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Landbygningernes brandforsikring
1792-1872
Af HELLE LINDE

En klar og overskuelig oversigt over brandforsikringens historie i Danmark
med særligt henblik på arkivernes benyttelse af lokal- og bygningshistorikere
findes i Hans Knudsens artikel: »Bygningshistoriske Brandforsikringsarkivalier«
i Fortid og Nutid XVI s. 200 ff. Dette er kun ment som et supplement til artik
len, da det har vist sig ofte at være vanskeligt at arbejde med arkivalierne i
Branddirektoratet for Landbygninger. Den kan vel ikke borteliminere vanske
lighederne, men måske give en forklaring på, hvorfor de er der.
Udskillelsen fra købstædernes brandforsikring 1. juli 1792 skete først og frem
mest, fordi det havde vist sig, at der var større udgifter til brandskader på
landbygninger end til købstædernes bygninger, samtidig med at den samlede
forsikringssum for landbygninger var vokset så meget, at det var muligt at danne
en selvstændig forsikring for landet.
Man kan dog ikke som for købstadbygninger i købstædernes brandforsikring
vente at finde taksationer for alle ejendomme blandt landbygningernes taksa
tionsforretninger. For det første var forsikringen frivillig. For det andet var
medlemsskab for at begrænse udgifterne til brandskader betinget af, at bygnin
gerne var forsvarligt indrettet mod brandfare. For det tredje bortfaldt allerede
år 1800 pligten til at foretage omtaksationer hvert 10. år, hvilket kan medføre,
at der kun er foretaget en enkelt taksation af en ejendom. Med den i nogle
tilfælde ufuldstændige overlevering kan en sådan taksation let være forsvundet.
Amtmændene havde fra 1787 overopsynet med brandforsikringen, og alle
indberetninger om brandskader og forandringer skulle passere dem, mens
herredsfogder eller birkedommere fik overdraget den praktiske administration.
Herredsfogden udmeldte taksationsmændene, der udfærdigede taksationerne i
3 eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar indsendtes til kollegiet, 1 udleveredes til
ejeren og 1 forblev i amtsarkivet. De taksationer, der indsendtes til kollegiet,
synes at være kasseret, mens en del taksationer stadig er bevaret i amtsarkiverne.
De, der før 1792 havde været forsikret i købstædernes brandforsikring, fortsatte
efter de samme taksationer, der altså kan søges i stiftsamts- eller amtsarkiver
før 1792.
Endelig var det tilladt proprietærer selv at angive deres landsbyers værdi
uden taksationsmændenes medvirken, når de ønskede en hel landsby forsikret.
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Den sidtsnævnte regel var i kraft til 1857, men anerkendtes i perioden fra
1800-1827 ikke af kollegiet og kancelliet.
Ar 1800 indførtes den nyordning, der bragte brandforsikringen på landet ind
i fastere rammer. Det var blevet vanskeligt for herredsfogder og amtmænd at
overkomme arbejdet med brandforsikringen ved siden af deres øvrige embeds
forretninger, og landet inddeltes da i distrikter, hver med sin branddirektør,
der udelukkende skulle beskæftige sig med brandforsikringen. Branddirektører
nes distrikter rettede sig foreløbig efter amtmændenes og forandredes med dem.
Dog fik de mindre øer hver sin branddirektør, hvis hverv i perioder overtoges
af birkedommeren. Amtmanden beholdt tilsynet med brandforsikringen. Alle
indberetninger til kollegiet skulle indsendes til amtet, amtmanden skulle efterse
og autorisere branddirektørens protokoller og udnævne taksationsmændene. Ved
taksationsforretningerne, der foretoges af de af amtmanden udnævnte taksationsmænd, skulle branddirektøren altid være til stede og straks indføre forretningen
i den autoriserede protokol. Ved branddirektørernes tiltrædelse den 1. juli 1800
skulle de modtage de i amtsarkiverne opbevarede taksationer og til dem ud
arbejde forsikringsprotokoller og registre, hvoraf en genpart skulle indsendes til
kollegiet. Derefter skulle hvert kvartal indsendes en ekstrakt over nytilkomne
forsikringer og forandringer i de bestående forsikringer. Samtidig bortfaldt reglen
om, at amtmand og kollegium skulle have genparter af taksationerne. Derimod
kunne den forsikrede, hvis han ønskede det, forlange en udskrift af taksationen.
Forsikringsprotokollerne udarbejdedes efter samme princip som realregistrene
til skøde- og panteprotokollerne, d. v. s. at der normalt fandtes en forsikrings
protokol for hvert herred, der igen var inddelt sognevis. Hver forsikret ejendom
havde sin rubrik, hvori indførtes oplysninger, ikke om ejerskifte, men om
taksationer med henvisning til taksationsnumre. Taksationsprotokollerne blev
ført kronologisk med fortløbende nummerering fra 1800-57. At branddirektøren
var til stede ved alle taksationer og selv førte både taksations- og forsikrings
protokoller gav stabilitet og ensartethed i arbejdet, og i branddirektorater, hvor
både taksations- og forsikringsprotokoller er bevaret, skulle der i tiden fra
1800-57 ikke være vanskeligheder ved at finde frem til en taksation, hvis
bygningen overhovedet har været takseret i denne periode.
Til brandforsikringen havde fra 1792 været knyttet opsynet med brandvæsnet
på landet. Det faldt naturligt ind under herredsfogdens eller birkedommerens
embedsområde, da brandsager afgjordes som politisager. Efter 1800 skulle
herredsfogden stadig føre tilsyn med, at forordninger angående brandvæsnet
overholdtes, men iøvrigt overtog branddirektørerne de fleste af retsbetjentenes
opgaver i denne henseende. Herredsfogden havde bl. a. haft pligt til en gang
årligt at undersøge, om bygningerne i hans jurisdiktion var forsvarligt indrettet
mod brand og udstyret med de nødvendige brandredskaber. Visitationen om
fattede alle bygninger, uanset om de var forsikret. Visitationens resultat skulle
af amtmanden indberettes til kollegiet. Denne visitationspligt overtoges nu af
branddirektørerne og kombineredes med et eftersyn af bygningernes stand med
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henblik på brandforsikringen. Omtaksationen hvert 10. år bortfaldt, men enhver
forsikret bygnings stand skulle efterses mindst hvert 3. eller 4. år, og dette efter
syn skulle indføres i visitationsprotokollen, der altså erstatter omtaksationerne.
Taksationer foretoges fra nu af kun ved oprettelse af nye forsikringer, ved
væsentlige om- og tilbygninger og ved større brandskader, samt i nogle tilfælde,
hvor taksationsværdien, især ved taksationer foretaget mellem 1807 og 1818,
var blevet væsentligt forandret på grund af pengevæsenets manglende stabilitet.
I 1839 blev det dog nødvendigt på grund af de mange ildebrande at foranstalte
en omtaksation af alle bygninger, der var for højt forsikret. Omtaksationen skulle
især koncentreres om bygninger, der ikke dreves som landbrug, og taksationsmændene skulle begynde med møllerne, som var særligt brandfarlige. Man vil
fra de følgende år kunne finde en del taksationsprotokoller, der udelukkende
omfatter møllerne, mens de øvrige omtaksationer i anledning af bestemmelsen
1839 synes indført i de almindelige taksationsprotokoller.
løvrigt var anordningen fra 1792 stadig gældende. Medlemsskab var ikke
tvunget, og det var tilladt at oprette private brandforsikringer. I praksis havde
branddirektoraterne ved lovgivningen en sådan fortrinsstilling, at private brand
forsikringer dårligt kunne trives. I 1856 kom imidlertid en lov, der åbnede
mulighed for at give private foreninger økonomisk ligestilling med branddirek
toraterne, og der oprettedes i den følgende tid enkelte private brandforsikringer,
bl. a. en forening for Thisted amt, der overtog næsten halvdelen af forsikringerne
i amtet.
I 1850’erne skete igen en gennemgribende forandring i administrationen af
brandforsikringen. I 1801 var Ringkøbing amt blevet delt i 3 distrikter, og
1843 var Skanderborg amt blevet udskilt af Arhus amt. løvrigt var delingen
efter amter blevet opretholdt. Men i 1851 blev det bestemt, at embederne ved
forefaldende vakance skulle deles i mindre distrikter, hver med sin brand
direktør. Denne deling blev dog ikke gennemført i Alborg og Thisted amt,
hvor særlige forhold gjorde sig gældende. I Ålborg amt var der ikke vakance
før 1876, i Thisted amt havde branddirektoratet på grund af den daværende
private brandforsikring et så lille medlemstal, at deling var unødvendig. Tids
punktet for delingen kan konstateres ved hjælp af listen over branddirektører
og deres embedstid i Mich. Petersens Den almindelige Brandforsikring for
Landbygninger 1792-1892 (Kbh. 1892) s. 144 ff, eller ved at følge udnævnel
serne i Hof- og Statskalenderen. De enkelte distrikters udstrækning kan ses i
Hof- og Statskalenderen for de nærmeste år. Den daværende landsarkivar, Johan
Hvidtfeldt, har udarbejdet en oversigt over de nørrejyske branddirektoraters de
ling, der kan ses på læsesalen i Landsarkivet i Viborg.
Ved lov af 4/3 1857 ophævedes anordningen fra 1792. Der udarbejdedes en
ny kontingentberegning, som tog hensyn til bygningernes brandfarlighed. For
sikringerne inddeltes i 5 klasser: 1. kl. omfattede kirker, 2. kl. bygninger, der
var forsikret for under 5000 rdl., 3. kl. bygninger, der var forsikret for over
5000 rdl., derunder private værksteder, 4. kl. fabrikker i almindelighed, offent
3

