1807— 14 aldrig før har fristet nogen forsker til en sammenhængende behandling. Professor Roos, hvis forskerområde fremfor alt har været tysk og dansk åndsliv, boghistorie og teaterhistorie, har nu givet os en ganske fortrinlig bog om  emnet. Han har lagt en dagbog, ført af prisonieren, styrmand Jens Krog (i sla'.gtens eje), til grund 
og har haft held til at opspore mange andre trykte og utrykte dagbøger, beretninger, arkivalier og genstande. Ud fra dette omfattende stof, suppleret med interessante paralleller fra fransk side, har han med en fylde af levende træk sammensat en rig mosaik i mørke og heldigvis også i lyse toner. I en nvkke vægtige kapitler giver han os et indtryk af krigsfangernes liv og hverdag, de nedværdigende forhold i de tæt bepakkede blokskibe og de lidt behagelige landlejre, hvor dårlig og utilstrækkelig føde, mangelfuld påklædning, elendig hygiejne, chikanerier fra vagtmandskabets side osv. gør tilværelsen nasten uudholdelig. I begyndelsen synes alt at have vægret et uværdigt kaos; kammeraterne stjal fra hinanden, snød, spillede falsk, førte krig på kniven, men efterhånden opbyggede de deres eget retssamfund og holdt indbyrdes justits over for tyveri, urenlighed, forræderi, drab. Det glæder forfatteren (og læseren) at se menneskeånden triumfere over elendigheden. Vi hører om fangernes husflidsarbejder, som indbragte dem lidt penge: skibsmodeller af ben, træsløjd, stråarbejder, violiner m. m. Vi ser dem arrangere sportskampe, teaterforestillinger, fester og dans for at bekæmpe fængselspsykosen. De unge - -  og der var ikke få bdrn på 10 år og opefter — fik frivillig undervisning i religion, navigation, regning m. v. Der ristes en rune over fangernes velgørere, spec, den danske præst U. F. Rosing og den danske generalkonsul Jens W olff i London, og skuespiller H. Chr. 
Knudsen, der samlede penge sammen derhjemme til fangerne.Som gammel humanist ser Roos på emnet ud fra et alment menneskeligt og psykologisk synspunkt, hvad der gør, at man beser bogen med bevjegelse og følelse. Et kapitel om fangernes syn på England og englænderne er specielt sin forfatter værdigt og udtrykker noget almengyldigt, som har bud til alle tider med krig og forurettelse.En misforståelse, som undertegnede på grund af tidligere ufuldstændig vidende må erkende sig at være skyldig i, rettes her: den atter og atter genkommende pilespids på fangedragterne og andre genstande,



112»the braadt arm« som en af fangerne kalder den, er i virkeligheden »the broad arrow«, den brede pil, som er den engelske flådes særlige ejermærke og ikke specielt et fangemau’ke.Hvor udtømmende bogen end er, kan den selvfølgelig suppleres. Især ville det være af interesse at undersøge, hvad der måtte ligge af arkivslof i England om emnet. Det er såvidt vides aldrig gjort. Det ville, også for personalhistorien, være af interesse at vide, om der f. eks. kan opstilles en liste over de efter sigende o. 7000 dansk-norske fanger, som måtte tilbringe de bitre år i prisonen. Rigsarkivet ejer en liste over de opbragte danske skibe — en del af navnene er forvanskede, da den øjensynlig er ført af englænderne — men såvidt meddelt af forfatteren ingen fuldstændig rulle over fangerne.Bogen er prydet med el stort og værdifuldt billedmateriale. Det kan nævnes, at Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg ejer nogle minder fra prisonen, omend ikke så mange som ønskeligt var. — Som alle Roos’s bøger er denne tiltalende trykt og smukt udstyret.
Henning Henningsen.

Beskrivelse af senmiddelalderens Sverige.
O laus Magnus: H i s  lo  r i a  o m  d e  n o r d i s k a  f o l k e n .  Bd. 1—4, oversat 

fra  la tin  af H obert Geete, Johannes Paulson, Gösta T hörnell, H oberi A lm 
qvist in. fl., bd. 5 kom m en ta re r udarbe jde t af John G ranlund. U dgivet 
af M ichaelisgillet, Sthlni. 1909—51. Ialt 1821 s.Sveriges imponerende fremgang under Gustav Vasa og hans efterfølgere skyldtes i lige grad økonomisk opgang og åndelig kraft. To af landets ypperste åndsfyrster, brødrene Johannes og Olaus Magnus, kom, grundet på reformationen i hjemlandet, til at udfolde deres kræfter ude i Europa og bidrog just derved i høj grad til at gøre Sveriges navn kendt blandt de ledende lærde og politikere i den store verden.De to brødre virkede oprindelig som Gustav Vasas gesandter samtidig med, at de kæmpede for, at Johannes Magnus skulle opnå palliet som Uppsalas katolske ærkebiskop. Da dette lykkedes i 1533, var forholdet til kongen naturligt nok kølnet, og brødrene Magnus måtte leve resten af deres liv som landsforviste, idet deres gods i hjemlandet var blevet inddraget ved reformationen.Johannes Magnus forfattede goternes og sveernes historie. Efter hans død blev Olaus i 1544 udnævnt til katolsk ærkebiskop i hans sted. Men heller ikke han skulle gense sit fædreland, som han havde forladt i 1523. Han opholdt sig fra 1549 til sin død 1557 i Rom, hvor han var forstander for den hellige Birgittas hus. Allerede i 1539 havde Olaus Magnus i Venezia ladet et stort kort over Norden trykke. Det var et forarbejde li, værket om de nordiske folk, skrevet på latin: Historia de gentibus sep- 

tentrionalis, der udkom i Rom 1555. Det er dette værk, der nu for første gang foreligger udgivet på svensk med et kommentarbind på 700 sider.Fortidens lærde brugte i stor udstrækning at skrive af efter hinanden uden at gøre rede for deres kilder. Olaus Magnus var ingen undtagelse. Men han stolede ikke altfor meget på sine egne stilistiske evner. Derfor foretrak han i reglen ren afskrift for en mere personligt præget omskrivning. Dette har i nogen grad lettet opgaven for den lærde Stockholm- docent John Granlund, da han på opfordring af »Michaelisgillet« gav sig i lag med at skrive de kildekritiske kommentarer til Olaus Magnus’



113værk. Først gennem dr. Granlunds kommentarer får den fornemt publicerede oversættelse af teksten blivende værdi for kulturhistorikerne. Man må være dr. Granlund taknemmelig for det store arbejde, han har udført ved at skille ud, hvor Olaus Magnus optræder som førstehånds kilde, og hvor han blot er sekundær.Dr. Granlund oplyser, at ca. en tredjedel af Historia de gentibus sep- tentrionalis er ordrette afskrifter. Således består femte bog hovedsagelig af uddrag fra Saxos Gesta Danorum, der i 1514 var blevet udgivet af Kristiern Pedersen. Mindst citerer Olaus Magnus i 6. til 15. bog, og i 7. og 12. bog udgør citaterne kun ca. en tiendedel af det skrevnes omfang. I modsætning til samtidige tyske historieskrivere lægger Olaus Magnus hovedvægten på det jævne folks liv. Kvægavlere, jægere, fiskere og sømænd udgør kernen i det svenske folk. Kulden og den karrige natur har frembragt en stamme, der med Bergslagen som våbensmedje og rustkammer gør Sverige uovervindeligt i krig. Med umiskendelig sympati skildres almuekrigsopbudet og dets betydning som politisk magtfaktor. Undersåtternes ret til oprør mod en tyrannisk hersker er en hellig pligt, og som modstykker opstilles retfærdige konger i Theoderik den Stores lignelse: Magnus Ladelås samt Sten og Svante Sture. Skønt katolsk prælat er Olaus Magnus ikke fri for at prale med, at man i Norden har flere spåkoner og »kloge folk« end i andre lande. Han kendte det jævne folks livsvilkår fra sine rejser i Sverige, og han er bedst, hvor han skildrer folkets sædvaner og dets gamle bondevisdom. Det nye i hans værk er først og fremmest metoden: at skildre sveer, göter, lapper og finner i deres forskellige erhverv og livsformer på baggrund af den omgivende natur. Det var i virkeligheden første gang i Europas kulturhistorie, at en sådan samfundsskildring på empirisk grundlag blev offentliggjort.John Granlund gør i sine kommentarer rede for, hvilke af Olaus Magnus’ vignetbilleder der er udført som originalillustrationer, og hvilke der er lånt fra andre værker. Granlund påviser, at 228 af de træsnit, der har kulturhistorisk interesse, er originale. Hertil kommer 124 billeder, som går tilbage til hans store kort over Norden: Carta marina. De fleste af disse billeder er dog også originale. Af de øvrige går en del tilbage til Hans Holbein den Yngres illustrationer til Deuteronom. IV. Andre er hentet fra Ariosto: Orlando furioso, der udkom 1549, fra Tindales bibel og fra Behams stik. Træsnittene hos Olaus Magnus har ukritisk været anvendt af moderne kulturhistorikere, bl. a. af Troels-Lund, som illustrationer. De, der i fremtiden ønsker at benytte Olaus Magnus’ billeder eller bygge på oplysninger i hans store værk, kommer ikke udenom at slå efter i det nys udkomne kommentarbind. Og i dette bind får man i tilgift en klar oversigt over Olaus Magnus’ færden i Europa og baggrunden for værkets tilblivelse.Danske læsere vil være Michaelisgillet, dets formand professor Sigurd Erixon, og hans forgængere, blandt hvilke især må nævnes Isak Collijn, taknemmelig såvel for publiceringen af en svensk udgave af selve teksten som for de betydelige pengemidler, man har afsat ved at forsyne værket med det nu foreliggende tekstkritiske femte bind.
Axel Steensberg.
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Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i Sønderborg den 27.-28. august 1953
Å rsm ødet ho ld tes på hotel S ønderborghus. Af fo ren ingens 91 m edlem m er 

var følgende m useer rep ræ se n te re t: N ationalm useets 1., 2., 3. og 7. afd., J e rn 
banem useet, K unstindustrim usee t, Tøjhusm useet, D ansk L andbrugsm useum , 
Rosenborg, F red erik sb o rg , F red erik sv æ rk , T ikøb, Roskilde, Køge, H olbæk, Ka
lundborg , N ykøbing S., N æstved, Stege, B ornholm , M aribo, N ykøbing F., 
Odense, N yborg, R udkøbing, H jørring , Skagen, F red erik sh av n , T ry , N ykøbing 
M., Aalborg, V iborg, R anders, G renå, Århus, Den gam le By, H orsens, K olding, 
S ilkeborg, Vejle, H olstebro, R ingkøbing, H erning, V arde, Esbjerg, H aderslev, 
Åbenrå og Sønderborg .

