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Dansk historisk arbejde.
Har vi rimelige arbejdsvilkår og udnytter vi dem rigtigt?
Af Knud Prange

F oredrag holdt på Dansk H istorisk Fæ llesforenings års
møde i R anders den 26. august 1961.

N år m an står m idt i et arbejde, der ikke blot tager ens tid men også
h a r taget ens hjerte, er det vist klogt en gang imellem at stoppe op for at
besinde sig på, om m an nu også h a r rimelige arbejdsvilkår, og om m an
udnytter disse vilkår tilstræ kkeligt rationelt. Ikke m indst for historisk
arbejde kan det være af værdi at overveje mål, m idler og arbejdsindsats
fordi organisationsform erne indenfor vores om råde er så mangfoldige og
ofte er opstået på mere eller m indre tilfældig måde.
Historie er vel det fag, der h ar den største folkelige berøringsflade.
H istorisk arbejde kræ ver ikke kostbare apparater eller laboratorier, vi er
ikke besværet - eller bør i hvert ikke være det - af et fagsprog, der gør
historiske afhandlinger og bøger utilgængelige for læsere uden forudsæ t
ning, og så at sige alle kan deltage aktivt i en eller anden form for histo
risk arbejde. Hvad professoren siger fra sit kateder kan have betydning
for lokalhistorikeren, og hvad denne skriver i sin am tsårsbog kan have
stor værdi for professoren. Mangfoldige tråde binder historiens dyrkere
sam m en i et fællesskab. Heri ligger en stor rigdom, men tillige den fare,
at vores arbejdsm ark bliver så uoverskuelig, at det kan blive vanskeligt
at dyrke den på rette måde.
Det vil derfor være n atu rlig t at gøre en slags status for historisk a r
bejde af i dag. Det følger af sig selv, at jeg må udplukke nogle enkelte
grene af vort arbejdsom råde og helt lade andre ligge, ligesom det er en
selvfølge, at jeg på mange p u nkter m å nøjes med at stille spørgsm ål og
rette k ritik uden at kunne anvise bedre veje eller komme med nye ideer.
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Skulle hele dette spørgsm ål kulegraves ville det kræve en ganske anden
indsats og et langt større udsyn end en enkelt kan præstere.
I historisk arbejde møder m an ofte tre udtalelser: Der er for få, der er
villige til at påtage sig et arbejde, vi h a r ikke tilstræ kkelig m ange penge
til rådighed, og vi m øder for lidt interesse i vores arbejde.
Det første problem, m angelen på arbejdskraft, er nylig blevet studeret
af et udvalg, der for et par m åneder siden afgav betæ nkning om viden
skabens rekrutteringsproblem er. Andre udvalg h ar arbejdet med at ratio
nalisere universiteternes undervisning, for at m an ved en forkortelse af
studietiden kunne bøde på akadem ikerm angelen. Samme emne blev drøf
tet på Nordisk Som m eruniversitet, hvor der blev rettet en kraftig kritik
mod universiteterne. Professorerne underviser for specialiseret, sagde
m an, de tæ nker egentlig kun på at uddanne deres egen efterfølger.
Der er nok meget berettiget i denne kritik. Mange professorer under
viser som om Gutenberg aldrig havde levet. Der bliver tit holdt forelæs
ninger, hvor der kunne være langt større grund til at duplikere m anu
skriptet og fordele det til de studerende. Forelæ sningsræ kker, der nu
spænder over et halvt eller helt år med en tim e pr. uge kunne sikkert med
fordel koncentreres, så det sam m e emne blev gennemgået, for eksempel
med fire tim er om ugen i nogle få m åneder.
Man kunne også lette de studerendes arbejde, hvis m an havde et virke
ligt lærebogssystem. Det forekom m er rim eligt, at de studerende h ar en
samling bøger, der stort set indeholder det stof, de vil kunne blive krævet
til regnskab for ved eksamen. Det behøver bestem t ikke at m edføre, at
studenterne blot læ rer en række kendsgerninger udenad. Hvis den dybere
forståelse af og evne til at arbejde med stoffet m angler, vil det altid
kunne afsløres.
Man kunne i denne forbindelse ønske, at der ved professoraternes be
sættelse af og til blev skelet til ansøgernes mere personlige egenskaber,
som for eksempel evne til at undervise. Ifølge et avisreferat af en udtal
else fra professor Diderichsen er dette ikke tilladt nu. Men så m å m an på
den anden side også erindre, at professorer er belem ret med en række
adm inistrative opgaver, der stjæ ler tid fra forskning og undervisning. Så
danne hverv kunne sikkert med stort held lægges over til andre instanser.
Andre praktiske reform er kunne nævnes, men det er som om den kritik
m an hører undertiden skyder over målet. Man må ikke glemme, at studie
tiden er en periode, hvor der skal foregå en både m enneskelig og faglig
modning. Det gælder dog ikke i første omgang om at fylde de studerende
med et vist antal årstal og navne, det er langt vigtigere at de læ rer en
metode, læ rer at arbejde selvstændigt og fornuftigt med et stof. Det læ rer
m an ikke ved først og frem m est at koncentrere sig om hovedlinjer og
oversigtsviden, men bl.a. ved at beskæftige sig med et snævert afgrænset
område. Så gør det ikke så meget, at om rådet måske er virkelighedsfjernt
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og uden synderlig forbindelse med den studerendes arbejde efter eksamen.
Det er ikke helt urim eligt, når engelske forretningsfolk ofte h ar startet
deres karriere med at tage en universitetsgrad i græsk eller latin - også
på den m åde kan m an lære at tænke sig om.
Effektiviseres universitetsundervisningen, således at det videnskabelige
element helt eller delvis udgår, gør m an ikke blot gym nasielærerne d år
ligere egnede til at undervise, foruden at de helt vil gå tab t for historisk
forskning, men m an vil også alvorligt reducere universiteternes betydning
som forskningsinstitutter. Det er derfor glædeligt at se den tidligere
nævnte betæ nkning om videnskabens rekrutteringsproblem er. Man fore
slår her, at der oprettes en ræ kke kandidatstipendier, der giver unge
videnskabsm ænd mulighed for at udføre selvstændigt forskningsarbejde,
enten um iddelbart efter eksam en eller efter et p ar års forløb. Betalingen
skulle være så rimelig, at m an kunne komme bort fra den ulykkelige tra 
dition at vordende professorer i adskillige år går som underbetalte assi
stenter, som enten udfører et stort, rutinem æ ssigt kontorarbejde, eller som
samtidig, af økonom iske grunde, må beklæde en anden stilling, hvorved
de prak tisk talt ikke får tid til at udføre det videnskabelige arbejde, man
har anset dem for at være særlig velegnet til.
Det er også glædeligt, at betæ nkningen foreslår, at disse stipendiater
kan knyttes til andre institutioner end universiteterne. Ikke m indst inden
for historikerverdenen, hvor m useer og arkiver spiller en stor rolle på
forskningens om råde, vil dette være af stor værdi. Ikke blot vil det kunne
betyde frugtbare arbejdsår for yngre videnskabsm ænd ved disse in stitu 
tioner, men det vil m åske også betyde, at institutionerne bedre kan kon
k urrere med gym nasierne n å r det gælder om at få besat ledige stillinger.
I øjeblikket er det jo desværre sådan, at det kniber med at få besat i hvert
fald arkivarem bederne. Gymnasieskolen kan i k raft af den fordelagtige
overtim ebetaling byde en ung historiker langt bedre økonom iske forhold
end arkiver og m useer kan. Nu prøver m an ganske vist at lappe på dette
forhold ved at tilbyde arkivernes og m useernes personale et såkaldt be
stillingstillæg, der skal gives som kom pensation fordi videnskabeligt a r
bejde gennemgående er dårligt betalt. Dette tillæg er im idlertid indtæ gts
bestem t, således at beløbet falder, hvis m an h ar ekstraindtæ gter af en vis
størrelse. Ordningen kan i værste fald opfordre til dovenskab, fordi m an
kan komme i den situation, at man må sige nej til et blot nogenlunde
godt honoreret videnskabeligt arbejde, da m an ellers vil miste et tilsvaren
de - eller større - beløb i bestillingstillæg.
Målet må være, at staten betaler arkiv- og m useum sfolk den løn, man
m ener er rimelig, og som er nødvendig for at få ansøgere til de ledige stil
linger. Hvis institutionerne i det lange løb skal nøjes med dårligt kvalifi
ceret arbejdskraft, vil det i første omgang betyde, at den relativt korte
arbejdstid her bliver forlænget med en eller flere tim er om dagen, og
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resultatet vil blive, at m useer og arkiver vil ophøre med at være forsk
ningsinstitutter. Der kan ikke være tvivl om, at det vil være et yderst
sm erteligt tab for dansk, historisk videnskab, og m an skal være meget
optim istisk for at tro, at det ikke vil virke tilbage på undervisningen i
vore gym nasier.
Dertil kom mer, at m useum s- og arkivem bedsm ændene udfører viden
skabeligt arbejde, ikke blot udenfor arbejdstiden, men sandelig også i
arbejdstiden. Her gør m angelen på arbejdskraft sig atter gældende. I sin
sidste beretning beklager Rigsarkivet sig over, at det i de senere å r h ar
knebet med at få den nødvendige arb ejd sk raft til registrering, og hæmmes
dette arbejde yderligere af økonomiske eller andre grunde, vil det kunne
m ærkes føleligt i både det rigs- og det lokalhistoriske arbejde.
En anden følge af denne mangel på historikere er, at gym nasielærerne
må kæm pe med et stort antal overtim er. De får derfor vanskeligt tid til
at beskæftige sig med andre form er for historisk arbejde, hvad der let
skader kvaliteten af deres undervisning og desuden bevirker, at store og
værdifulde k ræ fter går tab t for arbejdet i for eksempel am tssam fundene
og de lokale museer. Man må håbe, at tiden kan råde bod på denne misere,
og m an kunne ønske, at der, for eksempel ved øget legatstøtte, blev gjort
mere for at gøre denne uddannelsesform tillokkende.
Mangelen på akadem isk uddannede historikere er således følelig, men
det er et spørgsm ål, om m an ikke kunne udnytte de foreliggende kræ fter
bedre. Der er allerede nævnt det tidrøvende arbejde, universitetsprofes
sorerne m å træ kkes med. Det samme gælder gym nasielærerne, der ofte
må bruge m ange tim er på rent kontorm æ ssigt arbejde, og tilsvarende for
hold m ærkes i hvert fald på arkiverne og form entlig også på m useerne.
Det er urim eligt, at arkivarer udfører arbejde, som lige så godt eller ret
tere bedre, kan udføres af kontoruddannede. Ikke fordi det ligger under
arkivarernes værdighed, men ganske sim pelt fordi kontorfolkene er billi
gere i tim eløn. Der er også gået megen tid og mange k ræ fter til spilde på
grund af dårlige arbejds- og kontorforhold. Man skal ikke i lang tid have
h aft sin daglige arbejdsplads i samme rum som 20 eller flere læsesalsbe
søgende for at være klar over dette. N år m an fra statens side anfører sparsomm elighedshensyn som argum ent mod nybyggeri, må vi svare, at det er
en meget dyr måde at spare på. Man må håbe, at det nybyggeri, der nu er
i gang ved L andsarkivet i Viborg vil blive indledningen til en periode, der
skaber gode arbejdsforhold for alle de videnskabelige institutioner.
En anden side af denne sparsom m elighed er iøvrigt, at arkivalierne går
tabt. Em bedsm ændene h a r ikke i lange tid er kunnet aflevere deres proto
koller til arkiverne, pladsen h ar også været trang ved embederne, og ark i
valierne er derfor tit havnet i fugtige kældre eller på utæ tte lofter. Resul
taterne ser vi i dag i form af protokoller, der på grund af fugt er blevet
til én stor, sam m enbræ ndt papirm asse. Det er m åske svært at få ikke-

253
historikere til at se det katastrofale i, at kilder går til grunde, men mange
af protokollerne er realregistre eller dombøger, som har aktuel juridisk
værdi. D erfor må de konserveres, og blot 1 m eter vandskadede arkivalier
kan koste 5.000 kr. i konservering, mens det kun koster 100 kr. at bygge
1 m. arkivplads. Dertil kom m er endelig, at arkivvæsenet slet ikke h a r
personale nok til at udføre den nødvendige konservering. Andre lande
ligger her langt forud for os.
Der er ikke tvivl om, at staten ved rigeligere bevillinger kunne få en
bedre udnyttelse af historikerne, men hvordan ser det ud på de om råder,
hvor vi selv er h e rre r over organisationsform erne? Jeg tæ nker her navnlig
på hele den virksom hed, som udføres af lærde selskaber og foreninger.
De lokale, historiske foreninger h a r hvert deres område. Man kan gan
ske vist nævne, at der er jyske egne, der ligger i både Randers amt, Aar
hus stift og Ø stjylland, der er et enkelt amt, der flotter sig med hele to
årbøger, og der er endelig en stor ø i Lim fjorden, som ikke hører under
noget historisk sam fund, men disse forhold m edfører dog vist kun få
ulem per i praksis. Det er nok værre, n å r m an ser på de foreninger m.m.
der tager sig af rigshistorien, h er synes arbejdsdelingen ikke at være syn
derlig rationel. Alene af almindelige, historiske tidsskrifter h a r vi to, og
dertil kom m er så Nyt fra Historien, der udelukkende bringer anm eldel
ser, hvad de to andre tid ssk rifter dog også befatter sig med. Endelig er der
så alle specialtidsskrifterne, som enten tager sig af et bestem t sagområde
eller af en bestem t tidsperiode. Det er ikke få gange disse tidsskrifter
kom m er til så at sige at træ de hinanden over tæerne. For læserne ville det
være en fordel, om de forskellige redaktioner kunne koordinere deres be
stræbelser, blot ved en ting som anmeldelser. Adskillige bøger kan m an
finde anm eldt to, tre eller flere gange uden at den ene anmeldelse er stort
forskellig fra den anden, men andre og ikke m indre væsentlige værker kan
m an ikke se om talt, fordi de åbenbart er blevet glemt på alle redaktio
nerne.
Værst er m an næsten stillet, n år det drejer sig om kildeudgaver eller
lignende. Mindst 10 lærde selskaber har udgivervirksom hed på program 
met, og man kan dårligt undgå at tænke på, hvad der her kunne opnås
ved et samvirke. Der kunne lægges et om fattende program for kildepubli
kationer, man kunne koncentrere penge og arbejdskraft om at få de for
skellige udgaver afsluttet på overkommelig tid, og m an kunne sam ordne
virksom heden, således at m an indenfor de forskellige sagom råder udgav
ting, der gensidigt belyste og supplerede hinanden. Man kunne undgå, at
samme kilde blev publiceret to steder af hvert sit selskab, blot i forskel
lige samm enhæng. Tæ nk blot på offentliggørelsen af de m iddelalderlige
diplomer. Først udgives Regesta, der er frygtelig vanskelig at benytte, da
den m angler registre, så kom Rcpertoriet, og inden det var afsluttet, be
gyndte man på D anm arks Riges Breve, der for m iddelalderens vedkom-
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mende vil overflødiggøre de to andre værker. Man kunne m åske ikke have
lavet den sidste udgave uden en forløber, men to forløbere har næppe
været påkrævet. Her er et om råde, hvor m an må tale både om skønne og
om spildte kræfter.
Jeg er ikke blind for de vanskeligheder en koordinering af arbejdet vil
medføre, men jeg er heller ikke i tvivl om, at et sam arbejde her ville være
til stor nytte for det historiske arbejde og give en bedre udnyttelse af pen
ge og arbejdskraft.
For et par år siden begyndte udgivelsen af Grimbergs verdenshistorie
på dansk. Salget har overtruffet selv de m est optim istiske forventninger,
og det vidner om en meget stor og udbredt historisk interesse. Lad være,
at ikke alle køberne h ar pløjet sig gennem de 16 bind. Det de h ar læst h ar
dog været med til at styrke deres interesse for faget. Det kan blot nævnes,
at da første bind var udkom m et, fik forlaget en mængde henvendelser
fra boghandlere, der bad om mere litte ratu r om Æ gypten. Også på andre
om råder m ærkes interessen. I Viborg er besøget på L andsarkivet på to år
steget med 50 pct. og det stiger stadig, hvad der nok hæ nger samm en med
den kursus- og foredragsvirksom hed arkivet deltager i. Hver gang arkivet
h ar rundvisninger kan vi melde fuldt hus - endda godt og vel. En aften
var der m ødt cirka 80, og enhver der kender Landsarkivets læsesal ved,
at det betyder at om trent halvdelen af de besøgende enten h a r m åttet stå
op eller h a r siddet på gulvet.
Vender vi os derpå mod det om råde, hvor den folkelige historiske inter
esse skulle m ærkes stæ rkest, nem lig de historiske sam fund, ser billedet
im idlertid noget anderledes ud. Mange af de steder, hvor der h a r været
gjort et godt arbejde, er m edlem stallet ganske vist steget, og mange lokale
og specielle forhold kan gøre sig gældende, men det samlede m edlemstal
i sam fundene er dog faldende, skønt befolkningstallet som helhed er sti
gende, og skønt de økonom iske k o n ju n k tu re r h a r været gode. Grunden
hertil er nok først og frem m est mangel på penge og på arbejdskraft, men
jeg tror, at der på begge om råder er store ting at udrette.
Med hensyn til økonomien er det fristende at klage sin nød til staten,
men lige så naturligt det er, at staten støtter det lokalhistoriske arbejde,
lige så naturligt er det, at m an også fra lokal side yder et rim eligt beløb.
Her kom m er m an ikke uden om det ømtålelige spørgsm ål om kontingen
ternes størrelse. E fter min m ening er det de fleste steder alt for lavt. Der
findes sam fund, hvor m edlem sbidragene ikke en gang kan dække bogtryk
kerregningen på årbogen, sådan at m edlemm erne, så at sige kontant, får
mere end de yder. Som regel siger m an fra sam fundenes side, at m an ikke
tø r forhøje kontingentet. Først n år bogtrykkerregningen stiger, er man
tvunget til at hæve kontingentet, og går de bange anelser om m asseud
m eldelser så i opfyldelse?
Der kan nævnes nogle eksempler. På årsm ødet i 1947 udtalte Haugsted
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at overveje m ålsætningen for den am tshistoriske årbog. For at stille det
groft op: Skal den aftrykke kilder og bringe lærde afhandlinger eller skal
den først og frem m est være læselig? Jeg m ener det sidste og foretræ kker
en årbog med forholdsvis mange og små artikler. Udgøres hovedindholdet
af en årbog af en eller to lange artikler om temmelig specielle emner,
risikerer m an let, at m ange m edlem m er slet ikke finder læseligt stof i det
num m er. Næste å r h a r m an så de pågældende som restanter. Man h a r tit
budt m edlem m erne meget hård kost: en stam tavle over en eller anden
bondeslægt, degne- eller præ stehistorier, blot bestående af korte biogra
fiske oplysninger eller skarpsindige og grundlæ rde afhandlinger om
yderst specielle emner. Stof af den a rt kan være uhyre værdifuldt, men
det er yderst sjældent, det hører hjem m e i en årbog. Det var således med
nogen bestyrtelse jeg så, at en årbog er begyndt at trykke pastor Dahis
iøvrigt fortræ ffelige præ stehistorie med 1 ark pr. årgang. Det vil nok vare
en snes år og koste en halv snes tusind kroner, før det pågældende stift er
fæ rdigtrykt. Til den tid h a r m an form entlig den reviderede udgave af
W iberg, og så er disse penge spildt, sam tidig med at m an h ar sat medlem
m ernes tålm odighed på en hård prøve.
Vejen frem over er sikkert at gøre årbøgerne typografisk tiltalende, af
vekslende og spændende. Man er mange steder begyndt at erstatte kede
lige forsider med fikse fotoomslag, som kan vække interesse for det, der
stå r inden i bogen. Fine eksem pler er årbøgerne fra Sønderjylland, Aar
hus og Viborg, sam t Arv og Eje. Gode og tydelige illustrationer bør også
være en selvfølge, og sam m ensætningen af artikler i den enkelte årbog
bør være genstand for nøje overvejelse. Man skal ikke tage, hvad m an blot
få r tilbudt af artikler. Hver bog skulle gerne indeholde noget af interesse
for hvert enkelt medlem - og for dem m an ønsker at hverve som m edlem 
m er. A rtiklerne skal være godt skrevet, redaktionen må ikke være bange
for at stille krav til forfatterne. Det er ikke nok at en artikel er solidt og
grundigt håndvæ rk, den skal også skrives, så den får en vis indre spæn
ding. Man kan lære meget af jo u rn alister uden at blive journalistisk i
dårlig forstand, og m an kan også få gode idéer ved at studere Skalk.
Det er også et spørgsm ål, om artiklerne altid behøver at bringe nyt stof.
Der er steder nok, hvor videnskabelige afhandlinger kan trykkes, så det
m å være en naturlig opgave for årbøgerne også at bringe artikler, som
blot populariserer andres resultater. De sidste år h a r bragt glædelige æn
dringer på flere af disse om råder, men der vil sikkert kunne opnås endnu
mere.
Kniber det med at få forfattere, der kan opfylde disse krav, så h a r man
i mange tilfæ lde selv været ude om det. Der findes flere sam fund, der ikke
betaler honorarer til forfatterne, og mange steder giver m an kun 5 kr. pr.
trykside. Det er ganske sim pelt uanstæ ndigt. E thvert ordentligt arbejde
turde være en løn værd, og m an højner ikke respekten for historisk ar-
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fra A arhus: Vi h ar forhøjet kontingentet fra 3 til 4 kr. og h ar ikke haft
medlemstilbagegang af den grund; Neum ann fra Haderslev sagde: I Søn
derjylland havde forhøjelsen af kontingentet den virkning, at 30 af 1200
m eldte sig ud - og dertil må endda bemærkes, at tallet på få år var steget
fra 700 til 1200, så at m an m åtte vente en vis naturlig afgang. Nørlund
fortalte, at prisen på »Fra N ationalm useets Arbejdsm ark« var steget
stæ rkt, men det havde ikke påvirket salget. I Lolland-Falsters årbog 1960
står, at m edlem m erne var forblevet trofaste trods kontingentforhøjelsen
i 1957, og i Sorøårbogen 1961 kan m an læse, at kontingentforhøjelsen til
7 kr. ikke havde m edført en eneste udmeldelse. Endelig kan nævnes, at da
prisen på Fortid og Nutid sidste år blev forhøjet fra 10 til 12 kr., kom
der ingen udm eldelser, men en hvervekam pagne, som foregik samtidig
herm ed, forøgede tvæ rt imod abonnem entstallet med ikke m indre end
40 pct.
Alle erfaringer viser altså, at kontingentets størrelse ikke påvirker med
lem stallet, og det vil altså sige, at de fleste sam fund her h a r m ulighed for
at skaffe sig en m erindkom st på indtil et par tusind kroner.
Dertil kom mer, at m edlem stallet m ange steder givet kan sættes i vejret.
M edlemstallet i procent af befolkningstallet varierer meget stæ rkt fra
am t til am t - det er i visse am ter 4 gange så stort som andre steder. I
denne beregning, såvel som ved de følgende taleksem pler, h a r jeg helt
set bort fra forholdene i Sønderjylland og i Københavns amt, da m an
m åske vil hævde, at de ydre om stændigheder er særlig gunstige det ene,
og særlig ugunstige det andet sted. Denne forskel i m edlem stal og kon
tingent bevirker, at der er meget stor forskel på sam fundenes samlede
kontingentindtæ gter. Et sted er indtæ gten godt 10.000 kr., men et andet
amt, med om trent samm e indbyggertal, får kun 3400 kr. ind på denne
måde.
Med der foreligger også andre m uligheder for at forbedre økonomien.
Den beretning som DHF udgiver om sam fundenes virke, m å kunne give
gode idéer og stof til sam tale bestyrelserne imellem. Det frem går for
eksempel heraf, at posten: kom m unale og andre tilskud varierer fra 360
kr. til 3.200 kr., indtæ gten ved salg af skrifter varierer fra 87 til 985 kr.,
den pris m an betaler bogtrykkeren pr. ark er et sted 292 kr., men i et an
det am t 750 kr., og denne forskel beror ikke blot på antallet af typeenhe
der pr. side. Endelig viser oversigten, at 5 sam fund h a r annoncer i deres
årbøger, det kan give en indtæ gt mellem 470 og 1670 kr.
Ja tak, vil m an måske sige, men hvor skal vi få m edlem m erne fra? Her
kræves virkelig et arbejde, men det tidligere eksempel med hvervekam 
pagnen for Fortid og Nutid viser lidt om, hvor store m ulighederne er.
Man må først og frem m est gøre opm ærksom på sin eksistens. Sam funde
nes bedste aktiv er her årbogen, det er nok først og frem m est ved hjæ lp
af den, man kan hverve nye m edlemmer, og det vil derfor nok være klogt
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bejde ved at gøre det ulønnet eller underbetalt. Et rim eligt honorar kan
lokke forfattere frem, og det berettiger redaktionen til at forlange noget af
artiklerne.
Det er ikke nok blot at udsende årbogen. Den skal om tales i pressen.
På m useer, biblioteker og skoler skal der være opslag om den, og der skal
de sam m e steder ligge bestillingskort og en kasse til at lægge dem i. Man
må forsøge med m edlem skab til halv pris for skoleelever, samle lærerne
herred for herred til m øder og få dem gjort interesseret i sagen og prøve
på m ange andre m åder.
A m tssam fundet h a r heller ikke gjort sin pligt ved at udsende en årbog
og eventuelt arrangere en som m erudflugt; et sam fund ledes jo ikke blot
af en redaktion, men af en styrelse.
M ulighederne er m ange: udflugter, diskussioner, foredrag, udstillinger
og studiekredse. Det er nødvendigt, at m an h a r et snævert sam arbejde
med andre institutioner i am tet, ungdom sforeninger, foredragsforeninger,
skoler, og isæ r egnshistoriske arkiver og m useer. Den nye m useumslov
åbner h er vide perspektiver, og for eksempel m useum sbesøg for skole
elever og besøg på det egnshistoriske arkiv burde være en selvfølge. Det
kan nævnes, at vi i Viborg h ar de bedste erfaringer med de skoleelever,
der bliver vist ru n d t på arkivet. De er m åske ikke interesserede på for
hånd, men når de først ser dokum enterne, er de til gengæld næsten ikke
til at drive ud af huset igen.
En virkelig storslået støtte i dette arbejde er aftenhøj skoleloven. Her
giver staten gode økonom iske m uligheder for at tage et folkeligt arbejde
op. Man kan få en stor kreds i tale, og m an kan få tag i folk, som er villige
til at gøre en aktiv indsats. Flere af sam fundene h a r opdaget denne chan
ce, men andre synes endnu ikke at være interesserede. Da DHF for nylig
spurgte sam fundene, de egnshistoriske arkiver og m useerne, om m an
ønskede at få cirkulæ rer angående oprettelse af sådanne kurser, var det
forbløffende få der svarede. Som et eksempel til efterfølgelse kan jeg
nævne, at m an i Aarhus flere gange og med stort held h a r afholdt kursus
i slægtshistorie. Deltagerne h a r ligefrem dannet en forening, der år efter
år sam ler m edlemm erne til m øder og udflugter. Tilsvarende arbejde må
kunne tages op i andre købstæder.
En anden oplagt chance, der desværre heller ikke er udnyttet til bunds,
er hjem stavnsugen. På sam fundenes sektionsmøde (se referatet sidst
i nærværende hefte) er der gjort rede for, hvad der er sket på dette om
råde, og det er jo ikke stort. Men der hvor tanken er slået an, h a r den
været en succes, og det ikke blot i Sønderjylland. Der kan næppe være
tvivl om, at m an gennem en godt tilrettelagt hjem stavnsuge kan komme i
kontakt med mange, og at m an kan hverve mange m edlem m er til sam 
fundene.
Når sam fundene h a r været så tilbageholdende, skyldes det nok, at m an
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har været bange for, at arbejdet ville overstige kræ fterne. Jeg tro r fryg
ten h a r været overdrevet i dette tilfælde, m eningen var jo netop, at man
skulle sætte andre i sving, men det er givet, at arbejdet hviler på for få
skuldre.
Det sker af og til, at arbejdet i en styrelse gøres af en eller to, så længe
de orker. Når de så giver op, m å de øvrige styrelsesm edlem m er finde et
par nye energiske m ennesker. På den m åde kører m an de idérige og arbejdsvillige træ t. Blev arbejdet fordelt på hele styrelsen, ville det ikke
være næ r så tyngende for den enkelte, og det vil også være nem m ere at
få folk til at indtræ de i en styrelse, hvis de ikke h a r på fornem m elsen,
at de skal træ kke hele læsset.
Den ordning, m an h a r i H istorisk Sam fund for Sønderjylland, er vist
noget næ r idéel; h er h a r hver m and i styrelsen sin ganske bestem te op
gave, som netop han er valgt til. Jeg tro r system et kunne tjene som for
billede andre steder. Det er nok også af betydning, at m an sørger for,
at bestyrelsen i aldersm æssig henseende spæ nder ret vidt. H istorisk inter
esse er ikke forbeholdt en bestem t aldersklasse, og det må godt afspejles
i bestyrelsens sam m ensætning. Man kunne m åske også med held inddrage
forholdsvis unge m ennesker i arbejdet uden at de ligefrem blev medlem
m er af bestyrelsen. N år så der bliver en bestyrelsespost ledig, ved man,
at her er en kandidat, som er fortrolig med arbejdet og som er interes
seret.
På denne måde tro r jeg ikke arbejdspresset skulle blive urim eligt stort,
og jo flere møder, k u rser o.s.v. m an afholder, des flere kom m er m an i for
bindelse med, som kan drages aktivt ind i sam fundets virke. Man behøver
heller ikke være bange for, at de mange arrangem enter ikke kan samle
tilhørere. Alle erfaringer tyder på, at hyppige m øder sam ler m ange m en
nesker, det bliver ganske sim pelt en god vane at kom me til møderne.
Et stort og uhyre væsentligt spørgsm ål h a r jeg m åttet gå uden om. Det
drejer sig om vores stilling overfor de store bevilgende fonds og stiftelser.
E r vi i forhold til andre videnskaber forfordelt ved disse bevillinger, "kan
vi med rimelighed kræve større støtte og fordeles m idlerne fornuftigt,
eller sker det mere eller m indre tilfældigt? Det er uhyre svært at afgøre
uden en større undersøgelse, men det ville i høj grad være ønskeligt om
em net blev taget op.
Når jeg til slut skal sam m enfatte mine synspunkter, m å resultatet blive,
at n år det gælder den højere undervisning og de videnskabelige in stitu 
tioners arbejde, så kan vi med en vis ret kræve større bevillinger og bedre
arbejdsforhold af staten. Det ville for os betyde gunstigere betingelser for
det historiske arbejde, og det ville for staten betyde en mere økonom isk
udnyttelse af de kræ fter, der er til rådighed. Gælder det derimod selska
berne, foreningerne og sam fundene, tro r jeg vi tit med udbytte kunne
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reform ere på de forhold, vi selv er herre over, før vi kræ ver større støtte
udefra. Den hjæ lp vi allerede får forpligter os til selv at yde. Men har vi
et godt og fru g tb art arbejde i gang, kan vi også med god sam vittighed
komme til staten og sige: Her er noget godt og væ rdifuldt, der sam ler en
stor kreds, kan vi få hjæ lp til at udbygge dette arbejde yderligere?