lige forlystelsessteder og kroer, 5. kl. fabrikker og værksteder, der på grund af
brug eller konstruktion er særligt brandfarlige, teatre og træbygninger opført til
karruseller o. 1. Inden for disse klasser var bygningerne igen delt i underafdelin
ger efter bygningsmateriale. Til første afdeling hørte de mindre brandfarlige,
til anden afdeling de mere brandfarlige bygninger, hvor der var anvendt strå,
pap, træ e. 1. til beklædning. Afdelingerne var igen delt i undergrupper efter
afstanden til nabobygninger, og disses brandfarlighed, i forsikringsprotokollerne
betegnet »risici«. I loven er hele denne inddeling nøje specificeret.
For at gennemføre denne kontingentberegning var det nødvendigt at udarbejde
nye forsikringsprotokoller, mens man i de fleste tilfælde stadig kunne bruge de
gamle taksationer. Taksationsprotokollerne, der nu autoriseredes af branddirek
tøren, skulle for fremtiden føres af og opbevares hos formanden for sognetaksationsmændene, og branddirektøren behøvede kun at være til stede ved
taksation af brandskader. En udskrift af taksationen skulle indsendes til brand
direktøren, der skulle indføre oplysning om taksationsforretningen i forsikrings
protokollen. Efter 1857 vil man ofte finde, at de ældre taksationsprotokoller,
der var ført af branddirektøren, er videreført udelukkende med taksationer over
brandskader, mens ny- eller omtaksationer findes i taksationsprotokoller, der
er ført sognevis af formanden for sognets taksationsmænd, eller på løse blade,
der har været indsendt til branddirektøren. Taksationerne blev normalt ikke
mere nummereret. De nye jorsikringsprotokoller opdeltes som de ældre herredsog sognevis, men deres funktion var først og fremmest at give oplysninger om
den ovenfor nævnte klasseinddeling af ejendommene. Henvisninger til taksa
tionerne findes kun i anmærkningsrubrikken, og kan, især ved taksationer fore
taget efter 1857, helt være udeladt. Man vil i de forsikringsprotokoller, der er
udarbejdet lige efter 1857, kunne finde henvisninger til ældre taksationsproto
koller, evt. således at der er udarbejdet én forsikringsprotokol, der omfatter
bygninger, der er blevet takseret før 1857, og én, der har været benyttet i den
følgende tid. For taksationer, der er foretaget efter 1857, henvises til taksa
tionens dato i stedet for til taksationsnummer.
Ved lov af 23/4 1870 ophørte brandforsikringen med at være tilknyttet staten
fra 1/4 1872. En nyinddeling af branddirektoraterne blev gennemført (Mini
sterialtidende 1872 nr. 149, s. 157 ff), men de private branddirektorater overtog
og videreførte protokollerne. Taksationsprotokoller påbegyndt efter 1872 synes
dog at være blevet omdøbt til vurderingsprotokoller, men da det til lands
arkiverne afleverede materiale er ret sparsomt efter 1872, kan der endnu ikke
siges noget generelt om protokolføringen.
Oplysninger om branddirektoraternes økonomiske forhold og samarbejdet
med kollegium, kancelli og ministerium kan findes i Mich. Petersens ovenfor
nævnte bog. De er ikke medtaget her, da de ikke kan have særlig interesse for
dem, der sædvanligvis benytter brandforsikringernes arkivalier.
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Geodætisk Institut
Af EINAR ANDERSEN