Å rsm ødet begyndte to rsdag  den 27. august, hvor m useum sinspek tø r E rik  
Lassen h o ld t et fo red rag  m ed ly sb illed er: Det gamle danske sølvtøjs sæ rpræ g.

Næste dag kl. 9 ind led tes rep ræ sen tan tsk ab sm ø d et m ed, at fo rm anden , m u
seum sd irek tø r Svend L arsen, O dense, bød gæ ster og rep ræ se n tan te r  velkom 
men. H an ud ta lte  d e re fte r:

»Siden sidste årsm øde h ar dansk  m useum svæ sen m iste t tre  m æ nd, som det 
vil væ re n a tu rlig t at m indes h e r : A rk itek t Zachariassen, F re d e ric ia , der i en 
lang å rræ k k e  var form and for F re d e ric ia  m useum , og hvem  det påhv ilede at 
have den daglige ledelse af m useet. Han var typen  p å  en af de m useum sledere, 
der uden  vederlag  af nogen a rt m åtte røgte et hverv , som kræ vede både tid  
og arbejde.

Det sam m e gæ lder guldsm ed Cortsen, N ykøbing Mors. F o r godt 8 å r  siden 
afløste han  apo teker O lufsen, hv is stoute skikkelse m ange husker, og som 
lagde et dygtig t og in te resse re t arbejde i sit m useum . E jle r C ortsen blev en 
væ rdig  efterfø lger, der gennem førte erhverve lsen  af kavallerflø jen , og som 
stad ig  syslede med nye p laner. Han havde i k ra ft af sin fo rre tn ing , sin  dygf- 
tighed, sit venlige væsen den kon tak t m ed egnens befolkning, d er er liv sn er
ven i et lokalm useum s virksom hed.

A llersenest kom m er budskabet om m useum sd irek tø r Otto A ndrups  død og 
kas ter en dyb skygge over dette  m øde. H an v ar en tro fa s t deltager i vore m ø
der, og han  var velset. H an havde på m ange om råd e r en e rfa rin g  og viden, 
som ingen anden , og han  delte gavm ildt sin  v iden m ed os. H ans frod ige sind , 
hans fan tasi og iderigdom  v irkede in sp ire ren d e . Sam væ ret m ed ham  kunne 
være festligt. Det er kun få m åneder siden, han  p ræ sid e red e  ved S kand ina
visk M useum sforbunds m øde. Vi så ham  som en af de sidste af dansk  m u
seum svæ sens sto re navne, og m ed viden om, at han  var en m æ rket m and, b e 
u n d red e  m an, at han  kunne ho lde m indeta len  over en lang  ræ kke venner ag 
kolleger, og gøre det med ro og væ rd ighed , skønt han  vidste, at han  næ ste 
gang ville væ re b lan d t de bortgangne.

Således h a r  døden  også i å r  g jort sin  høst i vor k reds.
Vi m indes i æ rbød ighed  disse m æ nd, og vi lad er i dette  øjeblik  navnlig  

vore ta n k e r gå til F rederiksborg .«
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R ektor C. L. C hristensen , H erning, valgtes til d irigen t. F o rm anden  m ed
delte, at der som nye m edlem m er i fo ren ingen  var in d m eld t: Den fynske 
Landsby, H. C. A ndersens Hus og Reventlow -M useet. D erefte r forelagde fo r
m anden  sin  årsbere tn ing , der try k t var om delt til m ødets deltagere:

»Ved skrivelse af 3. jun i d. å. m eddelte u n d erv isn in g sm in is te rie t, at der for 
ind ev æ ren d e  f in an så r  er stille t følgende beløb til råd ighed  for de k u ltu r
h isto riske  m useer: A. D irekte tilskud 68.900 kr., der anvendes til de faste sta ts
tilskud. R. D ispositionsbevilling  på 10.300 kr., som efte r ansøgning kan an 
vendes til m on tre r, is tandsæ tte lsesarbe jder, fo rb ed rin g  af m useale forhold , 
etc. C. Y derligere d ispositionsbeløb  på 20.000 kr. til erhvervelse af sæ rlig  
væ rd ifu lde  genstande. D. H onorar til de tilsynsfø rende  2.100 kr., og E. et be
løb til dæ kning  af konsu len ternes og de tilsynsfø rendes re jse r på  6.000 kr.

S idste å r  ansøgte vi staten  om en forhøjelse af d ispositionsbev illingen  C, 
idet m an navnlig  pegede på den tils tand , som tekstilerne  fand tes i de fleste 
steder og på det behov, der var for et kynd ig t tilsyn  og for konservering .

D enne ansøgning  er efterkom m et in d irek te , idet sta ten  ikke i frem tiden  fo r
lods tager 4.000 kr. til L iselund og GI. E strup , men lad er de 4.000 kr. kom m e 
m useerne tilgode. Af de 4.000 kr. vil i frem tiden  2.000 kr. blive anvend t til 
tekstilkonservering . Y derligere h a r  m in is te rie t for indevæ rende  å r  stille t 2.000 
kr. til råd ighed  af tip sm id le rn e  til tek stilkonservering .

D ispositionsbevillingen  på 10.300 kr., der ved tilskud  fra  tip stjenestens over
skud forhøjedes m ed 7.700 kr., blev søgt af 17 m useer med en sam let sum  
på 45.068 kr. Alle ansøgninger kunne således ikke efterkom m es. R esu lta te t 
blev, at følgende m useer fik til m on tre : O dense 3.800 kr., K alundborg  6.500 kr. 
og F alsters Minde 745 kr. F o rh is to risk  Museum, Å rhus 1.200 kr. til e lek trisk  
in sta lla tion , B ornholm s Museum 2.000 kr. til in te r iø re r  i E richsens G aard og 
T histed  1.800 kr. til cen tra lvarm ean læ g .

Som det vil væ re kendt, h a r  staten  efterkom m et foren ingens ansøgning  om 
dæ kning  af in d til 50 %  af krigs fo rs ikringsbeløbe t for løsøre for 1952, og d e r
med skulle denne sag fo rh åb en tlig  væ re ude af verden.

F o ren ingens årbog  »Danske Museer«, b ind  III, blev udsend t i ja n u a r 1953. 
I løbet af sin tilvæ relse  er den blevet et væ rd ifu ld t b indeled  m ellem  m useerne 
in d b y rd es og m ellem  m useerne og deres op land . F o r årbogens økonom i h a r  
det væ ret o vero rden tlig  betydn ingsfu ld t, at staten  fra  første fæ rd h ar ydet 
den tilskud , og ved skrivelse af 7. a p ril d. å. h a r u n d erv isn in g sm in is te rie t 
m eddelt, at der er tils tille t fo ren ingen  yderligere  en tre å rig  bev illing  på 1.000 
kr. årlig  til støtte for årbogen. P å grund af m agister H erm ansens sygdom  er  
red ak tio n en  overtaget af m useum skonsulent, d r. Bæksted i H erm ansens navn, 
og redak tionskom iteen  består yderligere  af m useum skonsulent H alkjæ r K ri
stensen og m useum sd irek tø r, dr. Søgaard.

D er h a r  væ ret vanskeligheder af forskellig  art, m en takket væ re det næ vnte 
tilskud  og forlagets fo rstående ho ldn ing  synes årbogen nu at ligge i et fastere 
leje. Dens fo rtsa tte  skæ bne vil ikke m indst afhæ nge af, at de enkelte m useer 
yd er den støtte, dels ved at yde afhand linger, dels ved at v irke for årbogens 
udbredelse. De steder, hvor der findes m useum sforen inger, bør m an sende 
m edlem m erne henvendelser om årbogen, og jeg e r in d re r  om den ordn ing , der 
er tru ffe t, h v o refte r forlaget kan yde m useerne rab a t ved salg.