Fig. 1. S æ dding kirke, Ringkøbing amt. Skibets tagvæ rk set mod øst, med de
buede spæ rfag over østenden og alm indelige hancbånds-spæ rfag over vestenden.
Det er en undtagelse, at skellet i stort set sam tidige tagvæ rker er så iøjcnfaldende.

Den middelalderlige kirke som byggeplads
Af Elna Møller
Foredrag holdt på D ansk H istorisk Fæ llesforenings års
møde i R anders den 26. august 1961.

Når m an læser dr. M ackeprangs bog om landsbykirkerne og Francis
Becketts: D anm arks Kunst, m å m an imponeres over den viden, der er
nedlagt i disse bøger, som stadig er de eneste, der giver en samlet behand
ling af det danske m ateriale. Ved første og anden gennemgang efterlades
man med den fornem m else: her er ikke mere at gøre, fløden er skum m et,
og til vor generation er der kun den tynde mælk.
Lidt trøstesløs giver man sig i kast med de første bygningsundersøgel
ser, - men pludselig en dag bliver det klart for een, at der alligevel ved
en system atisk gennemgang er noget at hente i disse kirker. I de seneste
år er der yderm ere sket det, at to nye arbejdsfelter, som hidtil h a r været
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ret upåagtede, er inddraget i forskningsarbejdet; det er terræ net under
kirkegulvet og rum m et over loftsbjæ lkerne.
Da dr. M ackeprang så Snoldelevudgravningen, udbrød han: Det var da
en Guds lykke, at den undersøgelse ikke kom i min tid, for vi havde intet
fået ud af den. Og det er så sandt, som det er sagt. F or hvad er der ikke
blevet ødelagt i kirkegulvene af de foregående generationer, der - for
atter at citere dr. M ackeprang - ikke havde skygge af begreb om stolpe
huller. Vor generation af m iddelalderarkæologer kan takke dr. Nørlunds
Trelleborgudgravning for kendskabet til stolpehulsgravning, men vi burde
nok noget før have taget ved lære af 1. afdelings folk.
Ofte kan m an i en kirkes m ure se, at den er forlænget mod øst eller
vest, evt. begge steder. I andre tilfælde er alle spor af en forlængelse usyn
lige i m urene; kun et usædvanlig langt skib eller en m ærkelig placering
af skibets døre giver een m istanke om, at der kan være sket en udvidelse.
I sådanne tilfælde kan m an jævnligt få m istanken bekræ ftet ved et besøg
over loftet. Er de gamle tagvæ rker bevaret, kan udvidelsens om fang k lart
aflæses heraf. På lignende m åde kan eventuelle etaper i opførelsen af
kirkens ældste dele (apsis, kor, skib og muligvis tårn ) undertiden af
sløres gennem en undersøgelse af tagvæ rkerne.
De historiske kilder, der beretter noget konkret om vore m iddelalder
lige kirkers opførelse, er m agre og kan næppe tappes for stort mere. Hist
og her erfarer m an, at en kirke eksisterede i 1100’rne, men vi aner kun
sjæ ldent, om det er den nuværende eller dens forgænger. I Roskilde byg
gede Estrid, kort efter m ordet på Ulf Ja rl 1026, en kirke af sten i stedet
for en af træ, men vi kender ikke den af træ og næppe heller den af sten.
Om kirkebyggeriet kort efter stiftsdelingen o. 1060 er vi lige så ilde stedt;
visse personer nævnes som kirkebyggere, men bygningerne er i det store
og hele ukendte. - En oplysning, som den fra Karise, hvor ridder Peder
Olafscn i sit testam ente 1261 skænkede penge til kirkens indvielse, hører
til de gode kilder; her kan der nemlig ikke være tvivl om, at det drejer
sig om den nuværende kirke, og at indvielsen h a r været næ r forestående
1261. Men bortset fra sådanne undtagelser lader de historiske kilder os i
uvished om alderen på vore kirker og om tidspunktet for store tilbygnin
ger eller ombygninger. Nye ting kan vel kun komme frem i de enkelte
tilfælde, hvor det bliver m uligt at studere kilderne på baggrund af nye
arkæologiske opdagelser.
Vender vi os til kunsthistorien, er vi ikke stort bedre stillet. Beckett h ar
med sine to bind »D anm arks Kunst« bragt bygningshistorien en vældig
hjælp, men m an kan næppe heller komme stort videre ad denne vej på
nuværende tidspunkt. En fortsat jævnføring af m onum enter i bygm ester
skoler på grundlag af en mere eller m indre overfladisk lighed eller et
fællesskab med hensyn til enkelte dekorerede led kan ikke bringe klarhed
over, hvem der byggede kirkerne, eller hvem der lod dem bygge. Det nyt-
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ter ikke at tage en detaille, det være sig vindue, dør eller sokkel, ud af
helheden, og på dette ene grundlag hefte bygninger på samme bygmester.
At denne metode er farlig, er til fulde bekræ ftet flere steder, bl.a. i Skåne,
hvor en stenhugger, m ester Morten (c. 1175), h ar signeret fem fonte: på
baggrund heraf h a r han fået beslægtede fonte sam t flere portaler og korbuer tilskrevet, og sam tidig er han gjort til bygm ester for et tilsvarende
stort antal kirker, vel flere, end selv en dygtig bygm ester kunne over
komme. - Man må ikke glemme, at mange detailler, der ligner hinanden,
sim pelthen er »fællesgods«, dvs. træ k, som er karakteristiske for en hel
stilperiode.
Endelig er der en ting, som endnu sjæ ldnere tages i betragtning, og det
er »kopiering«. Idag lægger en arkitekt eller anden k u nstner sag an mod
en kollega, hvis denne har ladet sig »inspirere« for stæ rk t af hans værker.
Fra renæssancen og nyere tid er det velkendt fra danske forhold, at en
håndvæ rker sendtes til en eller anden kirke for at se på f.eks. en inven
targenstand, som af hans arbejdsgiver var udset til model for den, han
agtede at lade udføre; med »model« m entes i visse tilfælde virkelig kopi,
i andre kun inspiration eller vejledning. F ra engelske kilder ved vi, at det
m iddelalderen igennem var god tone at lade en bygning inspireret fra et
sted udstyre med vinduer inspireret fra et andet sted, døre og andre de
tailler eventuelt fra et tredie.
F ra de samm e righoldige engelske kilder ved vi også, at dekorerede
detailler til en kirke eller anden bygning jævnlig bestiltes færdigbearbejdede fra et stenhuggeri eller stenbrud. En tilsvarende frem gangsm åde må
have været anvendt i Norden. Jeg kan som eksempel anføre to søjler med
særlige baser og kapitæ ler i Roskilde dom kirkes museum . De kan af stili
stiske grunde henføres til ca. 1250-75. Fuldstæ ndige paralleller findes i
Skåne, på Gotland og langs hele den tyske Ø stersøkyst, og de er anbragt i
bygninger, der garanteret intet andet fællesskab besidder. Alle baser, kapi
tæler og søjleskafter er af gotlandsk kalk, og den eneste ræsonable for
klaring på forholdet må være, at søjlerne h a r k u nnet forskrives »post
ordre, katalog nr. 67« fra et gotlandsk stenbrud. I øvrigt h ar vi f.eks. også
arkæologiske fund, der viser, at de specielt tildannede hvælvsten af
rhinsk tuf, som er benyttet på Ribeegnen, udgik fra bruddet som færdig
vare.
Nøjagtig tilsvarende - tro r jeg - forholdet i reglen h ar været, n å r det
gælder de rom anske kirkers dekorerede led som sokkel, vinduer, døre
og billedsten. Her tæ nker jeg kun på landsbykirkerne, thi der kan næppe
være tvivl om, at der til store byggeforetagender ved dom- og klosterkir
ker h a r været knyttet »byggehytter« med håndvæ rkere og m estre af alle
slags. Dog h a r m an også i de før nævnte engelske kilder beviser for, at
dekorerede detailler også i slige tilfæ lde kunne bestilles færdige fra brud
det. De frem stilledes efter skabloner, som på grundlag af bygm esterens
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Fig. 2. Egvad kirke, R ingkøbing amt. Skibets tagvæ rk med tøm m er
num m erering, h e r u d fø rt som øksehugne stregnum re både i syd og
nord, men en tvæ rstreg u d sk iller den ene sides num re. Korets tagværk
er num m ereret med ru n er, og h er er ligeledes benyttet en tvæ rstreg
som skille mellem nord- og sydsidens tøm m er. I andre tagvæ rker er
num rene i nord og syd ofte u d fø rt med forskelligt væ rktøj.

(arkitektens) tegning eller anvisning udførtes af en tøm rer i træ og
(evt.) lærred.
F ør det er m uligt at kom me stort længere ad kunsthistorisk vej, bliver
det nødvendigt at gennem føre en lang ræ kke undersøgelser af byggeriets
teknik. Hvordan er bygningerne opført? Hvordan og hvor tilhuggedes
stenene? Hvordan er m ørtlen? H vorfra kom m aterialerne? Hvor blev tegl
stenene bræ ndt, og hvordan er lerets sam m ensæ tning? Hvor hentedes
træ et, og hvordan tildannedes det? Det er kun nogle af de spørgsm ål, der
må søges løst.
Dekorerede enkeltheder h ar vejet tun g t ved dateringen af en bygning
og m å selvfølgelig gøre det fremdeles. Men før dateringen overhovedet
kan få nogen betydning, m å m an vide, h vornår disse ting kom til stede i
bygningen. Adskillige kunsthistorikere h a r væ ret tilbøjelige til at be
tragte døre og vinduer som en slags løsgenstande parallelt med døbe
fonten. Det kan m an ikke, for døre og vinduer indgår konstruktivt i byg
ningen på en helt anden m åde end senere i m iddelalderen, hvor mange
detailler er m ere udvendige eller påklistrede.
Det er velkendt, at kvader- og kam pestensm ure sam t for øvrigt også
mange m unkestensm ure er kassem ure. N år fundam entet var lagt, stil
ledes der herpå to ræ kker sten, der skulde danne m urens yder- og inder
side; m ellem rum m et pakkedes med rå kam p, flæ kker og andet affalds
m ateriale, og det hele blev udløbet med m ørtel. Yder- og inderræ kken
af sten dannede således en regulæ r støbeforskalling på 25-50 cm .s højde,
men vel at m æ rke en forskalling, som aldrig fjernedes. N år en passende
hæ rdningsgrad var nået, opstilledes nye stenræ kker ovenpå, hvorefter
en ny udstøbning kunde finde sted, og sådan blev m an ved, indtil m ur
kronen var nået. Indfatninger om døre, vinduer og andre m urgennem 
brydninger indgår som et n aturligt og uundvæ rligt led i støbeform en.
Uanset da, om de er hugget på stedet eller ankom m et færdige fra et sten-
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Fig. 3. Vorgod kirke, Ringkøbing amt. R ekonstruktion af kirkens til
stand før stenskibets opførelse. I vest det oprindelige, rektangulæ re
træ kapel, hvis gru n d p lan afdækkedes i 1957, og i øst den nuvæ rende
kirkes kor, d er i en periode synes at have fungeret sammen med træ 
bygningen. Det nuvæ rende skibs fundam enter er udlagt om kring træ 
kapellet. Tegnet af Holger Schm idt.

huggeri, er det givet, at de h ar været på pladsen den dag, sokkelskiftet
eller det underste skifte skulde støbes. Det betyder noget, n år detaillen
skal bruges til datering.
Mange h a r bem ærket, at der jævnlig er en påfaldende forskel i kvali
teten på en kirkes nord- og syddør, eller at en overordentlig velhugget
portal er samlet forkert, f.eks. kan der være byttet om på baser og kapi
tæler. Dette taler efter m in m ening meget for, at sådanne detailler er
bestillingsvarer. Der er givet mange forklaringer om m esterarbejde, sven
dearbejde og lærlingearbejde, men jeg tro r ikke, at en m ester til en fin
sydportal vilde tolerere selskabet med en langt ringere nordportal, hvis
han selv kunde bestemme, dvs. var byggeriets ledende mand. Ingen skal
heller få mig til at tro, at den stenhugger, der kunde hugge en fin portal
ikke også vilde sørge for at stille den rigtigt op, hvis han var på stedet
som kirkens bygmester. - Hentet i et stenhuggeri i sm åpartier (vognene
tog ikke store læ s), henlagt på byggepladsen og opstillet af en m and,
som m åske aldrig havde set en søjleportal, ja, da er forvekslinger af baser
og kapitæ ler ikke noget under. Jeg tæ nker her på den jævne stenhugger
eller arbejdsm and, der havde slæbet med at-hugge de alm indelige kvadre
og med m urenes støbning, - og af den slags folk m å der have været mange
til rådighed, ellers kunde det enorme kirkebyggeri ikke have væ ret gen
nem ført.
Der kunde siges meget mere om dette emne, men vi skal nu i stedet
se lidt på, hvad kirkegulvsundersøgelser kan bringe ud over spor efter
træ kirker, - og herom er der jo talt en del i de sidste år og m ere følger
i nærm este frem tid (i N ationalm useets A rbejdsm ark 1961). Gulvgravnin
gerne h a r givet meget andet, og heraf noget til belysning af de rent tek
niske spørgsm ål i forbindelse med byggeriets udførelse.
Blandt de talrige stolpehuller i et kirkegulv kan en del undertiden ud-
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skilles som hørende til det stillads, der var i brug ved opførelsen af den
nuværende bygning. I Malt kirke (Ribe am t) lykkedes det for undersøge
ren, Knud J. Krogh, at bringe to sådanne stilladshuller i korgulvet i kon
ta k t med to bom huller i korets taggavl. Ansporet h eraf blev m urenes
ydersider system atisk gennem gået for om m uligt af afsløre bom huller
fra udvendige stilladser. Øjet fangedes af nogle små såkaldte stenhuggerfelter eller hjørnefalse. Nogle af den slags uregelm æssigheder i kvadrene
er hidtil blevet forklaret som en a rt finesse fra stenhuggerens side, en
finesse, der kunne dække over en fejlhugning, en fejl i stenen eller over
den kendsgerning, at den rå kam pesten ikke havde været tilstræ kkelig
til at give en fuldkantet kvader. Det er muligvis gode forklaringer mange
steder, men ikke overalt; i Malt sad kvadrene med disse felter i bestem te
skifter, og en udhugning viste, at »felterne« dækkede over huller, som gik
ret dybt ind i m urlivet. Disse huller h a r engang rum m et stikbom m ene
fra det udvendige stillads. H erefter var det m uligt med ret stor sikkerhed
at rekonstruere M altbygmesterens stillads fra 1100’rne. (Årb. f. nord. Oldk.
1959 p. 201, Knud J. Krogh: Stilladser til et kirkebyggeri i llOOtallet).
Stilladset skiller sig ikke ud fra, hvad vi kender på udenlandske m iddel
alderlige afbildninger og næppe heller fra et m oderne stillads - patent
stilladserne selvfølgelig undtaget. Gennem disse bom huller er det da
m uligt a t skaffe sig oplysninger om tekniske detailler i forbindelse med
m urens opførelse, f.eks. afstanden mellem stilladsgulvene m.m. Men
bom hullerne m å også kunde bruges til andet, dels til fastlægning af eta
per i byggeriet, dels til belysning af spørgsm ålet om, hvorvidt en kvadre
eller kam pestensklæ dning er omsat.
Gulvundersøgelser og gravninger udvendig ved kirkernes m ure har
endvidere givet oplysning om, at den store hob af granitkvadre huggedes
i kirkens um iddelbare nærhed, undertiden i ly inden for de voksende
m ure, og en bedre skærm kunde stenhuggeren ikke få. Det h ar været
m uligt at fastslå, hvorledes kvaderafslagene h ar bredt sig i det niveau,
der kan bestem m es som kirkens byggeniveau, - og vel at m æ rke efter at
m urenes opførelse var i gang. Kvaderafslagene fandt i øvrigt anvendelse
til udfyldning af m urlivet, og de sidste bunker blev jævnligt benyttet til
støbning af den ikke synlige del af bygningens taggavle; disse opførtes
først, n å r tagvæ rket var rejst, og derfor blev gavlspærfagene helt ind
støbt eller indm uret; i nogle tilfælde er tøm m eret bevaret, selv om kirken
siden h a r fået andet tagvæ rk og stejlere rejsning, i andre tilfæ lde er tøm 
meret rådnet bort, men aftrykkene kan give et k lart billede af det for
svundne spærfag.
I adskillige kirkegulve er der um iddelbart inden for den ene eller begge
døre fundet blystøbergruber. De fortæller, at kirkens ældste tag var af
bly, og at pladerne støbtes inde i kirken. En m oderne blystøber hævder,
at m an ikke kan stå inde på grund af faren for blyforgiftning, men un-
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Fig. 4. Årup kapel, Å benrå amt. Plan 1:500 af den i 1959
udgravede bygning med rekonstruktion af m anglende
m u rp artier og hvælv. I m idtskibet ses en syldstensræ kke,
der må h id rø re fra et æ ldre kapel af træ (stiplet). Øst
for dette blev der i 1400’rne opført en teglstensbygning
med polygonal østafslutning, antagelig koret i en bygning,
hvis bredere skib blev påbegyndt på samme tid (nordøsthjø rn et b evaret). T ræ kapellet og teglstenskorct må have
fungeret sam m en, in d til man, form entlig o. 1500, anlagde
et af p iller tredelt, større skib om kring træ bygningen, der
først synes fjernet efter, at arbejdet på yderm urene var
vidt fremme.

dersøgelserne viser, at m an gjorde det fra første færd og langt op mod
vor tid. I senm iddelalderen forlod m an dog tit selve kirkerum m et og
m urede en kam in til samme brug i våbenhus eller sakristi. Senere hen
blev de faste kirkestole en hindring i selve kirkerum m et, men blystøberen
lod sig ikke helt fordrive fra kirken ud i det frie før i slutningen af
1800’rne. - I bunden af nogle gruber er der fundet rester af bly eller en
såkaldt blykalot, den sidste rest af støbeblyet; m åske kan en kem isk
analyse af blyet deri give oplysning om, hvilket land, der var leverandør
af blyet i 11-1200’rne.
Det var i korte træ k lidt om, hvad gulvundersøgelserne kan bidrage til
vor viden om selve byggeriet. Så er der lofterne. De kan være kedsomme
lige, n å r senere tider h a r forsynet bygningerne med helt nye fyrretræ stagværker. Men talrige k irk er i Vest- og Sønderjylland, på Fyn og Lolland-Falster har bevaret hele eller store dele af de egetagværker, der blev
rejst ved bygningens opførelse, - og i så fald keder m an sig ikke under
et besøg på loftet. Disse tagvæ rker kan i første række berette om tøm 
rerhåndvæ rk og væ rktøj, men de kan m åske også give oplysninger om
de nu sn a rt forsvundne egeskove eller om im port af tøm m er.
For mange vil et sådant tagvæ rk (fig. 1) nok været et kønt syn, men

267
derudover næppe andet end en samling tøm m erstokke. Hvordan kan det
oplyse noget om en bygnings opførelse? Det kan det, fordi hvert eneste
stykke tøm m er er forsynet med et num m er, der angiver dets plads i hel
heden (fig. 2). Num rene eller m æ rkerne kan være vidt forskellige fra
sted til sted, men h ar man først fundet »nøglen«, er det m uligt at afsløre
næsten enhver ændring, der m åtte være sket siden opførelsen. - Ofte kan
m an i tagvæ rket fastslå skel, som kun er m arkeret ved en æ ndring i num 
m ersystem et eller ved et stød i de m urrem m e, som spærfagene stå r på.
Andre gange er skellet så kraftigt, at spærfagene skifter k a ra k ter (fig. 1).
Det h ar efterhånden vist sig, at et sådant skel er et sikkert indicium for
et byggestop, kort eller langt. Har m an fået den oplysning, vil det sjæ l
dent volde besvær at finde sym ptom er på et byggestop også i m urvæ rket.
E r dette for uigennem trængeligt på grund af tykke pudslag, vil en lille,
hurtig nedgravning med m urham m er eller spade uvendig ved soklen
i reglen bekræ fte tagvæ rkets tale. Også stæ rkt fornyede tagvæ rker kan
være gode arbejdsfelter, thi selv ved meget store reparationer og æ ndrin
ger lod m an oftest de velbevarede dele stå. Det var ikke en nødvendighed
at nedtage hele tagvæ rket, fordi f.eks. alle sydspær skulde udskiftes, ej
heller, hvis man fjernede bindbjæ lker og spærstivere forud for en overhvælvning.
Jeg skal nævne et par eksem pler på, hvorledes endog ret ødelagte tag
værker kan korrigere, hvad vi hidtil h a r vidst om bygningen. I Hammelev
kirke (Haderslev am t) er alle oprindelige m u rh jø rn er fjernet eller ind
kapslet ved øst- og vestudvidelser af skibet. Alene tak k et være tre rom an
ske gavlspærfag i et stæ rkt fornyet tagvæ rk blev det m uligt at fastslå
skibets ældste udstræ kning sam t påvise, at det rom anske kors sydøsthjørne stod indkapslet i det gotiske kor. - Visby kirke (Tønder am t) h a r hidtil
været betragtet som en helstøbt bygning (langhus, våbenhus og tårn )
fra o. 1590, opført af herrem anden til Trøjborg, der også forsynede den
med inventar. Det sidste stå r fast, men hvad bygningen angår, h a r tag
værksundersøgelserne ribbet den formodede bygherre for adskillige fjer.
Spærfagene fortæller, at langhuset består af et rom ansk skib med gotiske
forlængelser mod øst og vest. F ra o. 1590 stam m er da kun bygningens
østgavl, våbenhuset sam t et tårn , der i øvrigt var så dårligt bygget, at
det forlængst er udskiftet med et nyt.
Med disse eksem pler håber jeg at have givet Dem et begreb om, hvad
der kan ventes af fortsatte gulv- og loftsbesøg. M ulighederne på disse
felter er store, og det gælder ikke blot detailler i byggeriet. Gennem m urog tagvæ rksundersøgelser kan m an i reglen fastslå en bygnings kronologi.
Bliver de suppleret med spor efter æ ldre bygninger i gulvene, kan m an
næsten altid vise, hvorfor kirkens udvikling form ede sig, som den
gjorde, hvorfor den fik sine skævheder - og ikke m indst, hvordan byg
ningen fungerede som Gudshus sam tidig med, at den var byggeplads. Vi
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Fig.5. N akskov kirke, Maribo amt. R ekonstruktion (ved Aage Roussell)
af bygningens tilstand i p erioden fra 1'400’rnes m idte til begyndelsen
af IGOO’rne. Til højre den senrom anske teglstenskirke (kor og skib),
d er ikke blot fungerede, m ens første etape af det store, gotiske byggeri
gennem førtes ved skibets vestende, m en også i de cirka halvandet h u n 
drede år, som forløb, in d en dette arbejdes anden og sidste del fuldendtes. P å tegningen er dog udeladt de sideskibsm ure, som i um id
delb ar fortsæ ttelse af det gotiske vestafsnit førtes om kring den sen
rom anske bygning. Arealet mellem disse m ure og den gamle k irk e
bygning benyttedes som regulæ r kirkegård, in d til kirkens om bygning
fuldførtes i IGOO’rne.

kan i reglen konstatere, at bygningen først og frem m est skulde tjene de
kirkelige handlinger, og så m åtte byggeriet få de vilkår, det kunde. Det
frem går klart, at det i m iddelalderen h a r været en undtagelse at lukke
kirken fuldstændig, som det nu så ofte sker ved langvarige restaureringer.
Det er vel forøvrigt disse lukninger med påfølgende udrydning af alt in
ventar, der er årsagen til de m æ rkeligt sterile kirkeinteriører, der er det
sørgelige kendetegn på mange moderne kirkeistandsæ ttelser.
Med de næste eksem pler vil jeg prøve at illustrere, hvorledes det h ar
været m uligt at holde de kirkelige handlinger i gang på trods af selv store
byggeforetagender. I Vorgod kirke, Ringkøbing am t, er overgangen fra
en træ k irk e til en rom ansk stenkirke blevet godt oplyst gennem en
m indre gulvundersøgelse 1957. Den nuvæ rende kirkes kor og skib af
granitkvadre udviser en m ærkelig mangel på m urforbandt ved over
gang fra kor til skib, men sam m enholdt med de resultater, gulvunder
søgelsen gav, beretter det m anglende m urforbandt om kirkens etapevise
ombygning. Først lå der et lille, rektangulæ rt kapel af træ , og da m an
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skulde bygge en større kirke, bestående af kor og skib, på samme sted,
begyndte m an ikke med at fjerne træbygningen. Nybyggeriet påbegynd
tes med koret, der placeredes um iddelbart øst for den ældre kirke, så
ledes at denne kunde forblive i brug. Da dette arbejde var til ende, m å
m an have brudt en åbning i træ bygningens østvæg, ud for korbuen i
stenkorets vestvæg, og en tid lang h a r Vorgod kirke stået, som det er
skitseret på fig. 3. Fundam enterne til stenkirkens skib blev udlagt om
kring træbygningen, og det er vel m uligt, at den først blev fjernet i det
øjeblik, da stenkirken nåede rejsehøjde. F ra træ kirkens fjernelse til sten
skibets fuldendelse h a r de kirkelige handlinger kunnet foregå i koret,
der var uberørt af byggeriet. - Ved V ester-Starup (Ringkøbing am t) h a r
overgangen fra træ - til stenbygning form entlig været tilsvarende, og en
sådan frem gangsm åde vil nok vise sig at have været norm en. I de tilfælde,
hvor en træ kirke er blevet ødelagt af brand, som f.eks. den 1960 udgra
vede i Nr. Hørning (Randers am t), h ar nybyggeriet kunnet afvikles efter
andre retningslinier.
Ved den etapevise ombygning af kirken kunde hø jaltret i den gamle
bygning fungere indtil den dag, da dets relikvier kunde overføres til
højaltret i den nye bygning, som sam tidig indviedes. Det er sikkert, at
spørgsm ålet om hø jaltret og dets relikvier var overm åde betydningsfuldt.
Jeg skal i den forbindelse m inde om, hvorledes m unkene i Øm Allehel
gens aften 1257, i optog med kors, lys og røgelsekar, som skik var, bragte
alle helgenlevninger ud af den gamle kirke og med al sømmelig hæder
over til den nye under frydeskrig og jubelråb. - Der skete ingen afbrydel
se i de kirkelige handlinger.
Som eksempel på en gennem 100-125 år tilsyneladende uafb ru d t bygge
virksom hed kan jeg nævne det forrige å r udgravede Årup kapel i Åbenrå
am t (fig. 4). F ørst en lille bygning af træ (eller bindingsværk) på syld
sten, så østfor et stenkor med tresidet østafslutning og begyndelsen til
et relativt sm alt skib, der inden længe erstattedes af et stort, hvælvet
rum med m idt- og sideskibe. Når jeg fortæller, at kapellets skib i henseen
de til bredde konk u rrerer med skibene ved Haderslev dom kirke og Løgum
klosterkirke, få r De et begreb om anlæggets størrelse. De vil sikkert - lige
som mange andre - forbløffes over, at et sådant anlæg, hvis eksplosive
vækst m å skyldes ivrig valfart, kunne udbygges og forsvinde uden omtale
i de historiske kilder.
I Årup h a r træ bygningen kunnet fungere i hvert fald, til stenkoret var
færdigt, og rimeligvis samm en med dette, thi det er sikkert, at træ bygnin
gen først blev fjernet, efter at opførelsen af det store skib var så vidt
frem skreden, at arbejdet på arkadepiller og hvælv skulde fuldendes. Når
træ bygningens syldstensræ kker er blevet bevaret til trods for, at de an
tagelig h a r generet noget ved lægning af gulvet i det nye kirkerum , må
det form entlig skyldes pietet over for den første kirkebygning.
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Fig. 6. Borup kirke, K øbenhavns amt. Den lille, lave blæ ndingsprydede
gavl, som h ø rer til en ret tidlig gotisk østforlængelse af den rom anske
kirkes skib, er næsten u rø rt indkapslet i den store blæ ndingsgavl, der
var følgen af kirkens udvidelse til dobbelt bredde i sengotisk tid.