I Kong Christian IV’s monumentale noget tunge Proviantgaard med de mere
end 2 meter tykke mure, de smukke hvælvinger og den for en del af bygningen
imponerende næsten 7 meter loftshøjde har Geodætisk Institut til huse. Det var
den senere generalmajor Frederik Vilhelm Carl Caroc, der i årene 1848-1864
var chef for Generalstabens topografiske Afdeling (efter 1857 direktør), for
hvem det 1863 lykkedes at få den topografiske afdeling flyttet fra Kastellet til
Proviantgaarden. Aret efter, helt nøjagtigt den 29 OKT 1864 kl. 1 afleverede
arkitekten, professor Ferdinand Meldahl, der havde forestået Proviantgaardens
ombygning, et lokale til daværende geheimeetatsråd, senere geheimekonferensråd C. C. G. Andræ, der siden 1853 havde været direktør for Den danske
Gradmaaling. Herved nærmede de to institutioner, der i 1928 ved professor
N. E. Nørlunds initiativ blev sluttet sammen til Geodætisk Institut, sig allerede
for næsten hundrede år siden på naturlig måde til hinanden, naturlig - fordi
de begge var arvtagere af den glorværdige indsats, som Det kgl. danske Viden
skabernes Selskab havde indledt ved de kgl. reskripter af 25 FEB 1757 og
26 JUN 1761.
Institutets opgaver omtales i § 2 i Loven om Geodætisk Institut af 31 Marts
1928, hvor der står:
»Geodætisk Institut har til opgave at udføre geodætiske videnskabelige Arbej
der, udgive geodætiske Publikationer, bestride Landets Opmaaling samt udgive
Kort over Riget.
Det paahviler endvidere Institutet at forsyne Hæren med fornødent Kort
materiale.«
Det er bemærkelsesværdigt, at institutets videnskabelige arbejder nævnes først,
og det har da også i årenes løb søgt og opnået en plads mellem de internationalt
anerkendte forskningsinstituter.
Institutets kartografiske arbejde er naturligvis den del af virksomheden, der
har størst interesse for befolkningen, og det er jo en kendsgerning, at man til
næsten alle formål behøver kort af den ene eller den anden art. Dette har man
navnlig mærket i forbindelse med Grønland, hvor kortlægningen ikke er afsluttet,
og hvor myndigheder, firmaer og enkeltpersoner til stadighed kræver kort og
hyppigt meget udførlige kort.
Inden opmålingen og kortlægning af Danmark blev grebet rationelt an for
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godt 200 år siden havde man allerede forskellige kort over landet, og der kan
henvises til professor N. E. Nørlunds publikation: Danmarks Kortlægning. En
historisk fremstilling. Bind I (1942), samt til hans udgivelse af Johannes Mejers
Kort over det danske Rige i 3 bind (1942).
Professor Nørlunds publikation dækker tiden indtil afslutningen af Viden
skabernes Selskabs opmåling, og det er tanken, at der senere skal komme en
publikation, der omhandler den nyere tid. Ved 200 års-jubilæet i 1957 ud
sendte institutets nuværende direktør en bog i institutets serie Meddelelser
(No. 32), der nærmere omtaler udviklingen i de 200 år. Han udsendte i samme
serie (No. 33) en beretning om virksomheden 1928-55. Dette skete i forbin
delse med, at professor Nørlund som den første modtog Det kgl. danske geogra
fiske Selskabs Vitus Bering medaille, der blev overrakt i marts 1956 af selska
bets protektor, Hans Majestæt Kong Frederik IX. Ved den lejlighed holdt
institutets nuværende direktør et foredrag om institutet, der er publiceret i
ovennævnte meddelelse.
Institutets kort omtales udførligt i publikationen: Det danske Geodætiske
Instituts Kort. Beskrivelse tillige med enkelte andre Oplysninger (1949). Af
denne bogs indhold skal følgende ajourførte oplysninger fremdrages.
Den systematiske opmåling af landet, der for Danmarks vedkommende på
begyndtes omkring midten af det nittende århundrede og for Grønland omkring
1930, har dannet grundlaget for alle de hidtil udgivne kort.
Den oprindelige opmåling af Danmark er senere suppleret med eller erstattet
af nyere opmålinger og revisioner i marken. I de senere år har der, hvor kor
tenes ajourføring var af ældst dato, fundet en særlig revision af vejnettet sted.
Opmålingen af Danmark er udført som målebordsmåling i målestoksforholdet
1 : 20.000, enkelte steder dog i en større målestok. For de nyeste korts ved
kommende er revisionen sket med støtte af flyvefotografier.
Takket være det benyttede grundlags rationelle opbygning og selve den
nøjagtighed, hvormed målebordsmålingen er udført i marken, findes ingen
fejl af betydning for brugen af det foreliggende kort.
Ved afstandsmålinger bør man benytte den på kortet indtrykte målestok.
Mulige mindre afvigelser fra de angivne målestoksforhold, der skyldes papirets
mangel på stabilitet, vil kunne kontrolleres ved udmåling af kortrammen, der
f. eks. for hovedparten af målebords- og atlasblade over Danmark skal have
en bredde af 470.8 mm og en højde af 376.6 mm.
Grønlands opmåling er indenfor visse områder sket som målebordsmåling i
målestoksforholdet 1 : 250.000, men i hovedsagen er den dog foretaget ved
fotogrammetrisk udnyttelse af flyvefotografier. Det system af punkter, som
enhver kortlægning må støtte sig til, er på Grønlands vestkyst triangulatorisk
bestemt, på østkysten bestemt dels ad triangulatorisk og dels ad astronomisk
vej. En opmåling af de grønlandske byer i 1 : 2000 er påbegyndt i 1947.
På alle institutets topografiske kort er landets højdeforhold angivet, enten
ved en del højdetal alene eller i forbindelse med højdekurver: linier, tegnede
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således, at hver af dem går gennem punkter med samme højde og således, at
højdeforskellen mellem nabokurverne overalt er den samme.
Ved overførelsen af den krumme jordoverflade til kortplanen er der anvendt
en konform kegleprojektion, for Nordgrønland dog UTM-projektion.
De danske kortblade - undtagen Færøerne i 1 : 1.000.000 - begrænses af en
rektangulær ramme, hvis sider omtrent går i syd-nord og øst-vest. Nøjagtigt
gælder dette dog kun for de rammer, der ligger langs en meridian midt igennem
de nævnte lande, medens rammerne til begge sider herfor afviger mere og mere
- i det hele dog kun lidet - fra verdenshjørnerne. Disse er på alle de nyere kort
angivet ved geografiske linier: meridianer og paralleler. Længdegraderne regnes
i Danmark fra København (Runde Taam), på Færøerne og på Grønland fra
Greenwich. De grønlandske kort i 1 : 250.000 og de ovennævnte kort over
Færøerne i 1 : 1.000.000 benytter de geografiske linier som kortrammer.
Kortene, der på alle stadier af fremstillingen udføres ved Geodætisk Institut,
fremtræder i meget forskellig skikkelse og udførelse. Den væsentligste forskel
ligger imidlertid i målestoksforholdet, da dette er bestemmende for, hvad der
kan medtages af enkeltheder, og derved for kortets anvendelighed.
De fleste kortarter består af et større - nogle af et meget stort - antal
enkelte blade. Hvert af disse har derfor sin særlige betegnelse, men efter for
skellige systemer: navn, bogstav eller tal, og oftest er flere af disse betegnelses
måder anvendt samtidigt.
Da der i en egn uophørligt foregår forandringer, kan intet kort nogensinde
være helt overensstemmende med egnens forhold. Dette gælder for institutets
såvel som for alle andre kort, og ganske særligt for de mest detaillerede, hvor
mange enkeltheder allerede under udarbejdelsen forandres. En fuldstændig revi
sion i marken af hele opmålingen er så stort et arbejde, at det kun kan foretages
med længere mellemrum. Delvise rettelser udføres kun undtagelsesvis, dog føres
som oftest ved en nyoptrykning det offentlige vejnet og jernbanenettet å jour.
Under rammen er på hvert enkelt kortblad anført, hvornår opmålingen samt
en eventuel senere rettelse i marken har fundet sted, denne oplysning giver et
holdepunkt for, hvad man kan forvente at finde i kortet.
Geodætisk Instituts kort fås i handelen. I institutets kortudsalg, Proviant
gården, København K., er der offentligt salg daglig kl. 8-16, lørdag dog kun
fra 8-11. Efter skriftlig eller telefonisk henvendelse sendes kortene pr. post
mod opkrævning. Kortene kan endvidere fås gennem enhver boghandel. Om
ønskes besørger institutet kortene opklæbede, enten i lommeformat eller som
vægkort.
Geodætisk Institut udgiver en »Folder« og en prisliste, der gratis tilsendes
fra institutets kortudsalg. Folderen indeholder kortprøver med en sammen
trængt beskrivelse af institutets hovedkorttyper samt på oversigtskort en ajour
ført angivelse af de enkelte, udkomne kortblade.
Geodætisk Institut har ved lov nr. 149 af 26/4 1933 om forfatterret og
kunstnerret fået eneret til reproduktion af sine kort og med hensyn til benyt
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teisen af hele sit øvrige opmålingsmateriale. Ved overenskomst med institutet
kan der erhverves tilladelse til at lade dele af dette materiale reproducere,
enten uforandret eller i omarbejdet form.
Målebordsbladene 1 : 20.000, i hvilke 1 cm = 200 m, har en størrelse af
47.1 X 37.7 cm og omfatter derved ca. 71 km2.
Landet er inddelt i 888 kortblade, heraf de 53 over Færøerne. Bladene
benævnes ved bogstavet M og et tal, men de har tillige et navn, i reglen efter
en af de vigtigste byer eller gårde på bladet.
Målebordsbladene, der er de udførligste af alle institutets kort, indeholder
originalmålingen i rentegnet og bearbejdet skikkelse og danner tillige grund
laget for kortene i de mindre målestokke.
På målebordsbladene findes optaget alle bygninger, jernbaner, veje og stier,
jordvolde, levende hegn, grøfter, gravhøje, ruiner og mindesmærker m. m., i det
hele taget alle kulturgenstande af betydning, desuden søer, damme og vandløb,
mergel-, ler- og grusgrave, skov, eng, mose, hede, klit o. 1. De på kortene
værende navne er skrevet med skrift af forskellig art og størrelse, men efter et
bestemt system, så at man også heraf kan få forskellige oplysninger om gen
standenes størrelse og betydning (det samme gælder forøvrigt for alle institutets
kort). Særlige bygninger som møller, fabrikker, teglværker, mejerier, hoteller,
kroer, apoteker, præste- og lægeboliger, skoler o. s. v. er beskrevet som sådanne.
Som regel er alle genstande tegnet i det rigtige størrelsesforhold og gengivet
ved deres grundrids. Herfra undtages dog jernbaner og veje, der for tydeligheds
skyld er tegnet bredere end deres virkelige mål. Det samme gælder smalle vand
løb, grøfter og enkelte andre genstande. Ejendomsskel forefindes ikke på kor
tene, medmindre skellene dannes af sådanne genstande, der efter de almindelige
regler altid medtages.
Jordoverfladens form er fremstillet ved højdekurver, hvis højdeforskel på
den sjællandske øgruppe er 2.5 meter (nogle blade omkring København har
1.25 m kurver), på den fynske øgruppe, i Sønderjylland og på Bornholm 2 meter,
på Færøerne 10 meter, medens Nørrejylland har 5 fods højdeforskel mellem
kurverne. Ved en kommende revision i marken af de nørrejydske blade på
tænkes højdeforskellen ændret til 2.5 m.
Til kurverne slutter sig et uddrag af originalmålingens mange højdetal, an
bragt med få hundrede meters mellemrum og angivet i hele meter (fod).
Langs kysterne og i målte indsøer findes normalt dybdekurver og dybdetal.
Bladene udføres i fotoalgrafisk farvetryk med vand blåt, højdekurver og
skogneskel brune (de færøske blade dog med sogneskel gule, statskøreveje røde,
dyrket land og sidestrækninger grønne), alt øvrigt sort.
I kortrammen er angivet inddeling for det geografiske net for hvert minut.
Atlasbladene 1 : 40.000, i hvilke 1 cm = 400 m, indeholder normalt det
samme terræn som 4 målebordsblade og har derfor på grund af målestoks
forholdet samme størrelse og form som disse, men omfatter det firdobbelte
areal, nemlig 284 km2.
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Landet er inddelt i 236 atlasblade, der benævnes ved navn eller ved bogstav A
og et tal. Bladene har alle en signaturforklaring under rammen, de nyere ud
gaver noget mere udførlig end de ældre. De geografiske linier er angivet i
rammerne.
Generalstabskortene 1 : 100.000 adskiller sig væsentligst fra de tidligere
nævnte kortarter derved, at bygningerne af hensyn til tydeligheden må frem
stilles større end deres virkelige mål og gengives ved en bestemt signatur i
stedet for ved deres grundrids, således at alle bygninger af samme art, f. eks.
almindelige gårde, fremstilles på samme måde. Endvidere er hegn, grøfter, de
fleste haver og enkelte andre, mindre genstande udeladt.
Korttypen indeholder jernbaner med stationer, holdepladser og trinbrætter,
veje og stier og - når undtages de tæt bebyggede byer - alle bygninger, amts
rådskreds-, retskreds, herreds- og sognegrænser samt de geografiske linier. Des
uden søer og alle betydende vandløb, skov, eng, mose, marsk og hede. Landets
hovedveje er fremhævet.
Højdeforholdene er vist ved kurver med 5 meters, på Færøerne dog med
25 meters højdeforskel.
Alle generalstabskort er forsynet med en signaturforklaring.
Kortene over det egentlige Danmark har normalt en størrelse af 40.8 X 33.3
cm og omfatter derved ca. 1350 km2. Hvert blad dækker det samme terræn
som 4 atlasblade, og der er desuden som regel langs nord- og vestsiden nogen
overgribning, idet der her er medtaget en strimmel af nabobladene.
Kortene benævnes ved nummer eller navn.