I en årræ k k e  h a r  m an in d e n fo r besty relsen  overvejet at få udgivet en 
m u seu m stekn ik . Den skal give en nød tø rftig  vejledn ing  med hensyn  til m u
seum sarbejde: indsam ling , katalog isering , konservering  og opstilling . E fte r 
tilskyndelse fra D ansk h isto risk  F æ llesfo ren ing  er opgaven nu taget op, og 
m useum skonsulent H alkjæ r K ristensen  og k onserva to r C hristensen  h a r  påta-
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get sig at skrive bogen. Der er ud arb e jd e t en d isposition , og m an er igang 
m ed at beregne udgifterne . Det er tanken , at bogen skulle udkom m e for at 
m arkere  vor foren ings 25 års jub ilæ um  næ ste å r og som en hæ dersbev isn ing  
til m useum sinspek tø r Chr. Axel Jensens m inde. F ra  den kom ite, der i sin tid  
indsam lede b id rag  til m edaillen  for m agister C. A. Jensen  h a r  vi gennem  d i
rek tø r A ndrup  m odtaget et b id rag  på 400 kr. til udgivelsen. Foreløb ig  h ar 
D ansk h is to risk  Fæ llesforen ings bestyrelse og vor bestyrelse m ent i fæ lles
skab at kunne g aran tere  fo rfa tte rh o n o ra re rn e , og når arbe jdet er sk redet v i
dere frem , agter vi at søge veje til at få bogen tryk t.

K redsm øderne  er blevet fo rtsat med m øder i T eknisk  Museum i K øbenhavn 
17. feb ruar, i Den gam le By i Å rhus 1. maj og i N æstved 17. maj. Der synes 
at væ re et behov for disse m øder, hv o r man i m ind re  kredse uhøjtidelig t kan 
drøfte  faglige spørgsm ål. Også i det kom m ende år vil m an søge disse m øder 
gennem ført; de ligger nu i faste ram m er, m en vi er altid  taknem m elige for 
forslag eller ønsker.

F or m useum skonsu len ternes  a rbe jde  i det forløbne år vil der blive gjort 
rede af de tilsynsfø rende, men jeg vil gerne oplyse, at det efter m ange års 
forløb endelig  er lykkedes at få konsu len tstillingerne norm erede , således at 
konsu len te rne nu h ar sam m e v ilkå r som N ationalm useets in spek tø rer.

Af m in d re  sager skal næ vnes, at F oreningen fo r dansk-norsk  Sam arbejde  
h a r  m eddelt, at d er forsøgsvis vil kunne tildeles danske ophold på Schæ ffer- 
gården  i G entofte; danske m useum sfolk uden fo r K øbenhavn får herigennem  
m ulighed for frit ophold , som de kan benytte  til s tu d ier i københavnske m u
seer og ark iver. — Der vil, ligesom  ved pengeom bytn ingen , blive stille t nogle 
sæ t af de gam le pengesedler til m useernes råd ighed , n å r sed lernes gyldighed 
er udløbet. — E n d v id ere  har jeg deltaget i et m øde, som udvalget for in d 
sam ling af gamle fo tog rafier h a r  afholdt.

T il slut skal jeg berø re  spørgsm ålet om den frem tid ig e  ordn ing  af provins-  
m useernes forhold .

Som bekend t henvend te foren ingen  sig i en skrivelse af 25. ap ril f. å. til u n 
derv isn in g sm in is te rie t og g jorde opm æ rksom  på de sto re vanskeligheder, som 
m ange m useer h a r at kæm pe m ed, og på de p roblem er, der k n y tte r sig til dansk 
m useum svæ sens m anglende o rgan isa tion  som helhed. Man henstillede til m i
n isterie t, at der blev nedsat et sæ rlig t udvalg til behand ling  af sagen.

Ved skrivelse af 13. jan. d. å. svarede m in is te rie t, at det ikke fand t sagen 
m oden til egentlig udvalgsbehandling , men m an ville finde det ønskeligt, om 
prov insm useum snæ vnet u n d er tilkalde lse  af rep ræ se n tan te r  for dansk  m u
seum sliv sam m en m ed disse ville tage de re jste  p rob lem er op til drøfte lse og 
dere fte r afgive in d stillin g  til m in is te rie t om p rob lem ernes løsning.

I rea lite ten  vil dette sige, at spørgsm ålet om m useernes frem tid ige o rdn ing  
må tages op på ny basis. Man h ar fra  næ vnets side ønsket at få indsam let 
frisk t m ateria le  om m useernes forhold , og dette  er baggrunden  for det om
fattende spørgeskem a, d er er udsend t til m useerne. Man h a r  m åtte t henstille 
til  m useerne i egen in teresse  at give så fyld ige op lysn inger som m uligt. Det 
■er et af m id lerne til at få k la rhed  over vanskelighederne og til at p røve at 
finde en løsning.«

F orm andens bere tn ing  gav an ledn ing  til en læ ngere d iskusssion.
C hristiansen , R oskilde, ønskede det nedsatte  udvalgs p la n e r  d rø fte t på  å rs 

m ødet. Idet han henviste  til det m ateria le , som det tid ligere  udvalg havde 
indsam let, m ente han, at m an skulle opstille  3 g ru p p er af m useum sledere: 
fagfolk, skolefolk og an d re  h is to risk  in te resserede. V ar den op rindelige  ta n 
ke, at m an b land t skolefolk skulle søge afløsere for de nuvæ rende m useum s-
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ledere, opgivet? Hvis ikke dette var tilfæ ldet, hvorledes ville m an så k o o rd i
nere denne tanke m ed det nuvæ rende udvalgs p lan er, der ikke synes at angå 
an d re  end de s ta tsan erk en d te  m useer?

F orm anden  svarede hertil, at sagen nu af m in is te rie t var overlad t til det 
nedsatte  udvalg, der kan tilka lde  sagkyndig  b istand . U dvalget h a r  d ere fte r 
henvend t sig til fo ren ingen  for gennem  denne at få indsam le t et m ateria le , 
der kan  danne grund lag  fo r en udfø rlig  beh an d lin g  af de rejste  p rob lem er. I 
bestyrelsen  h a r  vi sæ rlig  hæ fte t os ved m useernes pæ dagogiske forhold , og 
vi h a r  d rø fte t m uligheden af at lade dette spørgsm ål væ re et hovedem ne ved 
næ ste årsm øde.

Friis, H jørring , op fo rd red e  lederne til at væ re m in d re  beskedne, n å r de 
bad om penge til m useerne. Det økonom iske grund lag  for ansæ ttelse af fag
lige ledere  må b ringes i o rden . Skal m useerne i det hele taget løse de store 
opgaver, der stilles dem, m å de have flere penge til råd ighed . H enviste til 
b ib lio tekernes store tilskud . Vi må slå på, at også p rov insm useerne kan virke 
med i underv isn ingens tjeneste ; det må væ re en lø ftestang  i bevillingssagen. 
Det ville være af sto r betydning , om sta tens tilskud kunne forhøjes i tak t m ed 
det lokale tilskud .

R iism øller, Aalborg, savnede noget m ere sam arbejde m ellem m useerne; på 
det økonom iske om råde h a r  de store m useer ikke fælles in te resse r m ed de 
små. Vi må læ re at træ kke på linie.

Valerius, M aribo, næ vnte vanskeligheden  ved at få befolkningen til at fo r
stå nødvend igheden  af en stad ig  løbende bevilling  til m useerne. Slog ligesom  
R iism øller til lyd for sam arbejde og s tø rre  fælles op træ den . N år b ib lio tekerne 
er nået så langt, skyldes det for en sto r del, at m an d er h a r væ ret enige om 
m ålet og om m id lerne  dertil.

P rof. Glob, Århus, ønskede N ationalm useets a rb e jd sk raft sat ind  på cen
trale  opgaver, m edens de m ere lokale opgaver kunne overlades til p ro v in s
m useerne, der således kunne betrag tes som led af N ationalm useet og væ re 
med til at løse en statsopgave. Det ville v a re  god økonom isk po litik  at give 
p rov insm useerne de nødvendige penge til at ind tage en sådan  stilling .

D algaard-Knudsen, R ingkøbing, m ente, at det ved et energisk  arbe jde  i sog
nekom m unerne var m uligt at vække in teresse  for m useerne.

D irigenten  pegede på, at sko lerne gennem  den tillad te  spec ia lunderv isn ing  
var in te resse rede  i m useerne, og henstillede til disse at henvende sig til sko
lerne.

Viggo N ielsen, U nderv isn ingsm in iste rie t, kunne godt forstå p rov insm useer
nes vanskelige stilling . M inisteriet kan med nogen ret henvise til m useernes 
lokale ka rak te r, og at deres økonom iske p rob lem er derfo r i overvejende grad 
bør løses ved lokalt tilskud . F ra  lokal side frem hæ ver m an det sam fundsbe
tonede i m useum sarbejdet og k ræ ver d e rfo r stø rre  sta tstilskud . R esultatet b li
ver, at m useerne ikke får de nødvendige penge til at løse opgaverne. N ævnet 
overvejer nu, hvorledes m an kom m er ud af dette dødvande.

F orm anden  takkede for de forskellige ind læ g; de ligger på lin ie  med, hvad 
bestyrelsen  er inde på i sine overvejelser v ed rø rende  en fo rb ed rin g  af p ro- 
v insm useernes forhold , og vi tro r  at kunne nå til et rea lite tsp ro g ram , som vi 
kan v inde gehør for i m in iste rie t.

B eretn ingen blev h ere fte r godkendt.
Regnskabet. Da kassereren  var fo rh in d re t i at være til stede, forelagde sek re

tæ ren  regnskabet, der try k t var om delt til fo rsam lingen. R egnskabet b a lan 
cerede med 10.023,69. Ind tæ g te rne h ar væ ret 3.935,08 kr., udg ifte rne  4.992,27 
kr. At overføre til næ ste år er en kassebeholdning  på 5.031,42 kr., hvoraf 1.000
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kr. er u n d erv isn in g sm in is te rie ts  tilskud  til årbogens udgivelse. R egnskabet, 
d e r om fatter tiden  1. jan . 1952—30. m arts 1953 er rev id e re t af Jørgen  P aulsen 
og Ove M arcussen. R egnskabet godkendtes.