Det var lidt om overgangen fra træ til sten, men forholdene synes helt
tilsvarende, når en stenkirke skulde udvides. Også her gennem førtes
byggeriet i reglen således, at et eller andet afsnit var disponibelt for de
kirkelige handlinger. Selv store dom- og købstadskirker kunde og skulde
fungere; det frem går tydeligt af bygningshistorien. Man kan her minde
om Lunds dom kirke, hvor de nyeste undersøgelser gennem afsløringen
af Knud den Helliges kirke nordligt i skibet h ar bragt løsningen på den
nuværende dom kirkes problem : de jævngam le detailler i øst og vest.
Dette forhold h ar hidtil foranlediget forskerne til talrige krum spring,
men først med erkendelsen af den ældre kirke kom svaret: den n u 
værende kirke er sam tidig påbegyndt øst og vest for den ældre og så
ledes, at denne kunde forblive i brug længst m uligt. Nævnes kan også
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Helsingør S. Olai, hvor den senroinanske bygning stod, indtil de tre
østre fag af det nuværende langhus kunde benyttes til kirke. Den fig. 5
viste rekonstruktion af Nakskov kirke er god at få forstand af, n å r det
gælder at illustrere, hvordan den enkelte kirke gennem lange perioder
h a r stået som byggeplads samtidig med, at den benyttedes som kirke.
Vest for det rom anske kor og skib opførtes o. 1450-1500 vestenden af et
treskibet langhus med våbenhus og tå rn ; form entlig ret kort efter fuld
endelsen af dette arbejde førte m an sideskibsm urene videre mod øst,
rundt om den rom anske kirke (hvilket ikke frem går af tegningen), men
så nåede m an ikke videre før engang i 1600’rne. I de mellemliggende
100-150 år stod disse ufuldendte sideskibe om kring den rom anske byg
ning som en del af kirkegården. - Mange andre eksem pler kunde føjes
til fra købstæderne.
Billedet ser ikke anderledes ud for landsbykirkernes vedkommende. Vel
findes der overalt i landet og da fortrinsvis i Jylland talrige kirker, der
bogstavelig talt ikke h a r æ ndret udseende, fra de fuldførtes i 11-1200’rne,
men de er i m indretal over for de kirker, som m iddelalderen igennem
udvidede sig med korte m ellem rum .
Ser m an på cn kirke som T årnby på Amager, kan dens bygnings
historie skildres i ni tegninger, hvor hver tegning repræ senterer en byg
geperiode i tiden mellem ca. 1100 og 1600 (Nationalm useets Arbejds
m ark 1944, p. 39, Elna Møller: T aarnby). Man kan h u rtig t gøre sig klart,
at der i de mellemliggende 500 år ikke kan være forløbet mere end et
par m enneskealdre i gennem snit mellem hvert byggeris igangsæ tning;
deraf kan m an igen slutte lidt om, hvor relativt få å r kirken h a r været
helt uden stilladser, og endelig h a r der jo til enhver tid været noget,
der hed almindelig vedligeholdelse.
Ser m an bort fra tilbygninger som kapeller, sakristier, tårn e og våben
huse, gik de fleste kirkeudvidelser i øst-vest. Men der findes enkelte lands
bykirker, som udvidedes mod nord eller syd. Østgavlen på Borup (Køben
havns am t) er god anskuelsesundervisning for en sådan udvidelse (fig.6 );
den ældre, smalle kirkes blændingsgavl står bogstavelig talt urørt, men
indbygget i en ny og større blændingsgavl, da kirken i sengotisk tid ud
videdes til dobbelt bredde. - I denne forbindelse vil jeg gerne om tale en af
de nyeste undersøgelser, der h ar givet så overraskende resultater, at selv
den nye udgave af T raps D anm ark er sørgeligt forældet. Det gælder Kirke
Helsinge (Holbæk am t), som hidtil er regnet for en ret homogen, gotisk
bygning. Nu stå r vi med en m ærkelig lan g strak t kam pestenbygning, der
er blevet udvidet to gange mod nord, forsynet med tå rn og våbenhus, og
til slut østforlænget og helt ombygget til et hvælvet, treskibet langhus
(fig. 7). Også denne kirke er en udm æ rket illustration til billedet af
den m iddelalderlige kirke som en næsten uafbrudt byggeplads, thi der kan
ikke have været lange perioder uden stilladser mellem ca. 11-1500. -

272
Fig. 7. K irke Helsinge, Holbæk amt. Plan (vest
opad) og snit 1:500. Den prikkede signatur an 
giver bygningens ældste del, et usæ dvanligt
langstrakt rum ; den åbne enkeltskravering an
ty d er dels den ældste kirkes udvidelse til dobbelt
bredde o. 1250-1300, dels de bygningsafsnit, som
må være føjet til kirken, inden denne i 1400’rne
blev udv id et mod n o rd med et hvæ lvet sideskib
(tæ t en keltskravering). Mellem 1500 og refo r
m ationen udvidedes k irken påny, men denne
gang mod øst. Hvælvene i sideskibet blev n ed 
brudt, og d erefter opførtes hvæ lvpiller og ens
artede hvælv i hele kirkerum m et (k rydsskrave
rin g ). Tegnet af Holger Schm idt.

Men Kirke Helsinge er tillige et bevis for, at der ved en ganske almindelig
bygningsundersøgelse, vel at m ærke gennem ført under gunstige forhold
og med m ulighed for store pudsafbankninger, kan bringes en del nyt
ind i det billede, som M ackeprang og Beckett h a r tegnet af den danske
kirke i m iddelalderen. I Helsinge står vi over for noget usædvanligt: det
efter danske forhold helt abnorm e form at, som det ældste kirkeskib h ar
haft. Man er straks tilbøjelig til at afvise undersøgelsens resultat på dette
punkt, men det er næppe nødvendigt, for tilsvarende m ærkelige planfor
m er kendes både fra Norge, Irland og England; i øvrigt er det m uligt, at
m an ved passende lejlighed kan påvise i alt fald een parallel i Kirke Helsinges nærhed.
Med reform ationen var det stort set slut med kirkernes byggeri. En
enkelt købstadkirke som f.eks. Tønder opførtes, og Sønderborg blev helt
ombygget. Men bortset h erfra er de sidste 4-500 års byggeri ved kirkerne
begræ nset til nogle våbenhuse, præ stevæ relser og tå rn e sam t h ist og her
en korsarm , hvor befolkningstilvæksten h a r kræ vet det.
I 1500’ernes første fjederdel stod talrige k irker m ere eller m indre ind
klæ dt i stilladser. Mange nåede inden reform ationen at få det, m an kan
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kalde en færdig form , dvs., at det påbegyndte byggeri fuldendtes efter den
fastlagte plan. Det gælder bl.a. Kirke Helsinge. Den blev ved den sidste om
bygning bragt i overensstem m else med tidens krav: et stort, hvælvet lang
hus uden bygningsm æssig adskillelse mellem kor og skib. - Talrige andre
kirker gik ind i den nye epoke m idt i et enorm t byggeforetagende. Det
gælder den store valfartskirke Kliplev (Åbenrå am t), der var i færd med
at blive udbygget til et gotisk langhus, m en kun de tre østfag kom op
inden »byggestoppet«. Stilladserne forsvandt, og kirken står nu som en
forladt byggeplads. Over hvælvene h a r fortandingerne i sn art 500 år
råbt på en fortsæ ttelse mod vest, som aldrig kommer.
R esultaterne af de senere års kirkeundersøgelser tyder da på, at der
endnu er meget at hente i den middelalderlige kirke. Og de lader ane, at
der kan kastes nyt lys over den danske kirkes bygningshistorie, - ikke
m indst i m issionstiden og det følgende århundrede. Indirekte kan kirke
undersøgelserne også få betydning; de kan berette om håndvæ rk og m ate
rialer fra tider, hvorom de skriftlige kilder er tavse, og m åske kan m an
gennem analyser af m aterialer som bly og træ erfare et og andet om
handelsveje, skoves udbredelse etc. - Oplysninger om åen udbredte,
etapevise opførelse af stenkirkernes æ ldste afsnit, der foreløbig er fast
slået i M idtjylland, Sønderjylland og på Lolland-Falster, m å stilles over
for det homogene byggeri, som muligvis h a r været frem herskende på Sjæl
land; m åske kan dette fortæ lle noget om den økonom iske (og sociale)
stru k tu r i de forskellige landsdele.
Meget taler for, at vi ved fortsatte undersøgelser af den m iddelalderlige
kirkes byggeteknik og særprægede form er kan føre sandsynlighedsbevis
for, hvorfra vi til forskellige tider h a r hentet inspiration og hjæ lp i form
af håndvæ rkere. Derigennem næ rm er vi os egne og lande, der h ar h aft
den overvejende indflydelse på den danske kirkes udseende, - og derm ed
vel på kirken som sådan og dens ubestridelige betydning for den verdslige
kultur.

Kunstakademiets
Samling af A rkitekturtegninger
Af Hakon Lund
Medens kunstvæ rker som m alerier, grafik og skulptur til alle tider har
været yndede sam leobjekter, som er blevet anbragt med om hu på værdige
vægge, i m apper og på piedestaler, h a r arkitekturtegningerne kun i und
tagelsestilfælde været gjort til genstand for liebhaveri. Forklaringen er
ligetil, idet bygningstegningernes prim æ re opgave ikke er at være ku n st
væ rker i sig selv, uagtet de ofte kan være det, men at tjene et praktisk
formål. Det er derfor en relativt ny foreteelse at indrette sam linger af
arkitekturtegninger. Nævnes skal et berøm t tidligt eksempel, nemlig den
engelske lord Burlington, der først i det syttende århundrede på rejse i
Norditalien grundlagde en om fattende sam ling af tegninger af den store
arkitekt Andrea Palladio, som døde i 1580. Medens m an går til en m aleri
sam ling for at se m alerkunst og i en kobberstiksam ling for at studere
grafik, m å m an gå m ange steder for at se arkitekturtegninger, da disse
meget ofte ligger som bilag til byggesagerne i de forskellige arkiver.
Dette er studiem æ ssigt ingen ulempe, snarere en fordel, da m an så h ar
alt relevant vedrørende en sag sam let på eet sted. Derimod er det en hem 
sko for overblikket sam t en temmelig dårlig opbevaringsmåde, som går
ud over tegningernes tilstand. Visse institutioner, der i tidens løb h ar
varetaget om fattende byggeri som for eksempel Forsvarets Bygnings
tjeneste, opbevarer tegninger fra ældre tid i sæ rskilte samlinger. I H ånd
skriftsam lingen i Det kgl. Bibliotek, i Kort- og billedafdelingen samme
sted sam t i nogen grad i Nationalm useets billedsam ling opbevares arki
tekturtegninger ordnet topografisk sammen med prospekter, grafik, foto
grafier og landkort. Disse sam lingers bestand af egentlige ark itekturteg
ninger er højst uhomogene, hvilket skyldes, at de som oftest er erhver
vede ved tilfældigheder.
Det er naturligt, at det første og til dato eneste sted, hvor m an h ar be
flittet sig på jævnsides med den topografiske opdeling tillige at ordne
samlingen efter arkitekter, er K unstakadem iet, arkitekternes uddannel
sessted. Omend der fra ældre tid befandtes nogle tegninger på K unstaka

demiets bibliotek, vistnok stam m ende fra m aleren Abildgårds bo, så var
det først i 1846, at samlingen begyndte at vokse, da Christian VIII forærede
biblioteket en stor samling af C. F. Hansens tegninger. To å r senere er
hvervedes tegninger af Hetsch og i 1861 fik m an en fireårig bevilling til
at erhverve M.G. Bindesbølls tegninger for. I 1889 kom yderligere de fleste
af sam m e arkitekts tegninger til Thorvaldsens m useum i bibliotekets be
siddelse. D ekorationsm aleren H ilkers tegninger erhvervedes i 1875, og ved
samm e lejlighed afgav U niversitetet de tegninger, H ilker havde gjort til
universitetsvcstibulen. Først fra 1888 tilvejebragtes der m ulighed for ved
særlige årlige bevillinger at forøge samlingen, men disse bevillinger op
hørte under første verdenskrig. F ra den periode stam m er en samling
rejseskitscr, som arkitekterne udførte under deres studierejser i Europa.
F ra samme tidsrum besidder samlingen de første af de talrige opm ålinger
efter ældre dansk arkitektur, som den nu er så rig på. Det drejer sig
om de opm ålinger, arkitekturskolen under Hans J. Holms ledelse iværk
satte, som isæ r om fattede ældre herregårde.
I 1924 fik samlingen sin mest værdifulde forøgelse ved, at staten ved
U ndervisningsm inisteriet deponerede den af hofbygm ester Jørgen Hansen
Koch (død 1860) tilvejebragte store sam ling af arkitekturtegninger (om
kring 50001blade). Samtidig overdrog fam ilien Hetsch Samlingen af A rki
tekturtegninger en del C. F. Hansen-tegninger.
Indtil dette tidspunkt var tegningerne blevet opbevaret i selve biblio
teket sammen med bogsamlingen sk ju lt i store m apper under borde og
skabe. Med den store forøgelse, der indebar mere end en fordobling, var
dette ikke lamgere muligt. Resultatet blev, at Samlingen af A rkitekturteg
ninger etableredes som afdeling med eget rum. Da der på samme tid ved
professor Gottlobs initiativ blev tru ffet den ordning, at K unstakadem iets
elevopm ålinger skulle afleveres til samlingen, var det k lart at denne m åtte
registreres og til daglig varetages af en specialist. Uagtet at der som
skildret på dette tidspunkt havde været arkitekturtegninger på bibliote
ket i 75 år, må denne m and, Knud Millech, stå som samlingens grund
lægger. Det er betegnende for vort lands kulturpolitik, at han skulle virke
i 20 år, førend m an fik den gode idé at give ham fast ansættelse som
bibliotekar af anden grad. Det skete i 1946, altså i hundredåret for Chri
stian V III’s gave. Knud Millechs indsats består i, at han så at sige ene
m and h a r registreret alt, hvad der var i samlingen da han tiltrådte, foruden
Kochs samling sam t store dele af det nytilkom ne. Dertil kom mer, at han
selv h a r udarbejdet retningslinier for registreringsprincipperne, for opbe
varingsm åden (et på det tidspunkt aldeles uopdyrket om råde) sam t for
konservering af beskadigede tegninger. Desuden h a r han varetaget sam 
lingens interesser ved at sørge for dens tilvækst. Ved hans afgang i I960
bestod den af om kring 80.000 blade.
Hvad gemmer der sig nu i samlingen? Der er danske arkitekturtegnin-
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ger fra Christian IV’s tid og næ sten til idag. N aturligvis er det syttende
århundrede nok så sparsom t repræ senteret, hovedsagelig med tegninger,
som i 1946 blev deponeret af Den kgl. Kobberstiksam ling. H eriblandt
findes en tegning til et lysthus i labyrinten i Rosenborg slotshave fra
1663, planer til et sto rt haveanlæg ved Frederiksdal fra 1670 og Lam bert
van Havens tegning til loftet i audienssalen på Frederiksborg slot. Det
attende århundrede er repræ senteret fra begyndelsen til enden, stæ rkest
naturligvis fra slutningen. Der er tegninger af F rederik IV’s arkitekter
som von Platen ( med operahuset, nu Østre landsret i Fredericiagade),
Marselis og Krieger, C hristian V I’s H äusser, Eigtved (Christiansborg,
Frederikskirken) og T h u ra (F re d e rik sk irk e n ). Dog er det relativt spar
somt, hvad der findes fra den tid. Langt rigere er sam lingen på tegninger
af C. F. H arsdorff og dennes elever som Peter Meyn og Andreas K irkerup,
f.eks. det kinesiske lysthus i Frederiksberg have. F ra og med denne tid
kan m an tale om, at sam lingen rum m er m ateriale, der ud over tegninger
til opførte eller projekterede bygninger tillige illu strerer akadem iets u n 
dervisning i bygningskunst. Det d rejer sig om elevarbejder, tegninger til
konkurrencer for guld- og sølvmedailler, som oftest fantasiprojekter af
kolossale bygninger. Dertil m edlem sstykker, som arkitekterne skulle
tegne for at blive agréerede ved akadem iet.
F ra C. F. Hansen og frem efter m angler der næppe nogen betydelig ark i
tekt i samlingen. De fleste af det 19. århundredes ark itek ter af navn er
særdeles vel repræsenterede, ja de kan ikke studeres uden et besøg her.
Meget vigtig for belysningen af disse kunstneres uddannelse og senere
virksom hed er de om fattende sam linger af skitsebøger og andre rejseskit
ser, der viser hvad der isæ r h a r interesseret disse folk i deres læ reår. Det
er naturligvis ikke uden grund, at m an alm indeligvis betragter isæ r sidste
halvdel af det 19. århundrede som en nedgangsperiode i arkitekturen. Det
gør m an jo ikke m indst, fordi den tids arkitekter interesserede sig så
um ådeligt for stilarterne i tidligere tiders ark itek tu r og ofte søgte at efter
ligne disse. Derimod er det urigtigt, som det nu og da hævdes, at de gjorde
det på et løst og sparsom t grundlag. Netop rejseskitserne, hvad enten det
er Herholdts, D ahlerups eller Hack K am pm anns, viser, at disse arkitekter
havde et endda meget vidt kendskab til æ ldre arkitektur. Ikke m indst
betragtede de denne på en langt mere usnobbet måde, end tilfæ ldet er
idag. De løb ikke blot efter de store og berøm te bygningsværker, men
havde et åbent øje for m angt og meget, som er ukendt for de fleste nu.
Sammen med den store interesse for stilarterne trivedes en ikke altid
lige heldig m ani for restaurering af m iddelalderbygninger. Det var jo
naturligt, at m an søgte at anvende den megen lærdom, m an havde fået
om ældre ark itek tu r, til at råde bod på århundreders misligholdelse og
forandringer. Ofte gik m an i sin iver for vidt og digtede så meget til,
at en restaurering stæ rkt nærm ede sig en genskabelse. Tæ nk blot på
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Viborg dom kirke, hvoraf der ikke blev sten på sten tilbage over jorden.
Det, som mange idag med æ refrygt betragter som et stolt m inde fra m id
delalderen, er en helt ny bygning opført 1864-76 af N. S. Nebelong. Sam 
lingen besidder mange af disse restauratorers tegninger, f.eks. hoved
m assen af Storcks. E t studium af disse vil ofte kunne hjælpe os til at se,
hvad der er nyt og gammelt. A rkitektgenerationen fra om kring å rh u n 
dredskiftet er vel repræ senteret ved navne som M artin Nyrop, Hack
K am pm ann, P. V. Jensen Klint og A ndreas Clemmensen.
E t af sam lingens særtegn, som den ikke m indst skylder Knud Millechs
indsats, er, at den stedse følger med, d.v.s., at m an ikke anvender alders
k riterier for anskaffelsen af nye tegninger. Det er lykkedes Millech at
skabe et væ rdifuldt tillidsforhold mellem sam lingen og danske arkitekter.
Langt hovedparten af tilvæ ksten sker ved, at gamle arkitekter overlader
deres tegninger vederlagsfrit til samlingen, eller at den arver tegningerne
efter deres død. Den store betydning ligger i, at arkitekturtegninger af
ringe alder sjæ ldent h a r nogen værdi, der gør dem salgbare, hvorfor de i
særlig grad er udsat for at tilintetgøres.
Ved siden af originaltegningerne besidder sam lingen et stort antal op
m ålinger efter ældre ark itek tu r, næsten alle udført af kunstakadem iets
elever. Herigennem er talrige nu forsvundne bygninger, ja hele gader og
k v arterer blevet bevaret i trovæ rdig gengivelse, som ingenlunde kunne
erstattes af fotografier. Opm ålingerne bringer sam lingen i k o ntakt med
det aktuelle, idet de flittigt benyttes ved reparationer og restaureringer
af gamle huse. Det særlige Bygningssyn er blandt sam lingens bedste k u n 
der, n å r der skal udarbejdes bevaringsplaner for gamle bydele.
Foruden tegninger til og opm ålinger af bygninger besidder samlingen
blade med møbler, m indesm æ rker, skibe, skrift og adskillige form er for
kunsthåndvæ rk, hvoriblandt isæ r må frem hæves Carl Petersens og Kaare
Klints tegninger. F ra den ældste tid stam m er hovedm assen af billedhug
geren Johannes W iedewelts tegninger, der om fatter alt fra ark itek tu r
over illustrationer til »Balders Død« og gengivelser af oldsager til k arik a
turer, hvilke sidstnæ vnte ingenlunde altid er stuerene. Af arkæologen og
arkitekten, dr. phil E jn ar Dyggve besiddes et pragtfuldt blad betitlet »Min
blaa Cycklevante«.
Et væ rdifuldt supplem ent til originaltegningerne er de fotografier, som
arkitekterne selv h a r ladet tage af deres nyopførte bygninger. Disse bille
der hø rer uadskilleligt sam m en med tegningerne og m eddeler os ofte
noget om arkitektens syn på det væsentlige i hans bygningsværk.
Desværre må samlingen næsten helt give afkald på at indlem m e model
ler af bygninger. Dette vil let kunne forstås, n å r m an ved, at de 80000
tegninger gerne skulle rum m es på et om råde, der næppe overstiger 50 m2,
inclusive ekspeditionsrum . At foranstalte skiftende udstillinger, som Kob
berstiksam lingen gør, er selvfølgelig en pladsm æssig um ulighed.
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I 1956 startedes på initiativ af arkitekt Niels A. Knudsen og Knud Millech arbejdet med at udføre en C entralregistrant for A rkitekturtegninger,
et arbejde der stadigvæk ledes fra samlingen. Central registrantens opgave
er dels at fremlægge oplysninger om, hvor m an finder arkitekturtegnin
ger i arkiverne, dels at virke bevarende derved, at den foranstalter m ikrofotografering af alle vigtigere tegninger. Foreløbig er registreret op imod
5000 for en stor del hidtil ukendte danske arkitekturtegninger, hovedsage
lig fra det 18. og 19. århundrede. Isæ r h a r m an her h aft opm ærksom heden
henvendt på tegninger i godsarkiverne, da disse um iddelbart er m est ud
sat for at tilintetgøres og sam tidig er meget lidt kendte. Også i køben
havnske sam linger er der foretaget om fattende registreringer, isæ r på
Rigsarkivet og Kongens Håndbibliotek. Oplysningerne samles tillige med
m ikrofotografierne i protokoller, hvoraf eksem plarer anbringes på Rigs
arkivet, N ationalm useet, A arhus Universitet og Samlingen af A rkitekturtegninger. Herved skulle ad åre meget nyt stof gøres let tilgængeligt for
forskningen og meget, der m åske ved brand eller anden ulykke ville gå til
grunde, være bevaret. Hovedsagelig er dette arbejde blevet financieret ved
tipsm idler, men også private fonds har vist det megen velvilje. Det ville i
høj grad være ønskeligt, om dette arbejde kunne inkorporeres i sam lin
gens naturlige arbejdsom råde, men dette lader sig ikke gøre med dennes
nuværende årlige driftsbudget på 1200 kr.
Samlingen af arkitekturtegninger rum m er, som m an vil forstå, meget
forskelligartet m ateriale, omend tegningerne er det vigtigste. Den vokser
hurtigt, en årlig tilvæ kst på 2000-3000 blade er ingen sjældenhed. Meget
vil m åske til sin tid kunne kasseres, men idag h a r m an ikke et så sikkert
overblik over, hvad der vil vise sig væsentligt og uvæsentligt. D erfor gør
m an bedst i at gemme. Som eksempel kan nævnes, at N ationalm useet fornylig sikrede sig indm aden af en cigarbutik, som næppe var 50 år gammel,
og da ønskede tegninger til genopstillingen. De var blevet bræ ndt, ingen
havde i sin vildeste fantasi forestillet sig, at de nogensinde skulle blive
aktuelle.

Anmeldelser
Et nordisk samlingsværk
K u l t u r h i s t o r i s k l e k s i k o n f o r n o r d i s k m i d d e I a l d e r. Bd.
I Abbed - Blide. 1956. Bd. II Blik-Data. 1957. Bd. III D atering - E piphania.
1958. Bd. IV E pistolarium - Frälsebonde. 1959. Bd. V F rälsebrev - Gästgiveri. 1960. Bd. VI G ästning - H ovedgård. 1961. R osenkilde og Bagger
m. fl. forlag.

Dette nordiske storvæ rk startede med sit første bind i 1956 med den nylig
afdøde dr. Lis Jacobsen som adm inistrator og mag. John D anstrup som
redaktør, men allerede året efter var dr. Georg Rona blevet adm inistrator,
og i 1959 var John D anstrup afløst som redaktør af mag. Allan K arker, og
således er væ rket fortsat med et bind om året, fra 1960 tillige med Ole
Kragh som redaktionssekretæ r.
Det er hartad utroligt, at et værk som dette, med en så broget samling
af kyndige fagfolk fra alle de fem nordiske lande, h ar kunnet planlægges
og gennemføres med en så m ønstergyldig præcision.
At også finner og finnländare (svensk-finner) h a r kunnet knyttes til
værket, er ikke så overraskende. Derimod er det en stor og glædelig
overraskelse, at islændingene også h ar sendt deres dygtigste og m est sag
kyndige folk med i laget, og at de tilm ed er gået ind på at skrive dansk.
En række fonds, universiteter og m inisterier i alle fem lande h a r ydet
deres støtte, og store forlag i alle de nordiske lande h a r bidraget til det
sm ukke udstyr, her hjem m e Rosenkilde og Bagger.
Hvilket jæ ttearbejde m å det ikke være, n å r de andre nordiske m edar
bejdere også skal læse afsnittene igennem og gøre deres bem æ rkninger og
tilføjelser.
Illustrationerne er et helt kapitel for sig. I hvert bind er der een yndig
farveplanche, der som regel også pryder om slaget: En m alet træ sk u lp tu r
på et norsk alterskab, en m orsom m iniature af et islandsk bryllupsoptog
fra Jonsbök, et henrivende finsk vægtæppe, et skønt portræ t af E rik den
hellige, et m agtfuldt glasm aleri af flugten til Æ gypten, fra en af Gotlands
kirker, en vælig ganger med en ridder i panser og plade fra kalkm aleriet
i Fanefjord kirke på Møn. Bagerst i hvert bind findes en ræ kke fotogra
fiske plancher, af bygværker, af karakteristiske m useum sgenstande, lig
sten, kalkm alerier, borgruiner, sigiller, vægtæpper, bådtyper — alt, som
kan oplyse om de forskellige sager fra den nordiske kunst og m aterielle
kultur.
I teksten, de mange sagkyndige artikler, er det naturligvis ikke blot den
m aterielle kultur, som bliver behandlet, men fuldt så meget den åndelige.
Man m å erklære sig enig med den svenske docent S. U. Palm e i, at »man
kunde kalla det för en gigantisk essäsamling, där de flesta essäena är
mycket korta.«
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Korte, javel, men alligevel meget fyldige og een ting til, letlæste, og med
gode og udtøm m ende litteraturhenvisninger, der gør det m uligt for den
forsker eller lægmand, som vil gå dybere ind i emnet, at søge m ere grun
dige og detaljerede oplysninger om sagen i special væ rker og videnskabe
lige afhandlinger.
Men hvor skal m an begynde og hvor* skal m an holde op i om talen af
disse m ange sagom råder, hvoraf anm elderen endda kun kan være fuldt
fortrolig med et fåtal? Det vil være synd at indskræ nke sig til de danske
afsnit, da også brødrefolkenes artikler indeholder så meget væ rdifuldt
stof for danske k u lturhistorisk interesserede læsere. Fortid og Nutid er
jo også et tidsskrift for k u lturhistorie i bred almindelighed, og noget af
det, m an m åske isæ r m å beundre ved dette store nordiske sam lingsværk,
er vel netop dets store spændvidde, hvori intet m enneskeligt er fremmed,
et ægte hum anistisk værk, som ikke blot refererer forskningens resultater
fra de æ ldre tider til nutiden, men også på så mange p unkter bringer nye
og selvstændige synspunkter.
Lad os da begynde med Axel Steensbergs lødige artikel om Ager, også
fordi anm elderen her føler sig på hjem m ebane. Steensberg, som fra sin
læretid hos Gudmund H att og sine senere udgravninger er fortrolig med
både oldtidens og m iddelalderens agre, med lovtekster og andre m iddelal
derlige skriftkilder, h a r her evnet at opridse de centrale problem er i land
brugets ældste historie. Han er også m ester for artikelen om Bindings
værk og Bulhus, Fram hus, Fæhus, og for Byg, Envangsbrug og mange
andre (Eng, Dræning, F orte).
En anden af vore kyndigste landbohistorikere, Fridlev Skrubbeltrang, er
betroet at skrive de vigtige artikler Bonde og Bryde. »Bonde, Bryde og
Adel« hed en banebrydende artikel i A nnaler for nordisk Oldkyndighed
1847 af N. M. Petersen. »Adel« hedder h er i leksikonnet »frälse«, og her
om h a r Je rk e r Rosén skrevet en grundig og banebrydende artikel, ligeså
om Drosten, E rikskrönikan. Dr. G unnar Olsen, der vandt doktorgraden i
1957 på em net Hovedgård og Bondegård, skriver om Hovedgård, docent
B irgitta Odén og lektor Niels Skyum-Nielsen om Gæstning eller Gæsteri.
Dette emne fører naturligt over i retshistorien, hvor Stig Iuul og Poul
Meyer h a r givet særdeles vægtige bidrag, den første f.eks. om Arveret,
Enke, Fledføring, Forbrydelse, Form uefællesskab, den sidste om Almin
ding, Bystævne, Bøder, Byfred, Bym ark, Gidsel, Fredløshed, Frihedsbe
røvelse. Også E rik Krom an, der ellers h a r flere værdifulde artik ler om
palæografi og arkivvæsen, behandler em ner fra retshistorien, isæ r køb
stadlovgivningen, men også E riks sjæ llandske lov. Gösta Hasselberg, hvis
skarpsindige doktorafhandling om Visby stadsret straks slog hans navn
fast, h a r indholdsrige a rtik ler om Bøder, Domare, Enke, E riksgata, Tryggve Knudsen skriver både om Frostating og Frostatingsloven. Gerhard
Haf ström h a r bl.a. skrevet om Driftefæ, bortløbet kvæg, hvor også Steens
berg deltager, om Fæstepenge, og en stor artikel om Folkevåben, hvor han
dog desværre ikke citerer en ny undersøgelse af Vilhelm la Cour. Han h ar
tillige behandlet Dalalagen og den vigtige artikel Byamål om jorddeling i
landsbyerne, hvilket emne også behandles af den frem stående svenske
forsker i emnet, David H annerberg, F o rn åk rar, oldtidsagre, som også
Steensberg tager sig af, m ens H afström behandler Fornskifte, H am m er
skifte, Havne, Helligbrøde.
Her h ar Poul Rasm ussen en grundig artikel om det beslægtede emne
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bolskifte (Bol), om Herred, samm en med prof. Gerh. H afström , og Ras
m ussen tager sig i øvrigt af em ner indenfor metrologien, læren om mål
og vægt, som fra svensk side samm en med kalendervæsen drøftes af Sam
Owen Jansson, medens Folke Dovring skriver om otting (A ttung). Kjell
R unquist skriver om H allandslisten i Kong Valdem ars Jordebog.
Om selve retskilderne og de middelalderlige diplom er skriver, foruden
E rik Krom an og Ja n Liedgren, tillige H erluf Nielsen (Datering, Foged) og
E rnst Nygren (B ulla). Hermed hænger heraldiken og sigillografien sam 
men, som især behandles af C. G. U. Scheffer fra Sverige og H arald Tretteberg fra Norge. H erluf Nielsen og prof. Gottfrid Carlsson skriver om
selve den nordiske historieskrivning.
E rnst Nygrens emne, pavebullerne, fører os over i kirkehistorien. Her
har Jørgen Raasted en stor artikel om Helgener, men ellers er ikke m indst
Jarl Galléns artik ler særdeles givende (Biskop, Cistercienseordenen, F ra n 
ciskanerordenen), men også den kyndige specialist i den hellige Birgitta,
Salomon K raft, h a r skrevet en instru k tiv artikel om B irgittakulten og Bir
gittas åbenbaringer (B irgittarevelationen), mens det er betroet Hilding
Johansson og Ja rl Gallén at skrive om selve B irgittinerordenen, og D idrik
Arup Seip at frem stille den særlige norske afa rt Birgittiner-norsk. Seip
h ar flere ypperlige artik ler om norsk sprog, bl.a. en udm æ rket artikel om
Dagnavne. Han skriver også nu og da om Edda og Edda-digtning, ofte
afløst af Anna H oltsm ark.
Vi er nu kom m et ind på sproglige emner, og her m å vi frem hæve Peter
Skautrups kyndige a rtik ler om Dansk Sprog og D ansk Tunge, og den
fyldige artikel Dialekter. K ristian Hald skriver både om D aner og om
Friser, sam t Finne i danske stednavne, men først og frem m est om alle de
kendte endelser i stednavne fra D anm ark, mens Jö ran Sahlgren og H arry
Ståhi som regel behandler Sverige og P er Hovda Norge. Hald h ar også
skrevet den vigtige oversigt over bebyggelsen (B usetnad), hvor han sup
pleres af Magne Oftedal fra Norge, Magnus Mår Lårusson for Island, og
Eino Ju tik k ala for Finland. M artti Rapola h a r en stor artikel Finska
Språket, og Åkc Granlund behandler enkelte finske stednavne.
Det siger sig selv, at m useum sfolkene også m å have et stort ord at
skulle have sagt i dette samlingsværk.
Helge Søgaard h a r mange gode artik ler om håndvæ rk og lav, om ildstål
og andre m useum sgenstande. Ada B ruhn Hoffmeyer skriver om våben,
belejringsm askiner (Blide, Bueskytte, Bøsseskytte, Ceremonivåben, Dolk,
A rm brøst), men også Befalingsmænd. M edicinalhistorikeren Edvard Gotfredsen skriver bl.a. om Barsel, Badstue og B artskæ r. Niels Oxenvad har
en udm æ rket artikel om Fåreavl, Holger Rasm ussen om Fuglefangst og
Fiskedam m e og Fiskeopdræ t og B jarne Stoklund om Fiskegård. Om sko
skriver E rnfrid Jäfv ert og Charlotte Blindheim (Fotbeklädnad).
Også historikerne strejfer undertiden ind på beslægtede em ner, således
er der en god artikel af C. A. Christensen om Danefæ.
Vi nævnte ovenfor, at Edv. Gotfredsen skrev om Barsel, men der er også
en ypperlig artikel om Bryllup. Her er Finland, med sin førende stilling
indenfor folklore, ene om budet, ved E. A. V irtanen. Mange andre artikler
om folkem indevidenskab, sagnhistorie, hedensk gudetro, kunne nævnes.
Den alt for tidligt bortgåede Nils Lid nåede at skrive om Blot, Balder,
Fjörgyn, men det blev Eyvind Fjeld Halvorsen som tog sig af Frey, Frigg,
Freyja, Forseti, Hel, og O lafur Briem skrev om Fenrisulven.
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En meget lødig og stor artikel h ar E in ar O låfur Sveinsson skrevet om
Fornaldarsögur, og V alter Jansson om Fornsvenska legendariet.
F or at blive indenfor folkem indeforskningen, m å nævnes en m orsom
artikel af K. Rob. V. W ikm an om Frieri, og Sven Ljungs om Gilde.
H andelshistorie indtager selvfølgelig også en frem træ dende plads. Vi
h a r allerede næ vnt Gösta Hasselberg, m en der er også grund til at frem 
hæve Poul E nem ark (Friserhandel, Frankrigshandel, Hansa, Hedeby, He
stehandel) og Hugo Yrwing.
L itteraturhistorie og stilhistorie h ar mange fortrinlige artikler, f. eks.
Folkeviser (B alladdiktning af Bengt R. Jo n sso n ), Flores og Blanzeflor
(V alter Jan sso n ), B ysantinsk stilinflytelse (Lars P e tte rso n ), F ran sk stil
inflytelse (Ulla H aastrup). Svend Dahl og Volmer Rosenkilde h a r gode
artik ler om Bogtryk.
En del artik ler handler om jagthistorie og om dyrelivet i N orden: Bæ
ver, Falk, Egern, E lefant (John B ergström ). K ristian Hald h a r afsnit om
Bæver og B jørn i stednavne.
Det kan næppe fejle, at jeg i denne m åske lidt tilfældige liste m å have
udeladt en del, både em ner og forfattere. Men naturligvis er det ugørligt
at anm elde et så rigt værk fyldigt og udtøm m ende.
Jeg tæ nker dog, at læseren af den m undsm ag, jeg h ar givet, h a r fået et
indtryk af den m angfoldige oplysning, der kan findes i værket om Nor
dens k u ltu r fra vikingetiden til reform ationen.
Om nogensinde det forslidte u dtryk gælder, at væ rket er en uundværlig
håndbog for alle ku ltu relt interesserede læsere i det ganske Norden, så
gælder det her. Let a t læse, for både læg og lærd, prisbillig, ikke m indst
i betragtning af det sm ukke udstyr, en sjæ ldent fyldig og givende bog, der
for første gang om fatter alle Nordens fem lande, og - som sagt - uundvæ r
lig for den, der vil vide besked med m iddelalderens kultur.
Svend A akjær.