De nye kortværker
Som led i bestræbelserne for at overholde landets internationale forpligtelser,
i første række aftalerne indenfor NATO-regionen, men dernæst på længere sigt
også i pagt med en større sammenhæng, er institutet gået i gang med fremstilling
af kort i 1 : 25.000 og 1 : 50.000 som afløsning for de hidtidige kort i 1 : 20.000
(målebordsbladene) og 1 : 40.000 (atlasbladene).
For kortet i 1 : 25.000 - kaldet 4 cm kort, fordi 4 om på kortet dækker 1 km
i terrænet - gælder det, at bladantallet bliver ca. 405 enkeltblade. Hvert enkelt
blad svarer i areal til 2Va målebordsblad, idet en blok på 9 målebordsblade er
blevet delt i 4 lige store dele, hver del svarende til et nyt 4 cm kort.
Kortværkets topografiske indhold ændres stort set ikke fra målebordsbladets
indhold. Nogle få, men uvæsentlige detailler, der i den mindre udgivelsesmåle
stok vil blive ulæselige og derved forringe kortets klarhed, kan være blevet
udeladt, men ellers er de to kortværker identiske i indhold. Hvad udseende
angår, er der dog stor forskel, først og fremmest fordi de enkelte blade er
større i udstrækning - 56.5 X 45.2 cm - og dernæst fordi 4 cm kortet har flere
faver end målebordsbladet. Udover målebordsbladets blå vandfarve og brune
kurvebillede har 4 cm kortet nu grønne skove og rødt vejnet samt rødfarvede
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lyngarealer. Desuden er også sognegrænser og haver nu grå, hvilket kun var
tilfældet med et fåtal af målebordsbladene.
På kortværket i 1 : 50.000 - kaldet 2 cm kort, fordi 2 cm på kortet svarer
til 1 km i terrænet - gælder, at bladantallet er 112 og kortrammerne er frem
kommet ved at 4-dele en blok af de tilsvarende 9 atlasblade analogt med
fremstillingen af 4 cm kortet.
Kortværket har nogenlunde samme topografiske indhold som atlasbladet.
Men medens atlasbladet i det store og hele så ud som en nedfotografering af de
tilsvarende 4 målebordsblade og næsten blot blev en kopi af målebordsbladet
i et andet målestoksforhold, så gælder her, at kortet tegnes fra grunden af
selvstændigt, således at man står frit for at kunne vælge de signaturer og de
skriftstørrelser, som - uden at kompromittere kortværkets mission - alligevel
giver et klart læseligt og smukt udseende kort. Kortværket er altså en anden
korttype end atlasbladet, men med samme mission at opfylde.
Som følge af en opslidning af trykkematerialet er institutet ligeledes gået i
gang med at udgive et nyt kortværk i 1 : 100.000 - kaldet 1 cm kort - til erstat
ning for det hidtidige kortværk »Generalstabskortet«.
Det nye kortværk vil komme til at bestå af 34 enkeltblade, og hvert enkelt
blad vil dække samme areal som en blok af 4 nye 2 cm kort eller en blok af
16 nye 4 cm kort. Kortbladet vil derfor få samme kortrammemål som 4 og 2 cm
kortene, nemlig 56.5 X 45.2 cm.
Indholdsmæssigt skiller det nye kortværk sig ikke væsentligt ud fra general
stabskortet, men der er ved den nye udformning lagt meget stor vægt på frem
hævelse af det offentlige vejnet, således at hele det offentlige vejnet fremtræder
med en tydelig rød farve.
I tilknytning til omtalen af de nye korttyper skal lige nævnes, at længde
graderne for det geografiske net på de nye kort er regnet fra den internationale
meridian imod tidligere ud fra Rundetårn. Nettet er markeret dels ved op
givelse af kortrammehjørnernes geografiske koordinater og dels ved, at visse
bredde- og længdeminutters skæring med kortrammeme er vist ved en fin kort
streg og beskrivning. På 1 cm kortet er bredde- og længdeminutters indbyrdes
skæringer inde på selve kortbladet yderligere angivet ved stregkryds.
Institutet udsender fremdeles en lang række andre korttyper, der kun skal
omtales ganske summarisk, idet interesserede kan få udførlige oplysninger ved
henvendelse til Institutet.
Nyt Færdselskort i 1 : 150.000 (10 blade, plane el. falsede).
Danmark i 1 : 200.000 (12 blade, plane el. falsede).
Færøernes Havgekort i 1 : 200.000 (plant).
Danmark i 1 : 300.000 (plant el. falset)
Danmark i 1 : 500.000 (plant el. falset).
Danmark i 1 :750.000 (plant el. falset).
Danmark i 1 : 1.000.000 (plant).
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Geodætisk Instituts kortbøger, der i stor udstrækning anvendes til kontorog rejsebrug, findes i to forskellige udgaver:
a. Danmark i 1 : 100.000 (1 cm = 1 km).
Bog I: »Det nordlige Jylland«.
Bog II: »Det sydlige Jylland og Fyn«.
Bog III: »Øerne øst for Store Bælt«.

Bøgerne, der er af format 23 X 23.5 cm, indeholder generalstabskortene
uden højdekurver, men med administrativ inddeling, oversigtskort og fortegnelse
over amtsråds-, rets- og politikredse, signaturforklaring, navnefortegnelse over
alle stednavnene og vejlængdetabeller. Hovedvejene er fremhævet.
b. Danmark i 1 : 200.000 (1 cm = 2 km).

Bogen, af format 17 X 27.5 cm, indeholder 32 kortsider i samme udstyr
som kortet i 1 : 200.000, oversigtskort over bladinddelingen, signaturforklaring,
et oversigtskort visende Europaveje og hovedveje, særkort over motorveje,
kendingsbogstaver for motorvogne, vejlængdetabeller og en fuldstændig navne
fortegnelse. Hovedvejene er fremhævet.
Færøerne findes ikke i bogen.
Institutet udgiver endvidere turistkort over specielle områder.
København og nordlige omegn i 1 : 17.500 (plant el. falset med gadefortegnelse).
Central-København i 1 : 15.000.
Nordsjællandske blade i 1 : 20.000:
Dyrehaven- Hareskovene.
Gribskov og omegn.
Helsingør og omegn.
Hundested-Tisvildeleje.
Gilleleje og omegn.
Bornholm i 1 : 60.000.

Ved samarbejde med Nationalmuseet er der blevet udarbejdet en række
arkæologiske kort, 1 : 100.000, hvorpå oldtidsmindesmærker og historiske
mindesmærker er angivet. Til kortets omslag er fæstet et af Nationalmuseet
udarbejdet hefte med oplysninger om de enkelte mindesmærker. Kortgrund
laget er turistkort eller generalstabskort, men trykkes med svagere farvetone
for at de indlagte signaturer for mindesmærker og henvisningstallene kan stå
klart. Kortomslagene er, hvor det skønnes ønskeligt, forsynet med gennem
kørselskort over byer eller specialkort. Kortet er et fortrinligt hjælpemiddel for
alle, der interesserer sig for vore fortidsminder.
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I nært samarbejde med professor Axel Schou, Københavns Universitets
Geografiske Institut, har institutet udgivet en række skolekort.

Højdekort over Danmark i 1 : 250.000.
Landskabskort over Danmark.
Oversigtskort over Danmark i 1 : 250.000.
Erhvervsgeografisk kort over Danmark i 1 : 300.000.
Odsherred.
Vendsyssel-landskab.
Midtjylland.
Marsk og Gest, Vestsønderjylland.
Stevns.
Færøkyster.
Verdenskort I-V i 1 : 25.000.000.
Asien i 1 : 8.000.000.
Afrika i 1 : 8.000.000.
Stillehav-området i 1 : 12.000.000.
Europa i 1 : 3.000.000.
Institutet forhandler stadig en del ældre kort af stor historisk interesse.
De af Videnskabernes Selskab oprindelig udgivne kort, hvis kobberstukne
trykplader senere er overgået til Geodætisk Institut, forhandles stadig i sort
kobbertryk.

Danmark og Slesvig i 1 : 120.000 (17 blade 1768-1825).
Bornholm i 1 : 60.000 (1805).
Anholt i 1 : 40.000 (1792).
Kjøbenhavns Amt i 1 : 80.000 (1766).
Sjælland og Møen i 1 : 240.000 (1777).
Sjælland og Møen i 1 : 320.000 (1813).
Kort over Jylland i 1 : 360.000 (1820).
Sønderjylland eller Hertugdømmet Slesvig i 1 : 240.000 (1836).
Kongeriget Danmark med Hertugdømmet Slesvig i 1 : 480.000 (1846) (2 blade).
I 1957 udsendte institutet en ny udgave af disse kort fremstillet efter moderne
reproduktionsmetoder efter aftræk fra de originale kobberstukne plader.