F æ llesbevillingen  1952— 53. Dr. B roholm  gav en oversig t over bevillingens 
fordeling . Der var indkom m et 22 ansøgninger om ia lt 29.692,10 kr. De 20.000 
kr. blev fo rde lt således:

H obro: k onservering  1.000 kr., Reventlow -M useet: stole 1.200 kr., Lem vig: 
konservering  450 kr., Sorø: konservering  1.000 kr., R ingkøbing: konservering  
og indkøb  2.000 kr., Å lborg: indkøb  500 kr., R oskilde: indkøb  300 kr., V iborg: 
konservering  1.000 kr., N æ stved: konservering  648 kr., O dense: 600 kr., B orn
holm s M useum: indkøb  600 kr., H jø rring : konservering  1.000 kr., M aribo: kon 
servering  950 kr., N yborg: konservering  1.000 kr., Den gam le By: indkøb  500 
kr., A abenraa: indkøb  1.000 kr., H orsens: indkøb  1.300 kr., F o rh is to risk  Mu
seum, Å rhus: indkøb  500 kr., GI. E stru p : k onservering  2.000 kr., L ise lund: 
2.000 kr., desuden refu n d ered es N ationalm useet 452 kr., som det havde af
ho ld t ved indkøb  og fo tografering  til N æstved m useum .

Dr. B roholm  m ente, at selvom  bevillingen selvfølgelig er for lille, så er m an 
dog vist alligevel glad for de sm å beløb. O verinspek tø r G alster, M øntsam lin
gen, havde bedt ham  henstille  til p rov insm useernes ledere, at m an havde 
m øntsam lingerne vel ned låsede og in d sk æ rp ed e  opsynet at passe på. E nkelte 
ty v e rie r fra  m øntsam linger på p rov insm useer havde fundet sted i den senere 
tid .

M useum skonsulenternes v irksom hed i det forløbne år g jorde dr. B æ ksted  
og H alkjæ r K ristensen  d e re fte r rede for. Dr. Bæksted redeg jo rde desuden for 
årbogen »D anske M useer«, hvis salg forlaget var u tilfred s med. M useerne må 
købe flere eksem plarer eller skaffe flere abonnen ter, ellers er der fare for, at 
årbogen går ind .

Bestyrelsesvalg . Svend Larsen genvalgtes som form and, og til bestyrelsen  
genvalgtes desuden N orn, Boesen og D avidsen. Valg af rev iso re r var ligeledes 
genvalg.

E ventuelt. Dr. Søgaard rejste spørgsm ålet om m uligheden af at få vedtaget 
en lov, d er fo rb y d e r eksport af an tik v ite te r til ud landet. Kan vi ikke være 
enige om at anm ode fo ren ingens bestyrelse undersøge denne sag?

Forslaget m ødte tils lu tn in g  fra forsam lingen .
E fter frokostpausen  ind led te  overin spek tø r, dr. phil. T herkel M athiassen  og 

m useum sinspektør, d r. ph il. Otto N orn  en d iskussion  om »M useerne og vore 
fo rtid sm in d ers  bevaring«. (Dr. N orn var trå d t til som in d le d er i stedet fo r 
overin spek tø r, dr. ph il. Aage Roussell, der var blevet fo rh in d re t i at væ re til 
stede. Dr. N orn ta lte  på grund lag  af dr. Roussells m a n u sk rip t) .

De to ind ledn ingsfo red rag , der findes try k t fo ran  s. 1 og 6, gav an ledn ing  
til en liv lig  d iskussion, hvo raf det k la rt frem gik, at p rov insm useernes folk 
i høj grad  var u tilfredse  med den tru fn e  o rdn ing .

A lbrectsen , Odense, ville anse det for ønskeligt, om N ationalm useet havde 
et p a r  m useum sinspek tø rer til fredn ingsarbe jde t. Han var bange for, at o rd 
ningen m ed fredn ingsdom m erne ikke ville vise sig v irkn ingsfu ld . Selvom vi 
p rov insm useum sfo lk  ikke kan væ re sæ rlig  begejstrede for de v ilkår, d er by 
des os, vil vi dog deltage i fredn ingsarbe jde t, fo rd i vi føler, at det er vor pligt. 
Vi stræ k k e r h ånden  ud til sam arbejde m ed N ationalm useet.

D avidsen, Rønne, syntes, at det i det m indste m åtte væ re en fo rudsæ tn ing  
for p rov insm useernes deltagelse i fredn ingsarbe jde t, at der ydedes dem  en vis 
kørselsgodtgørelse. Han beklagede, at den tru fn e  o rd n in g  var sket uden sam 
råd  med p rov insm useerne. E r der ikke en m ulighed for, at vi gennem  vor 
fo ren ing  kan blive spu rg t ved en evt. n y o rd n in g  af fredningssagen ,
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C hristensen, T ry , g jorde gæ ldende, at ledelsen  af de små m useer ofte fra  
lokal side b liver s tille t over fo r fredn ingsspørgsm ål. H vad skal vi svare? Vi 
kan ikke altid  nøjes m ed at henvise til dom m eren  eller N ationalm useet. Vi 
m å ofte selv tage stilling  til sagen. Vi h a r  p ligt, m en ingen ret. Kan m an i 
disse sager ikke have lige så s to r respek t for m useum sfolkene som for øvrig 
heden? Vi er vel ikke så ubetydelige!

Overgaard, H olstebro , fand t det m æ rkelig t, at der kan bevilges dom m erne 
penge til fredn ingstilsynet, m en ikke m useum sfolkene. Det gavner os ikke over
for lokale bev illingsm yndigheder, at vi b live r så lide t resp ek tere t af N ational
m useet.

R iism øller, A alborg, m ente at kunne sam m enfatte  N ationalm useets over
vejelser i denne sag på  følgende m åde: Vi m ener ikke at kunne bruge p ro 
vinsm useum sfolkene som tilsyn , og da vi ikke ved, om vi kan bruge fred n in g s
dom m erne, så h a r  vi valgt at p røve dem , m en da vi ikke selv kan overkom m e 
arbe jdet, så beder vi p rov insm useum sfo lkene om at ud fø re det fo r os uden 
vederlag.

D algaard-K nudsen, R ingkøbing, havde m ed glæde hø rt, at m an nu ville gå 
h å rd e re  frem  m od dem, d e r o v ertråd te  fredningsloven . P o litim estrene må 
henstille  til dom m erne, at bøderne  gøres så store, at de v irkelig  føles, hv ilket 
også vil betyde, at sagerne kan indankes for hø jere instans. H an var noget 
fo rbavset over, at m an i den nye tilsy n so rd n in g  kan tæ nke sig i en fred n in g s
sag at lade sam m e person  o p træ de  som ank lager og dom m er. I visse tilfæ lde 
kan fredn ingsdom m erne vel nok siges at væ re sagkyndige på  tilsynets om 
råde, m en han  ville dog m ene, at po litim estrene  m ed stø rre  re t kunne siges 
at væ re det, i al fald  h a r  de s ik k ert s tø rre  m ulighed for at føre et effektivt 
tilsyn . Nu skal o rdn ingen  prøves, og vi m å alle fo rtsa t tage vores tø rn  og u d 
føre g ratis  arbejde for m useet. Som alm indelige m edlem m er af det ku ltu re lt 
in te resse rede  borgerskab  fø ler vi det som en p lig t at tage os af disse sager.

F riis, H jørring , foreslog ivæ rksæ tte lse af en væ ldig  p ropaganda , som skulle 
gøre alle forståelig t, at m indesm æ rkerne  er folkets eje. E fterlyste  en liste over 
frig ivne høje.

Øllgaard, V arde, og Frost, A abenraa, foreslog frig ivelse af m in d re  og øde
lagte høje. De overp lø jede høje bu rde  undersøges efte r en bestem t plan.

Raben, Sønderborg , ønskede lovens § 2 æ ndret, så den også om fattede b au ta 
sten, h e lle ris tn ingsten  o. lign., selvom de ikke fand tes på deres oprindelige  
plads. Det er på tide, at der b liver sat en stopper for ødelæggelsen af d isse 
m indesm æ rker.

Viggo N ielsen, un d erv isn in g sm in is te rie t, kunne m eddele, at næ vnets sk r i
velse til enkelte p rov insm useer v ed rø rende  fredn ingen  var af alle blevet be
svaret derhen , at m an var villig  til at påtage sig tilsynsarbe jdet. De ikke 
» jordfaste« h e lle ris tn ingsten  kan m åske fredes efter danefæ loven.

In d led e rn e  un d erstreg ed e  i deres a fslu ttende bem æ rkn inger ønsket om et 
sam arbejde m ellem  p rov insm useerne og N ationalm useet på fredningssagens 
om råde. Dr. M athiassen  kunne oplyse ved rø ren d e  frig ivne høje, at disse m åtte 
sløjfes uden  undersøgelse, hvis en sådan ikke kan finde sted inden  tre  m å
neder efte r frigivelsen. N ationalm useets udg ravn ingskon to  er h å rd t anspæ ndt, 
og p rov insm useerne  kan yde os sto r h jæ lp  ved undersøgelse af d isse høje. I 
m ange tilfæ lde h a r  N ationalm useet he lle r ikke råd  til at re s tau re re  de fre 
dede høje uden at m odtage lokalt tilskud .