Vikingerne
Johannes B røndsted: T h e
og 24 plancher.

V i k i n g s . Penguin Books (A 459), 1960. 320 sider

På få om råder af historien forældes opfattelserne så h u rtig t som til
fældet er med vikingetiden. Hvert år gøres der nye iagttagelser, som lidt
efter lidt reviderer vor opfattelse af såvel det nordiske sam fund i vikinge
tiden som de følger, nordboernes aktivitet fik for landene uden for Nor
den. Vanskeligheden ved at nå frem til en syntese af dette evigt skiftende
emne forøges derved, at det kildegrundlag, hvorpå vor viden beror, er så
m angfoldigt og forskelligartet. Arkæologi, num ism atik, stednavne, rune
indskrifter, arabiske og keltiske såvel som latinske krøniker, sagaer og
skjaldekvad, alle disse kilder er vigtige for emnet, og den videnskabs
m and, som vil skabe en syntese ud af dette h u rtig t voksende kildem ate
riale, påtager sig i sandhed en vældig opgave. Engelske læsere er derfor
kom m et i stor gæld til professor Brøndsted, som med denne bog gør
mange af de arbejder tilgængelige, som er kom m et frem i Skandinavien
og andetsteds, siden Kendrick i 1930 udsendte sin H istory of the Vikings.
Bogens første del er en oversigt over vikingetiden, taget århundrede for
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århundrede, den anden og største del behandler udvalgte em ner så som
våben, dragter, skibe, byer, ru n er og m ønter. Hvert kapitel eller kapitel
gruppe er forsynet med en bibliografi, beregnet som indføring til yder
ligere læsning. Der er fireogtyve plancher med fotografier, hvoraf de fleste
er velkendte. Dette er kun natu rlig t i en bog, som først og frem m est er
bestem t for ikke-specialister, og en k ritik af reproduktionernes kvalitet
må m ildnes under hensyntagen til bogens usædvanlige og kæ rkom ne bil
lighed. Man kunne dog nok have ønsket, at bogen var forsynet med flere
kort og planer. Bogen opfylder som helhed i usædvanlig grad sit form ål:
at give en oversigt over, hvad m ange forskere, heriblandt forfatteren selv,
har givet med hensyn til de vigtigste sider af det nordiske sam fund i
vikingetiden. Den er fyldt med fængslende oplysninger om vikingerne,
deres klædedragt og hele levevis, deres huse, deres religion o.s.v.
Mindre heldig er professor Brøndsted, når han sæ tter dette nordiske
sam fund, som han h ar beskrevet på forbilledlig vis, ind i dets større
samm enhæng. F aktisk synes han at undervurdere betydningen af sit
emne. I efterskriften opsum m erer han vikingernes plads i europæisk
historie og skriver: »Som en europahistorisk epoke . . kan »vikingetiden«
kun tages i begræ nset forstand og i varierende grad. Det er en betegnelse
som ret beset m å have større m ening for skandinaverne end for euro
pæerne. Hvad gav vikingerne Europa? . . Til at begynde med gav de dona
Danaorum : plyndringer, ødelæggelser, rov og m yrderier. Senere hen gav
de i kolonisationerne sig selv, deres egen k raft i liv og blod. Ellers havde
vikingerne intet at lære Europa.« Rent bortset fra, at vikingerne næppe
kunne lære frankerne og deres kristn e brødre i vesten noget om »plynd
ringer, ødelæggelser, rov og m yrderier«, synes Brøndsteds konklusion at
være en ejendom melig undervurdering af den betydning, som vikingerne
fik for Europa.
I det 11. århundrede var N ordvesteuropa i økonom isk - og derfor også
i politisk - henseende bem ærkelsesværdigt langt fremme. England var
forholdsvis stæ rk t urbaniseret med m indst 10 % af sin befolkning bosat i
byer, med en veludviklet og rigelig udm øntning og med et skattesystem ,
hvortil der ikke fandtes mage i det germ anske Europa. Dets konger, de
være sig danske, engelske eller norm anniske, var rige og mægtige. Det
kan i det m indste diskuteres, om ikke meget af denne velstand og denne
frem skredne økonomiske tilstand skyldtes nordboernes virke, et virke som
tillige genspejles i de nordiske handelscentre eller byer som Hedeby, Birka
eller Skiringssal (en handelsplads nær Tjølling i Vestfold) og ikke m indst
i m øntfundene. Disse m øntfund synes nu at være det vigtigste vidnesbyrd
om vikingetiden, og deres udforskning synes at give emnet nyt og frugt
bart m ateriale. Den forholdsvis ringe opm ærksom hed, som forfatteren har
vist num ism atisk bevism ateriale, er m åske denne bogs største svaghed.
Det ville have væ ret af særlig værdi, hvis m an havde fået en indgående
diskussion af professor Sture Bolins m eget tankevæ kkende arbejde om
dette emne, ikke m indst fordi hans afhandling »Gotlands Vikingatids
S katter och Världshandeln« i Boken om Gotland er næsten ukendt i
England.
Professor Brøndsted vil være den sidste til at påstå, at han h ar løst
alle problem er og givet den endelige behandling af vikingetiden. Noget
sådant er ifølge sagens n a tu r en um ulighed. Det er hans store fortje
neste, at han h ar bragt dette famgslende emne ud til et stort publikum .
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Vi må være ham megen tak skyldig, fordi han h a r fået klarlagt så mange
af problem erne, sam tidig med at han h a r gjort meget af det stof tilgænge
ligt, hvorpå svarene til sin tid, efter megen diskussion, må baseres.
Peter Sawyer.

Et stykke landbohistorie
Mogens Lebech.: M e l l e m
B æ l i o g F j o r d. Et stykke landbohistorie,
udgivet af F re d e ric ia og omegns landboforening i anledning af 100 års
virksom hed. 1960. 201 s.

Mogens Lebech, der gennem m ange år hovedsagelig h a r beskæftiget sig
med Københavns topografi og historie, er med dette arbejde vendt tilbage
til hjem lig grund, til sin fødeegn, som han skildrede i nogle af sine første
historiske arbejder. Denne næ re tilknytning præger bogen, forfatteren
kender landskabet, han kender bebyggelsen og befolkningen, og mange
gange dukker i skildringen små intim e træ k frem, som det i reglen er
nægtet den udefra kom m ende at finde frem til.
Bogens hovedemne er natu rlig t nok landboforeningens historie, men
forud for denne gives en oversigt over egnens historie fra oldtiden og ind
til I8601, da landboforeningen blev stiftet. En mere indgående skildring af
egnens og dens befolknings problem er tillader de knap 100 sider, der er
ofret på den, ikke, men der berettes k la rt og overskueligt over de perio
der, som h a r afløst hverandre. Vi hører om m iddelalderen, da h erregår
dene groede frem mellem landsbyerne, om de store m ageskifters tid, da
egnen blev inddraget under Koldinghus vildtbane, om det 17. århundredes
krige, der ram te netop disse egne så hårdt, om rytterdistriktstiden, og om
selvejerkøbsperioden, da bønderne her gik i spidsen for det øvrige land.
I oversigten er indføjet mange karakteristiske sm åtræ k, men der for
tælles også om ting, som sjæ ldent træ ffes andetsteds, som tingsvidnet om
gaverne til Gaverslund kirke, om bøndernes sammensværgelse i 1660’erne,
da de på m iddelalderlig vis stak en kæp i jorden og svor ed ved den om
enighed i kam pen mod øvrigheden, og om ulvegalgen ved Viuf.
Gennem landboforeningens historie får m an et godt indblik i, hvor
ledes en væsentlig del af landbrugets alm ene problem er fandt deres lokale
løsning. De store grundforbedringsarbejder skildres, ligesom udviklingen
indenfor landbrugsredskaberne fra le til m ejetæ rsker. Navnlig h a r for
eningen dog arbejdet for heste- og kvægavlens forbedring. Bestræbelserne
førte til kam p mellem forskellige principper som krydsning contra renavl,
og mellem forskellige racer. Indenfor hesteavlen stod kam pen fornem m e
lig mellem jyder og belgiere og endte med sejr for de sidste, før de næsten
alle m åtte vige for trak to ren og bilen. Indenfor kvægavlen slog det røde
danske m alkekvæg efterhånden det brogede jyske, anglerkvæget, kort
hornsracen og alle andre af m arken, m en det trænges nu af jerseykvæget.
De samm e forhold er skildret i andre landboforeningers historie, men
disse skildringer h a r i alm indelighed været betydelig hårdere kost at for
døje end den nærværende. Mellem Bælt og F jord er derfor af interesse
langt uden for Fredericia og omegn.
Gunnar Olsen.
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Navnestudier
T i A f h a n d l i n g e r . Udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 50 års jubi
læum (13/7) 1960. (K bh.; Gads forlag). XVI + 304 sider (inklusive Sum
m aries og N a v n e re g iste r); — N avnestudier udg. af Stednavneudvalget.
Nr. 2.

De senere tiders krav om øget dybde og bredde, om større indsigt og udsyn
i den videnskabelige forskning h ar for længst m edført at universiteter,
biblioteker og arkiver ikke længere er forskningens eneste arnesteder. De
tider er forbi da en ordbog eller et diplom atarium af form at kunne blive
til i en præ sts eller en bibliotekars hobbyrum efter fyraften.
Det skal ikke skjules at den ældre form bød på visse fordele, f.eks. med
hensyn til ensartethed, hurtighed - og om kostningerne! Men alligevel er
m an med god grund gået over til at etablere sandige institutter n år store
opgaver skal løses.
Siden den m etodiske stednavneforskning grundlagdes herhjem m e i før
ste halvdel af forrige århundrede dyrkedes den meget længe af historikere
og filologer i fru g tb art sam arbejde. F ru g tb art fordi det (bebyggelses-,
landbrugs- o.s.v.)historiske og det lingvistiske ingen sinde kan adskilles i
studiet af vores navnearv. E fter at en række grundlæggende m om enter af
historisk a rt var klarlagt eller dog påvist som centrale problem er viste det
sig dog med tiden nødvendigt at udskille denne em nekreds som en særlig
disciplin, som p ar exellence m åtte blive sprogfolkenes, idet kravene om
form streng lingvistisk tolkning meldte sig med stadig ubønhørligere
styrke, i nabolandene som herhjem m e. Mangen hævdvunden »spændende«
tolkning m åtte neje sig fordi m an opdagede at den var forbudt i de gamle
lydlove!
Men vil m an sige at udviklingen, i al fredsomm elighed, gav sprogmændene sejren, så m å m an tilføje at disse havde sat en tryllekost i gang der
snart fejede de allerfleste af dem selv over ende. De fæ rreste ikke-specialister vil i dag have mod til at etymologisere navne fra de ældste lag - og
mod alene gør det for øvrigt såvist ik k e !
Ved de in stitu tte r jeg ovenfor m indede om - for diplom-, ord- eller
navneforskning - danner der sig i tidens løb klaner af specialister med
tit frygtindgydende, ja lam m ende viden, folk der under det daglige ar
bejde med prim æ rm aterialet erhverver sig et sådant fond af kundskab og
indsigt at de slet ikke kan nå at publicere det i ta k t med de vundne resul
tater, n å r da udgivelsen af det pågældende serieværk ikke skal sinkes. De
foreliggende håndbøger er eftertrykkeligt distanceret, uden at vi, der fæ r
des uden for in stitu ttets dør, kan »slå op« og følge med.
I denne situation er det da en Guds lykke at der i de seneste å r er frem 
kom m et sam lings-skrifter, hvor kollegerne ved et sådant publicerings
in stitu t i en række afhandlinger gør rede ikke blot for vundne resultater,
men også for de m etodiske principper og overvejelser som danner basis
for deres hele stofbehandling. I 1961 udsendte folkene ved Den arnam agnæ anske Kommissions oldislandske ordbog et sådant sk rift; m ere vides
at være på trapperne fra andet hold, - og så er der altså det sm ukke, lødige
arbejde hvis titel stå r over disse linier. E t sk rift der ifølge sagens n a tu r
m est direkte henvender sig til de sprogligt interesserede - også dem uden
for de snævre fagcirkler - men som også er yderigt for historikeren, hvad
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enten han dyrker kulturhistorie, landbrugs- og bebyggelseshistorie eller
kildekundskab. - Specielt kan fremhæves, at m an efter at have læst f.eks.
bogens store afhandlinger om Valdemars Jordebog (af chefen Anders
B jerrum ) og Roskildebispens Jordebog (Kousgård Sørensen) h a r større
forudsæ tninger for at begribe baggrundene for den nødvendigvis ofte kort
fattede argum entation hvorudfra ældre tolkninger i Udvalgets am tsud
gaver ikke sjæ ldent aflives, og nye, ikke slet så fantasipirrende, lanceres.
(Man kender typen: Torrig, på Lolland, ikke efter guden Tor, men snarere
af gam m eldansk torf »tørv«!).
T akket være denne ædruelighed, der set på stednavneforskningens bag
grund ingenlunde er ubetimelig, h a r in stitu ttets dygtige stab til gengæld
for tabet af en god portion af det »spændende« nu skæ nket os en række
solide, vederhæftige navne-afhandlinger, som ret beset er fuldt så in ter
essante og indiskutabelt m ere værdifulde for den der kan lide sit studie
om råde som det er.
E fter en k o rtfattet redegørelse for Udvalgets vita efter 1935 (da den
daværende leder Gunnar K nudsen udsendte en beretning om virksom 
heden siden grundlæ ggelsesåret 1910) følger Birte H joth Pedersens under
søgelse af de danske Bebyggelsesnavne på -by sam m ensat m ed person
navn, en typisk syddansk navnegruppe der som bekendt h a r været ind
draget i drøftelsen af svenskevældets styrke i vikingetidens Sydslesvig.
E fter forf.s konklusion er der nu ikke noget svensk ved denne navne
gruppe.
Selv om den senere forsknings kritiske syssel med Kong Valdemars
Jordebog h a r klarlagt at ikke næ r alle navne deri optræ der i en lige lødig,
sprogægte form, så er dette sjæ ldne værk dog stadig hovedkilden til vor
viden om de ældste navne. Foruden Anders B jerrum (se ovf.) h a r også
K nud B. Jensen valgt jordebogen som studieobjekt, i en artikel om dens
syssel- og herredsnavne.
E t m u n tert indslag er Inge W ohlert’s behandling af Im perativiske Sted
navne (typen: Kør-om, Springforbi, B i-lidt). Her er de gamle kilder rig
tignok fåmælte, og de m iddelalderlige tier helt, men det er sundt at blive
m indet om at der til stadighed foregår en stednavneproduktion, både af
»alvorlige« og skæm tefulde navne (Fredericia, Staunings 0 , H. C. A nder
sens Boulevard, Cordosa-svinget, »Sydhavsøerne«, M ayonnaisekvarteret;
Ørestad?).
Isæ r støttet til falstersk stof h a r Chr. Lisse studeret Tradition og For
nyelse i M arknavne. Det viser sig at »disse navne er tem melig om skifte
lige«; i en så kort periode som 1682-ca. 1800 forsvandt bevisligt ca. 25 pct.
af de undersøgte ældre m arknavne, og det vil herefter være dristigt at pro
jicere et i og for sig »godt gammelt« m arknavn ret langt tilbage i tiden før
dets ældste hjem m elsted.
I Kristian Hald’s: D ansk sprogstof i sjæ llandske diplom er fra det 13.
århundrede finder filologen den rene ædle vare, ligesom i Svend A a kjæ r’s
vidtskuende opsats om de vestjyske stednavne Fabjerg og Faster, mens
læsere med m indre specielle forudsæ tninger ventelig vil føle sig mere
draget af to personnavnestudier. R ikard Hornby skriver om Gamle angi
velser af hjem hørighed (Ribe-VAv er ældst, men også Johannes Jyde,
Peder Låle og hr. Svarte-SÆånin^ er jo gamle herrer hvis navne endnu h a r
klang, ligesom Rasm us Langelands, Christian Falsters og Ole K ollerøds).
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- Og iV. D jurhuus behandler i Færøske inkolentnavne sam m e tem a, med
stof fra forf.’s hjem stavn.
M agtfuldt slu tter så bogen med de to førstnæ vnte om fattende redegørel
ser for m iddelalderlige jordebøger. - E t kosteligt glim t h e rfra: Man h a r til
nyeste tid (således endnu i udgaven af Roskilde-bispens jordebog fra
1956) om talt et af håndskrifterne under det løndom sfulde navn S ty f hi
gher. Kousgård Sørensen godtgør nu at dette navn sim pelt hen skyldes
Roskilde-kanniken Morten Pedersens m islykkede udlæsning, i det beva
rede ms., af S ty fin z h ’r = Støvnæ s (Sokkelund) herred!
Engelske resum eer og et navneregister til sam tlige afhandlinger øger
værdien af den fortrinlige bog som vidner om dansk stednavnegransk
nings høje stade og støtte frem m arch.
K aj Bom.

Odense Bys Museer
F y n s k e S t u d i e r I I , I I I , I V . U dsendt 2. dec. 1960 i anl. af Odense Bys
Museers 100-årsdag. Holger R asm ussen: F y n s k e B i n d e b r e v e . E r
ling A lbrectsen: F y n s k e G u l d f u n d . Victor H erm ansen: T r e d e 
l i n g e n o g O d e n s e . Udgivet af Odense Bys Museer. 1960. 96, 104
og 8*4 s.

T re m useum sm æ nd h a r i forening bragt deres hyldest i anledning af
det ærværdige jubilæum . Den foreligger i tre kønne småbøger, ens i
størrelse, form og udstyr, forskellige i farve, vidt forskellige i em ner og
illustrationer. Enheden understreges ved den m orsomme, kraftigt gule
kassette, der sam ler og beskytter de spinkle bøger med de nydelige papir
bind.
Holger R asm ussens hilsen blev en bog om en nu glem t k u n start, binde
brevene. Den kunde godt være indledet med den iagttagelse af sådanne
skrivelsers praxis og hensigt, som Poul Møller noterede, da han skildrede
kunsternes tilstand i Lægdsgaarden i Ølsebymagle og præ senterede gårds
drengen som stedets unge digter præ m ieret af det lokale akadem i: Til
den m oderne Poesi regner jeg et Bindebrev, som den haabefulde Dreng
Rasm us afleden V inter overrakte Degnens Kone paa hendes Navnedag.
Hun blev derover saa henrykt, at hun skænkede ham en tyk Pandekage
og to Logæbler, saa at hans Geni, Gud være lovet, ej bliver uden Op
m untring. - Altså en skrivelse, der forpligter m odtager til at lønne af
sender med et traktem ent, en slægtning åbenbart til vore tiders barnlige
gækkebreve. Men Holger Rasm ussen h a r givet grundigere besked og,
som det oplyses i noterne, bygget sin fyldige indledning på Johs. E. Tang
K ristensens ældre indsam ling og fremlæggelse af det danske stof: Binde
brevet spilledes på navnedagen eller på tam perdag listigt adressaten i
hænde og viste sig at indeholde en versificeret hilsen kulm inerende i, at
vedkommende nu var forpligtet til at »løse sig« ved at gøre et gilde for
afsenderen. Thi brevet »bandt« m odtageren, texten sagde det, og den
brevet medfølgende snor med de altid uløselige knuder antydede det som
et m ystisk symbol, et symbol der vel h ar sin rod i ældgammel m agisk
praxis: Jeg binder dig ikke med bånd eller b a st,/ men med en silketråd
så fast. - At bindebrevene også kunde have andre funktioner, være m a
skerede frierbreve eller, visse steder, rituelt led i barnets optagelse i ung-
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dommens lav, lader ane, at der m åske ligger mere bag end den blotte
skæmt. Den m untre skik havde især hjem m e i D anm ark og Tyskland, i
sin første kendte periode udbredt i alle stæ nder, et af de ældste bevarede
danske bindebreve er det, som C hristian 4 skrev til en af sine bislåpersker; det hæver sig ikke ved sit indhold over den øvrige stereotype flok.
Bindebrevene kunde i ydre form være som simple skrivelser på alm inde
ligt papir, men hovedreglen er, at de var kunstfæ rdigt udstyrede med
farvelagte tegninger, blom ster, dyr, figurer og borter, ofte tillige frem 
stillede som dekorative m ønstre, sm ukt sym m etriske, fordi de blev klip
pet i samm enfoldede ark. Holger Rasm ussen forelægger grundig og å
jou r-fø rt registrering af det i dag kendte fynske stof af arten, i alt 40
num re fra o. 1630 til hen under 1900, og samtlige breve med kunstnerisk
udsm ykning, 27 stykker, er publiceret og gengivet fotografisk, en rig
holdig og typisk samling repræ senterende to og et halvt århundredes
vexlende folkelige stilopfattelse og smag.
Erling Albrectsens bog om de gyldne fund fra den fynske m uld kan
nyttigt m edbringes ved gennemgang af oldsagssam lingen i Odense,
thi der er guldfundene som bekendt ikke udstillet, de tilhører, mere
fordi de er kostbare, end fordi de er af særlig vigtighed for videnskaben,
den hele nation og skal ses i N ationalm useet. Med Albrectsens bog i
hånden kan m an i Odense gå fra m ontre til m ontre og supplere sit bil
lede af og sin viden om de fynske oldfund, bemærke, at her, i den yngre
stenalder, m å guldhalvm ånen fra Skovshøjrup ikke glemmes, og her, i
bronzealderen, bør guldet tæ nkes at lyse rigeligt op mellem fundene,
ringe, nåle, spænder, knapper, drikkeskåle, im porterede fabrikata og
hjem lige form er støbt i det kostbare indførte m ateriale, vidnesbyrd om
landets rigdom og gunstige position på verdensm arkedet. Så meget fat
tigere tegner sig billedet af jernalderens begyndelse, hvis fynske fund kun
er at supplere med et par guldringe fra ca. 100 år f.Kr. Ved vor tids
regnings begyndelse ses guldstrøm m en at tage til, foreløbig i sparsom
mængde, handel med Rom erriget bringer danske sm ykkesm ede m ateriale
i form af m øntet guld og sølv, som kan om sm eltes og formes til finger
ringe, nåle og små hæ ngesm ykker i hjem lig smag. Fundenes tiltagende
mængde, genstandenes voxende størrelse og soliditet, afspejler den rige
ligere im port af guld fra om kr. år 200, frem kaldt af livligere vexelvirkning, fredelig og fjendtlig, mellem germ anerne og kulturlandet mod
syd og sydøst, vor rom erske jernalders store skattefund af indførte a r
bejder og hjem ligt kunsthåndvæ rk, ofte i den nu moderne gotiske stil.
Med folkevandringstiden skifter billedet atter, et m ere isoleret Norden
præger sin egen barbariske smag i de genstande, som berettiger til at
kalde perioden germ ansk jernalder, med en guldrigdom og m ærkelig
form rigdom som aldrig før, tunge massive dobbelte halsringe, hule hals
ringe og arm bånd med svulmende vulster, flettede kæder, fæ steknapper
til sværd i form af tunge knuder, m øntform ede bracteatsm ykker, andre
sm ykker med indlagte ædelsten eller prydet med den eventyrlige germ an
ske dyreornam entik. Endelig oldtidens slutning, vikingetid, hvis ædel
metal var sølv, men hvor også sm ykker af guld og guldbelagte bronzer
lyser op. De 228 guldfund yder i Erling Albrectsens lille bog et k lart og
letlæ st bidrag til fynsk, dansk, europæisk kulturhistorie.
Victor H erm ansens hyldest til hundredåret m åtte naturligvis blive et
stykke m useum shistorie. Hans mange venner vil med vemod tage denne
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lille bog i hånden, som han ikke selv nåede at se færdig, men som er et
fuldgyldigt udtryk for hans sikre metode og for hans glæde over de små,
nøjagtige iagttagelser, der sam m enkædede af hans hånd blev til historie
af betydning. Her h a r han givet et billede af hele baggrunden for og spi
ren til det rige m useum sliv i Odense, som Svend Larsen skildrede i 1935
i Et Provinsm useum s Historie 1860-1935. Baggrunden var den lokal
patriotiske stræben efter at samle et særligt m useum af fynske oldsager,
spiren blev den gave af antikviteter til Fyns Stiftsbibliothek, der herm ed
realiter kom til at huse D anm arks ældste provinsm useum , som geheime
råd Johan Biilow til Sanderum gaard skænkede i 1816. Gaven suppleredes
i 1818 med tilskud af doubletter fra Oldsagskom m issionens samling, det
senere N ationalm useum . Det kunde synes af liden interesse at vide, at
Odense fra København h a r m odtaget en del oldsager fra stenalderen,
et p ar bronzesager sam t et fragm ent af et jernsvæ rd. Men sagen er af
vigtighed, fordi den blev expederet af Ghr. Jiirgensen Thom sen. Det var
ikke ham , der først fandt på at anskue oldtiden som en stenalder, en
bronzealder og en jernalder, det havde digtere og seere gjort årtusinder
før, men han var den første, i hvem tanken tog form som videnskabelig
praxis. Tredelingen blev lagt til grund for Thom sens i 1819 afsluttede
opstilling af det første oldnordiske m useum på Københavns T rinitatis
kirkeloft og for den litteræ re beskrivelse af D anm arks oldtid, som læses
i den af O ldskriftselskabet i 1836 udgivne lille L edetraad til Nordisk Oldkyndighed. Bogens pågældende afsnit var forfattet af Thom sen, og at den
p raktisk og videnskabeligt underbyggede tredeling var hans værk og
ingen andens, h a r Victor H erm ansen som bekendt for længe siden bevist.
Men i bogen til Odense Bys Museer er det lykkedes H erm ansen, hvem alt
hvad der angår Chr. Jiirgensen Thom sen lå stæ rkt på sinde, at skubbe
tidspunktet for tredelingens første praktiske anvendelse endnu et år
tilbage i tiden, til 1818. Thi listen over den lille sam ling oldsager, som
skipper Andresen på Haabet i juli førte fra Nyhavn til Odense, Oldsags
kom m issionens tilskud til den fynske samling, ses at være fø rt på grund
lag af tredelingsprincippet. 49 af de 106 genstande er det lykkedes at
identificere i de odenseanske sam linger, nogle fandt Victor Herm ansen
selv, andre er fundet frem efter hans død. Den af m useet lovede gen
forening og udstilling af disse genstande vil ikke alene være af alm inde
lig m useum shistorisk betydning, men tillige stå som et sm ukt m indes
m ærke over Odenses ældste m useum shistorie, over tredelingen, over Chr.
Jiirgensen Thom sen, over hans historiograf.
K ritik er der ringe anledning til, og sam arbejdet med de hjem lige fir
maer, Andelsbogtrykkeriet (der tillige h ar bekostet trykningen af Erling
Albrectsens bog), Fyns K lichefabrik og Carl Nielsens Bogbinderi har her
som tidligere givet sm ukt resultat. Mest for at den hele recension ikke
skal være referat og ros, anføres, at den opm ærksom m e læ ser vil kunne
oplede en enkelt m ærkelig uoverensstem m else mellem Albrectsens fig. 8
og dens underskrift. Og af praktiske grunde burde m an i et af bindene
have fundet oplysning om, at den sm ukke series 1. bind er Elisabeth
Hudes bog fra 1958 om H enriette Hanck og H. C. Andersen.
Anders Bæksted.
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Herrcmændcnes tiigtelsesrct
Gunnar Olsen: T r æ h e s t e n , h u n d e h u l l e t o g d e n s p a n s k e
p e. K øbenhavn 1960. R osenkilde og Bagger. 152 s., ill.