Det er også institutets opgave at opmåle Grønland og udgive kort i 1:250.000
over dette uhyre store landområde.
Dette kortlægningsarbejde vil efterhånden omfatte et bredt bælte langs østog vestkysten indtil indlandsisen. Kortet indeholder ikke alene de rent topo
grafiske oplysninger, men har også på visse områder kunnet tage hensyn til
enkelte arkæologiske forekomster.
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De enkelte kortblade er udført i fotoalgrafisk farvetryk med stærk anven
delse af litografisk udarbejdede tonplader til fremhævelse af bjergenes og
indlandsisens kurvebilleder. Også på andre områder adskiller disse blade sig
ret væsentligt fra institutets sædvanlige korttyper.
Af farver er anvendt flg.: blåt for kystkonturer, vandløb, vandnavne, iskurver
og istone, isnavne, signaturer, inderrammer med beskrivning og gradnet, sort
for alt andet lineært, lyseblåt for det åbne vand og søer, grønt for lavland indtil
ca. 200 m højde, brunt for højdekurver udenfor isområderne og - i flere
nuancer - for bjergenes højdetoner. Højdeforskellen mellem kurverne er
50 meter.
Hvert blad (ca. 12.000 km2) spænder i nord-syd over en hel breddegrad og
måler ca. 45 X 45 cm. Bladets betegnelse udtrykkes ved sydrammens bredde
grad i forbindelse med et V. eller 0. (henh. Vest- og Østgrønland) samt et tal.
Hvert blad har tillige et navn. Sydlige del af Disko hedder således f. eks. 69 V.l
Godhavn. Forneden under rammen findes på hvert blad en signaturforklaring.
Alle kortbladene trykkes på tykt papir og sælges plane, kun bladene på vest
kysten samt 65 0.1 Angmagssalik og 70 0.1 Scoresbysund sælges også falset i
lommeformat (13 X 21 cm).
Lauge Kochs kort over Nordgrønland i 1 : 300.000 omfatter 18 blade +
1 udfyldningsblad. Hvert blad dækker ca. 20.000 km2. Bladene er udført i lito
grafisk farvetryk med anvendelse af indtil 9 farver. Kortværket sælges i mappe
og kun samlet.
Grønland i 1 : 5.000.000 har størrelse af 60 X 71 cm og er udført i 4 farver,
nemlig foruden sort: blåt for vand, brun tone for ikke-isdækkede egne, grønlig
tone for isarealerne. Højdeforholdene på indlandsisen og dybdeforholdene i
havet er gengivet i store træk. En del højdetal er angivet.
Udarbejdelsen af detaillerede kort over byer og større udsteder er påbegyndt.
Nedennævnte kort i målestok 1 : 2000 er udkommet: Upernavik, Umanak,
Qutdligssat, Godhavn, Jakobshavn, Christianshaab, Egedesminde, Holsteinsborg,
Kangamiut, Sukkertoppen, Godthaab, Narssaq, Nanortalik, Færingehavn og
Julianehaab. Kortene er trykt i 7 farver og forsynet med en signaturforklaring.
Højdeforskellen mellem kurverne er 2 m.

På grund af kortenes overordentlig store betydning for praktisk taget alle
folk, er der dvælet ret længe ved denne side af institutets virksomhed. Enkelte
andre sider skal dog også omtales.
Institutet påtager sig arbejder vedrørende tegning og reproduktion. Efter
nærmere aftale udføres tegninger og reproduktion af kort, der tænkes anvendt til
arbejdsbrug, til oversigter med særlige oplysninger m. v. efter tilbud i hvert
enkelt tilfælde.
Endvidere udfører man kopier og forstørrelser af foreliggende kort og flyve
fotografier. Til arbejdsbrug leveres ofte forstørrelser til 1 : 4000 af udsnit af
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målebordsblade i 1 : 20.000, med eller uden højdekurver og eventuelt med
originalmålingens talrige højdetal indkopieret.
Fremdeles udfører institutet koterings- og koordineringsarbejder. Kote- og
koordinatlister er ikke i handelen, men oplysning om koter og koordinater kan
interesserede normalt få ved skriftlig henvendelse til institutet, når formålet med
deres anvendelse opgives. Institutet beregner sig ikke betaling for selve koterne
og koordinaterne, som meddeles på lystryk af fikspunktskitser. For lystryk be
tales fremstillingsprisen. Hvert ark indeholder oplysninger om 1-6 koterede eller
(og) koordinerede punkter.
For at muliggøre den her omtalte meget store kortproduktion (institutet tryk
ker hvert år ca. 11 millioner enkelttryk) må der udføres et omfattende opmålings
arbejde, der hviler på grundlæggende videnskabelige målinger: triangulation,
basismåling, præcisionsnivellement og astronomiske stedbestemmelser, der sup
pleres med mere praktisk betonede triangulerings- og nivelleringsarbejder samt
med selve den topografiske opmåling, der enten er klassisk målebordsmåling
eller moderne fotogrammetrisk udtegning efter flyvefotografier. Desuden ud
fører institutet gravimetriske og seismiske undersøgelser.
Der beskæftiges et stort personale (ca. 350) med meget forskellig uddannelse,
men under sommerens arbejder ansættes der et meget stort midlertidigt
personale.
Som nævnt har institutet til huse i Proviantgården, men der råder her en
overordentlig stor pladsmangel, så man må benytte en lang række lokaler
andre steder i byen: en barak på Amager, en villa i Hellerup, en villa på
Vodroffsvej og en lejlighed i Nr. Farimagsgade. Der har siden 1940 været
udarbejdet planer om en nybygning, idet mange af de benyttede lokaler ikke
opfylder de krav, som fabrikstilsynet stiller. Den seneste plan går ud på en
nybygning i Ryvangen syd for Mindelunden.
Institutet ledes af en direktør, der tillige er professor i geodæsi ved Køben
havns Universitet. Det videnskabelige personale består af 5 statsgeodæter, 12
afdelingsgeodæter eller/og geodætassistenter samt 2 civilingeniører.
Institutets videnskabelige arbejder beskrives i forskellige publikationsserier:

Publikationer (in folio) om kartografiske arbejder samt
Skrifter (in quarto) og
Meddelelser (in octavo) om geodætiske eller seismiske undersøgelser.

Institutet deltager aktivt i en række internationale arbejder og undersøgelser.
Det internationale arbejde koordineres i Union Géodésique et Géophysique
Internationale, i hvis ledelse, bureau’et, institutets direktør for tiden har sæde.
Han er endvidere unionens trésorier, således at den økonomiske administration
sker fra Danmark. Det er det kgl. danske Videnskabernes Selskab, der står
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som medlem af unionen, og arbejdet koordineres i en af selskabet nedsat
national komitié for geodæsi og geofysik, for hvilken institutets direktør er
formand. Danmark er endvidere ved institutet medlem af Nordiska Kommissionen for Geodesi.
Der er udgået en række doktorarbejder fra institutet, og af nyere ting af
mere almen interesse kan nævnes, at institutet i forbindelse med Regnecentralen (Dansk Institut for Matematikmaskiner) har bygget Danmarks første helt
transistoriserede, elektroniske regnemaskine GIER, der er blevet modtaget
med så stor interesse, at den nu findes i forskellige videnskabelige institutioner,
f. eks. Københavns Universitet. Endvidere fremstilles og sælges den nu på kom
merciel basis.
Institutet råder over et stort bibliotek, en stor flyvefotosamling og et stort
kortarkiv, der både omfatter udenlandske og danske kort. Ved at følge kortene
over en bestemt egn kan man opnå et godt kendskab til udviklingen inden for
denne egn. Institutet råder over en del arkivalier helt fra Videnskabernes Sel
skabs kortlægningsarbejder og op til nutiden. Enkelte af publikationerne fra
Den danske Gradmaaling og fra Geodætisk Institut indeholder historiske rede
gørelser for opmålinger eller for personer, der har ledet disse.
Institutets historiske kortsamling består af ca. 4000 håndtegnede eller trykte
kortblade samt ca. 90 indbundne atlas. Hovedparten af kortene er fra tiden
1700-1900, en del fra 1600-1700 og enkelte fra før 1600 eller efter 1900.
Samlingen er ikke komplet, ikke for noget lands vedkommende, men giver
dog et godt indtryk af kartografien gennem tiderne. Hovedparten af kortene er
fra europæiske lande, særlig Danmark, skandinaviske lande og tyske stater,
dog findes en del kort fra oversøiske lande samt enkelte verdenskort.
Af forfatterne er Homann, Lotter, Seutter, Blaeu, de Witt, Jaillot, Sanson
blandt de hyppigst forekommende.
Fra samlingen kan fremhæves en del håndtegnede kort over islandske sysler
af Arason, Knoff og Eckleff fra 1721-37, en del gamle kort over Danmark af
Mercator, Marcus Jordan, Ortelius, Blaeu, Janssonius m. fl., 50 håndtegnede
bykort af I. F. Wecker fra 1772-82, en komplet serie af England-Wales i
1 : 63.360 i 201 kobberstukne blade fra 1809-43 og som kuriosum: en
Pneumatisch Portativen Erdglobe fra 1831 - en oppustelig papirsglobus med
diameter på godt 1 m.
Der findes en del smukke og morsomme atlas bestående af undertiden lidt
tilfældigt sammenstillede ekspl. af datidens kort. Særlig interesse har vel Danckwerth’ atlas fra 1652 med Mejers kort over Slesvig-Holsten, det først trykte
danske atlas, og et lille atlas med kort og beskrivelse vedrørende Samsø af Peter
Resen fra 1675.
Nævnes kan også Schumachers målinger over Holsten og Varendorfs målin
ger over Slesvig-Holsten.
Institutets arkiv omfatter fremdeles observationsjournalerne til triangulations
arbejdet i Danmark, lige fra Videnskabernes Selskabs triangulation, Den danske
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Gradmaaling og op til vore dage. Endvidere alle nivellementsarbejder. Her må
man specielt nævne 7 bind såkaldte »kirkebogspunkter« med mange kuriøse
tegninger, som måske i visse tilfælde kan give værdifulde oplysninger.
Endelig må nævnes, at der fra Andræs hånd foreligger godt 30 forskellige
små bøger og hefter, som indeholder bl. a. optegnelser fra forelæsninger (under
hans studier), behandling af matematiske problemer, geodætiske notitser o. 1.