E fter m iddagen  kørte  m an i busser til Id ræ tshø jsko len , som m an fik fo re
vist, og hvo r der om aftenen  afho ld tes et fæ llesm øde med D ansk h is to risk  
F æ llesforen ing . H er ho ld t fhv. m in iste r, red a k tø r  F red e  N ielsen et fo redrag  
om den nationale  udvik ling  i N ordslesvig  siden 1920.



Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Sønderborg, den 28.—30. august 1953
Følgende fo ren inger og in s titu tio n e r  var rep ræ se n te re t: de h isto riske  sam 

fund for B ornholm , F red erik sb o rg  am t, F yns stift, L olland-F alster, P ræ stø , 
Ribe og R ingkøbing am ter, S ønderjy lland , Thy og H anherred , Vejle og V iborg 
am ter, R igsarkivet, L an d sa rk iv ern e  i Åbenrå, K øbenhavn og Viborg, E rh v e rv s
ark ivet, K øbenhavns S tadsark iv , de byh isto riske  a rk iv e r i F åborg  og H ader
slev, D ansk F olkem indesam ling , Det danske Sprog- og L itte ra tu rse lskab  sam t 
de fleste af de m useer, der var rep ræ sen te re t ved M useum sforeningens å rs
m øde dagen i forvejen (se s. 114 ff.).

Å rsm ødet ind lededes fredag  d. 28. august ved et fæ llesm øde med Dansk 
k u ltu rh is to risk  M useum sforening på den nye id ræ tshø jsko le , som blev fore
vist u n d er ledelse af dens fo rs tan d er, cand. mag. A. Søgaard Jørgensen , og hvor 
fhv. m in iste r, red a k tø r  F rede N ielsen dere fte r ho ld t et fo red rag  om den na
tionale udv ik ling  i N ordslesvig  siden 1920. A ftenen slu ttede med fælles kaffe
bord.

Ved rep ræ sen tan tskabsm ødet lø rdag  den 29. august på T ea terho te lle t in d 
ledede fo rm anden , la n d sa rk iv a r  Johan  H vid tfeld t med følgende m in d eo rd :

Sidste å r m indedes vi to af F æ llesfo ren ingens styrelse, C hristian  Axel Jensen  
og A lbert Thom sen. K ort efter årsm ødet gik det sidste af vore gam le m edlem 
m er bort. Gunnar K nudsen  havde deltaget i arbe jdet in d en fo r DHF fra  1918 
og havde fra 1920 væ ret med i red ak tio n en  af F o rtid  og N utid. H ans sæ rlige 
v idenskabelige stud ieom råde var stednavnene, og han h a r  her både som fo r
sker og som leder af S tednavneudvalget fra 1917 ydet en indsats, som h a r  væ
ret af u v u rd erlig  betydning . Det sto re m ateria le , han  og hans m edarbejdere  
h a r  sam let i udvalgets kontor, er jo af m eget sto r væ rd i for alt loka lh is to risk  
arbe jde i landet. Men G unnar K nudsen var ikke blot stednavnefo rsker, han  var 
også topograf, og hans arbe jde  som red a k tø r af T rap  vil blive m inde t af alle 
dem, der beskæ ftiger sig med h jem stavnens fo rtid . H ans v iden på  dette  om 
råde som på m ange and re , f. eks. det fo lk loristiske, v ar m eget stor, og in d e n 
for redak tionen  af F o rtid  og N utid h a r  han utallige gange kunnet yde os en 
væ rd ifu ld  hjæ lp, ligesom  hans gode råd  på forskellig  m åde er kom m et den 
loka lh isto riske  håndbog  til gode. Vi vil både i sty relsen  og i redak tionen  savne 
G unnar K nudsen, og vi vil m indes ham  som en dygtig  forsker, den rolige og 
velovervejede v idenskabsm and , hvis hjæ lp  m an ald rig  søgte forgæves.

F or nogle dage siden e rfarede  vi, at d irek tø r  Otto A nd ru p  på F red erik sb o rg  
var gået bort. N år F rederik sbo rgm useet idag  stå r som et af de betydeligste 
m useer i N orden, skyldes det hans indsa ts. F å som han  havde evnen til at 
finde frem  til de væ rd ifu lde  og betydelige ting, hvad enten  de gem te sig i 
D anm ark  eller i de fjerneste egne af E uropa . D irek tø r A ndrup var en hypp ig  
deltager i vore årsm øder, hvor han  ofte greb ind  i d iskussionen  og fø rte  den 
ind  i de re tte  baner, så den kunne give et positiv t resu lta t. Vi vil h e r huske 
ham  som den store m useum sleder, den betydelige fo rsker og det festlige men-
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neske, hvis m inde b land t dem , der h a r kend t ham , vil blive bevaret til sene 
tid e r.

To an d re  m useum sfolk savner vi idag i vore ræ kker. A rk itek t Zachariassen  
havde i m ange å r  væ ret leder af m useet i F re d e ric ia , ligesom  han  havde væ ret 
kny tte t til arbe jdet in d en fo r Vejle am ts h isto riske  sam fund. G uldsm ed Cortsen  
havde i en å rræ k k e  væ ret den in te resse rede  leder af m useet i N ykøbing Mors 
og havde her g jort en meget betydelig  indsa ts.

Lad os sam m en m indes disse gode m æ nd. Æ re væ re deres m inde.

F orm andens beretning.
E fter at der var fo retaget navneopråb , aflagde fo rm anden  bere tn in g  om fo r

en ingens v irksom hed i det forløbne år. M edlem stallet er nu 172 (sidste å r 
170), d era f 25 am tssam fund o. 1., 22 a rk iv e r (d eraf 9 b y h isto risk e), 7 b ib lio te
ker, 26 by- og am tsråd , sam t 92 m useer. T id ssk rifte t F o rtid  og N utid h a r  490 
abonnen te r, h v o rib lan d t 80 b ib lio teker.

Vor økonom i e r nu i et sund t og stab ilt leje. Vi h a r i år haft et lille u n d e r
skud på 25 k roner, m en som det vil ses af budgettet, regner vi m ed i det kom 
m ende å r  at få et m ind re  overskud. N år fo rho ldene ligger så gunstigt, skyldes 
det ikke m indst, at try k k ep rise rn e  nu er for nedadgående. En lille e k s tra in d 
tæ gt — 156 kr. — h a r p ap irre fu sio n en  givet os. Men jeg vil gerne understrege, 
at vore økonom iske reso u rce r stad ig  er altfo r små. H avde vi lid t flere in d 
tæ g ter at råde over, kunne vi tage m ange flere opgaver op.

N edgangen i try kk ep risen  må nu kunne m æ rkes på årbøgernes p ris. Det er 
nødvend ig t at væ re på vagt her. Fæ llesforen ingen  vil gerne være rådg ivende 
organ, til råd ighed  med uh ildede op lysn inger om trykkeom kostn ingerne , men 
vi ønsker kun at h jæ lpe, ikke at d ik tere. De enkelte sam funds og fo ren ingers 
frihed  er også vor lov. I åre ts  løb v idere fø rtes den påbegynd te undersøgelse 
og sam m enlign ing  af om kostn ingerne for de i 1951 udsend te årbøger. Ø nsker 
derom  blev frem sat på sidste  årsm øde. En fagkyndig beregner foretog en om 
hyggelig gennem gang af det m ateria le , sam fundene i forvejen havde indsend t. 
R esultatet var opm un trende, ide t der kun forekom  et p a r  enkelte tilfæ lde med 
tilsyneladende  for høje p rise r . Et godt tillid sfo rho ld  mellem  de h isto riske  
sam fund og deres bog trykkere  er af sto r betydning , derfo r glæ dede det at se, 
at g rundlaget viste sig i så at sige alle tilfæ lde at være i orden.

F o r at le tte eventuelle frem tid ige beregn inger af lignende art og for i det 
hele taget at give de enkelte sam fund et s ik rere  beregn ingsgrund lag  til eget 
b rug h a r  vi i en rundsk rive lse  til fo ren ingerne forelagt et skem a, som vil være 
velegnet, når m an in d h e n te r  tilbud . Vi anbefaler benyttelsen  af dette skem a, 
selvom  det skulle hæ nde, som i et enkelt tilfæ lde på S jæ lland, at bog trykkeren  
væ grer sig ved at følge det med den m otivering , at det v ed rø re r in te rn e  an 
liggender, som han hverken  må eller vil oplyse noget om.

Ved sidste årsm øde d rø ftedes også spørgsm ålet om den billigste form  for 
udsendelsen  af årbøgerne. D.H.F. h a r undersøg t m uligheden for en eventuel 
udsendelse gennem  av ispostkon to re t, men denne vej er ikke fa rbar, idet der 
her kræ ves m indst 4 årlige udsendelser. Den i alle tilfæ lde billigste m åde vil 
væ re udsendelse m ed ind lag t g iro -indbeta lingsko rt (portoen  er da kun 50 øre 
mod 1,20 kr. på posto p k ræ v n in g ). Om m an så bør bruge denne frem gangs
m åde, der jo s tille r  et vist k rav  til m odtageren , må m an selv overveje. De e r
faringer, som de m odige h a r  gjort, er absolut gode.