kap-

Dr. G unnar Olsen er af Foreningen af Skov- og Landejendom sbesiddere i
D anm ark blevet opfordret til på grundlag af den foreliggende litte ra tu r at
udarbejde en oversigt over herrem æ ndenes udøvelse af tugtelsesretten
over bønderne i tiden før stavnsbåndets løsning. Forf. h a r udvidet sit
kom m issorium til også at om fatte utrykte kilder i et vist omfang. Resul
tatet er blevet en lille letlæ st frem stilling af et i sandhed m ørkt kapitel
i den danske bondes historie.
Forf. m ener nok ved sin undersøgelse at have afsvæ kket »den populære
opfattelse, at træ hesten og de andre straffem idler var i stadig brug over
alt og til alle tider overfor bønderne« (s. 131). Men det er dog et spørgs
mål, om han ikke på den ene side form ulerer den i dag »populære opfat
telse« vel skarpt, og på den anden side i for høj grad imødegår den ved
slutninger ud fra kildernes tavshed. Det ligger jo i sagens n atu r, hvad
forf. i og for sig erkender, men næppe tilstræ kkeligt drager konsekvensen
af, at afstraffelserne kun undtagelsesvis h ar sat sig skriftlige spor. Hvad
de skrevne kilder beretter om, er først og frem m est de egentlige m ishand
linger, mens de m ere lemfældige, alm ent akcepterede revselser som regel
er gået sporløst over i historien. Lad os sætte, at m an ville foretage en
undersøgelse af korporlige afstraffelser af børn i tiden før 1961. Enhver
ved, at de h ar fundet sted i særdeles stor udstræ kning, men hvor meget
kan skriftligt dokum enteres? Lad os så yderligere tæ nke os, at under
søgelsen først blev foretaget om et par hundrede år, n å r der m åske - og
forhåbentlig - kun er vage overleveringer tilbage. Hvordan mon da dens
resultater ville komme til at se ud?
Det interessanteste ved dr. G unnar Olsens bog - og langt m ere betyd
ningsfuldt end de mange dram atiske afstrafningsperioder, som nok i høj
grad h a r illustrerende værdi - er efter m in m ening de talrige frem dragne
vidnesbyrd om synet på bonden og hans stilling i sam fundet. Den behand
ling, der blev ham til del, var en n aturlig følge af denne opfattelse af ham
som et af forsynet til et n y ttigt arbejdsdyr udset væsen, der, som Jeppe
på Bjerget u d trykk er det, af ridefogden drives til arbejdet som et bæst.
Selv om bonden givetvis i m ange tilfælde h a r været offer for direkte ond
skab, vil det nok være forkert at tro, at denne karakteregenskab hos
herrem æ ndene og deres fogder var den egentlige årsag til hans træ ngsler.
Denne m å derimod søges i hele hans stilling i datidens produktionsproces
og de økonom iske vilkår, hvorunder den udfoldede sig. Excesser i behand
lingen både af dyr og m ennesker forekom m er til alle tider og er også fore
kommet i behandlingen af fortidens bonde. Men det m est forstem m ende
er jo i virkeligheden, at fuldt hæderlige og agtværdige godsejere kunne
udøve eller lade udøve korporlige revselser uden at komme i konflikt
med deres sam vittighed eller med lovgivningen, og vel at m æ rke efter
om stændighederne ofte virkelig have været nødt til at gøre det. Bondens
egentlige tragedie var ikke ju st de hug, han fik, men den fornedrelsens
stilling, der kunne gøre dem uomgængelige.
Trods kildem aterialets k a ra k ter i det hele og trods den begrænsede an
vendelse, forf. h a r kunnet gøre af det, m ener han på et væsentligt punkt
at turde drage ret vidtgående slutninger. »Det synes stadigvæk at være
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kronen, der h ar gået i spidsen med at straffe bønderne«, siger han (s. 131)
og fortsæ tter mere kategorisk: »Dette gælder afgjort for brugen af træ 
hesten«. D okum entationen herfor synes ikke helt holdbar. Den består
deri, at anvendelsen af træ hesten i nogle få tilfælde kan påvises på kron
godset fra 1618 og frem efter, mens forf. først efter 1700 h a r tru ffet kon
krete vidnesbyrd om dens brug på private godser. Bortset fra det betæ n
kelige ved slutninger e silentio gælder her yderligere det forhold, a t kilde
m aterialet fra hine tider ikke alene er meget sparsom t, men tillige tem 
melig ensidigt. Mens vi f.eks. i lensregnskaberne og Kancelliets brevbøger
har et kildem ateriale, der fortrinsvis dæ kker krongodset, savner vi næ 
sten et sidestykke for de private godsers vedkommende. N år forf. (s.132)
udtaler, at »det ser således ud til, at den mere u d strak te brug af legem
lige straffe på private godser kun h a r strak t sig over godt et hundredår,
mens den på krongodserne er begyndt henved et hundredår tidligere«, så
forekom m er det mig, at hverken sondringen mellem krongodset og de
private godser eller de anførte tidsgræ nser i det hele er fyldestgørende
dokum enteret. Forf. citerer selv (s.16) forordningen af 1. sep. 1466, der
siger: »Om gode mænd hin d rer deres tjenere, som gør dårskab i deres
nærværelse og styrer dem til fornuft med en stok, skulle de derfor ikke
sagsøges.« Men denne bestemmelse må vel forudsæ tte en anvendt tugtel
sesret hos godsejerne allerede 200 år tidligere. Jeg h a r ganske vist m ærket
mig, at forf. tale r om »den mere udstrakte brug af legemlige straffe.«
Men herover for m å m an jo stille det spørgsm ål: Findes der fra tiden
mellem 1466 og ca. 1660 et kildem ateriale, som tillader blot nogenlunde
akceptable kvantitative sam m enligninger?
Mens bogen udm æ rker sig ved sin fylde af gode og træ ffende citater og
ved sin gennemgående livfulde frem stillingsform , der efterlader et stæ rkt
og plastisk indtryk af den danske bondes livsvilkår i tiden før stavns
båndsløsningen, et indtryk som vist igrunden ikke helt harm onerer med
de hovedresultater, forf. m ener at kunne fastslå, så svækkes den i nogen
grad af en undertiden ufuldstæ ndig udnyttelse af de frem dragne kilder,
ligesom præcisionen ikke overalt er så stor, som m an kunne ønske. F or
søget på at kom binere en videnskabelig undersøgelse med et populæ rt
kulturhistorisk rids h a r vistnok ikke været ubetinget heldigt. H istorikeren
bør ikke af kravet om lettilgængelig form lade sig forlokke til at slække
på den videnskabelige stringens. Kan de to ting forenes, hvad de under
tiden faktisk kan, er det glædeligt. Men kan de ikke, må de videnskabe
lige krav nyde fortrin. Også historien m å og skal have sin grundforsk
ning, hvis resultater ikke skal vurderes efter, i hvor høj grad de er um id
delbart tilgængelige for lægm and. R esultaterne skal nok med tiden under
en eller anden form blive føjet ind i folkets fælles kulturgods, selv om de
m åske ikke i allerbogstaveligste forstand bliver hverm andseje.
Nogle spredte eksem pler på de nævnte m angler skal anføres. I indled
ningens første afsnit siges en passus fra Den store Landbokom m issions
forestilling af 24. m aj 1787 at stam m e fra forordningen om fæstevæsenet
af 8. ju n i s.å. Sam m enblandingen af de to kilder fortsæ ttes på en lidt
ejendom melig m åde s. 129, hvor det hedder, at »denne indstilling gik
uæ ndret over i forordningen af 8. ju n i 1797« [!]. N år det s. 28 oplyses,
at træ hestestraffen inden for m ilitæ ret m ildnedes noget i 1747, burde
kildestedet være oplyst. Henvisninger til en og samm e kilde kan falde
noget forskelligt ud. Der tales f.eks. afvekslende om indkom ne betænk-
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ninger til Gencrallandvæsenskollegiet og Generallandvæsenskom missioncn. Det første er det rette. L itteraturhenvisningerne m angler som regel
årstal. Når der i note 3 til kapitlet om herrem æ ndenes syn på bønderne
citeres et skrift, i hvis titel indgår vendingen »i dette dyre aar«, er det
ikke uden betydning at vide, at skriftet er udkom m et i 1787. Hvor en for
fatter optræ der i henvisningerne med flere værker (f.eks. H.H. Fussing og
S. K jæ r), virker betegnelsen »anf. st« . lidt utilstræ kkelig. - Forf. anfører
(s. 74) Chr. Fr. Holsteins forslag 1736 (skal være 1735) om spidsrods
straf. En mere om fattende udnyttelse af dette kildested kunne have givet
ham oplysninger også om den straf at gå i fedlen, og navnlig kunne man
have fået interessante oplysninger om regeringens syn på disse straffe.
Overhovedet er de højeste m yndigheders syn på straffene noget underre
præ senteret. Forf. er vist for tilbøjelig til at mene, at de altid stillede sig
på godsejernes side mod bønderne. Billedet er m ere nuanceret end som
så. Forf. giver (s. 70) en kort beskrivelse af den spanske kappe. Den
kunne utvivlsom t gøres fyldigere. I m odsætning til træ hesten, som er
sporløst forsvundet, er der, som det frem går af illustrationen ved s. 80,
bevaret et eksem plar af »kappen«. Her hæ fter m an sig ved en lygtelig
nende m etalgenstand oven over og ville gerne vide, hvad den h a r tje n t til.
Endvidere ses selve tønden forneden forsynet med nogle jernkroge. Også
de h ar vel h aft et særligt form ål. Jeg gæ tter på, at de h a r tje n t til fast
gørelse af lodder. Forsynet med sådanne h a r »kappen« jo nok været mere
end hlot beskæmmende.
I sit emnevalg rum m er bogen vældige perspektiver. Den danske bonde
viste sig efter frigørelsen ikke at være det blot m enneskelignende væsen,
som m an i fortiden troede. Prygl og træ hest var kun nødvendige, fordi han
var anbragt i en stilling, der gjorde ham fortry k t og uselvstændig. F ri
gørelsesprocessen var lang og brydsom m elig, men han trådte ud af den
som fuldgyldig medborger. N år m an betæ nker, hvilke evner og kræ fter
bønder og bønders efterkom m ere h a r kunnet lægge for dagen overalt i
nutidens sam fund begriber m an, hvilken lykke det var, at der gennem
frigørelsen blev givet dem fri bane. Latent må de jo have været til stede
hos de forfædre, om hvem kom tesse Frederikke Augusta Schack på Spanager sagde: »Men som de er uden lydighed, ej ved at leve som andre
m ennesker, langt m indre som christne, bør de derudi være og holdes,
ellers er de værre end ufornuftige dyr.« (s. 40). H eraf kan uddrages en
historiens lære - for selvfølgelig kan og skal m an lære af historien; hvad
skulle vi ellers med den? - , som m an passende kan gøre brug af på
mangfoldige andre om råder, f.eks. i børneopdragelsen eller i synet på
folkeslagene i de såkaldte underudviklede om råder - overhovedet på
enhver gruppe m ennesker, som er blevet trykket ned og uselvstændiggjort. Det fortjener derfor at frem hæves, at dr. G unnar Olsen drager de
kuende straffes anvendelse på andre felter, bl.a. i skolerne, ind i billedet.
Jens Holmgaard.
Christianshavn
Mogens Lebech: C h r i s t i a n s h a v n p a a h a l v v e j e n . Bebyggelsens ud
vikling in d til 1756 med et aftryk af den ældste grundtakst fra 1675. Kø
benhavn 1960. 60 sider.

B yhistorikeren Mogens Lebech h ar udsendt en sm uk lille bog om Ghri-

293
stianshavns bebyggelseshistorie. Bogen er opdelt i tre afsnit: C hristians
havn paa halvvejen, Christianshavns g ru ndtakst 1675 og C hristianshavns
ældste udstykning.
Det første afsnit giver i et kort rids en oversigt over købstaden Chri
stianshavns opkom st og det i 1674 indlemm ede om rådes udvikling frem
til o. 1757. Andet afsnit indeholder en ordret gengivelse af grundtaksten
fra 1675, som befinder sig i Rigsarkivet, og som m ærkværdigvis ikke
hidtil h a r været trykt. Det er således Mogens Lebechs fortjeneste at have
gjort denne vigtige kilde til Christianshavns historie lettere tilgængelig
ved at have sørget for, at den kom på tryk. Alene herved er bogen af
værdi. Dens betydning øges yderligere ved, at udgiveren ikke h a r nøjedes
med blot at udgive. Han h ar forsynet grundtaksten med ejendom snum re
og desuden for hver grund anført det eller de num re, den h a r på Geddes
kort fra 1757. I tredie afsnit foretages en gennemgang af hver enkelt
grunds ejerforhold og opdeling på grundlag af de ældste skøder, syns
forretningen fra 1635, grundtaksten fra 1675 og m atriklerne 1689 og 1756.
Arbejdet med at følge den enkelte grunds skæbne gennem tiden er herved
blevet gjort betydeligt lettere. A fsnittet ville dog uden tvivl være blevet
mere overskueligt, hvis grundenes num re var blevet opstillet i kolonner
i stedet for som nu fortløbende. Det er ikke let at finde de enkelte num re
i f.eks. 1756-matriklen, hvis m an vil føre dem tilbage til de oprindelige
grundnum re. Dette er im idlertid kun en m indre anke. Langt alvorligere
er det, at udgiveren opererer med kilder, som han ikke oplyser noget om.
Hele afsnittet om udstykningen er bygget på to kort, som af udgiveren
kaldes »Kort I« og »Kort II«, men som ikke nævnes i kildefortegnelsen.
I hele bogen findes der ikke en eneste oplysning om disse to korts a rt
eller beskaffenhed. Det viser sig at være de to ældste, bevarede kort over
C hristianshavn fra 1627-30 og ca. 1636. Da Johan Semps »afridsning«
over Christianshavn ikke eksisterer mere, h ar disse to kort afgørende
betydning. For en lang række af grundene er ejernavnene påført kortene.
Disse navne anvender udgiveren i sin oversigt over udstykningen, uden
at m an kan se, hvor han h a r dem fra. Det ville ellers have væ ret let at
henvise til dr. Vilhelm Lorenzens store kortvæ rk »Haandtegnede Kort
over København 1600-1660«, hvor begge kort er gengivet, eller i hvert
fald oplyse, hvilke k ort der er brugt som udgangspunkt.
Bogen er sm ukt trykt, og der er gjort meget ud af dens udseende. Så
ledes gengives en række stik af B arthélem y Roque og J. J. B ruun - hvoraf
et ikke tidligere h a r været offentliggjort - , og bogsiderne tager sig som
helhed godt ud. En del af stikkene h ar dog ikke kunnet tåle den kraftige
form indskelse og virker utydelige og gnidrede. Bagest i bogen er indsat
Geddes kort over C hristianshavn fra 1757. Af hensyn til bogens form at er
også dette kort form indsket mere, end godt er. Selv med en stæ rk lup
er der adskillige af m atrikelnum rene, der ikke lader sig tyde.
Mogens Lebechs C hristianshavnsstudier over bebyggelseshistorien og
udstykningen er værdifulde, og de vil bevare deres betydning, sålænge der
ikke er udgivet en sam let kildeudgave til denne bydels historie.
Poul Strøm stad.
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Glas
Ada Polak: G I a s s b o k e ii. Oslo 1958. 112 sider og 40 plancher.

Norske Museers Landsforbund h ar i de senere år udgivet nogle hånd
bøger om enkelte m aterialegrupper med særligt henblik på de m useer,
der ikke h a r fagligt uddannet ledelse - til hjæ lp ved bestem melsen og
katalogiseringen af sam lingerne og som bidrag til dannelsen af en ens
a rte t term inologi. Edle Astrup, Helen Engelstad og Ragnhild Molaug var
forfattere af den første bog »Sting og søm«, 1943, og Eivind Engelstad
og Aage Schou udgav 1951 »Møbelboken«. Nr. 3 i ræ kken er den glasbog,
der her skal omtales. T haning & Appels serie af småbøger om forskellige
kunstindustrielle grupper, der i disse år er ved at blive genoptrykt, er
i visse henseender et dansk sidestykke til de norske bøger. Men tilrette
læggelsen af de norske publikationer præges af deres særlige sigte, og de
indeholder derfor bl.a. afsnit, der er af speciel m useum sinteresse. Ada
Polaks bog slutter således med et kapitel om »Glass på m useum«, hvori
der gives råd vedrørende konservering, renholdelse og udstillingsteknik nyttige, fordi glas stiller m useum sfolk over for ganske særlige problem er.
Bogens hoveddel er en oversigt over glassets udviklingshistorie med
særligt henblik på de genstandsgrupper, der h ar været i brug og endnu
findes repræsenterede i det bevarede m ateriale i Norge - m an kan i hoved
sagen også sige i D anm ark. Som eksempel på tysk-bøhm iske glas specielt
udført efter nordisk bestilling nævnes de tre næ sten identiske pokaler
med graveret frem stilling af Carl 12.s fald foran Frederikssten — på
Frederiksborg, Rosenborg og i N ationalm useum i Stockholm. Vi m å snart
have det fjerde eksem plar draget frem af ubem æ rketheden; det står i
Den antikvariske Samling i Ribe og h a r i m odsætning til de andre tre
en proveniens, der vistnok vil kunne klarlægges helt tilbage til sam tiden.
Af størst interesse i Ada Polaks gennemgang af glassets historie er ka
pitlet om gam m elt norsk glas, der ganske natu rlig t udgør over en trediedel af den egentlige tekst. H ertil slutter sig 38 nyttige konturtegninger
af ofte forekom mende form er af norsk glas, sam t fotografier af norske
glas af mange a rte r på en lang række af bogens plancher. Kunne m an
mene, at forfatterens storartede hovedværk Gammelt norsk glass, Oslo
1953, om talt i Fortid og Nutid XIX, 1956, s. 408-11, i nogen grad for
sømte den jævnere produktion til fordel for de kunstnerisk m ere in ter
essante genstande, m å det siges, at der i denne bog er taget fuldt hensyn
til de m ere dagligdags brugsglas. Det m å selvfølgelig være af betydning
for katalogiseringen af mange norske lokalm useers glasbestand. Hele
denne udførlige behandling af norske glas fra den kyndigste forsker på
dette om råde vil også gøre bogen nyttig for danske m useum sfolk, fordi
den norske glasindustri i tiden 1760-1803 jo havde monopol på forsy
ningen af det danske m arked, så at størstedelen af de i vore m useer be
varede glas fra denne periode er af norsk oprindelse. Det m å dog med Ada
Polak betones, at mange af de jævne glasform er er ret tidløse; en række
ting er producerede næsten uændrede gennem mange årtier - og på de
glasværker, der efter rigernes adskillelse oprettedes i D anm ark, overtog
m an tilm ed i u d stra k t grad de for forbrugerne tilvante norske form er
for brugsglassene, som det bl.a. frem går af Peter Riism øllers undersøgel
ser af den nordjyske glasindustri.
Ada Polaks bog er k lart disponeret, koncentreret i sit rige indhold og
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skrevet med veloplagthed på et let læseligt norsk, hvis term inologi ikke
vil volde danske læsere vanskeligheder (bem æ rk: stett — stilk på vinglas,
pokal ell.l.).
G udm und Boesen.

Gotland 1361
C hristian Tortzen: G o t l a n d 1 3 6 ! . F orudsæ tningerne. O verleveringen. Scan
dinavian U niversity Books (G yldendal) 1961. 196 s.

I 600-året for V aldem ar A tterdags togt til Gotland h ar ad ju n k t Christian
Tortzen udgivet en usædvanlig bog om begivenhederne på Gotland i 1361.
Det er en fornøjelse at gennemse denne overordentlig rigt og sm ukt ud
styrede bog, der er forsynet med talrige, k lart gengivne og omhyggeligt
udvalgte fotografier af høj kvalitet, og med enkelte instruktive kort og
tegninger. Afbildet er ikke blot bygninger og landskaber, men også skatte
fund, m ønter, udgravningsbilleder fra »korsbetningen«, sam tidige doku
m enter og m iddelalderlige kirkefigurer, sat samm en til en afvekslende og
alsidig helhed. Hertil føjer sig billeder af senere bøger om togtet og af
nyere historiem aleri.
B illedm aterialet udgør da også en meget væsentlig del af bogens helhed
og kan ikke undværes i dens plan. Der er nemlig ikke tale om en historisk
beretning om V aldem ars erobring og baggrunden herfor, men om en fore
læggelse af kildem aterialet, både de sam tidige vidnesbyrd og de senere
beretninger. Såvel det skriftlige som det om fattende arkæologiske m ate
riale bringes i bogens første del, ligesom sagnstof, senere fortæ llinger og
hele øens bebyggelsesforhold og befæ stningerne inddrages. Det er således
ikke en alm indelig kildepublikation med noter, selvom m aterialet er nød
tørftigt bundet sam m en med ret knappe kom m entarer. Bogens sigte viser
sig først i dens anden del, der under overskriften »Arbejdet med m ate
rialet« bringer en lang ræ kke konkrete opgaver til læseren, spørgsm ål, der
skal kunne besvares ud fra det givne m ateriale.
Bogens idé er således tankevæ kkende og interessant. Desværre skæm 
mes det gode fortsæ t af m anglende orientering om bogens plan og hensigt.
Hver halvdel h a r sit forord og sin indholdsfortegnelse, således at m an for
at få en oversigt over kapitlerne skal slå op s. 13 og s. 123. Også på anden
m åde bidrager den ellers sm ukke typografiske tilrettelæggelse til at øge
uklarheden, f.eks. er de forskellige litteraturoversigter sat med helt
forskellige typer. Det er dog isæ r den manglende, fælles indledning der
savnes, hvorfor det heller ikke bliver klart, hvilket publikum bogen hen
vender sig til. Man h a r m istanke om, at forfatteren fortrinsvis h a r bereg
net den til gym nasierne, hvilket den dog synes noget speciel til, mens ud
giverne, der h ar ladet den indgå blandt »Scandinavian University Books«,
m åske snarere h a r tæ nkt sig m uligheder blandt de historiestuderende.
Og så er spørgsm ålet, om den ikke snarere er egnet til brug i kredse, der
arbejder selvstændigt med historie, hvad enten det er rigs- eller lokal
historie, som et grundlag til indførelse i historisk metode. Der kan derfor
være flere grunde end det fine udstyr til at anbefale, at også andre end
gym nasielærere giver sig i kast med bogen. Det er nemlig usædvanligt, at
historikere ligefrem søger at gå nye veje med deres publikationer.
J. Slettebo.
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Hærvcj-sognct Læborg
Vald. A ndersen: II æ r v e j - s o g n e t L æ b o r g . B idrag af F. R. A strup og
H .K e lp . K onrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding 1961. 304 s. + 44 pi.
+ 1 kort.

Ved et møde i Læborg 1957 nedsattes et udvalg med det form ål at frem 
skaffe en sognebog. Arbejdet blev overdraget overlærer Vald. Andersen,
Bække, en af egnens dygtige lokalhistorikere. Bortset fra, at pens. lærer
F. R. A strup h a r skrevet den ret om fattende skolehistorie, og skovrider
H. Kelp h a r skrevet om sognets plantager, er bogen helt igennem Vald.
Andersens værk. At der trods den forholdsvis korte tid er gået grundigt til
værks, viser de om fattende kildehenvisninger.
Her behandles naturforhold, oldtiden, vejene, kirken, præ ster, skoler,
herregården Hundsbæk, kom m unal historie, landbruget, fæstebønders liv
og vilkår, andre erhverv, ku ltu relt og åndeligt liv, kæ m pearbejdet med de
enkelte gårdes historie, også betydelige m ænd er skildret, og der sluttes
med en sam ling sagn og anekdoter.
Under behandlingen af hærvejen, som går gennem sognet, knyttes visse
kom m entarer til Hugo M atthiessens berøm te bog. Andersen gør opm ærk
som på, at såvel m undtlig tradition som udskiftningskort lægger vejen
øst om kirken, m ens H.M. lader den gå vest om. F ra kirken til Vejen by
kaldes vejen præstevejen. En ældgammel vej, gående fra hæ rvejen gen
nem en del af sognet mod Foldingbro og Ribe, m ener A. i tilslutning til
M arius K ristensen er ældre end den østlige vej og identificerer den som
skotvejen i den sydvestlige del af sognet. Der er mange ting af alm en in
teresse, f.eks. beretningen om, hvordan det tidligere skovrige sogn udsattes
for ødelæggende skovtyverier, brande og huggen »gjædsel«, hvordan sognet
led stor skade af ulve, at kirken hver pinse blev »m ajet«, og at »af de ikke
få sager angående husbond og fæster, som træ ffes i tingbogen . . . frem går
det som hovedindtryk, at sognets bønder i tiden 1660-1720 i stort omfang
undlod at betale deres landgilde, ligesom husbonden i m ange tilfælde
m åtte yde lån. T iderne var vanskelige, men i kam pen for at holde sognets
gårde på fode kan m an ikke overse den indsats, husbonden i mange til
fælde gjorde«. - Disse forhold, som i nogen grad kan spores andre steder
i dette tidsrum , m å skyldes svenskekrigene og da isæ r hungertyfusens
hærgen, som naturligvis isæ r ram te et hærvejssogn; ifølge Aksel Lassen
lagdes da 87 pct. af sognets ejendom m e øde. I Andersens bog ser vi netop,
at der da kom nye slægter til. - Den store sm ukt udstyrede bog med de
m ange aldeles fortrinlige, isæ r nyere, billeder tjen er såvel sognet som for
fatteren til ære.
H. K. Kristensen.
Plantenavncordbog
O r d b o g o v e r D a n m a r k s P l a n t e n a v n e , udgivet af Det danske
Sprog- og L itteraturselskab ved Johan Lange, I-III. København 19591961. XI, 464 + 420 + 413 s. E jn ar M unksgaards forlag.