Hvad kan vi - og hvad bør vi redde
af fortidens minder?
Diskussion afholdt på Dansk historisk Fællesforenings årsmøde
i Næstved den 1. september 1962, refereret af

Knud Prange

Johan Hvidtfeldt:

Emnet angår os alle, fordi vi på den ene eller den anden måde arbejder med det dan
ske folks fortid. Det er ikke alt fortidigt, menneskene har skabt, der har betydning
for historikeren. Vi hverken kan eller skal bevare mindet om enhver lille begivenhed
i det enkelte menneskes liv. Der må i museer og arkiver foretages en udvælgelse. Pro
blemet er vel mindst i museerne, da man mange steder har så få levn fra fortiden, at
man ikke behøver at overveje en kassation. Det må derimod de fleste lokalhistoriske
arkiver, for eksempel hvor det gælder store fotografarkiver. Her kan man ikke gem
me alle plader og film, men må finde frem til, hvad der er historisk værdifuldt. Pro
blemet er sikkert mest brændende i statens arkiver. Næst efter at bevare det værdi
fulde, er kassationer vor vigtigste arbejdsopgave, og løser vi den ikke selv, gør andre
det for os. Der findes for eksempel i England en ordning, hvorefter en væsentlig del
af kassationerne foretages af administrationen og ikke af arkivernes historisk trænede
og historisk tænkende folk. En rationel kassation må gennemføres i samvirke med
administrationen og forudsætter, at der ved tilrettelæggelsen af kontorernes arbejds
form m. m. tages hensyn til fremtidens kassationer. Vi må her planlægge på meget
langt sigt, da vi ellers mister kontrollen med udviklingen.
Jeg har beskæftiget mig med, hvad vi bør redde, men emnets første del: hvad kan
vi redde, er nok lige så vigtig. Når det gælder fjerne tider, må historikeren nøjes med,
hvad der er bevaret, men historie er ikke blot middelalder, men også det, der skete i
går. Besættelsestiden er i lige så høj grad historie som årene under Christian 2., og
her har vi endnu mulighed for at udspørge de mænd, der var hovedaktører. Histori
kerne har store opgaver, når det gælder den nærmeste fortid. Det er et spørgsmål, om
man ikke ved vore historiske institutioner har levet for meget i fortiden og tænkt for
lidt på fremtiden. Vi må arbejde med at skabe historisk kildemateriale til brug for
fremtiden, og vi må bruge andre midler end dem, vi er vant til. Statsarkiverne
skal benytte bånd og film og arbejde i marken for at skabe kildemateriale indenfor
deres arbejdsområder, og der er her store, men lidet dyrkede arbejdsmarker for de
lokalhistoriske arkiver. Samfundene kan også være med, jeg skal blot pege på det
vigtige, at man gennem et planlæggende redaktionsarbejde får betydelige folk på eg
nen til at fortælle om deres liv og virke.
Museerne arbejder jo allerede med at skabe materiale til fremtiden. Hovedopgaven
er imidlertid at bevare de ting, menneskene har lavet, men svigter museerne ikke den
allernyeste tid? Om 50 eller 100 år vil vor tid have lige så stor interesse for museerne,
som Christian 8.’s tid har i dag, og det vil være langt lettere at samle nutidens gen
stande i dag end om 100 eller 125 år.
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Vi løber en frygtelig risiko ved at lade de bygninger, der rurmmer vore historiske
mindesmærker: Nationalmuseet, Rigsarkivet og Det kongelige Bibliotek ligge i stor
byens centrum. Lederne har et stort ansvar og må tænke anderledes, end man gjorde
i mere fredelige tider. Af flere grunde - men først og fremmest for at redde hvad der
er givet os i varetægt - kan det blive nødvendigt at flytte en del af vore værdier uden
for byerne, hvis de ikke kan sikres på stedet.

C. Rise Hansen:

De fortidsminder, jeg skal tale om, er arkivalier og først og fremmest de papirer, der
er aflejret i centraladministrationen. Det er vigtigt at understrege, at fortiden slutter
helt op til nutiden, til det vi netop har beskæftiget os med, og dermed følger, at vi ikke
kan fastholde fortidens liv i alle detailler. Rent teoretisk må man sige, at der er nogen
lunde ubegrænsede muligheder for at bevare arkivalier i et samfund så rigt som vores,
men i praxis er spørgsmålet ikke så let at besvare. Arkivalier har aldrig været særlig
populære i større kredse, og den kreds, der har lyst til at arbejde med de gamle papi
rer er kun lille. Skal man kunne bevare arkivalier, må der være et behov for dem,
først og fremmest blandt historikerne - dette ord taget i videste betydning.
En kassation forudsætter normalt, at den pågældende administrationsgren og rigs
arkivaren er enige om tilintetgørelsen, men administrationens eget behov for at bevare
arkivalier er aftaget stærkt i de sidste tiår, og man kan ikke ofte regne med noget veto
fra denne side mod kassation.
Man må derfor håbe, at rigsarkivarerne såvel har forsigtighed som fantasi og alsi
dighed ved bedømmelsen af, hvad et arkivalsk materiale vil kunne bruges til. Og der
til vil jeg gerne føje stædighed og karakterfasthed, når råbet om kassation lyder fra
myndighederne.
De arkivalier, der er i farezonen, er ikke lensregnskaber eller lignende, men materi
alet fra de sidste hundrede, og vel især fra de sidste 50 år. Netop denne periode har
særlig krav på vor opmærksomhed, da den indtager en særstilling i menneskehedens
historie m. h. t. udviklingen på en lang række områder, og dertil kommer de to ver
denskrige, den sidste med en besættelse. Tidens mange låne- og hjælpeforanstaltninger
til gamle og syge, vanskeligt stillede erhverv, til udstykninger o. s. v. har affødt et
righoldigt arkivmateriale, der vil kunne blive af mægtig betydning for historikerne.
Det kræver imidlertid plads, og spørgsmålet er, hvor meget af det der kan og bør
bevares. Nogle vil sige, at statistikerne har bearbejdet det, så man for exempel ikke be
høver at kunne følge den enkelte gårds forhold. Men behøver man netop ikke det?
Det er i hvert fald den slags oplysninger der spørges om for den ældre tids vedkom
mende. Andre hævder, at det må være tilstrækkeligt at bevare nogle exempler fra
grundmaterialet, enkelte tilfældige sogne eller nogle typiske exempler udvalgt ved gen
nemgang. For nogle vil det være fuldt tilstrækkeligt, og andre føler sig direkte hæm
met af stoffets mængde. Men hvem siger, at en enkelt skal kunne udtømme stoffet i
sin helhed?
Vi kan ikke forlange, at alt beskrevet papir skal bevares, og det fortjener det heller
ikke, men man må spørge: Belyser dette materiale nogen betydningsfuld side af sam
fundsudviklingen? I bekræftende fald bør hele materialet opbevares, ikke blot prøver.
Det er ikke tilstrækkeligt at bevare arkivalierne fra Nørresundby, hvis der også bliver
brug for det fra Ålborg. Der bør bevares komplette rækker fra det ganske Danmark
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- det kræver det folkelige syn på dansk historie. Der er jo ikke tale om at indsamle
stoffet for historikernes skyld, stoffet er der af andre grunde, det skal blot bevares;
ja blot.
Hvad vil historikeren da bevare? Ved man, at man kasserer hveranden af de store
5-årlige folketællinger, således dem fra 1935, 45 og 55. Mon ikke kassationen af
dette materiale burde standses? Også fæet tælles jævnligt, og det må være af betyd
ning at bevare nogle af disse tællinger i en tid, hvor landbruget er under omlægning.
Vi har tællinger for perioden 1861-81, men derefter først fra 1938 og ingen siden;
det kan næppe være forsvarligt.
Materialets størrelse gør sig gældende når man kommer til grupperne med stats
lånssager. Der har været tale om at kassere Finansministeriets husmandslånesager,
der indeholder værdifuldt stof til belysning af husmandsbrugenes oprettelse, men for
håbentlig lykkes det at bevare sagerne. Invalidesagernes skæbne skal snart afgøres.
Materialet fylder ca. 1800 m, men kun omkring 10 pct. af det har historisk værdi,
jeg håber det må lykkes at få frasorteret og bevaret denne værdifulde kerne.
Mine exempler er valgt mellem arkivalier, der består af store og ret ensartede
grupper, og som netop derfor frister til at vinde hundreder af meter hyldeplads. Jeg
tror vi hyppigere må stå fast og hævde forskningens krav, og samtidig må man tage
kampen op mod tendensen til at overfylde sagerne med meget, der på længere sigt er
ligegyldigt. Det må holdes for sig, så det lettere kan skilles ud.
Er interessen for bevarelsen af arkivalier ikke blot en idé hos nogle arkivarer, men
et krav fra den videre kreds, der arbejder med historiske kilder, så nærer jeg ingen
tvivl om, at man kan bevare alt, der betyder noget for belysningen af vor historie i
alle dens aspekter.
Jeg deler ikke Hvidtfeldts angst for at udviklingen skal løbe arkivarerne af hænde,
men jeg er bange for at det skal blive populært hos de bevilgende myndigheder at kas
sere løs. Lad os holde fast ved det folkelige synspunkt; i et demokratisk samfund
tæller kvantiteten med, det kvalitative må ikke være enerådende.