Vi ag ter at b istå  og give råd  med hensyn til alle an d re  ting, der kan lette, 
billiggøre og rationalisere »driften«  i de enkelte sam fund. Vi tæ n k er her f. eks. 
på overgang til adressograf-system et (A drem a), der i m ange tilfæ lde vil lønne
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sig, den m est system atiske form  for m ed lem skarto tek  m. v. Om disse forhold  
ag ter vi sn arest at foretage undersøgelser, hvo refte r fo ren ingerne  skal få ti l
send t m eddelelser. Vi b ed e r dog stad ig  om, at vore bestræ belser opfattes så
ledes, som de er m en t: nem lig som en h ån d sræ k n in g  til fælles bedste. Med 
D.H.F. som m ellem led skulle det væ re m uligt, at vi kan læ re af h in an d en , at 
den enes e rfa rin g er kan kom m e de an d re  til gode. Jeg vil gerne understrege, 
at vi vil væ re taknem lige for gode id éer og tilsk y n d elser udefra.

Jeg h a r  tid ligere  næ vnt den store væ rdi af de loka lh istoriske  kursus. Der 
h a r i å r  væ ret a rran g e re t et ku rsus på a rk ive t i V iborg, og d er er til ok tober 
p lan lag t et kursus i O dder, hvor en ræ kke fagfolk vil ho lde fo red rag  om de 
forskellige em ner, som h ar in te resse  fo r lo k a lh is to rik e ren . Jeg vil h e r gerne, 
som før, sige, at D.H.F. altid  vil væ re v illig  til at h jæ lpe m ed ved tilre tte læ g 
gelsen af sådanne ku rsus ru n d t om i landet, og De vil kunne regne m ed, at 
a rk iv e rn e  a ltid  vil stå bi.

I denne fo rb indelse  vil jeg gerne frem hæ ve, at de am tsh isto riske  sam fund 
og m useerne ru n d t om h a r  fo rp lig te lser overfo r arbe jdet ude i sognene. De 
hverken  kan eller skal udgive sogneh isto rie r, m en de skal væ re væ kkere, der 
kan gøre folk in te resse rede , sæ tte dem  igang, tilskynde  og in sp ire re . Det kan 
ske ved sm å m øder ru n d t om, m en også de lokale kursus kan give lyst til at 
tage et se lvstæ ndig t arbe jde  op.

Vi h a r  tid ligere  m ed visse m ellem rum  haft et a lm inde lig t kursus i K øben
havn. Da vort næ ste årsm øde efte r lovene skal holdes i hovedstaden , er det 
sty relsens hensig t at søge afho ld t et sådan t kursus og at gøre det på  så bred  
en basis som m uligt, det vil sige at ind fø re  dem , der vil væ re m ed, i de væ
sentlige af de p rob lem er, som lo k a lh is to rik e ren  må tum le med. Jeg vil gerne 
høre, om der er nogen, der h a r sæ rlige ønsker.

Årbogs præ  in i er i ngen .
S tyrelsen  h a r  vedtaget at uddele p ræ m ien  for en god a fhand ling  i 1951 til 

ek sped itionssek re tæ r J. A. T ork  for hans a rtik e l i »Fynske Årbøger« om fynske 
s ta tionsbyer. Den ligger m ere i den erhvervsgeografiske lin je  end de fleste af
h an d lin g er i de k u ltu rh is to risk e  årbøger. Dens hensig t er at fo rk la re  s ta tio n s
byernes opståen  og udv ik ling  på g rund lag  af en analyse af deres erhvervs- og 
b efo lkn ingssta tistik ; m en in d en fo r denne begræ nsn ing  h a r  em net i høj grad 
in teresse  for k u ltu rh is to rien . A fhandlingens d isposition  er dygtigt gennem ført, 
s ta tistiken  er anvend t m ed om tanke, og tro d s de m ange deta ljer m u n d er un 
dersøgelsen ud i konk lusioner, som kan danne g rund lag  for v idere k u ltu rh i
sto riske lokalundersøgelser.

Det forekom m er os u tilfred sstillen d e  at fo rtsæ tte  m ed uddeling  af en be
lønn ing  på så ringe et beløb som 200 kr., selvom  pengene ikke skal væ re det 
vigtigste i den anerkendelse, D.H.F. således yder. S tyrelsen  overvejer d e rfo r 
at hæve p ræ m iebeløbet til 500 kr. og m ener at kunne få råd  dertil. P å den an 
den side h åb e r vi også, at vi så vil få flere p risv æ rd ig e  a r tik le r  at vælge 
im ellem .

A llerede i indevæ rende  år vil p risu d v ik lin g en  kom m e op på et sam let beløb 
af 500 kr. Som rep ræ se n tan te rn e  e r in d re r , vedtog besty re lsen  i 1949 at u d 
sæ tte en sæ rlig  p ræ m ie  på 300 kr. for en væ rd ifu ld  a rtik e l om en bys eller 
egns fo rho ld  u n d er besæ ttelsen , frem kom m et i en af de am tsh isto riske  årbøger 
inden  udgangen af 1952. De pågæ ldende afh an d lin g er c irk u le re r  for ø jeblik
ket b la n d t sty relsens m edlem m er og resu lta te t af bedøm m elsen vil sn a rt fo re
ligge. Det vil da blive pu b licere t gennem  dagspressen.
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T id ssk rifte t F ortid  og N u tid  udsendtes — noget fo rsinket som følge af red a k 

tø rens fravæ r på stud iere jse  til U.S.A. — med hele 9 ark , d. v. s. 1% ark  m ere 
end norm alt. Det vil m åske blive betrag te t som et u d try k  for vor optim ism e 
m. h. t. fo ren ingens økonom i, at vi vil fo reslå  en forhøjelse af de gæ ldende 
h o n o ra rsa tse r for artikelsto f til tid ssk rifte t, således at der frem tid ig  betales 
10 og 12 kr. p r. side i stedet fo r som nu 8 og 10 kr. Det er desvæ rre  en a ltfo r 
ringe stigning, m en den viser da vor gode vilje, og vi h åber ad åre at få råd  
til at byde vore fo rfa tte re  m ere rim elige v ilkår, end vi kan i dag.

Den loka lh istoriske  håndbog  er i indevæ rende  år ikke fu ld fø rt, som vi 
havde håbet. Det sidste  hefte og derm ed bogens hele leksikon-del er im id le rtid  
nu try k t og udsend t til dem, der ab o n n erer heftevis. T ilbage s tå r det 1. hefte 
med bogens ind ledn ing , som fo rm anden  p. gr. af sin tid ligere  om talte op taget
hed ikke nåede at få fu ldført. Im id le rtid  er han  nu i løbet af ko rt tid  k la r 
til at tage fat på dette arbejde, og inden  det næste årsm øde skal håndbogen  
væ re fu ld fø rt og kom m et alle i hæ nde.

Ø konom ien ser re t pæ n ud. Jeg regner m ed, at vi m ed de tilskud , vi h a r 
fået, i al væ sentlig t vil kunne k lare udgivelsen. Skulle det blive nødvend ig t at 
benytte  det tid ligere  tilsagn  om at afsæ tte eksem plarer gennem  am tssam fun
dene, b liver der i hvert fald kun tale om få eksem plarer.

Med præ stegårdsvæ rket ligger det desvæ rre  endnu  tungere. D er er in te t 
sket i det fo rløbne år, og det h a r  end ikke væ ret m uligt at få lagt en p lan  for 
arbejdet, således som vi havde håbet. M agister L angberg  h a r  så m ange je rn  
i ilden , at han  næ ppe n år m eget v idere med vor opgave, fø rend  han  på  en 
eller anden  m åde kan få h jæ lp  dertil. Vi h a r  gjort forsøg på at skaffe denne 
m edhjæ lp , men det er desvæ rre m islykkedes. Disse u fu ldend te  a rb e jd er tynger 
vor sam vittighed , og vi må nødvendigvis fa m ere fa r t i dem, også ford i de 
h in d re r , at vi kan tage s tø rre  nye opgaver op.

En sådan  ny opgave er den danske ku ltu rh is to rie , vi så sm åt er begyndt at 
fo rberede. E fter Chr. Axel Jensens død h a r  vi bedt p ro fesso r S kau trup  tiltræ d e  
udvalget ved rø rende  denne sag.

I sam arbejde m ed M useum sforeningen agter D.H.F. at stø tte udgivelsen af 
en p å tæ n k t M useum stekn ik, sk revet af m useum skonsulen t P. H alk jæ r K risten 
sen og konserva to r Aksel C hristensen. Det er tanken  at søge forskellige fonds 
om støtte, men for at få gang i p lanen  a llerede nu, vil vi sam m en med Mu
seum sforen ingen  garan tere  fo rfa tte rh o n o ra re rn e , så de to h e rre r  i trvghed  kan 
give sig i lag m ed arbejdet. Det er en ken d t sag, at det er betydelig  le tte re  at 
få tilskud  til og tillige forlag  med på try k n in g  af en bog, når m a n u sk rip te rn e  
foreligger.

A vertering  in. in.
På rep ræ sen tan tskabsm ødet i Ribe rejstes sidste å r spørgsm ålet om m ulig

heden  af en eventuel fælles avertering  fo r  loka lh isto risk  littera tur  i dagsp res
sen e. 1. Da en sådan  plan im id le rtid  vil kræ ve betydelige pengebeløb, som 
D.H.F. ikke kan skaffe, overvejer vi, da vi gerne vil stø tte  de loka lh isto riske  
fo rfa tte re  så m eget som m uligt, foreløbig  at begynde med h v ert å r  at lade 
try k k e  k o rtfa tte t fortegnelse over nvudkom m et loka lh is to risk  lit te ra tu r  til in d 
læ gning i F o rtid  og N utid. Det er ikke den b rede læ sekreds, m an derm ed vil 
nå ud til, m en det er da en begyndelse at o r ien tere  de i forvejen in te resse rede. 
Måske vil d er kunne etab leres et sam arbejde om en sådan  fortegnelse med det 
nystiftede N ationalm useets Forlag.