Det er åbenbart en ganske naturlig ting, at der blandt ordbøger på de
forskellige sprog også forefindes specielle plantenavneordbøger - derimod
ikke for eksempel nogen parallel udtøm m ende eller om fattende dyre
navneordbog !
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Den nye danske plantenavneordbog, der m edtager såvel ældre litteræ rt
m ateriale som plantenavne fra nutidens dialekter, m å siges at opfylde
de krav, der kan stilles til en m oderne ordbog af denne art. M aterialet
er ordnet (delvis også indsam let) og redigeret af botanikeren Johan
Lange, der heller ikke viger tilbage for at behandle også den rent sprog
lige side af opgaven, hvorved han ofte viser sig at være en i ikke ringe
grad habil sprogm and. På det sidstnævnte om råde h a r redaktøren h aft
bistand af specielt kyndige fagfolk som K ristian Hald (der h a r taget
sig af plantenavne i stednavne), Kaj Bom og Aage Rohm ann. Ikke
m indst h ar Rohm anns k ritik været til gavn for ordbogen, hvad også k lart
erkendes i forordet. Navne på de lavere planter, mosser, laver, alger m ed
tages ikke, hvad m an jo nok kan beklage, f.eks. findes der efter anm elde
rens erfaring et betydeligt antal folkelige plantenavne til den m aritim e
plantevæ kst i det hele taget.
I en plantenavneordbog som den nærværende findes der tre slags navne:
1) de latinske botaniske navne, der er ordbogens alfabetisk ordnede op
slagsord, 2) de derm ed korresponderende danske officielle navne, sam t
3) de folkelige, dialektale plantenavne. Mens de to første slags er afhæ n
gige af system atisk navngivning til planteslæ gter og p lan tearter i det
hele taget, er størrelsen af den sidste slags bestem t dels af ikke-fagfolks
interesse i visse p lan ter og den derm ed sam m enhængende navngivning,
dels af forekom m ende geografiske synonym er, dvs. de forskellige navne
på samm e plante, men hver isæ r fra sit geografiske om råde - alt i alt et
yderst righoldigt navnestof, der bl.a. giver sig til kende derved, at hele
værkets bd. III udgør er sam let register over alle navnene.
Det er um iddelbart indlysende, at de folkelige navne bliver hovedemnet
for behandlingen. Ligesom i Heinrich Marzells W örterbuch der deutschen
Pflanzennam en er sådanne navne ordnet sagligt, gruppevis efter de for
skellige motiver, der h a r foreligget til deres dannelse: efter voksested,
efter frugtens form, efter plantens anvendelse som lægemiddel osv.
Naturligvis kan m an ikke vente af en sådan ordbog så lidt som af
andre ordbøger, der behandler et folkeligt, dialektalt ordstof, a t om rådet
for hvert enkelt ord (navn) skal være dækket, med andre ord at der
skulle foreligge en fuldstændig ordgeografisk oversigt. Ofte m å m an nøjes
med at anføre en enkelt oplysning fra et bestem t sted; at verificere og
nøjere undersøge, hvor mange (eller hvor få) personer der kender ved
kommende navn, lader sig ikke gøre. Måske er et eller andet navn i virke
ligheden m er eller m indre individuelt, eller det hører egentlig hjem m e
i et andet sogn, eventuelt i næ rheden osv. Det er åbenbart bl.a. sådanne
forhold Johan Lange tæ nker på, når det i forordet hedder: »Kilderne er
i øvrigt af yderst forskellig alder, a rt og værdi.« Men skal en ordbog
kunne afsluttes indenfor en rimelig tid, da m å den nødvendigvis være
behæftet med m angler af denne art.
Som antydet nøjes Johan Lange ikke med at ordne m aterialet efter
botaniske hensyn og i de ovenfor om talte grupper; han kom m er også
ofte ind på at om tale de enkelte navnes etymologi, deres oprindelse, især
understøttet af saglige betragtninger af vedkomm ende plantes særlige
karakter, dens voksested, dens anvendelse i folkemedicin, i folketro osv.
Nu er der naturligvis intet m ærkvæ rdigt i, at andre, isæ r sprogm ænd af
fag, undertiden kan være af en anden m ening med hensyn til visse plante
navnes oprindelse, end den ordbogsredaktøren h a r frem sat. Her skal om-
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tales en sådan enkelthed, der kan give anledning til diskussion af et for
hold, der viser at have en vis alm en interesse.
Blandt navne på Phragm ites comm unis, tagrør, findes fra Borre på
Møn et blemie (der vel bør skrives blæmminge, jfr. også m ønsk ramm inge,
om Carex, sta r), som Lange søger at forklare: »vel besl. m. jy. biamme,
frem bringe (et uroligt) lysskær, m. henblik på det skiftende skær, der
iagttages, n å r en rørskov bølger for vinden; ordet muligvis ikke opr.
hjem m ehørende på Møn.« (II, sp. 235). Anm elderen vil im idlertid for
klare navnet på anden måde. O rdet blæmm inge er på Møn også betegn
else dels for dynd, m orads, dels er det navn på visse grønalger, der i
varm en flyder op til vandoverfladen, hvor de danner en m oradslignende
masse. Jeg forestiller mig nu, at blæmminge, om tagrør, er frem kom m en
ved ellipse, er forkortet af et oprindeligt blæmm ingerør eller blæmmingegræs, hvorved plantenavnet bliver synonym t med betegnelsen for
voksestedet. Her kan noteres, at anm elderen åbenbart ikke er helt enig
med en tidligere anm elder af ODP, nemlig Sigurd Fries i Svenska lands
målen 1959, der tager afstand fra ordbogens tolkning af vækstnavnet
huene, (sv. ven), som Lange m ener kan have fået navn efter voksestedet,
men, skriver Fries: »det är säkerligen inte gräset, som h a r fått nam n av
växtplatsen (ODP I, sp. 42), utan tvärtom h a r växten givit upphov till en
terrängbenäm ning.« (s. 165). Naturligvis m å vi indrøm m e, at dette ofte er
tilfældet, jfr. f.eks. L yng om et lyngbevokset areal, Skræpperne om fiske
plads bevokset med skræ pper, lam inarier osv., men det m odsatte kan
dog, som vist ovenfor, også finde sted, omend som en sekundæ r udvikling,
jfr. her også plantenavnet sutte, sude (ved siden af suttegræ s), om Plantago m aritim a, strandvejbred, sam t om harrild(græ s), en sivart, der
gror på sum pet strandeng (I, sp. 789). Dette sutte, sude er identisk med
sutte »morads, pløre«, suderne »lavt land, som saltvandet går op over«,
suttehuller på fjordenge, betegnelser, der er ret udbredt i vore (især de
sydligere) dialekter, se II, sp. 280 med henvisninger til flere tilfælde, hvor
»plantenavnet altså egl. er en lokalitetsbetegnelse.«
Også med hensyn til det ydre, tryk, form at, indbinding frem træ der
Ordbog over D anm arks Plantenavne på en meget tiltalende måde.
Kristen Møller.
Et nyt tidsskrift
H e r a l d i s k T i d s s k r i f t . Udg. af Societas H eraldica Scandinavica un d er
red. af Sven. Tito A chen m.fl. Nr. 1 og 2, 1960, nr. 3 og 4, 1961.

Historikere, der ikke er specielt interesseret i heraldik, h a r m åske over
set, at der i 1960 udkom første num m er af et H eraldisk T idsskrift. De
indtil nu foreliggende fire num re indeholder im idlertid flere artikler, der
kan have værdi for såvel rigs- som lokalhistorikere, så der kan her være
grund til en næ rm ere præ sentation af dette nye tid ssk rift og en omtale
af nogle af dets artikler.
Et sm ukt exempel på en heraldisk undersøgelse, der rum m er perspek
tiver for politisk historie og kirkehistorie, kunst- og litteraturhistorie, er
Heribert Seitz’ afhandling: Tre K ronor som Europeisk Symbol och
Svenskt Riksvåpen. Den ældste heraldiske anvendelse af kronerne ses
i Kölns byvåben, hvor de sym boliserer de hellige tre konger, hvis relikvier
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fandtes i byens dom kirke. Forfatteren følger symbolets vandring ud over
Europa gennem helgenbilleder, legender o.m.a. til det træffes, bl.a. i sven
ske, danske og engelske kongers segl. Det kan nævnes, at symbolet findes
i V aldem ar Atterdags segl tre år efter at kongen havde valfartet til Köln.
Et andet exempel på forbindelsen mellem heraldik og politisk historie er
givet i Paul W arm ings artikel: Christiern l.s Skjoldholdere. I de fire
våbener, kongen benyttede efter valget til konge af D anm ark og efter
erhvervelsen af Norge, af Sverige og af Slesvig og Holsten, finder m an
ikke de samme skjoldholdere - de vexler efter lejlighed og politisk behov.
At også moderne teknik kan udnyttes af historikere, viser Jan Raneke
i H eraldik på H ålkort. Forfatteren h a r sat en stor del af de europæiske
m iddelaldervåbener på hulk o rt og h a r derved skabt sig et fortrinligt a r
bejdsredskab, der kan give hurtige og korrekte svar på en lang række
spørgsmål. Metoden vil sikkert med held kunne efterlignes på andre a r
bejdsom råder. E t exempel på benyttelsen giver Jan Raneke selv i artiklen:
Medeltida Våpengrupper. M iddelalderens vasaller h ar ofte ført deres lens
herres våben i let æ ndret skikkelse, og det vil sige, at grupper af ens
artede våbener kan angive grænserne for en lensherres om råde. På til
svarende måde kan en våbengruppe afsløre forskellige slægters fælles
afstam ning. Gennem hulkortene kan sådanne grupper let udskilles, og
herigennem kan både m iddelalderhistorikeren og slæ gtsforskeren få en
uventet håndsræ kning. A rtiklens exempler er hentet fra England, T ysk
land og Frankrig, og en afhandling om de nordiske våbengrupper stilles
i udsigt.
Det er en alm indelig fejltagelse, at heraldikken kun h a r spillet en rolle
i overklassens liv, også borgere og bønder h a r im idlertid ført våbener i
deres segl. Disse våbener og deres samm enhæng, bl.a. med husskilte be
handler E rnst Verwohlt i afhandlingen: Borgerlig H eraldik i dansk Mid
delalder. Man kunne ønske, at forfatteren fik m ulighed for at publicere
dette store og rige m ateriale, inden alle seglene er ædt op af strålesvam p.
Dette er kun et lille udvalg af mange interessante artikler. Det må
tilføjes, at der foruden artik ler bringes litteraturanm eldelser, forenings
m eddelelser m.m. Nogle af artiklerne er af mere speciel heraldisk in ter
esse, men alle kredse af historikere h a r grund til at være taknem m elige
over, at H eraldisk T idsskrift bliver redigeret på en sådan måde, at heral
dikkens betydning som historisk hjælpevidenskab klart understreges.
Man vil ofte få brug for at slå op i disse sm ukt illustrerede hefter.
T idsskriftets første num m er er udsolgt, men er blevet genoptrykt noget der ellers er ukendt for danske tidsskrifter. Nu er også nr. 2 ved
at være udgået, så biblioteker der ønsker at sikre sig hele rækken, må
handle hurtigt.
K nud Prange.

Dansk kulturhistorisk Museumsforenings
årsm øde i Randers d. 24.-25. august 1961
Årsm ødet begyndte torsdag efterm iddag i H elligåndshuset med en diskussion
om »Metoder og arbejdsm åder ved k u lturhistoriske punktundersøgelser«, in d 
ledt af kontorchef Povl v. Spreckelsen, kom m unelæ rer Ole W arthoe H ansen og
m useum sinspektør, lektor Sigurd Schoubye. Ved aftenm ødet i R anders Museums
kunstsal talte direktør, dr. phil. V. Thorladus-U ssing om »K unstsam linger i
lokalm useerne«.
R epræ sentantskabsm ødet næste dag indledtes med form andens velkom stord
til gæ ster og repræ sen tan ter.
Ved navneopråbet var følgende m useer rep ræ sen teret: N ationalm useets 1., 2.,
3. og 7. afd., K øbenhavns Bymuseum, K unstindustrim useet, Tøjhusm useet, Orlogsmuseet, Ø regård, L andbrugsm useet, H andels- og Søfartsm useet, H elsingør
Bymuseum, Frederiksborgm useet, GI. E strup, L iselund Slot, Reventlow m useet,
Den gamle By, F o rh isto risk Museum, samt m useerne i F rederiksvæ rk, Gilleleje,
H ørsholm , E spergæ rde, Søllerød, Roskilde, Køge, Holbæk, K alundborg, N æstved,
Stege, V ordingborg, M aribo, Odense, Bogense, M iddelfart, Rudkøbing, H jørring,
Skagen, F red erik sh av n , T ry, N ykøbing M., Ålborg, Viborg, R anders, Hobro,
M ariager, Grenå, Ebeltoft, H orsens, Silkeborg, Odder, F red ericia, K olding, Ringkjøbing, H erning, Ribe, Varde, Esbjerg, H aderslev, T ønder, Åbenrå og Sønder
borg.
E fter at kontorchef Povl v. Spreckelsen, R anders, var valgt til dirigent, u d 
talte form anden, m useum sdirektør K nud Klem , H elsingør, følgende m indeord:
»I det forløbne å r h a r vi haft den sorg at m iste to af vore kolleger.
Den 9. febr. afgik arkitekt J. Tidem and-D al ved døden i en alder af 78 år.
E fter studieophold i Italien, F ra n k rig og Belgien fik han i 1910 afgang fra aka
dem iet og nedsatte sig samme år som arkitekt i Næstved, hvor han kom til at
virke i sit fag i m ere end 50 år. Tidem and-D al præ gede i høj grad Næstveds
arkitek tu r, isæ r det offentlige byggeri; h an h a r også udført talrige bygge
arbejd er andet steds. Han h a r b lan d t andet bygget katolske kirk er og h a r i
St. V incents kirke, H elsingør, skabt en kirkebygning, der både i sit exteriør
og sit in te riø r er af kultiveret, fin og nobel karakter, egenskaber som i det hele
taget præ gede hans arbejde som arkitekt. Tidem and-D al h a r også i høj grad
interesseret sig for restau rerin g er af h isto risk arkitektur, det gæ lder f.eks. en
række k irkebygninger samt desuden de to p e rle r i hans hjem by: helligånds
huset og kom pagnihuset, som han begge h a r restaureret med nænsom hånd.
H elligåndshuset rum m er som bekendt Næstved Museum.
A rkitekt Tidem and-D al opnåede talrige tillidshverv. Han var m edlem af be
styrelsen for Akademisk A rkitektforenings sektion for østifterne, af bestyrelsen
for In d u strifo ren in g en for N æstved, desuden af bestyrelsen for T eknisk Skole
ligesom h an var form and for L igbræ ndingsforeningen i Næstved. F o r os er
det ikke m indst natu rlig t at m inde om, at han i en lang årræ kke var medlem
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af bestyrelsen for M useum sforeningen for N æstved og Omegn og fra 1950 indtil
sin død var denne forenings form and. Så tidligt som i 1918 blev han sekretæ r
for H istorisk Sam fund for Præ stø Amt, hvis form and han var fra 1950 indtil
sin død.
Tidem and-D als in teresser v ar vidtspæ ndende, de om fattede navnlig æ ldre og
nyere ark itek tu r, lokalhistorie, p ersonalhistorie, museum og filateli. Han d y r
kede alle disse in teresser usvækket i sin høje alderdom . Selv u n d e r sin sidste
håbløse sygdom syslede han trods træ thed på hospitalssengen med problem er
vedrørende Næstved Museum, d er stod h ans hjerte meget nær.
Den 25. febr. 1961 døde m useuinsfovstaiider H. P. Hansen, H erning.
H. P. H ansen var født i Holing u d enfor H erning som søn af jyske gårdm ands
folk. Han v ar jyde til ind erste m arv og kendte bedre end nogen den jyske
hedebondes nøjsomme tilværelse, som h an i sine sk rifter h a r sat et så stor
artet m inde. F ra n iårsald eren kom han ud at tjene som hyrd ed ren g og var siden
i sin ungdom landbrugsm edhjæ lper, men m åtte efter et uheld forlade dette
arbejde, kom på skolebænken og tog Præ lim inæ reksam en. Han fik tidlig in 
teresse for k u lturhistorie, blev ind sam ler i sto r stil både af k u ltu rm in d er og
genstande, fik forbindelse med skolelæ rer T røstrup, der havde startet H erning
Museum, og blev, som De alle ved, hans efterfølger og en fo rtrin lig m useum s
m and og en ikke m in d re frem ragende folkem indeforsker og indsam ler af folke
m in d er gennem et langt spand af år. Som bekendt gjorde H erning by ham i
taknem m elighed for hans virke til æ resborger. Det er i denne kreds ufornødent
at redegøre næ rm ere for hans forfatterskab. Jeg skal blot nævne nogle uddrag
af den skrivelse i hvilken Århus universitet i 1959 m otiverede sin udnæ v
nelse af H. P. H ansen til æ resdoktor:
»Ved denne sjæ ldne udm æ rkelse h a r fakultetet ønsket at hæ dre H. P. H an
sen for hans virke og for den betydningsfulde indsats han i m ere end en
m enneskealder h a r ydet in d e n fo r folkelivsforskningen og kulturhistorien.
Med udgangspunkt i H erning Museum, som han h a r skabt, og som er kendt
som et af de etnografisk set m est givende m useer i Europa, h a r han som
den første herhjem m e haft øje for den funktionalistiske vurdering af tingene.
Dette synspunkt h a r han bragt i anvendelse i en lang række enkeltunder
søgelser, der er grundlæ ggende og højt skattet i in tern atio n al og sam m en
lignende forskning, om råder som f.eks. den gamle løbbindingsteknik og den
gamle uldkæ m ningsteknik, d er v ar ukendt, før han behandlede dem. Lige
ledes h a r han i bogen Bondens brød frem draget og dokum enteret en ræ kke
prim itiv e n æ ringsm idlers brug også i vort kultursam fund. Også på andre
om råder h a r h an indsam let og behandlet folkloristisk stof, so m nu ikke m ere
kan frem skaffes, og derved h a r han red d et et uvurderligt kildem ateriale for
den sam m enlignende forskning.
O veralt han h an søgt at indføje iagttagelserne i en større sam m enhæng og
altid med sin overlegne kritiske sans h a r h an søgt at finde frem til en tolk
ning og forståelse af fæ nom enerne - de rette kendetegn på en sandheds
søgen d eforsker.«
Vi h a r haft den glæde at se H. P. H ansen til næsten alle vore årsm øder. Kun
i de senere år m åtte han melde fra på grund af sygdom. Vi holdt af ham for
hans m enneskelighed, hans lune og den oprindelighed overfor sin afstam ning
og sine studieem ner, som h an altid bevarede, og som den akadem isk uddannede
forsker så ofte h a r svæ rt ved at have i behold. Hans lune var varm t. Der var
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ikke sarkasm e hos ham , n år han med et blink i ojet kritiserede arkæologerne,
fordi de altid opfattede jord fu n d n e eller uforklarlige genstande som nedlagte
ofre. Med lune så han også på sig selv. I sin levnedsskildring »Fra H yrde til
Æ resdoktor« fortæ ller han et sted om, hvorledes han u n d e r sin m ilitæ rtjeneste
u n der kontorarbejde på m ilitæ rhospitalet m æ rkede sådan en underlig knirken
i sin ene side, som han v ar ængstelig for, og som han søgte behandling for hos
m ilitæ rlæ gen. Han fandt dog selv ud af årsagen: det var hans læ dertegnebog
der knirkede, fordi den var tom. Måske er dette lidt koketteri, men han havde
lov til dette koketteri. F o r det er jo en af de ting, som vi beundrede ham for
og holdt af ham for, at han form åede at bevare forskerens hellige ild fra sin
første til sin sidste dag på trods af, at han altid m åtte leve et såre nøjsom t og
arbejdsom t liv. Han skiller sig h e r på tiltalende m åde ud fra den m entalitet,
der ellers er den frem herskende i vore dage. Han var i sandhed en tro tjener
i forskningens vingård, og dansk m useum svæsen og dansk k u lturhistorisk forsk
ning stå r i dyb taknem m elighedsgæ ld til ham.
Vi vil m indes disse to agtede kolleger.«
Form anden aflagde d erefter følgende årsb eretn ing:
»Siden vi sidst samledes til årsm ødet, h a r to m useer indm eldt sig i Dansk
kulturh isto risk M useum sforening: W illem oesgaardens M indestuer i Assens og
F u r Museum. M edlemstallet er nu 106. Jeg b y d er de to m useer hjertelig velkom 
men i vor kreds og u d try k k er håbet og forventningen om et godt sam arbejde.
På de m useer, h vor d er stiles mod at opnå statsanerkendelse, h a r der væ ret
arbejdet flittigt. F ire m useer h a r fra 1. ap ril 1961 opnået statsanerkendelse:
W illem oesgaardens M indestuer, Glud Museum, Sydsjæ llands Museum, V ording
borg, og Sorø Amts Museum, Sorø; endvidere er fra samme dato V iborg Stifts
museum anerk en d t som landsdelsm useum . På foreningens vegne ønsker jeg til
lykke herm ed og u d taler håbet om, at de pågæ ldende m useer u n d er de nye
forhold vil få gode arbejdsvilkår, således at de på tilfredsstillende måde kan
udvikle deres institu tio n er. Jeg h a r på fornem m elsen, at der ud over de nævnte
står endnu en række m useer over for statsanerkendelse, men da disse afgørel
ser endnu ikke er endelige, er det ikke m uligt at omtale dem næ rm ere.
Jeg b en y tter lejligheden til også at ønske Viborg Stiftsm useum til lykke med
100 års jubilæ et, d er i som m er på udm æ rket måde blev m arkeret ved aner
kendelsen som landsdelsm uscum .
I fjor havde vi en fornem m else af, at vi snart kunne vente en beretning
fra Statens Lokalm useum stilsyn om det arbejde, der h id til er udført i fo rbin
delse med den nye museumslov, men det ser nu ud til, at tilsynet vil udskyde
beretningens udsendelse, således at beretningen komme til at om fatte m use
um slovens foreløbige løbetid, og det må vi jo så afvente. Den vil derved også
blive fyldigere og give et stæ rkere in d try k af lovens virkninger. Jeg h a r selv
den opfattelse, at beretningen vil virke frem m ende på oparbejdelsen af den
lokale interesse for m useerne såvel hos kom m unerne som i private kredse, og
derfor ser jeg personlig nødig, at den lad er for længe vente på sig.
Det er mig bekendt, at m an efter flere års virketid endnu ikke h a r fået
spørgsm ålet klaret om hon o rerin g af tilsynets m edlem m er og dets sekretæ r.
Jeg fin d er anledning til meget stæ rkt at beklage dette og udtale håbet om, at
statsm yndighederne snarest m uligt vil bringe denne sag i orden.
Medlemmerne vil erin d re, at bestyrelsen gentagne gange h a r fået afslag på
en ansøgning til statsm yndighederne om en bevilling til fordel for de små m u
seer, d er h a r vanskeligt ved at sanere deres forhold således, at de kan opnå
statsanerkendelse. På grund af disse gentagne afslag h a r vi i bestyrelsen ment,
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at det ikke kunne nytte at forsøge en ny henvendelse. Vi h a r også en stæ rk
fornem m else af, at vanskelighederne heldigvis er ved at løse sig for en stor
del af de m useer, det d rejer sig om, og det er d er jo kun grund til at glæde
sig over, og hvis denne antagelse er rigtig, er der jo heller ikke den fornødne
basis for at rejse sagen påny.
Vi drøftede på sidste årsm øde de m uligheder, den nye ligningslov indehol
der for m useerne til at blive anerk en d t som in stitutioner, der kan modtage b i
drag, som b id rag y d ern e kan fradrage i deres skat. Jeg h a r lagt m æ rke til, at
adskillige m useer h a r fulgt opfordringen til selv direkte at søge skattedeparte
m entet derom, og h a r med stor glæde konstateret, at m useerne h a r opnået
denne ret. Af den liste, som jeg h a r set offentliggjort, frem går det tydeligt, at
der ingen vanskeligheder er. M yndighederne h a r sim pelthen fortolket bestem 
m elserne derhen, at denne ret kan gælde både små og store m useer, og at m u
seer med et stæ rkt begræ nset om råde h a r de samme m uligheder som m useer
med et stort d istrikt. Dette er jo glædeligt at konstatere. Jeg skal i denne for
bindelse gøre opm ærksom på skattedepartem entets cirkulæ re af 21. m arts 1961
vedrørende skattefritagelse. Nu er det jo desvæ rre et faktum , at der ikke ligger
store penge at hente i de bestem m elser, d er h id til h a r væ ret gældende, men
det må jo være vort håb, at lovens ram m er senere vil kunne udvides således, at
satserne forhøjes. I vore skandinaviske brod erlan de er m an vist nok længere
fremme.
Bestyrelsen h a r givet tilsagn om, at m useerne skal få en liste over fonds og
legater, hvis fundats giver m uligheder for at yde støtte til m useerne. Dommer
W orsaae h a r velvilligt påtaget sig denne opgave, og arbejdet er i gang, men
det er et betydeligt arbejde at udarbejde en sådan liste, og det h a r derfor end
nu ikke kunnet afsluttes. Vi siger dom m er W orsaae tak for, at han vil påtage
sig dette store arbejde og b eder m edlem m erne have tålm odighed, indtil det er
afsluttet.
En del af vore m edlem m er h a r med godt resultat benyttet lovgivningen om
statsstøtte til beskæftigelse af erhvervshæ m m ede. V edtagelsen af den nye reva
lideringslov betyder, at arbejdet af den h e r næ vnte k arak ter nu er ved at glide
ud af beskæftigelseslovcn og frem tidig må gennem føres ved hjæ lp af revalide
ringsloven. Medens disse m edhjæ lpere h id til h a r væ ret anvist gennem arbejds
anvisningskontorerne, sker ad m in istratio n en frem tidig gennem de såkaldte re
validerin g scen trer, som nu er oprettede, og af hvilke der er 11 sp red t over hele
landet. De nye rev alid erin g scen trer skal nu skabe et helt nyt ap p arat til bedste
for de talrige m edborgere, d er af sygdom og andre årsager er slået ud af deres
bane, m en som d er ved hjælp af revalideringsloven er m uligheder for at få
ind i en virksom hed, der egner sig for dem, og hvor de kan tjene deres brød
ved nyttigt arbejde frem for at leve af en sparsom t tilm ålt invaliderente. Der er
ingen tvivl om, at d er gennem sam arbejde med revalideringscentrerne vil
kunne findes frem til folk, der er særdeles egnet til m useum sarbejder af for
skellig art, og i m odsæ tning til de erhvervshæ m m ede, hvor henvisningen gæl
der
år, som dog h a r kunnet forlænges til 1 år, vil der være m uligheder for
varig ansættelse, hvad der jo er et stort gode, hvis m an h a r fundet frem til
egnede folk. Så v id t jeg kan se, vil der, ligesom ved beskæftigelse af erhvervs
hæm m ede, kunne opnås et tilskud på 100% af arbejdslønnen, men det vil sik
kert frem m e sagen betydeligt, hvis et m in d re beløb kan frem skaffes fra m use
erne selv. M useerne er i alm indelighed ikke så godt aflagte i økonom isk h e n 
seende, så jeg vil mene, at revalideringsloven vil være en god hjæ lp for mange.
De m useer, der kunne tænke sig at udny tte disse m uligheder, o p fo rd rer jeg
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derfor til at sætte sig i forbindelse med det revalideringscentrum , hvis om 
råde de tilh ø rer. Det er en fordel at være m ed fra starten. R evalideringscen
trerne tager deres opgave meget alvorligt, og de er ivrige for at finde frem til
egnede arb ejd ssted er for de h andicappede, men jeg understreger, at det h e r vil
påhvile m useerne at bestræ be sig på at yde deres del af den sociale opgave og,
om jeg så må sige, væ re revalideringsm inded i deres behandling af disse m ed
arbejdere.
Vi h a r også i det forløbne år haft et af vore sæ dvanlige studiem øder. Det
foregik i å r i Holbæk Museum søndag d. 7. maj og havde sam let 30-35 del
tagere. Vi forelagde som sæ dvanlig m useum sgenstande til drøftelse, men havde
også h e r optaget saneringsspørgsm ålet til diskussion. A rkitekt E ngquist talte
om m useerne og saneringen i købstæ derne, og stadsingeniøren i H olbæk deltog
i diskussionen. Vi h a r nu d røftet sanering i Silkeborg og Holbæk, og måske er
det d erfo r ikke nødvendigt at afholde flere m øder om dette emne, m en hvis
d er fra m edlem m ernes side er ønske om flere m øder om saneringsspørgsm ålet
andre steder i landet, kan vi naturligvis fortsæ tte. Der ligger efter m in m ening
stor vægt på, at de kom m unale m y ndigheder kom m er med i disse drøftelser,
og her e r det naturligvis isæ r af betydning, at stadsingeniørernes opm æ rksom 
hed henledes på sagen, og jeg er ikke i tvivl om, at spørgsm ålet om b evarin
gen af gamle bygninger og gadebilleder i forbindelse med byernes sanering
m angfoldige steder, ja vel næsten alle vegne, stadig vil være bræ ndende i lang
tid frem over. Jeg tror, jeg kan gå ud fra, at m useernes folk er agtede borgere
alle vegne, og en alvorlig henvendelse til de kom m unale m yndigheder vil sik
kert føre til positive resultater, og N ationalm useet h a r som bekendt givet til
sagn om at være behjælpelig.
M edlemmerne vil erin d re, at D ansk historisk Fæ llesforening h a r taget in itia 
tivet til afholdelse af en hjem siavnsuge i tiden fra 19.-25. feb ru ar i år. Ideen
var isæ r slået an i Sønderjylland, hvad d er jo også på forhånd var at vente.
I den øvrige del af landet h a r der vist nok væ ret meget forskelligartet tilslut
ning h ertil. Jeg vil gerne vide, om m edlem m erne h a r nogle erfaringer den sag
vedrørende, som de vil delagtiggøre årsm ødet i. Det vil væ re af væ rdi at høre,
hvad m an m ener om en fortsæ ttelse heraf i de kom m ende år, årligt eller måske
med noget større m ellem rum . Det er jo et sto rt a p p arat at sætte i scene, men
hvis d er er grobund for disse hjem stavnsm øder, må de vel også interessere
m useerne, og ideen i dem synes jeg er fortræ ffelig.
Jeg vil også gerne høre udtalelser om erfarin gerne med lokalradioen, om
m useerne er blevet opfo rd ret til at m edvirke her, eller om m an selv h a r taget
in itiativ og h a r henv en d t sig til lokalradioens ledere herom . Det er jo som
bekendt de lokale ledere, der tilrettelæ gger program m erne, og det er ikke hen 
sigten, at adm inistrationen skal foregå fra Statsradiofonien i København. Også
her synes jeg, det vil være af væ rdi at høre om kollegernes erfaringer, hvis de
har nogen.
Det havde være^ vor hensigt at arran g ere et m useum skursus, som vi drøftede
i fjor. Jeg beklager, at dette ikke h a r kunnet lade sig gøre i år. Vi kan vanskeligt
lave dette uden H alkjæ rs m edvirken, og H alkjærs langvarige sygdom h a r be
virket, at vi ikke h a r kunnet belaste ham derm ed, men vi h åb er i det kom m en
de å r at kunne tage sagen op. Det e r ikke ganske let at arrangere, da kursuset
af hensyn til deltagerne ikke må stræ kke sig over m ere end ganske få dage,
m edens d er sam tidig også må væ re så megen tid, at m an kan få noget ud af et
sådant kursus. Det vil også væ re nødvendigt at begræ nse deltagelsen til 12-14
deltagere, og det skal vel d erfo r gentages flere steder i landet, men lad os nu
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foreløbig få begyndt et enkelt sted, så vi kan gøre vore erfaringer. Det er hen
sigten, at dette kursus skulle om fatte de alm indeligste m useum sarbejder, kata
logisering, konservering etc., og der kan sikkert siges meget om de ting, som
m useerne gerne vil høre.
Vi er glade for, at vi stadig kan udgive A rv og Eje, der forhåbentlig nu ligger
i fast leje. Jeg takker bidrag y d ern e og o p fo rd re r til, at der stadig indsendes
bidrag. Det samme gør sikkert redaktøren, o verinspektør Holger Rasmussen,
som jeg på foreningens vegne takker for hans store og interesserede arbejde for
denne sag. Vi er også glade for underv isn in g sm inisteriets støtte til opgaven.
Den sidste treårige bevilling fra m in isteriet udløber i år, og vi vil da naturligvis
skride til en ansøgning om bevillingens fortsæ ttelse, og vi h a r tæ nkt os at
spørge, om ikke bevillingen kunne forhøjes fra 1.000 til 2.000 kr. årligt. Salget
går ganske tilfredsstillende, selv om oplaget unægtelig helst stadig skulle stige.
På grund af lønstigninger og p risstig n in g er på bogtrykkerarbejde og p a p ir vil
det være meget hensigtsm æ ssigt, om bevillingen kunne forhøjes. Vi h a r vist
vor gode vilje ved at vedtage en forhøjelse i favørprisen fra kr. 9.75 til kr. 10,75
og på bogladeprisen fra kr. 13.- til kr. 15.-, som jeg håber m edlem m erne vil
tage venligt im od, men dette vil ikke kunne klare sagen. F o rfatterne h a r jo
hidtil m åttet klare sig med et h o n o rar på kr. 10.- pr. side. Dette er en ringe
betaling, og det er vort ønske at kunne forhøje honoraret, hvilket sikkert også
vil være hensigtsm æ ssigt for stadig at kunne få bidrag, men endnu h a r vi de
svæ rre ikke turdet gå til en forhøjelse.
Til slut vil jeg endelig frem drage et spørgsm ål, som bestyrelsen ser på med
stor bekym ring. Om kring i landets blade dukker der flere og flere annoncer
op fra folk, som opkøber a n tikviteter af enhver art. Det er jo naturligvis ikke
forbudt at handle med an tik v iteter h e r i landet, og m useerne får igennem
årene mange gode stykker fra antikvitetshandelen. Og det er jo også nok muligt,
at adskillige af disse opkøbte antikviteter sælges h e r i landet og bliver her,
men vi ved jo, at købedygtige udenlandske tu riste r køber i stor stil. I H olland
er der vist sn art ikke en flise tilbage, som ikke er opkøbt af pengestæ rke am eri
kanere, og tiden må vist nok væ re inde til, at man h e r i D anm ark tæ nker på at
forhind re, at vore k ulturhistoriske v æ rd ier v a n d re r ud af landet. Det er højst
sandsynligt, at faren h erfo r vil blive endnu større, n å r og hvis vi bliver medlem
af »de 6«, og de 6 bliv er til 13 eller 14. Det v a re r jo et godt stykke tid, inden
m arkedsforhandlingerne afsluttes, og jeg tillad er m ig derfor at henlede rette
vedkom m endes opm æ rksom hed på, om vi ikke skal få et udførselsforbud bragt
i orden, så sn art det kan lade sig gøre. Jeg in d ser, at det er et tveægget sværd,
for de danske m useer opkøber jo også danske k u ltu rm in d er uden for vore græ n
ser, og det skulle vi nødigt afskæres fra, men trods alt er eksporten af vore
k u lturm in d er den alvorligste. D anm ark er i stedse højere grad ved at blive op
daget som tu ristlan d , og det øger selvfølgelig faren.
F o r nu at afrunde med noget behageligt vil jeg gerne udtale m in glæde over
tilføjelserne til naturfredningsloven, d er læ gger et bælte uden om vore oltidsm inder, som ikke må røres. Vi er d erfor i frem tiden befriet for ængstelsen for,
at oldtid sm in d ern e bliver udsat for bebyggelse eller afgravning i deres um id
delbare næ rhed, hvorved fredningen, selv om den form elt opretholdtes, var
ganske illusorisk. Det må vi betragte som et betydeligt frem skridt. Jeg tror, vi
kan gå ud fra, at både N ationalm useet og fredningsdom m erne vil sætte megen
p ris på, om de lokale m useer vil have et vågent øje med, at de nye bestem m el
ser overholdes«.
U nder den påfølgende diskussion blev af adskillige deltagere frem hæ vet den
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betydning, som det ville have for m useerne, om der i radio og fjernsyn oftere
fremkom u d sendelser vedrørende m useernes virksom hed. En henvendelse fra de
enkelte m useer til ledelsen af lokalradioen anbefales. M useum sforeningens be
styrelse må også inform ere dagspressen om vore m øder og vort arbejde. Det
henstilledes til bestyrelsen p åny at søge en dispositionsbevilling til ophjæ lp
ning af de små m useer. E ndvidere anm odes bestyrelsen om at undersøge m ulig
heden for en lov, d er forb y d er udførsel af visse antikviteter.
Form andens b eretn in g godkendtes med akklam ation.
K assereren, dom m er T. Worsaae, forelagde d erefter det reviderede regnskab,
der balancerede med kr. 20.065,91. Årbogen h a r givet et underskud på 848,95.
L agerbeholdningen af »Danske Museer« er: 74 stk., af »Arv og Eje«: 974 stk.
Til tekstilkonservering h en står kr. 1.356. Til foreningens alm indelige d rift er en
kassebeholdning på kr. 4.541,07. Forsam lingen gav decharge for regnskabet.
M edlem skontingentet fastsattes uæ ndret.
Sekretæ ren redegjorde d erefter for stedfunden fordeling af sidste års dispo
sitionsbevillinger: 1) Bevillingen til m useum stekniske fo rbedringer havde 26
ansøgere om ialt kr. 65.703, og fordelingen blev: Esbjerg Museum 495 kr., F red e
riksvæ rk Museum 540 kr., Glud Museum 400 kr., Hobro Museum 2.000 kr., Hol
bæk Museum 3.000 kr., H orsens Museum 995 kr., K alundborg Museum 995 kr.,
Museet på K oldinghus 2.000 kr., N æstved Museum 765 kr., O dder Museum 2.000
kr., Fyns Stiftsm useum 1.100 kr., Roskilde Museum 1.000 kr., Møns Museum
1.500 kr., Museet på Sønderborg Slot 2.500 kr., T ønder Museum 1.300 kr., Åbenrå
Museum 2.500 kr., F o rh isto risk Museum 910 kr., V csthim m erlands Museum 1.000
kr., ialt 25.000 kr. 2) Bevillingen til indkøb og konservering havde 20 ansøgere
om ialt 64.304 kr., og fordelingen blev: Esbjerg Museum 1.300 kr., Glud Museum
600 kr., H aderslev Amts Museum 1.450 kr., V endsyssels historiske Museum 3.725
kr., Hobro Museum 725 kr., Museet på K oldinghus 700 kr., Køge Museum 2.000
kr., Falsters M inder 750 kr., Næstved Museum 700 kr., Den antikvariske Samling
i Ribe 3.600 kr., Ringkjøbing Museum 200 kr., Langelands Museum 2.500 kr.,
Roskilde Museum 450 kr., Museet på Sønderborg Slot 750 kr., T ønder Museum
2.300 kr., Viborg Stiftsm useum 1.250 kr., Ålborg historiske Museum 2.000 kr.,
ialt 25.000 kr.
M useum skonsulenten gav d erefter en kort redegørelse for sidste års konsu
lentarbejde og omtalte h e ru n d e r den stigende aktivitet, der udfoldes ru n d t om
kring ved lokalm useerne. Der m æ rkes også hos den lokale befolkning og de be
vilgende m yndigheder en voksende interesse for m useerne og deres arbejde.
Til bestyrelsen genvalgtes K nud Klem (fo rm and), Jørgen Paulscn og Hans
N eum ann sam t nyvalgtes P. F riis, Varde. Som suppleanter genvalgtes J. Dalgaard-K nudscn og Hakon Berg.