Holger Rasmussen:
Det er museernes opgave ikke blot at bevare, hvad der findes i museumsbygningerne,
men også at tage stilling til, hvad der bør bevares af faste fortidsminder som bygnin
ger, begravelser o. s. v. Som exempel kan nævnes at Nationalmuseets mølleudvalg kun
arbejder på at sikre en lille del af de nu existerende møller, men udvælgelsen sker
efter en undersøgelse af, hvilke møller der er repræsentative udfra et teknisk-historisk
synspunkt. Hovedkriteriet for indsamling og bevaring er i dag, at man vil belyse den
almene kulturtilstand, hvor miljøet i videste forstand har betydning. Genstandene må
suppleres med fotografier, traditionsindsamling m. m., der må samles med plan og
viden, og derfor skal museerne være forskningscentre. For exempel viser en plejl kun
at plejltærskning har været brugt. Men vi ved, at der har været 4 plejltyper her i lan
det, og når man kender deres udbredelsesområder, kan man fundere over kulturpro
vinser og kulturforbindelser. Heller ikke det er dog nok, også de øvrige metoder og
redskaber, der har været anvendt ved kornets behandling, må bevares.
Dansk Folkemuseum har kun i ringe grad genstande, der kan illustrere indretnin
gen af et normalhjem for ca. 200 år siden, man må derfor overveje, om man bør
bevare helt nutidige genstande. Det har været hævdet, at man for vor egen tid har et

2*

19

tilstrækkeligt stort billedmateriale, så man ikke behøver at indsamle tingene selv. Men
giver billederne fra dag- og ugeblade nu også autentiske danske hjem, og får man til
strækkelig besked om materialer, forarbejdning og teknik?
Budgetterne er så begrænsede og for exempel sølvpriserne så høje, at der er brug
for koldsindig overvejelse. Skal man sikre sig en kinesisk skål med sølvmontering fra
1608, eller skal man foretrække et vanddrevet uldspinderi i køreklar stand?
Det drøftede problem er centralt for hele vort arbejde, for det er selve formålet med
vor existens. Af gode grunde må de formålsparagraffer, museerne har haft fra
gammel tid, undlade at tage stilling til, hvad der konkret kan samles, men nok hvad
der bør.
Henning Poulsen:

Når man supplerer et sparsomt kildemateriale med hvad der er bevaret i erindrings
form, får historikeren selv andel i kildens tilblivelse og må derfor sørge for, at det
frembragte materiale bliver af så høj kvalitet som muligt. Indsamlingsarbejdets hoved
problemer er, hvem man skal opsøge, og hvordan man skal spørge.
Beretteren skal have en god hukommelse, han skal have forudsætninger for at for
stå, hvad der foregik, og begivenhederne skal have interesseret ham. Man skal sigte
efter førstehåndsberetningen, og her gælder, at den, der har været mest engageret i
begivenhederne, husker bedst. Har hændelserne betydet et højdepunkt af aktivitet og
position for de pågældende, husker de godt, men har de siden været med i vigtigere
ting, kan erindringen være fordunklet. De bedste beretninger vil derfor samtidig være
de mest tendentiøse.
Skal man nu stille spørgsmål eller lade vidnet berette efter eget skøn? Normalt fore
går vore optegnelser længe efter begivenhederne, og ved spørgsmål kan vi ikke få
vidnerne til at erindre, men blot bringe dem ind på de rigtige spor. Det er bedst at
spørge om markante eller dramatiske begivenheder, der er lette at huske. Man skal
være forsigtig med at komme ind på mere subtile ideologiske forhold, som for exempel
hvad vidnet har ment i 1941 til forskel fra 1942. Beretteren føler sig forpligtet til at
huske og drives let ud i konstruktioner, der kan påvirke den øvrige fremstilling.
Beretningens form rejser visse problemer, idet man skal foretage en tilbageslutning
i fire led: fra beretning til erindring, til det oprindelige indtryk og derfra til de begi
venheder, vi skal skildre. Vi har medansvar for, at beretningen fremtræder i en så
dan form, at man kan se, hvilken beskaffenhed erindringen har haft.
Er en fremstilling rig på detaljer, kan det være tegn på god hukommelse, og den
bedste form for detaljer er associationerne, hvor man husker småtræk, som det egent
lig er urimeligt at huske på. De ringeste detaljer er de konstruerede, der giver frem
stillingen en sammenhængende og »fuldstændig« form. Det er væsentligt at få vidnet
til at komme med sine associationer og undlade konstruktionerne. Beder man om en
skriftlig beretning, vil den blive kort og sammenhængende, altså med få associationer
og mange konstruktioner, man må derfor foretrække en bred, mundtlig, lidt sprin
gende form. Det er bedst at tage hele samtalen med vidnet på bånd, hvorfra man bag
efter udskriver et referat. Man kan som regel udelade tre fjerdedele, men man skal
kunne se, hvilken karakter erindringen har, hvor associationerne melder sig og hvilke
ting, der sættes i forbindelse med hinanden. Endelig skal karakteristiske formuleringer
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gengives ordret. Man skal udskille alt, hvad der har saglig eller kildekritisk interesse
fra det meget, der er ganske ligegyldigt.

D. Yde-Andersen:
Det er ikke hver dag at film, radio, tv og grammofonplader bliver regnet for fortids
minder og anerkendt som museumsværdige, men de almindelige kulturhistoriske
museer må også sikre sig grammofoner, fonografer o. s. v. Ligesom man i dag opstiller
interiører fra renaissancen til Christian 8., vil man vel om en menneskealder opstille
opstille stuer fra 1920erne, og i dem skal der være krystalapparat eller lampemod
tager, ganske som der skal være et tv-apaprat i stuen fra 1950erne. Man kan ikke
vente med at indsamle tingene til stuerne skal stilles op, for apparaterne forældes
hurtigt og bliver hugget op. Man skal tage tingene på marskandisertrinet, d. v. s. når
man kan få dem for at fjerne dem. Den grammofon, som hunden lytter til på HMVs
bomærke, var den almindeligste grammofon lige efter århundredskiftet, men den er
ikke til at opdrive i dag. På samme måde med Edison-fonografer og tragthøjttalere.
Naturligvis har museerne ikke plads til sådanne pulterkammerrydningseffekter, men
har De nogensinde hørt om et museum, der havde plads tilovers dagen efter åbningen?
For disse apparater ligesom for filmsapparater og taperecordere gælder, at deres
tekniske udvikling hører under Teknisk Museum. Det er kun de store, for forbrugerne
direkte mærkbare forskelle, som de almindelige museer kan tage sig af.
Tilbage bliver at nævne de mekaniske lyd- og billedoptagelser. Har man en gram
mofon på et museum, må man også have nogle plader, men det er ikke nødvendigt
med større samlinger. Sjældne plader bør overlades til Nationaldiskoteket. For film
må det gælde, at spillefilm går til Det danske Filmmuseum og dokumentarfilm til
Statens arkiv. Men det ville være ønskeligt at film af lokalhistorisk interesse bevares
i brandsikre forevisningskopier på stedet. Til gengæld må man vel vente, at central
samlingerne sikrer grammofonoptagelser og film efter tilnærmelsesvis lige så rumme
lige regler, som Det kongelige Bibliotek og Universitetsbibliotekerne sikrer bøger.
Efter indledningerne fulgte en drøftelse, som p. g. a. det fremrykkede tidspunkt blev
ret kortvarig.
Museumsdirektør Riismøller, Ålborg, vendte sig mod tanken om at foretage kassa
tioner i fotoarkiverne. Selv efter en møjsommelig gennemgang kan der ikke kasseres
mere end omkring 5 pct. af materialet. Industrien ordner kassationen suverænt, dem
får vi aldrig arkiver fra. Et af landets største værfter fejrede således sit 50-års jubilæum
i år ved at kassere tegningerne af sine først leverede skibe. I en tid, hvor svenske indu
strier ansætter magistre som arkivarer, hælder vi vore arkiver i papirmøllen. Som er
statning må vi sikre os industriernes egne kataloger, som har autentiske fotografier.
Tidsskrift for Kunsthåndværkere og lignende er værdifulde, og glem heller ikke mode
journalerne. Når de er uaktuelle, kan man få dem for at hente dem.
Arkivar Pzø, Dansk Folkemindesamling, sagde, at det for folkemindesamlingens
vedkommende gjaldt om at samle så meget som muligt af folkedigtning, folketro og
folkeskikke. Den fremtidige folkloristiske forskning vil få hårdt brug for det tradi
tionsstof, som bliver indsamlet i dag. Det, der indsamles, skal ikke blot samles som
kuriøse levn fra fortiden, men som mere eller mindre levende realiteter. Brugt med
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kyndighed kan en båndoptager skaffe et meget værdifuldt kildemateriale til veje. Kyn
digheden består i, at man ikke blot lader en mand eller kvinde remse op, men også
spørger, i hvilke situationer traditionsstoffet har været brugt. Nu er det ikke alle
lokalhistoriske arkiver og museer, der kan overkomme at indsamle folkeminder, men
der kan være grund til at pege på det initiativ Randers Museum tog i 1956, hvor man
finkæmmede én landsby for historiske overleveringer, skikke o. s. v. Dansk Folke
mindesamling ser det som en af sine vigtigste opgaver at foretage tilsvarende punkt
undersøgelser, og der er mange medarbejdere, som gerne står til disposition, når det
gælder tilrettelæggelsen af sådanne redningsaktioner ude omkring i landet.
Museumsinspektør Waagepetersen, Kalundborg, sagde, at det var udmærket, at
museerne havde ting, der var miljøbestemte, så man nøjagtigt vidste, hvor de kom fra,
men man skal også tænke en lille smule på at have ting, der kan bruges til en udstil
ling. Det kan være meget godt at have én trebenet stol, som man sikkert ved, hvor er
lavet, men hører der 6 stole til en stue, kan det i visse tilfælde betale sig at få disse
stole uden en nøjagtig miljøbestemmelse. Folk har ikke megen fornøjelse af at se ting,
der ikke er nogenlunde komplette. Folks indbildingsevne er desværre ikke så stor, som
den burde være.