Vi h a r  å r  efter å r  d rø fte t spørgsm ålet om en læ restol i kulturhistorie,. E fter 
de op lysn inger, der foreligger, kan der næ ppe være tvivl om, at det ville have
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væ ret m uligt at kom m e igennem  m ed et p ro fesso rat, hvis sagen var blevet stø t
tet af un iversite te t. Nu blev det kun til et lek to rat. Og n år vi i det hele taget 
fik den så stæ rk t tiltræ n g te  læ resto l i k u ltu rh is to rie , skyldes det fø rst og frem 
m est den sto re indsa ts, som fo lketingsm and Svend Jø rgensen  h ar gjort i denne 
sag. U den hans hjæ lp havde vi næ ppe væ ret læ ngere i dag. Der skete nem lig 
det, at efte r at un iversite te t langt om længe havde indstille t, at et såd an t lek
to ra t blev oprette t, og u n d erv isn in g sm in is te rie t havde anbefale t sagen, blev 
den standset af fin an sm in is te rie t, som jo ikke a ltid  viser den mest b ræ ndende  
forståelse for ku ltu re lle  opgaver her i landet. Svend Jø rgensen  tog da spørgs
m ålet op, både i de to m in is te rie r  og på rigsdagen, da norm eringsloven  blev 
behand let, og endelig  gik så fin an sm in is te rie t m ed til, at der fra 1. sep tem ber 
d. å. op rettes et lek to rat. Det er altså nu en kendsgern ing , m en vi m å sikkert 
vente endnu  en stund  på, at det b liver besat. U n iversite te t er ikke nået læ n
gere med sagen, end at det i jun i h a r nedsat et udvalg, hvori bl. a. N ational
m useets d irek tø r, p ro fesso r Johannes B røndsted , og p ro fesso r Aksel E. C hri
stensen h a r  sæde. U dvalget skal indstille , om em bedet skal besæ ttes uden eller 
efter opslag. Vi h a r  jo lov til at håbe, at m an får sagen k la re t så h u rtig t som 
m uligt, n å r det ny u n iv e rs ite tså r nu begynder. D er skulle jo ikke kunne være 
tvivl om, hvem  den nye lek to r b liver.

T il slut vil jeg gerne endnu  engang frem hæ ve, at D.H.F. ser det som sin væ
sentligste opgave at frem m e sam arbejdet m ellem  de forskellige in stitu tio n er, 
så vi kan læ re af h in a n d en  og ud n y tte  h in an d en s e rfaringer. Vi er ikke nogen 
tug tem ester, der belæ rende hæ ver pegefingeren  og b e læ rer in te tan en d e  d i
sc ip le ; vi er kun — efte r fattig  evne — m ed til at frem m e det arbejde, der 
h e r i landet gøres til gavn for dansk  k u ltu rh is to rie  og loka lh isto risk  forskning.

E fter fo rm andens bere tn in g  gav m useum sd irek tø r Svend L arsen et ko rt re 
ferat af m useum sforen ingens årsm øde, hvorpå kassereren  aflagde regnskabet, 
der er tryk t s. 128.

Der fulgte d ere fte r en alm indelig  d røfte lse af forskellige fo ren ingsp rob le
mer.

Calov, K alundborg, foreslog litte ra tu rlis ten  uddelt til alle m edlem m er af 
am tssam fundene.

Valerins, M aribo, frem drog  det urim elige i, at så få b ib lio teker er m edlem 
m er af fo ren ingen . F o rtid  og N utid, L itte ra tu rlis ten  og D anske M useer burde 
findes på ethvert b ibliotek. Han foreslog en henvendelse herom  til S tatens 
B ib lio tekstilsyn, og at m an også frem drog  sagen på b ib lio teksfo ren ingens å rs 
møde.

Form anden  takkede for disse forslag, som man ville overveje. Vi er in 
te resse re t i at få flere m edlem m er og et s tø rre  antal abonnen ter. Det sam m e 
gæ lder også for am tssam fundene, hvis økonom i er h å rd t spæ ndt for. Ville 
gerne høre forslag til at nedbringe udgifterne . H vorledes foregår årbøgernes 
udsendelse og kon tingen topk ræ vn ingen?  B yttev irksom heden  er m åske et tve
ægget svæ rd for sam fundene, ide t de tilby ttede  bøger vel de fleste steder går 
til det lokale b ib lio tek , som derved  sp a re r et abonnem ent på disse årbøger.

Peder C hristensen  redeg jo rde for årbøgernes udsendelse gennem  rep ræ sen 
ta n te r  i H jø rring  am t. Man var godt tilfred s med denne frem gangsm åde, der 
var billig.

Piis-O lesen  kunne m eddele, at m an også var tilfred s med den sam m e o rd 
n ing i Thy.

H. K. K ristensen  havde forsøgt o rdn ingen  i Ribe am t, men med et dårlig t 
resu lta t de fleste steder. Man h a r  i stedet lejet en m and til at foretage om de
lingen. Han spurg te om m uligheden af at få en reg is tre rin g  af b illedsam linger.
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Jespersen  m eddelte, at m an i R ingkøbing am t udsend te  årbøgerne gennem  

postvæ senet; kon tingen te rne kom ind på vedlagte g irob lankette r. Han ville 
gerne have en fortegnelse over udkom ne sognebøger.

Dr. Søgaard  om talte udstillingen  af lokal- og k u ltu rh is to risk e  b illeder i År
hus. Ved henvendelse til s tadsb ib lio tekaren  kan m an få et p a r bøger om to p o 
grafiske og persona l-b illeder i Århus.

Guldal, V iborg, havde ikke noget im od at aflevere by tteeksem pla rer til cen 
tra lb ib lio teke t, hvis am tssam fundet så til gengæld kunne få sit lokale tilskud  
forhøjet.

Jespersen  ville helst bort fra  denne o rdn ing , da den ikke bød sam fundet 
nogen fordel.

Tidem an-D al m eddelte, at m an i P ræ stø  am t afleverede by tteeksem pla rer til 
cen tra lb ib lio teket, og på den konto  havde m an fået 200 kr. fra  N æstved by. 
M edlem m erne blev gjort opm æ rksom  på, at disse bøger fandtes på b ib lio teket.

H. K. K ristensen  ville holde på, at by tteeksem pla rerne  bør forblive hos 
red ak tø ren , som h a r  b rug  for dem. Han kan ud låne dem , hvis nogen ønsker 
det. B ib lio tekerne må selv skaffe sig deres eksem plarer. Han tilråd ed e  sam 
fundene at op retho lde by tte fo rb inde lse rne .

A rk iva r  Iversen  m ente også, at b ib lio tekerne  burde selv anskaffe sig eksem 
p la re r. I S ønderjy lland  beho lder sek re tæ ren  de på dansk  udgivne eksem plarer, 
m edens uden landske går ind  i ark ivet.

F orm anden  takkede for de forskellige indlæ g. F æ llesforen ingen  h a r  en ret 
sto r by tte fo rb indelse , og bøgerne h e rfra  s tå r  til m edlem m ernes d isposition . 
Der b u rde  m åske laves en liste over disse by tte fo rb inde lse r. Han m ente, at 
det ville væ re rig tigst, at red a k tio n ern e  beho lder de danske tid ssk rifte r, m e
dens m an kan aflevere de udenlandske. U dgivelse af en fortegnelse over sogne
bøger var der næ ppe stø rre  grund til, da m an altid  kan få de ønskede op lys
n inger på et b ib lio tek , men vi kan jo overveje sagen. I næ ste hefte af F ortid  
og N utid vil der evt. kom m e en oversig t over b illedsam lingcrne. Ved det k u r
sus, som m an p å tæ n k er at afho lde næ ste å r  i K øbenhavn, kan vi evt. aflægge 
besøg på forskellige københavnske b illedsam linger. Det er fra forskellig  side 
foreslået, at dette kursus skal vare 3—4 dage.

A rkivar Harald Jørgensen  g jorde opm æ rksom  på, at try k k e rip rise rn e  er 
nedadgående, hvad  ikke alle bog trykkere  husker. F o rfa tte rh o n o ra re rn e  i am ts- 
sam fundene må flere steder sæ ttes op, m an skal følge F-B.V.A.’s regler, idet 
tid ssk rifts fo ren in g en  er tils lu tte t denne forening. Han kunne endv idere  m ed
dele, at en del a rk iv m ate ria le  i r igsark ive t nu er gjort tilgæ ngelig t for p ro 
vinsfolk, ide t m an kan s tudere  disse a rk iv a lie r i m ik ro film  på lan dsark iverne .

F orm anden  takkede for H arald  Jørgensens op lysn inger. Der er stigende 
k o n k u rren ce  in d en fo r trykkerifage t, men fo r at afbøde dette, kan try k k e rie rn e  
in d en fo r et bestem t om råde lave fælles afta le r om at holde bestem te p riser. 
Vi m å i sådanne tilfæ lde gå uden fo r om rådet. Vi må se ren t fo rre tn ingsm æ s
sigt på sagen. Det kan være svæ rt for de m ind re  sam fund at sæ tte fo rfa tte r
h o n o ra re rn e  op, m en der er næ ppe nogen vej udenom .