Dansk Historisk Fællesforenings årsm øde
i Randers den 25.-27. august 1961
De historiske sam funds sektionsmøde
F orm anden, lan d sark iv ar H vid tfeld t, bød velkommen og redegjorde for grundene
til at de to seksionsm øder nu afholdes sideløbende.
P unkt 1: H jem stavnsugen.
F orm anden fortalte hvorledes arrangem enterne var forløbet i landets forskellige
egne - altså først og frem m est i Jylland - og læste et referat af et møde, der var
afholdt i Rindum sogn. Det var styrelsens opfattelse, at forsøget burde gentages
i 1963, men i så fald skulle d er nedsæ ttes et udvalg, der bl.a. kunne arbejde med
at udbygge organisationsform erne. Man må sikre sig im od, at der in tet bliver
gjort, fordi en enkelt forening ikke kan klare opgaven. F orm anden ville derfor
gerne høre, hvilke erfarin g er man havde, og om man v ar interesseret i at fort
sætte arbejdet. Sognepræ st Tage Holm, Sønderjylland, sagde, at n å r hjem stavns
ugen var blevet en succes i Sønderjylland, skyldtes det en god tilrettelæggelse.
Man havde haft et godt sam arbejde med andre foreninger, bl.a. KFUM og K,
og havde herved fået kontakt med kredse man ellers ikke havde forbindelse
med. U dstillingerne havde vist sig at have stor betydning, navnlig n å r de var
arrang eret på skolerne, der så kunne udnytte dem i historieundervisningen.
Man ville i Sønderjylland gerne være med i en ny hjem stavnsuge, men helst i en
anden m åned på grund af afstem ningsfeslen. Det ville væ re særlig heldigt, om
m øderne kunne arrangeres i 1964. O verlæ rer W arthoe-Hansen, R anders fortalte,
at når d er ikke havde væ ret m øder i R anders amt, skyldtes det, at ingen i
styrelsen havde haft tid til arbejdet. Måske lå det også en smule udenfor sam
fundenes naturlige opgaver. M øderne var lettest at afholde, hvor der i forvejen
var et godt foreningsliv, men næste gang ville man i R anders prøve at gøre
nogle små forsøg. L ektor Balslev, Sorø, mente ligesom W arthoe-H ansen, at dette
arbejde ville kræve en stor indsats af styrelsen, som i forvejen var ophæ ngt
af andet arbejde. Han havde in stin k tiv t reageret imod form en. Man skulle være
varsom med at lægge sig fast på en linje med folkedans o.s.v., det var der ikke
folkeligt grundlag for på Sjælland. M useum sinspektør Linvald, K øbenhavn, for
talte, at man i Gentofte havde lavet forskellige m øder i vinterens løb, de hed
ikke hjem stavnsaftener, men havde samme sigte. D irektør Kaaber, Holbæk, u n 
derstregede, at der m åtte være et naturligt behov for hjem stavnsaftenerne. Man
m åtte ikke forfalde til kunstig p atina, historisk interesse skulle dyrkes på reali
stisk m åde. D irektør Fang, Roskilde, sluttede sig til udtalelserne fra Sorø og Hol
bæk. L an d sark iv ar Iversen, Sønderjylland, frem hæ vede sam fundenes form ål: at
vække h isto risk interesse. M edlemstallene v ar gennem gående for små, og i
denne henseende var hjem stavnsugen af stor betydning. Havde bestyrelsen ikke
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tid til at gøre dette arbejde, kunne man finde an dre; det havde man gjort i en
af de sønderjyske am tskredse. Mange kredse i Sønderjylland havde m eddelt, at
de selv ville tage tanken op igen, det havde nem lig bl.a. vist sig, at hjem stavns
aftenerne gav overskud. Netop i de kom m ende år vil det væ re vigtigt, at de
historiske sam fund er med i et folkeligt arbejde. F eb ru ar havde væ ret en meget
god m åned, hjem stavnsaftenerne syntes ikke at have skadet afstem ningsfesterne.
R edaktør Friis, Varde, sagde, at indtog vi lek to r Balslevs stilling, blev der af
m edlem m erne kun den h ård e kerne tilbage, og kernen havde tendens til al
skrum pe. Det var ingen skam at bruge de m idler, der passede til tiden; hjem 
stavnsaftener var måske m idlet i visse egne, og han blev i hvert fald ikke for
arget over folkedans. Man m åtte ikke væ re for videnskabelig, det vigtigste var
at vække den historiske sans. Idéen var ikke forfejlet, den kunne gentages med
m ellem rum , men m an m åtte have bedre kontakt med radio og TV. Form anden
konstaterede den ejendom m elige skillelinje, d er gik gennem D anm ark, øerne
contra Jylland. Man m åtte im id lertid ikke blot tage tingene som de var. Netop i
de egne, hvor interessen m anglede, var arb ejd et dobbelt nødvendigt. Kunstig
patina m åtte undgås, men det eksem pel d er havde væ ret nævnt, hvor m an havde
prøvet at gøre fortiden levende, v ar jo y d erst realistisk. H jem stavnsugen gav
m ulighed for at vække, det v ar ganske vist en stor opgave, men Iversen havde
sagt det rette: kunne man ikke selv påtage sig arbejdet, m åtte m an finde andre.
U dførelsen måtte ikke afhænge af en enkelt m and eller styrelse. D er var åben
bart delte m eninger om man b u rd e fortsæ tte, sagen m åtte derfo r forelægges
repræ sentantm ødet, da den også havde interesse for andre. F ø rstelæ rer H. K.
K ristensen, Lunde, erklæ rede, at i Ribe am t ville m an fortsæ tte, uanset om DHF
opfordrede til det eller ej. D ertil havde det væ ret for stor en succes, og arbejdet
havde h eller ikke væ ret så uoverkom m eligt for styrelsen, da m an i høj grad
havde fået sat an d re i sving. D irektør Kaaber u n derstregede betydningen af godt
tilrettelagte udstillin g er og foredrag. Det havde man h aft en del af i Holbæk
amt, det interesserede, og det v ar realistisk. Lektor M ichelsen, Præ stø, fortalte,
at sam fundet h id til ikke havde h aft sognerepræ sentanter. Det var m an im idler
tid ved at få nu. Dette ap p arat vil m an gerne udnytte, således at m an i 1963 ville
gøre forsøg på at arrangere hjem stavnsaftener. D irektør Paulsen, F rederiksborg,
havde gode erfarin g er for, at blev d er arran g eret noget, kom folk også. I F red e
riksborg amt v ar m an kom m et for sent i gang i vinter, men m an var positivt
indstillet overfor tanken om hjem stavnsugen. L ektor C hristiansen, Roskilde,
mente, at man på Sjælland måske burde foretræ kke film og udstillinger. Det var
svæ rt at få folk til at påtage sig arbejdet, h v o rfo r han m ente, at hjem stavnsugen
måske ikke burde væ re landsom fattende. Det v ar ikke fordi viljen m anglede på
øerne, men man skulle m åske finde an d re form er. O verbibliotekar Hoick,
Assens, frem hævede, at på Fyn løstes opgaven på en anden m åde. Man havde
hjem stavnsforeninger og hjem stavnsgården, hvortil m ange m øder henlagdes.
Form anden svarede, at det v ar fo rtrin lig t med en hjem stavnsgård, men det var
af største betydning, at arrangem entet om fattede de enkelte sogne og behand
lede deres historie. Form en for aftenerne var ikke afgørende, udstillinger og
film v a r fortrinlige m idler, det væsentligste var, at arbejdet blev gjort. Han tak
kede for de sidste udtalelser, diskussionen pegede nu mod, at tanken skulle
tages op igen.
P unkt 2: Sam arbejde m ellem de historiske institu tioner og foreninger.
Form anden næ vnte de mange m uligheder, d er ligger i et sam arbejde mellem
sam fund, m useer og egnshistoriske arkiver og spurgte rep ræ sen tan tern e hvor-
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ledes sam arbejdet v ar organiseret ru n d t om, og om det var muligt at nå længere.
F ørstelæ rer H. K. K ristensen næ vnte at i Ribe am t var alle am tets m useer re p ræ 
senteret i sam fundets ledelse. R egistrator B jørn Fabricius, Søllerød, om talte
H istorisk Fæ llesråd i K øbenhavn, som v irk er godt og som sikkert kunne tjene
som forbillede. M useum sbestyrer P. Christensen, T ry, og d irektør Fang, kunne
begge berette om et snæ vert sam arbejde, m ens lan d sa rk iv a r luersen næ vnte at
m an sikkert kunne nå læ ngere m.h.t. ren t prak tiske ting, som for eksempel
fælles indkøb af m o n trer til udstillinger o.s.v. F orm anden tilføjede at aftenhøj
skolen v ar et om råde, hvor det v ar n aturligt at m an virkede sammen, og opfat
tede iøvrigt de frem førte bem æ rkninger som en p rin c ip ie l tilslutning.
P unkt 3: H vad kan der gøres fo r at skaffe sam fundene øget tilslutning.
Form anden redegjorde for den tilbagegang d e r er sket i det sam lede m edlem s
tal. Det synes dog at være m uligt at vække interessen, for i nogle sam fund er
m edlem stallet stigende. A nsvaret for tilbagegangen er styrelsens, men kan ud
viklingen æ ndres? D irektør Fang v ar m isundelig på jyderne. I K øbenhavns amt
var der kun interesse for sam fundet i Roskilde og omegn, og så var Roskilde
endda ved at blive præ get af tilflyttede københavnere, d e r var ligeglade med
egnen. Af den grund v ar det um uligt at arran g ere for eksem pel cn hjem stavns
uge. O verlæ rer H en rik Møller, Ålborg, sagde, at også i Ålborg amt gik m edlem s
tallet tilbage, tilgangen af unge v ar for lille. Det v ar navnlig vigtigt, at der blev
et arbejde ud af hjem stavnen, og nu ville han også prøve at puste liv i hjem 
stavnsugen. M useum sbestyrer P, C hristensen hævdede, at i H jørring amt var
stagnationen u d try k for et generationsskifte, ikke for en m anglende tilgang. F or
stor en tilgang ville h eller ikke væ re holdbar. Også d irek tø r Kaaber næ vnte et
eksempel på, at en tilsyneladende tilbagegang skyldtes ganske specielle forhold.
Han u nderstregede h vor vigtigt det var at lave virkeligt gode arrangem enter,
der kunne tiltræ kke nye m edlem m er. Det v ar også vigtigt at få omtale i pressen.
R egistrator Fabricius v ar ikke n æ r så pessim istisk som direk tø r Fang. I Sølle
rød havde m an 300 m edlem m er, direkte agitation gav gode resultater, og både
de unge og tilflytterne v ar stæ rkt interesserede. M useum sbestyrer P. C hristensen
fortalte, at man tidligere havde udgivet so gnchistorier som tillæg til Årbogen,
uden at sognebørnene dog m eldte sig ind af den grund. Da Hallund-bogen blev
udgivet, rettede m an derim od henvendelse til hvert hjem i sognet, et p a r h u n 
drede bestilte bogen, og adskillige af denne flok m eldte sig ind i sam fundet.
L andsark iv ar Iversen frem førte en række an d re hverv em eto d er: udflugter for
m edlem m er med husstand, mange m øder, aftenhøjskolekurser og hvervetryk
sager. I Sønderjylland h a r tillidsm æ ndene dog skaffet de fleste m edlem m er, og
kun 25 % af de nye faldt fra; på 7 år v ar tallet steget med ca. 700. En hverve
kam pagne m åtte godt koste 1 års kontingent af de nytilm eldte. Også årbogen
var af meget stor betydning. F ø rstelæ rer Bendsen, L olland-Falster, u n d e rstre 
gede også årbogens betydning. I hans sam fund havde m an ikke holdt hjem 
stavnsuge, da m an havde god gang i aftenhøjskolearbejdet. Han var bange for,
at nyhvervede m edlem m er h u rtig t m eldte sig ud igen, men m ente iøvrigt, at
m an godt kunne være arbejdet bekendt. L ensbaron B erner Schilden Holsten,
Fyn, tilføjede, at m an heller ikke på Fyn havde haft tid eller k ræ fter til at lave
hjem stavnsaftener, men dette arbejde var betydningsfuldt. Lektor Christiansen,
Roskilde, næ vnte betydningen af sam arbejdet med skolerne, isæ r den nye skole
lov gav gode m uligheder. A ftenhøjskolen v ar væsentlig, og det var vigtigt at
have forbindelse med bibliotekerne, m useerne og med pressen. Det afgørende
var ikke et stort m edlem stal, men at arbejdet blev gjort rigtigt. F orm anden var
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glad for disse udtalelser og understregede væ rdien af godt tilrettelagt arrange
m enter, af aftenhøjskolen og af en tillidsm andsorganisation. De fleste m enne
sker skal have et puf for at m elde sig in d i foreninger, og det er vores opgave
at give dette puf. F orholdet til skolen er væ sentligt, m an må have m ere forbin
delse med h isto rielæ rern e ved sem inarierne. Årbogen er sam fundenes hoved
opgave, men det er et spørgsm ål om vi går den rigtige vej på dette om råde.
Dette problem vil iøvrigt blive rejst u n d e r lørdagens drøftelse. F ørstelæ rer
B endsen tilføjede, at m an på L olland-Falster uddelte årbøger på skolerne som
flidspræ m ier, og reg istrato r Fabricius nævnte at ungdom m en var meget interes
seret i historie, det m æ rkedes bl.a. på Rigsarkivets læsesal.
Der var derefter ikke flere, d er ønskede ordet, og m ødet kunne sluttes.

Repræsentan tskabsmødet
R epræ sentantskabsm ødet blev afholdt lørdag d. 26. august kl. 9 i H elligånds
huset. Følgende fo reninger og in stitu tio n er v ar rep ræ sen teret: de historiske
sam fund og foreninger for Als og Sundeved, F rederiksborg amt, Fyns stift, H er
lev, H jørring amt, K øbenhavns amt, Lolland-Falster, Præ stø amt, R anders amt,
Ribe amt, Ringkøbing amt, Sorø amt, Søllerød, Sønderjylland, Vejle amt, Viborg
amt, Østjysk H jem stavnsforening, Ålborg amt, Århus stift, L andsforeningen for
H jcm stavnskultur, Skovhistorisk Selskab og Dansk K ulturhistorisk Museums
forening. D esuden Rigsarkivet, landsarkiverne for Fyn, N ørrejylland, Sjælland
og Sønderjylland, K øbenhavns Stadsarkiv, M atrikeldirektoratet og Det danske
Sprog- og L itteraturselskab. De by- og egnhistoriske arkiver for Esbjerg, F å
borg, H aderslev, Herlev, H orsens, K alundborg, M iddelfart, Odder, Viborg og
Åbenrå samt 38 m useer af dem, der havde væ ret rep ræ senteret ved Museums
foreningens årsm øde.
F orm anden, lan d sark iv ar Johan H vid tfeld t bød velkommen og sagde derefter:
»Hvert år m ejer døden sin høst. En af dem, der i dette år er gået bort, var m u
seum sforstander H. P. Hansen, H erning, han var med endnu sidste år i Odense,
trods det at han længe havde m åttet kæmpe med h å rd sygdom. Da han fyldte
70 år, blev der skrevet festskrift til ham, han var æ resdoktor ved Århus U ni
versitet. Få ikke-akadem ikere er blevet h æ d ret som han, og med rette. Hans livs
gerning var H erning Museum, som han vel ikke h a r grundlagt, men som han
har gjort til et af de bedste, væ rdifuldeste i landet, med sam linger, h e ru n d er
også billeder, af fordum s arbejdsform , som gør det enestående. H. P. Hansen
var jyde, til den inderste marv af hvert ben i sin krop, ingen kendte vel jyderne
som han, og gennem sine mange bøger om arbejdsform er, om banden og kloge
folk, om natm æ nd og kæ ltringer, h a r han ikke bare gjort en forskningsm æ ssig
indsats af rang, men h a r også væ ret med til at redde historiske m inder i et
omfang, som vel kun få. Vi vil ikke bare i erin d rin g en bevare m indet om for
skeren og m useum sm anden H. P. H ansen, om det store m enneske, en fortæ ller,
i hvem der var en uudtøm m elig viden om fortidens m ennesker, m en i hvis
sind hum oren v ar som en kilde, der altid sprang.
Læge E. Toft i V estervig v ar i en del år form and for H istorisk Sam fund for
Thy og V. Han h erred . Han var en n æ r ven af afdøde amtslæge K jær i Viborg,
der stam m ede fra Thy, og måske v ar det dette venskab og så egnen selv, V ester
vig med dets betagende m inder, som var kilden til hans dybe og varm e histo
riske interesse, og hans egen forskning, som resulterede i forskellige væ rdifulde
arbejder, bl.a. om Liden K irsten. Det er ikke så længe siden, jeg havde et møde,
hvor læge Toft v ar med. T rods det han ikke v ar en ung m and, 84 år, var der
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hos ham cn stæ rk iver efter at virke i h isto rien s tjeneste, en interesse for at
finde nye veje i dette arbejde.
A rkitekt C. J. Tidem and-D ahl i Præ stø havde igenenm en meget lang å r
række væ ret form and for H istorisk Sam fund for Præ stø amt. Med meget stor
interesse gik han op i dette arbejde, han blev aldrig træ t i at virke for sam fund
og årbog, alle, der h a r deltaget i årsm øderne, vil have kendt hans lille tætte
skikkelse, h ø rt hans mange og væ rdifulde bid rag til diskussionen, der altid
afspejlede hans store optagethed af de em ner, der kom os ved, hans lange er
faring om spørgsm ål, som vi alle tum ler med.
Vi vil savne disse m ænd.«
Forsam lingen æ rede de afdødes m inde ved at rejse sig.
Da det i år var 25 år siden dr. Roar S ko vm a nd blev indvalgt i styrelsen,
benyttede form anden lejligheden til at takke dr. Skovm and for et stort arbejde
og et godt sam arbejde gennem årene.
E fter at rek to r Christensen, H erning, var blevet valgt til dirigent, gav han
ordet til form anden for at aflægge beretn in g for 1960/61.
B eretning fo r året 1960/61.
Det forløbne år h a r væ ret forholdsvis roligt. D er h ar indenfor styrelsen væ ret
enighed om, at vi i øjeblikket ikke skal tage nye opgaver op, med m indre disse
træ nger sig på eller skal løses. Det skyldes ikke, at vi ikke h a r lyst hertil, eller
at vi ikke h a r ideer, som vi gerne så gjort til virkelighed. Men arbejdspresset
er i de senere år blevet øget betydeligt, det er begræ nset, hvad den enkelte kan
overkomme, og derfo r er det nødvendigt, at vi først og frem m est løser de p ro 
blem er, vi er igang med. Vi så gerne, at D H F’s virkeom råde var meget større,
end tilfæ ldet er, men det står os klart, at det vil m edføre en æ ndring af arbejds
form en. En sådan vil med tiden blive nødvendig, styrelsen h a r gjort sig forskel
lige tan k er herom , og en dag lykkes det måske at finde cn vej frem.
Som sædvanlig h a r der i det forløbne år væ ret en m indre frem gang i m ed
lemstallet, således at der nu er 31 am tssam fund m.m., 107 m useer, 61 arkiver,
biblioteker m.m. samt 23 by- og am tsråd.
De nye m edlem m er som jeg h a r den glæde at byde velkommen, er:
U niversitetets In stitu t for europæ isk Folkelivsforskning.
Dansk H istorielæ rerforening,
W illem oesgårdens M indestuer, Assens,
F u r Museum,
Skovhistorisk Selskab,
Sæby byhistoriske Arkiv.
D.H.Fs styrelse.
Styrelsen h a r k o nstitueret sig således: statskonsulent, dr. R oar Skovm and: næ st
form and, ark iv ar K nud P range: sekretæ r, førstelæ rer H. K. K riste n se n : kas
serer, m useum sinspektør Niels O xenvad: red ak tø r af F o rtid og N utid. R edak
tionsudvalget for dette består iøvrigt af: m useum sdirektør Knud Klem, profes
sor, dr. Kr. Hald og form anden.
D.H.F.s adm inistration.
Vi h a r nu samlet hele ekspeditionen af F o rtid og N utid og af foreningens
sk rifter i Viborg. Vi h a r haft y d erst dygtige henviste m edarbejdere, og en
væ sentlig del af cirk u læ rer og skrivelser m.m. kan nu duplikeres af denne.
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E fter at visse begyndelsesvanskeligheder er overvundet, betyder det en lettelse
i arbejdet, og vi sp a re r en del på denne konto. Den daglige rengskabsførelse
er i det forløbne å r u d fø rt af fru Rigm or N icolaisen, Viborg, u n d e r kassererens
tilsyn. F ra 1. septem ber vil vi forsøgsvis lade den henviste overtage dette a r
bejde, hvilket vil betyde en yderligere rationalisering.
Statstilskuddet til am tssam fundene og til DHF.
T ilskuddet h a r i år væ ret det samme som siste år, og på sam fundenes vegne
takker vi U ndervisn in g sm in isteriet for denne hjæ lp til arbejdet. Det skal ikke
være nogen hem m elighed, at vi havde håbet på en forhøjelse, der var også et lille
glimt af håb, men det brast. Disse tilskud b etyder jo meget for sam fundenes
økonomi, som vil blive h å rd t an sp æ n d t i de kom m ende år, forårets lønforhøjel
ser vil betyde en ikke ringe stigning i trykkeudgifterne. Vi håber, at m an på
rette sted vil forstå, hvilke vanskeligheder dette m edfører for alle landets
kulturelle og videnskabelige tid ssk rifter.
Det kan nævnes, at af de 19 sam fund - H istorisk Sam fund for Sønderjylland
er udenfor, da det h a r en sæ rlig bevilling - h a r 7 over 1.000 m edlem m er, og
disses tilskud v a rie re r fra 2.035 til 1.535 kr. Det m indste sam fund, på 368 m ed
lemmer, h a r fået 1.100 kr. Det sam lede m edlem stal var 16.775, desvæ rre en
m indre tilbagegang, og foruden grundbeløbet på 850 kr. fik m an 0,68 øre pr.
medlem.
DHFs tilskud fra staten er u æ n d ret fra sidste år, også h erfo r b rin g er jeg
U ndervisn in g sm in isteriet vor bedste tak.
H istorisk hjem stavnsuge.
På øerne er der desvæ rre kun ganske enkelte steder arran g eret m øder i hjem 
stavnsugen. T anken er slået ganske anderledes an i Jylland, isæ r i Sønderjyl
land, h vor der h a r væ ret afholdt 65 m øder m ed ialt 9.150 deltagere (gennem 
snitlig 140 pr. m øde) og a rran g eret 31 velbesøgte udstillinger. Også i andre
jyske am ter h a r d er væ ret m øder - i Ribe amt således 17, de fleste i fo r
bindelse m ed u d stillinger. F ra alle de steder, hvor forsøget er blevet gjort, mel
des der om meget sto rt frem m øde, og vi h a r fra flere sid er fået o p fordring til
at lave en ny hjem stavnsuge i v in teren 1962/63.
A ftenhøjskolen.
Vi h a r tidligere u d sen d t en vejledning herom . Da der nu foreligger visse nye
bestem m elser, som bl.a. gør det m uligt at oprette særlige foredragsræ kker, h ar
vi anset det for rigtigst at udarb ejd e en ny vejledning, noget fyldigere og m ere
overskuelig end den tidligere. E rfarin g en fra forskellige am ter viser, at et a r
bejde in d en fo r aftenhøjskolen kan blive til gavn for h isto risk virke og interesse,
og det er vort håb, at mange m useer, sam fund og arkiver - alene eller i sam 
arbejde - vil gøre en indsats for at få o p rettet aftenhøjskoler, i byer og i sogne.
Kursus fo r lærere i aftenhøjskolen.
Til begyndelsen af august i år v ar der planlagt et nyt kursus med forholdet
mellem land og by i det sidste årh u n d red e som emne. Program var udarbejdet.
Im id lertid viste det sig, at D ansk h isto rielæ rerfo ren in g på samme tid ville af
holde et kursus for sine m edlem m er, dette kunne ikke æ ndres, og som for
holdene lå, anså vi det for rim eligt ikke at holde noget kursus i år. Et sådant
vil derim od finde sted i 1962 på Søhus ved Odense i dagene 2.-5. august med
ovennæ vnte emne. D er føres iøvrigt forh an d lin g er med H istorielæ rerforeningen
om en vis sam ordning af kursusvirksom heden.
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D.H.F.s ko n sulentvirksom hed.
I perioden august 1960 til juli 1961 er der kommet 54 henvendelser. Tallet er
noget lavere end det foregående år, men spørgsm ålene h a r til gengæld væ ret
langt m ere tidkræ vende, der h a r navnlig væ ret mange m anuskripter at gennem 
læse og bedøm m e. Den treårige bevilling fra tipsfonden er blevet fornyet for
en ny periode, og vi b rin g er U ndervisningsm inisteriet vor bedste tak herfor.
Når perioden er udløbet, er det tanken at søge om en fast bevilling til konsulent
virksom heden. Vi vil gerne gøre opm ærksom på, at konsulenten også kan bistå
årbogsredaktionerne med gennem arbejdelse af indsendte m anuskripter.
Forholdet til D anm arks Radio.
Som det vil erindres, blev der sidste år ført en indgående diskussion om et af
styrelsen frem sat forslag om faste, lokale udvalg, som skulle sam arbejde med
lokalradioens program chefer. D er var im id lertid ikke stem ning for dette for
slag. Dette er blevet m eddelt de enkelte program chefer, som sam tidig h ar fået
oplysning om navnene på de enkelte in stitu tio n ers og foreningers form æ nd.
Sam tidig h a r vi bedt vore m edlem m er om selv at tage et initiativ overfor lokal
radioen.
På et af D anm arks Radio afholdt møde med rep ræ sen tan ter for større for
eninger og in stitu tio n er, var DHF rep ræ sen teret ved lan d sark iv ar P. Kr. Iversen.
Der blev ført en v æ rdifuld diskussion, og også problem er i relation til radioen
og hjem stavnen blev berørt.
H istorisk fredning.
Som det vil erindres, blev der på sektionsm øde og årsm øde sidste år ført en
temmelig lang diskussion om denne sag. Spørgsm ålet h a r derefter væ ret in d 
gående drøftet in d en fo r styrelsen, udkast til cirkulæ re er for nogen tid siden
sendt til form anden for N aturfredningsforeningen, professor, dr. Spärck. Så
snart vi h ø rer fra ham , vil cirkulæ ret kunne udsendes, forsåvidt ikke nye for
handlin g er bliver nødvendige. C irkulæ ret følger de retningslinier, som blev
skitseret sidste år.
B eretning om arbejdet i de historiske foreninger og lokalhistoriske arkiver.
Ligesom sidste år h a r vi i foråret u dsendt en duplikeret beretning om m ed
lem m ernes virksom hed. Den bygger på oplysninger fra de enkelte sam fund og
er dels opstillet i en statitisk oversigt, dels form et som en m ere alm indelig
beretning. Det vil væ re af stor væ rdi for os. om de m odtagne beretninger var
så gennem arbejdede, at de vil kunne bruges som trykm anuskript. D esværre
kniber det nu og da med at få b eretningerne i nogenlunde rim elig tid, ja, der
er tilfæ lde, hvor vi ikke kan fravriste de pågæ ldende nogen beretning. Tænk
venligst på DHFs m edarbejdere, n år de får vor henvendelse.
Fradragsberettigede gaver.
På sidste årsm øde blev det nævnt, at der også var m ulighed for, at foreninger
med m ere lokalt virkeom råde kunne få ret til at modtage gaver, som kunne fra
drages i skat. Vi lovede at undersøge spørgsm ålet næ rm ere, og vi h a r u n d e r
hånden forhørt os i F inansm in isteriet, hvorledes man stiller sig til sagen. F uld
mægtig Aabo, U n d ervisningsm inisteriet, h a r ydet os en god hjælp i denne sag,
og det kan fastslås, at foreninger m.m., der v irk er in d en fo r et forholdsvis be
græ nset om råde, i alm indelighed ikke vil kunne blive godkendt som berettiget
til at modtage gaver, der kan fradrages. D erim od vil DHF, M useumsforeningen
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og Sam m enslutningen af lokalhistoriske arkiver, der alle har denne godken
delse, kunne m odtage gaverne på de lokale foreningers vegne, de k v itterer der
for og videresen d er dem til rette vedkom m ende. Her er ikke tale om at omgå
loven, frem gangsm åden er fuldstæ ndig legal.
Fortid og N utid.
I am tsårbøgerne m.m. h a r væ ret indlagt godt 20.000 bestillingskort på Fortid
og Nutid. Resultatet var sæ rdeles fint. T rods prisforhøjelsen tegnede ca. 140
nye ab onnenter sig, således det samlede antal nu er ca. 470. Forhøjelsen af
abonnem entsprisen synes ikke at have bevirket nogen fragang af holdere.
På grund af særlige forhold - ikke m indst de næsten håbløse vanskeligheder,
trykkeriern e står overfor - er forårshæ ftet af F ortid og N utid blevet forsinket.
Vi håber, at andet hæfte vil foreligge rettidigt. Vi kan i år kun udsende 8 eller
10 ark, også vi m æ rker den store stigning i try k p risern e, og spørgsm ålet om en
forhøjelse af abonnem entsprisen kan h u rtigt blive aktuel på ny. Vi er jo alle
nød til at følge med i prisstigningen, ellers ødelægger vi vor økonomi eller
tvinges til at reducere vort arktal.
Fortegnelse over danske historikere.
Der er nu udsendt et spørgeskem a til alle, der skal optages i værket, efter at
de sidste tvivlsspørgsm ål h ar væ ret forelagt styrelsens enkelte m edlem m er.
Cirka 550 p ersoner h ar svaret, og resten er blevet rykket en, som regel flere
gange. Næsten hele m aterialet er redaktionelt behandlet og for en stor dels
vedkom m ende renskrevet. Såsnart DHFs henviste m edhjæ lper får renskrevet
det resterende m anuskript, vil der kunne indhentes tilbud fra et par trykkerier.
Med de foreliggende m idler og med den beregnede salgsindtæ gt vil værket
form entlig kunne hvile i sig selv.
Bøger om historiske hjæ lpediscipliner.
Sidst på året vil DHF udsende de første to hind af en længere række. Det bliver
H erluf N ielsens bog om kronologi og Knud Pranges om heraldik. F orfatterne
h a r afleveret deres m anuskripter, og opsæ tningen forventes at begynde i sep
tem ber. Der vil forhåbentlig også kunne udsendes to bind i 1962. R edaktions
udvalget for denne række b estår af professor Steensberg, m uscum skonsulent
H alkjær K ristensen og sekretæ ren. Styrelsen h a r vedtaget at anm ode cand. mag.
H erluf N ielsen om at overtage hvervet som red aktionssekretæ r for rækken, og
han h a r indvilget heri.
Bauers evighedskalender.
F ra U n d ervisningsm inisteriet h ar vi af tipsm idlerne fået et tilskud på 1.580 kr.
til denne nyudgave, og jeg b rin g er M inisteriet vor bedste tak herfor. Der h ar
været forskellige drøftelser med et forlag herom . Dette ønskede selv at udgive
værket, men u n d er hensyn til, at vi en del år h ar arbejdet med denne tanke,
var man dog villig til at opgive planerne, men stillede som betingelse, at vi u d 
gav bogen i sin helhed, ikke som vi havde tæ nkt os kun tavler og fortegnelser
over helgendagc. Det er ubehageligt at forhandle un d er pres, men vi h a r dog
anset det for nødvendigt at udsende en uforkortet udgave. T rykkeriet h ar fået
besked om at tage fat på arbejdet.
K ortvæ rk over am tsinddelingen.
Amanuensis, cand. mag. Cecil Lebahn h ar udarbejdet velegnede kortskitser.
Disse skal im idlertid tegnes rent, før man kan have et virkeligt overblik over,
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hvor mange kort der vil blive tale om, og derm ed over hvor dyr publikationen
bliver. D enne rentegning kan forhåbentlig foregå inden længe.
Log om h isto risk m etode og kild ekritik.
G ym nasielærer Georg Hansen, Hong, h ar u darbejdet en sådan bog, der særlig
tager sigte på gym nasier, sem in arier samt på lokalhistorikere, og h ar fore
spurgt DHF, om vi eventuelt ville udgive den. Et nedsat udvalg, bestående af
professor Kjeld W inding, professor Steensberg og form anden, h a r derefter
gennem gået m anuskriptet, og efter dets indstilling h a r styrelsen vedtaget at
udgive den lille bog. Det er endnu ikke afgjort, om den skal ind i ræ kken af
bøger om historiske h jæ lpediscipliner. M anuskriptet vil form odentlig være try k 
fæ rdigt i løbet af ganske kort tid.
Udvalget til registrering af m a n uskripter og arkivalier.
På grundlag af sam lingernes besvarelser u d arb ejd er udvalgets sekretæ r, biblio
tekar A nker Olsen, de enkelte artik ler til føreren. D esværre har den meget tid 
kræ vende redaktion m åttet indstilles i et p a r længere perioder, fordi Anker
Olsen ikke blot h a r væ ret stæ rkt hundet af sine tjenstlige forpligtelser, men også
væ ret hæm m et af langvarig sygdom i sin næ rm este familie. Takket væ re at han
har fået bevilget orlov fra bibliotekstjenesten i august og septem ber, skrider u d 
arbejdelsen nu im idlertid godt fra hånden. D erfor n æ rer udvalget de bedste
forhåbninger om, at m anuskriptet kan være fæ rdigt i ret næ r frem tid. D erefter
vil de enkelte sam linger få artik lern e til supplering og gennem syn, for at føre
ren kan blive så pålidelig som vel muligt.
Udvalget h ar haft den glæde at m odtage to meget kærkom ne tilskud, nemlig
1.000 kr. fra overretssagfører L. Zeuthens M indelegat og 3.450 kr. af tipsm id
lerne, som vi b rin g er legatbestyrelsen og U n d ervisningsm inisteriet en hjertelig
tak for. Vi håb er også, at der kan skaffes m idler til udgivelsen af føreren, som
som vil blive et y derst væ rdifuldt hjæ lpem iddel for danske historikere til at
opspore de store m æ ngder af kildem ateriale, der findes i over 200 sam linger.
Landsudvalget for indsam ling af gamle fotografier.
Udvalget h ar i årets løb afholdt et forretningsudvalgsm øde og et alm indeligt u d 
valgsmøde. Til m edlem af forretningsudvalget er udpeget overinspektør Holger
Rasmussen i stedet for afdøde in spektør V iktor H erm ansen. Man h a r isæ r drøftet
nye udstillinger, h eru n d er også tanken om en vandreudstilling i forbindelse
med h u n d re d å re t for krigen 1864. Man h a r vedtaget at udarbejde en p ro p a
gandapræ get vejledning, som skulle trykkes i et stort oplag og udsendes til så
vid en kreds som muligt.
Forskelligt.
Sidste år blev det på årsm ødet nævnt, om der ikke med hensyn til nyudgaven
af W ibergs præ stehistorie var m ulighed for et sam arbejde mellem redaktør
Engelstoft og p astor Dahl. Jeg havde senere kontakt med dem begge og kunne
konstatere, at der var interesse for et sam arbejde. Ved redaktør Engelstofts
død er der jo skabt en ny situation. Jeg håber, at det alligevel vil blive muligt
at få et sam arbejde mellem præ steh isto rien s redaktion og pastor Dahl. Vort
kartotek over h isto risk interesserede er forlæ ngst fæ rdigt, og m eddelelse herom
er udsendt. I henhold til drøftelsen sidste år h a r vi henstillet til sam fundene
ikke at lade indenlandske hytteeksem plarer indgå i bibliotekerne. Meddelelse
herom blev endvidere givet til bibliotekerne. Der er udsendt cirkulæ re an-
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gående regler for indlæggelse af Iryksager i årbøger in.m. R osenkilde og Baggers
forlag h a r rettet henvendelse til DHF angående sam arbejde i forbindelse med
nyoptryk af Biblioteca Danica, og et sådant er blevet etableret. Det betyder,
at m edlem m er i vore foreninger m.m. kan få væ rket til en betydelig reduceret
pris.
I tilk n y tn in g til beretningen m eddelte form anden at på listen over de for
eninger, der kunne modtage fradragsberettigede gaver, var også optaget en
række lokale foreninger. Disse kan altså godt søge om godkendelse foruden
at de kan m odtage eventuelle gaver via M useum sforeningen og Fæ llesforenin
gen.
Med hensyn til hjem slavnsugen havde der på sektionsm ødet vist sig en del
betæ nkelighed fra rep ræ sen tan tern e for den østlige del af landet. D iskussionen
havde dog peget mod en fortsæ ttelse af arbejdet, så dersom styrelsen fik be
m yndigelse dertil, ville den nedsæ tte et udvalg til at arbejde videre med sagen.
Form anden bad om udtalelser fra forsam lingen.
M useum sdirektør K nud Klem, Kronborg, sagde at sagen havde væ ret drøftet
på M useum sforeningens møde. Museerne var stæ rkt interesseret i tanken og
kunne anbefale en fortsæ ttelse af arbejdet.
D irigenten efterlyste redegørelser for forløbet af hjem stavnsaftenerne, og så
danne om taler blev givet af sognepræ st Tage Holm, Sønderjylland, landsarkivar
Iversen, Sønderjylland, førstelæ rer H. K. K ristensen, Ribe amt, snedkerm ester
Niels Thom sen, Esbjerg, overlæ rer Arne Megling, Tikøb, og landsretssagfører
Miang, Als. Disse redegørelser slutter sig ret nøje til, hvad der tidligere var
frem ført på sam fundenes sektionsm øde. Alle talerne understregede det vigtige
og rigtige i tanken. Det blev fra en enkelt side nævnt, at det var for tidligt at
arrangere en ny hjem stavnsuge i 1963, det ville være bedre i 1964 eller 1965.
Da der ikke blev rejst indven d in g er mod en fortsæ ttelse af arbejdet, kunne
form anden konkludere, at styrelsen var bem yndiget til at nedsæ tte et udvalg.
D erefter godkendtes beretningen.
Kassereren aflagde regnskabet og forelagde budgettet for 1961/62.
F ørstelæ rer Bendsen, Lolland-Falstcr, spurgte, hvad beskæ ftigelsesarbejde
var, og form anden redegjorde for dette arbejde og understregede, at m useer
og byhistoriske arkiver herigennem havde en m ulighed for at få en god hjælp
i arbejdet.
M useum sdirektør Jørgen Paulsen, F rederiksborg, bem æ rkede, at mens Fæ lles
foreningen havde haft et stort underskud på sidste årsm øde, havde Museums
foreningen haft overskud. Kassereren forklarede grundene hertil, bl.a. de store
udgifter ved dette møde (dyre foredragsholdere etc.) ligesom de to foreninger
ikke havde opstillet årsm øderegnskabet på samme måde. Form anden tilføjede,
at der v ar et problem med fordelingen af udgifterne mellem de to foreninger,
men dette ville blive drøftet styrelserne imellem. M useum sdirektør K nud Klem
tilsluttede sig dette. D erefter blev regnskab og budget godkendt.
Fastsættelse af kontingent. Form anden foreslog at satserne godkendtes uden
æ ndrin g er, hvilket skete.
Valg. Form anden, K ristian Hald, P eter Kr. Iversen og H. K. K ristensen blev
genvalgt. Også de to revisorer, B. Calov og Olav C hristensen genvalgtes.
E ventuelt. Til de følgende årsm øder kom der in v itatio n er fra Ålborg og Vi
borg (1963) og fra F rederiksborg amt (1964). S tørsteparten af forsam lingen
syntes in teresseret i at m ødet 1962 holdes i København. På efterm iddagens
møde frem kom en invitation fra Næstved, hvad forsam lingen straks tilsluttede
sig.
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M useum sdirektør Jørgen. Paulsen rejste spørgsm ålet om årsm ødernes længde
og form. Han m ente, at man med 4 dage v ar ved at nå græ nsen, og at Fælles
foreningens møde let blev en gentagelse af M useum sforeningens og de særlige
sektionsm øder. De to m øder burde holdes på en dag. F orm anden ville gerne
overveje forslaget, og m useum sdirektør K nud Klem m ente at M useum sforenin
gens m øde eventuelt kunne holdes sideløbende med de to sektionsm øder. Mu
seum sdirektør R iism øller, Ålborg, foreslog at også M useum sforeningens for
m andsberetning blev duplikeret. M useumsleder P. Christensen, T ry, indvendte,
at der var mange, der rep ræ sen tered e både sam fund og museer, hvortil arkivar
F inn H. Lauridsen, Århus svarede, at hver institution m åtte sende sin re p ræ 
sentant. S tationsforstander Kaster, Odder, foreslog, at sektionsm øderne holdtes
fredag aften, M useum sforeningens møde lørdag form iddag og Fæ llesforeningens
lørdag efterm iddag, man kunne så stryge foredragene, og m useum sdirektør
Jørgen Paulsen tilføjede, at m øderne var væ rdifulde, men arrangem entet ville
vinde ved at være m ere samlet.
Form anden kunne derefter slutte m ødet kl. 11.30 med en tak til dirigenten.
Om efterm iddagen afholdtes i H elligåndshuset en diskussion, hvor man
drøftede D ansk h isto risk arbejde. Har vi rim elige arbejdsvilkår og u d n ytter vi
dem rigtigt? In d led er var arkivar, mag. art. K nud Prange, Viborg. E fter in d 
ledningen fulgte en lang og interessant debat med om trent en snes indlæg.
D røftelserne førte frem til et forslag fra form anden om, at DHF nedsatte et
udvalg med rep ræ sen tan ter fra en vid kreds af h istorikere. Udvalget skal gen
nem drøfte og arbejde videre med de problem er, der var blevet frem draget i
efterm iddagens løb. Senere på efterm iddagen afholdtes sam m esteds et fælles
møde med Dansk kulturhistorisk M useumsforening, hvor redaktør, arkitekt Elna
Møller, N ationalm useet, holdt foredrag med lysbilleder om Den m iddelalderlige
kirke som byggeplads.
Lørdag aften holdtes festm iddag på Hotel R anders, hvor der bl.a. blev talt
af kontorchef v. Sprecklcsen, R anders, kontorchef Gimsing, U ndervisningsm ini
steriet, borgm ester Thingholm , R anders, dr. S kovm and og form anden.
Søndag d. 27. august var der ekskursion ud i R anders-egnen. Man besøgte om
form iddagen ru in ern e af det gamle Fussingø, Ålum kirke og vikingeborgen F y r
kat ved Hobro. Frokosten blev indtaget på Skovpavillonen i M ariager, hvor
efter dom m er Fog og fru Else Fog viste om i M ariager kirke og kloster. T urens
sidste mål v ar Støvringgård kloster, hvis h isto rie blev fortalt af prio rin d e, frk.
Doris W arm ing. M ødedeltagerne fik lejlighed til at bese klostret fra kæ lder til
kvist og var tilsidst p rio rin d en s og klosterdam ernes gæster ved en forfriskning.

Sam m enslutningen af lokalhistoriske arkiver
har i tilslutning til Dansk historisk Fæ llesforenings årsm øde i R anders afholdt
et møde fredag den 25. august 1961. I m ødet deltog om kring 40 repræ sentanter.
Form anden, cand. pharm . Hans Brandt, Fåborg, bød velkommen. L andsarki
var Lindberg Nielsen blev valgt til d irigent og gav ordet til form anden, som i
sin beretning oplyste, at der i det forløbne år var blevet oprettet to nye byhistoriske arkiver i H olstebro og Sæby. Arkivet i Sæby var in d trå d t som m ed
lem i sam m enslutningen og blev budt velkommen. Interessen for oprettelse af
arkiver var i stadig vækst. I Slagelse og i Æ røskøbing var man vidt frem m e med
det forberedende arbejde, men der var lang vej til, at landet som helhed ville
være dækket.
A rbejdet med stan d ard iserin g af opbevaringsm ateriale, kartotekkort m.v. var
skredet godt frem, og m edlem m erne havde i årets løb fået forskellige prøver
tilsendt. Form anden takkede i denne forbindelse Statens Lokalm useum stilsyn
for tilsendelsen af »Topografisk Register«, som ville være til god hjæ lp, ikke
m indst for arkiver, d er om fattede flere sogne.
Udsendelsen af »Vejledning ved oprettelse af byhistoriske arkiver«, var de
svæ rre på grund af forskellige forhold blevet forsinket, men man håbede på,
at den ville kunne foreligge snart. Ligesom sidste år var der udsendt en dupplikeret b eretning om de lokalhistoriske arkivers arbejde. Den er meget væ rdifuld,
og vi skyldte fællesforeningen tak for denne orientering. F orm anden henstillede
dog, at der i kom m ende beretninger blev tilføjet navne på form and og arkivar,
ligesom han takkede rigsarkivaren for »N ordisk Arkivnyt«, som m edlem m erne
også havde m odtaget tilsendt i det forløbne år.
Sam m enslutningen h a r atter i år modtaget et tilskud fra tipstjenesten på kr.
1.500,- og fra Dansk Essofond på kr. 1.000,- F orm anden takkede u n dervisnings
m inisteriet og Dansk Esso for tilskudene, som havde m edført, at vi havde
kunnet fortsæ tte agitationen og var blevet i stand til at udsende den påtænkte
nye udgave af vejledningen.
D røftelserne med A rbejderbevægelsens Arkiv om et sam arbejde var fortsat
og kunne ventes afsluttet i det kom m ende år.
I kassererens frav æ r forelagde stationsforstander E. Kaster, Odder, det revi
derede regnskab, som balancerede med kr. 4.353,28 og udviste en beholdning
på kr. 2.292,98.
E fter at såvel beretning som regnskab var godkendt, genvalgtes form anden
og fu ld m æ g tig Olav Christensen til styrelsen, ligesom lan d sark iv ar Johan H vidtfeldt genvalgtes som revisor.
A rkivar Vagn D gbdahl, E rhvervsarkivet, gav derefter en skildring af E r
hvervsarkivets arbejde og sluttede med at opfordre de lokalhistoriske arkiver
til at støtte dets indsam lingsarbejde.
I den efterfølgende drøftelse gik form anden og flere andre byark iv arer stæ rkt
ind for, at sam arbejdet blev gensidigt, således at E rhvervsarkivet hovedsagelig
koncentrerede sig om de stø rrre virksom heder, m edens de lokalhistoriske ar-
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kiver beholdt arkivalierne fra de små. F or at gøre arkivalierne lettere tilgænge
lig for forskningen blev det foreslået, at E rhvervsarkivet opbyggede en central
registratu r ved hjælp af registerkort fra de lokale arkiver, ligesom der blev ud
talt ønske om, at E rhvervsarkivet sendte lokalarkivernc registerkort over sit
m ateriale fra deres virkeom råder. A rkivar D ybdahl ytrede nogen betæ nkelighed
hertil, idet han var bange for, at dette arbejde ville blive for om fattende. Han
henviste til E rhvervshistorisk Årbog, der ind eh o lder gode oplysninger om til
væksten, men ville dog gerne undersøge om arkivet kunne magte at sende lokal
arkiverne de ønskede oplysninger.
Bibliotekar, m agister A nker Olsen, Herlev, indledte derefter en diskussion om
de lokalhistoriske arkivers virkeom råde og frem hævede indledende det uhel
dige forhold, at indsam lingen af lokalhistorisk kildem ateriale fra landkom m u
nerne hidtil var blevet stæ rkt forsømt, fordi de fleste lokalhistoriske arkiver
kun havde hjem stedskom m unen som virkeom råde.
Indlederen fandt, at am ter, h e rre d e r og sogne var uegnede virkeom råder. Et
amt ville ikke kunne dækkes tilstræ kkeligt effektivt, og herred ern e havde som
regel ikke noget naturligt m idtpunkt, m edens sognene gerne var for små, også
fordi det i så små om råder ville være vanskeligt stadig at finde egnede a rk i
varer. Han foreslog derefter, at man i købstæ derne og de store stationsbyer tog
un d er overvejelse at udvide arkivernes virkeom råder, så de kom til at omfatte
det opland, som af befolkningen i sognene betragtes som naturligt hørende til
vedkom m ende by.
Indsam lingen af arkivm ateriale skulle løses af lokale tillidsm æ nd, der sam 
tidig kunne være tillidsm æ nd for de lokale museer, historiske am tssam fund,
D anm arks N aturfredningsforening m.v., således at der derved virkelig blev en
opgave for tillidsm anden at løse. T illidsm æ ndene skulle samles en gang om året,
for at de kunne dygtiggøres til arbejdet. Et fælles tillidsm andssystem ville, lige
som det allerede var tilfæ ldet i Københavns amt, gøre det nødvendigt at oprette
et historisk fællesråd, som et p ar gange om året skulle samle lederne af det
historiske arbejde i am tet til et møde for at udveksle erfaringer og diskutere
em ner af fælles interesse.
A nker Olsen frem hævede, at man i styrelsen var enige om, at arkiverne, inden
man fastlagde virkeom rådet, burde rådføre sig med sam m enslutningen, for at
hele landet kunne blive dækket på den mest hensigtsm æssige måde. Blandt an
det af hensyn til registreringen af avisernes lokalhistoriske stof, fandt han det
vigtigt, at man snarest fik afgræ nset det udvidede virkeom råde, selv om arkivet
i første omgang kun havde penge og arbejdskraft til at dække hjem stedskom 
munen.
I den efterfølgende drøftelse fremkom d er forskellige oplysninger om arbejdet
i det forløbne år. O verbibliotekar V. Tonnesen, M iddelfart, oplyste således, at
arkivet havde udsendt en lille brochure til samtlige husstande, m edens form an
den henledte opm æ rksom heden på h idtil upåagtet arkivm ateriale blandt andet
valglisterne, som arkivet i Fåborg havde fået overladt fra kom m unekontoret,
og sygekassernes flyttebøger. U nder drøftelsen oplystes der om arkivernes til
skud, at Esbjerg m odtog kr. 4.000,- årligt og M iddelfart kr. 2.500,-. De fleste
steder blev arkivarbejdet udført gratis, men form anden forudså, at arkivaren efterhånden som arbejdet udbyggedes - m åtte have et større eller m indre
honorar.
Til slut drøftedes benyttelsen af erhvervshæ m m ede og anden henvist arbejds
kraft, på hvilket om råde der form entlig allerede i det kom m ende å r ville blive
gennem ført en nyordning, men herom kunne der intet oplyses på nuvæ rende
tidspunkt.

IN D T Æ G T E R :
Kontingent og bidrag:
Foreninger............................................................ 3.713,68
M useer................................................................... 2.272,50
Arkiver, biblioteker o.1......................................
1.730,00
By- og am tsråd ............................................... .. .
500,00
Tilskud:
Staten..................................................................... 4.500,00
Dansk historisk Fæ llesfond..............................
880,00
Refusion fra arbejdsministeriet
af rest fra forrige års re g n s k a b ................... 1.260,24
Andel i salg a f Heraldisk nogle
-r godtgjort p o rto ...................................................................
R e n te r..........................................................................................
Tidsskriftet »Fortid og N utid«.................................................
Salg af s k r ifte r...........................................................................
Andre in d tæ g ter.........................................................................
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Foreningsregnskabets merudgift. . . .
Særlige konti:
Lokalhistorisk konsulentvirksom hed................................
M anuskriptregistrering..........................................................
Hensat til årbogspræmie 1962.............................................

Foreningens egne midler:
Beholdning 1/4 1960 .........................................
Merudgift 1960— 61 ................................ .........

8.216,18

6.640,24
1.577,43
.349,64
7.735,32
581,13
277,74
25.377,68
868,96
26.246,64
2.000,00
2.500,00
300,00
31.046,64

»Fortid og Nutid«:
T ry k n in g ..............................................................
F o rfatterhonorarer.............................................
R edaktionshonorar.............................................
E kspedition..........................................................

903,97

Lokalhistorisk konsulentvirksomhed:
Beholdning 1/4 1960 .............................. .........
Merindtægt 1960—61 .............................. .........

2.157,30
95,95

2.253,25

Afanuskriptregistrering:
Beholdning 1/4 1960 .............................. .........
Merindtægt 1960—61 .............................. .........

1.769,07
717,35

2.486,42

Danske historikere:
Beholdning 1/4 1960 .............................. .........
Merudgift 1960—61.................................. ........

2.128,12
292,05

1.836,07
2.000,00

9.424,66
4.244,00
1.050,00
538,36

Beskæftigelsesarbejde
R. 13.465.................................................................. 9.677,60
4- refusion fra m inisteriet................................ 7.330,82
Forskelligt...................................................................................

1.747,23
700,00
4.540,36
1.294,40
300,00

15.257,02

2.346,78
60,85
26.246,64

Særlige konti:
Lokalhistorisk konsulentvirksom hed................................
M anuskriptregistrering.........................................................
Danske h istorikere................................................................
Merindtægt på særlige konti. . .

1.904,05
1.782,65
292,05
821,25

B a lan ce...

31.046,64

STA TU S PR. 30. J U N I 1961
Hensat til årbogspræmie 1962:
6.952,98
Beholdning 1/4 1960 ........................................
868,96
6.084,02
Merindtægt 1960-61 .........................................

Kulturhistorien:
Beholdning 30/6 1961 ............................

Udgivervirksomhed:
Beholdning 30/6 1961 ............................

U D G IF T E R :
Styrelsesudgifter........................................................................
S ekretæ rhonorar........................................................................
Tryksager, porto, kontorartikler. . . .......................................
Å rsm ødet.....................................................................................
Hensat til årbogspræmie 1962.................................................

300,00
300,00

Tilgodehavende hos arbejdsministeriet for beskæftigelses
foranstaltning R. 13.465.......................................................

600,00
2.261,01
18.424,74

Beholdningen er anbragt i Andelsbanken i Viborg, hos arbejds
ministeriet og på postkonto.
Viborg og Lunde 5. august 1961.
(sign.) .Johan Hvidtfeldt.

(sign.) H. K. Kristensen.

Regnskabet er revideret, fundet rigtigt og stemmende med bilagene.
Beholdningens tilstedeværelse er konstateret.
Haderslev og Kalundborg, den 10. august 1961.
(sign.) Olav Christensen (sign.) B. Calov.
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