H. K. K ristensen  var u tilfred s med aftalen om, at et sam fund skulle levere 
sin årbog til m edlem m erne af an d re  sam fund til en favø rp ris; han  ønskede 
denne aftale ophæ vet eller æ ndret.

E fte r at flere rep ræ se n tan te r  havde ta lt for en ophæ velse, foretog m an en 
afstem ning, og resu lta te t af denne blev, at o rdn ingen  ophæves.

H øirup, N yborg, foreslog derefte r, at e th v ert sam fund for deres årbøger 
skulle tage fuld p ris  af an d re  sam funds m edlem m er.

T idem and-D al m ente, at boghand lerne ville kræ ve en raba t på 25 % .
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Olav C hristensen  og F abritins  kunne tæ nke sig, at boghand lerne skulle have 
årbøgerne til m edlem sprisen .

D ijbdahl syntes, at det var rim elig t, om kun d ern e  i boghandelen  skulle be
tale m ere end m edlem sprisen .

F orm anden  pegede på, at m ed lem sprisen  er en favø rp ris , og m an d erfo r må 
fastsæ tte  en bestem t p r is  for salg til boghand lere ; denne kan evt. væ re lig med 
m edlem sprisen .

Ved en afstem ning  om H øirups forslag stem te 25 for og kun 1 im od. Det 
var derm ed vedtaget, at fra  1954 m å der ikke m ere ved salg af å rbøger gives 
raba t til an d re  sam funds m edlem m er.

Ved valgene til s ty relsen  genvalgtes la n d sa rk iv a r  Johan  H vid tfeld t til fo r
m and, m useum sbestyrer, fhv. læ re r  Rasm us M ortensen og m useum sd irek tø r 
Jørgen  P aulsen. I stedet for afdøde kon to rchef G unnar K nudsen valgtes p ro 
fessor, dr. ph il. K ristian  Hald. M useum sdirektør Knud Klem og overin spek tø r 
Georg G alster genvalgtes som rev iso rer.

U nder even tuelt d rø ftede m an m ulighederne for at få stø rre  lokale tilskud  
til am tssam fundene.

H øirup  anbefalede en henvendelse til sognerådsfo ren ingen . Han havde haft 
et godt resu lta t af en sådan  henvendelse. Man kunne evt. holde et fo red rag  for 
disse folk. Man skal k ræ ve m indst 10 kr. årlig , og dere fte r opkræ ve k o n tin 
gentet uden hvert å r  at indsende ansøgning.

Jørgen Panisen  kunne også m elde om gode resu lta te r af en sådan  henven
delse til sognerådene. Han pegede på, at en årbogsafhand ling  fra  et bestem t 
sogn også kunne beny ttes til at få et s tø rre  tilskud  fra  vedkom m ende sogn.

F orm anden  takkede de forskellige for deres indlæ g. Han næ vnte nogle eks
em pler på den in teresse , der vises k u ltu rh is to risk  a rbe jde  i Norge, f. eks. til 
bygdebøger, en enkelt kom m une havde således ydet 40.000 kr. til et såd an t a r 
bejde. N år offerv iljen  er så lille h e r i landet, skyldes det nok i nogen grad 
vor beskedenhed . Vi m å gøre en s tø rre  indsa ts  for at gøre det k la rt for folk, 
at det k u ltu rh is to risk e  arbe jde  er noget, der bør støttes. K u ltu rh is to rien s pæ 
dagogiske be tydn ing  h ar sto r vægt.
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afhold t i tils lu tn ing  til D ansk h isto risk  F æ llesforen ings årsm øde i S ønderborg  
et m øde fredag  den 28. august 1953.

F o rm anden , cand. pharm . H ans B randt, Fåborg , bød velkom m en og oplyste 
i sin  bere tn ing , at der siden sidste  årsm øde var tilkom m et tre  nye m edlem 
m er, således at sam m enslu tn ingen  d ere fte r ta lte 15 m edlem m er. D er var den 
3. ju li i rad ioen  udsend t en repo rtage om de loka lh isto riske  a rk iv e r tilre tte 
lagt af dr. R oar Skovm and, fo ruden  fo rm anden  m edv irkede rev iso r Otto von 
S preekelsen , Viborg, og la n d sark iv a r H vidtfeld t. De i åre ts  løb udsend te  sp ø r
geskem aer var blevet gennem gået af la n d sa rk iv a r  H vidtfeld t, d e r i »Nyt fra 
R igsarkivet« havde givet en oversig t over de loka lh isto riske  ark iv e rs  opgaver 
og betydn ing . F o rm anden  frem satte  i denne fo rb indelse  ønske om, at denne 
pub lika tion  også m åtte kunne tils tilles vor sam m enslu tn ings m edlem m er. Som 
m edlem  af landsudvalget til indsam ling  af gam le fo tog ra fier havde form anden  
deltaget i et p a r  m øder, hvor det b land t ande t var vedtaget at lade afholde 
b illedudstillinger i S ilkeborg og N ykøbing F.

K assereren , fuldm æ gtig Olav C hristensen , H aderslev, aflagde regnskabet, 
der udviste  en kassebeho ldn ing  på 37,18 kr.

T il fo rm and genvalgtes k an d id a t B randt.
1 den følgende drøfte lse op fo rd red e  la n d sa rk iv a r  H vid tfeld t til at søge 

sta tstilskud , og Olav C hristensen  takkede Køge F onden , der havde tils tille t 
de an d re  a rk iv e r sine p u b lika tioner, m edens fo rm anden  påny  h enstillede til 
fæ llesforen ingens styrelse at optage ark ivm ødet på dagsordenen .

F o r tiden  er følgende m edlem m er af sam m enslu tn ingen :

F alsters egnsh isto riske  ark iv , N ykøbing F.
Det h isto riske  A rkiv for O dder og Omegn, O dder.
R oskilde Museum, R oskilde.
Museet for N æstved og Omegn, N æstved,
F åborg  byh isto riske  A rkiv, Fåborg.
H aderslev byh isto riske  A rkiv, H aderslev.
V iborg byh isto riske  A rkiv, V iborg.
K øbenhavns S tadsark iv , K øbenhavn V.
B iblioteket i S ilkeborg, S ilkeborg.
K øge-Fonden, Køge.
Assens S øm andsforen ing , Assens.
E sbjerg  loka lh isto riske  A rkiv, Esbjerg.
Møns Museum, Stege.
H elsingør byh isto riske  A rkiv, H elsingpr.
Å rhus kom m unes b ib lio teker, loka lh isto risk  sam ling, Århus.

Redaktionen af Fortid og Nutid
er fra  1. ap ril 1954 overd raget til cand. mag. P eter M ichelsen, N ationalm useets 
3. afd., K øbenhavn K., til hvem  alle henvendelser ved rø ren d e  a rtik le r  og an 
m eldelser he re fte r bedes re tte t. E ksped itionens ad resse er som h id til m u
seum sd irek tø r Jørgen Panisen, F red erik sb o rg  Slot, H illerød.
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00
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K ontingenter:
Foreninger .......................................................... 1.598,44
Bvråd og a m ts r a d ...........................................  425,60
Museer ................................................................. 1.372,50
Arkiver o. a. in s titu tio n er ............................ 522,80 3.919,34

T ilsk u d :
Staten ..................................................................  1.500,00
Dansk histo risk  Fæ llesfond .......................  600,00 2.100,00

Henter ........................................................................................  276,03
F ortid  og Nutid ......................................................................  2.984,80
Salg af sk rifter ......................................................................  1.199,97
Præ stegårds værket ................................................................. 0,00
Den lokalhist. håndbog ........................................................  6.681,91
Forskelligt .................................................................................. 76,00

17.238,05S T A T U S  P B . 30.
Foreningens egne m idler:

Beholdning ved regnskabsårets begyndelse 1.913,49
Underskud i 1952/53 ....................................  25,45 1.888,04

Håndbog fo r  lokalh istorikere:
Beholdning ved regnskabsårets begyndelse 3.184,96
Merindtægt i 1952/53 ....................................  6.312,08 9.497,04

Præsiegårdsnivrkel (som foregående år) ...................  5.289,55

U D (1 I F T E H
S ekretæ rhonorar ..................................................................... 600,00
S tyrelsesudgifter ..................................................................... 709,60
Tryksager, porto, t lf ..............................................................  678,66
Årsmøde ......................................................................................  877,60
F orfatterpræ m ie ..................................................................... 200,00
Fortid  og N utid:

T rykning, c l i c h é e r ...........................................  5.272,39
H onorarer .......................................................... 1.479,00
E kspedition ........................................................  607,83 7.359,22

Præ stegårdsvæ rket ................................................................  0,00
Den lokalhist. h å n d b o g ........................................................  369,83
Forskelligt .................................................................................. 156,51

Ialt ..............................................................................................  10.951,42
Forøgelse af beholdningerne ............................................. 6.286,63

17.238,05

A P R I L  1 9 5 3
Jieholdningerne' forefandles således: 

Bank og sparekasse:
Vejle (hos kassereren) ................. ......... 7.242,92
Viborg (hos form anden) ............. 13.107,09

P o stk o n ti:
Vejle (hos kassereren) ............. ........  2.722,94
Viborg (hos form anden) ............. ......... 442,15
H illerød (hos sekretæ ren) ........ ......... 372,82 3.537,91

K assereren kon tan t ......................................................... 29,63

16.674,63 16.674,63

Vejle, den 15. ju n i 1953. H A S M U S M O R  T E N S E N
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstem m else med bilagene. 

Knud Klem. Georg Galsler.