Anmeldelser

Historiske hjælpevidenskaber
Herluf Nielsen: Kronologi. (Dansk historisk Fællesforenings håndbøger, Viborg
1962). - 90 s., ill. For medlemmer af foreninger under Dansk historisk Fællesfor
ening kr. 7,00, indb. kr. 9,00, i boghandelen kr. 11,50 og kr. 15,00.

Knud Prange: Heraldik
Samme priser.

og

Historie. (Samme serie, Viborg 1962). - 74 s., ill.

Dansksprogede fremstillinger af de historiske hjælpevidenskaber er yderst fåtallige.
Bedst behandlet er vel palæografi, sigillografi og heraldik, hvortil der foreligger
såvel en videnskabelig bearbejdelse af materialet som en række lettilgængelige frem
stillinger. Om de øvrige historiske bidiscipliner har vi korte rids af diplomatiken og
kronologien beregnet for universitetsundervisningen og begge skrevet af Johannes
Steenstrup. Disse bøger har længe været antikvariske rariteter, og ingen af dem er vel
heller længere helt up to date. Behovet for moderne fremstillinger - såvel til
undervisningsformål som til selvstudium - er altså utvivlsomt til stede af flere
grunde; allerede heri ligger berettigelsen af, at Dansk historisk Fællesforening har
taget initiativet til udsendelse af en serie håndbøger, der foruden de her anmeldte
indtil nu også omfatter et optryk af R. W. Bauers »Calender«.
Emnemæssigt er Herluf Nielsens bog vel nok den vanskeligste, men det bør straks
slås fast, at resultatet forekommer mig tilfredsstillende. Fremstillingen falder naturligt i
to hovedkategorier, redegørelsen for de almene kronologiske begreber og retnings
linier for, hvilke dateringsregler det danske og øvrige skandinaviske materiale har
anvendt. Til det første emne foreligger der en lang række internationale standard
værker, hvis resultater her udmøntes i ganske kort og oversigtsmæssig form. Krono
logiens hoveddilemma har altid ligget i, at man har måttet forlige indbyrdes
inkommensurable størrelser, astronomisk (el. matematisk) kronologi og historisk
begrundede kalendersystemer og - først og fremmest af hensyn til påskeberegnin
gen - også måne- og solkalender. Grundbegreberne fremlægger forf. nøgternt og
ganske logisk, og hertil har han føjet enkeltdata for, hvorledes beregningsmetoderne
- epoker, indiktion, årsbegyndelse o. s. v. - er blevet anvendt i Europas forskellige
egne i rigeligt omfang. En sådan specialredegørelse for lokale særegenheder er
naturligvis både nødvendig og værdifuld, selvom man kunde fristes til at mene, at
udvalget er foretaget meget rigeligt. Hovedkriteriet for, hvad der medtages i en
fremstilling som den foreliggende må sikkert være, at det pågældende materiale har
relevans for danske historikere i deres daglige arbejde; beskæftiger man sig med
fjernereliggende emner, må man under alle omstændigheder indhente specialoplys
ninger i den internationale litteratur. Spørgsmålet kan rejses, om disse data ikke
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enten burde indskrænkes til, hvad man i praksis og normalt vil kunne komme i
berøring med - Skandinavien, Tyskland, det pavelige kancelli og delvis England og
Nederlandene - eller opstilles i tabelform som appendix til fremstillingen.
I det andet hovedelement af bogen har Herluf Nielsen da også fremlagt data for
skandinavisk dateringspraksis, hovedsageligt hentet fra middelalderligt diplom
materiale. På dette punkt bygger forfatteren på meget omfattende førstehåndsstudier
af grundlæggende betydning. For Danmarks vedkommende har sådanne undersøgelser
ikke været foretaget systematisk tidligere, og der er her indvundet ikke uvæsentlige
resultater, som det ville være ønskeligt at få publiceret i langt bredere form1).
Knud Pranges bog beskæftiger sig med heraldiken som historisk hjælpevidenskab,
et emne, der i modsætning til kronologien, vel må karakteriseres som betydelig mere
populært, forsåvidt som heraldiken nu i sig selv appellerer til menneskers snobberi
eller deres ambitioner, vel navnlig når disse ikke helt kan stå mål med den grå
hverdag. På tilsvarende måde kan dekadent heraldik, som den anvendes udenfor sin
egentlige funktionsperiode, vel ikke heller tages alvorligt i alle henseender. Knud
Prange berører begge disse punkter, men han har først og fremmest tilsigtet en vej
ledning i benyttelse af heraldiken i den historiske forsknings tjeneste. Der gøres
omhyggeligt, særdeles klart og - hvad forfatteren selv har tilstræbt - utraditionelt
rede for heraldikens tilblivelse og funktion i det feudale middelaldersamfund, for
dens raffinerede teknik og mangeartede udtryksmuligheder. Fremstillingen forekom
mer mig kyndig, men det skinner stadig igennem - og med rette - at forfat
terens hovedinteresse ligger i de metodiske muligheder, heraldiken kan byde histo
rikeren. Gang på gang fremlægges eksempler, der røber hans fortrolighed med
middelalderens og reformationstidens materiale, og der anvises ligeledes også hyppigt
forskningsmuligheder, hvor heraldiken kunde tænkes at åbne nye veje. Også i dette
tilfælde vilde det være ønskeligt, om forfatteren kunde få mulighed for ikke blot
at efterprøve ældre tiders resultater, men også til selv at fremlægge nye undersøgelser,
der vilde være velkomne for adelshistorisk forskning.
Begge disse småbøger må hilses med tilfredshed og vil utvivlsomt komme til at
afhjælpe et vigtigt savn såvel i praktisk brug som i undervisning. Og man kunne måske
også ønske og håbe, at foreningen vil udsende andre sådanne vejledninger? Der
foreligger i hvert fald emner nok.
Erling Ladewig Petersen.
9 En skitse fra forfatterens hånd findes allerede i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk
middelalder III (1958), spp. 1-15. - Til Herluf Nielsens redegørelse for danske daterings
metoder kunde endnu føjes nogle enkelte data for det 16. århundrede, fremdraget ved en
kort gennemgang af det trykte materiale. Det nævnes (s. 62), at liturgisk datering anvendes
i Danske Kancelli endnu under Christian III, men forsvinder gradvis efter dette tidspunkt.
Tilsyneladende skifter kancelliet ganske brat over til fortløbende datering i 1556; den
4. juli d. å. optræder vistnok sidste gang en helgendato (jfr. Kane. Brevb. 1556-1560 (Kjbh.
1887-88), 30). De hansborgske registranter skifter lidt tidligere (1554), det kongelige retterting vistnok betydeligt senere (o. 1570). Af adelige kan nævnes, at Mogens Gyldenstierne
og Herluf Trolle går over henholdsvis 1528 og 1556; Christoffer Gøye benytter liturgisk
datering endnu 1566 og hans hustru, Birgitte Bølle, omend vaklende, endnu senere. Der kunde vel endnu være grund til at nævne regnskabsåret i en oversigt som den fore
liggende. I Danmark anvendes indtil 1660 normalt 1. maj (Philippus et Jacobus) - 30. april;
i engelske toldregnskaber opereres tilsvarende med et år fra 29. sept. (Mikkelsdag) - 28. sept.
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Svenske privatarkiver
Kommissionen för riksinventering av de enskilda
Redaktør: Lars O. Berg. 64 s. Stockholm 1963.

arkiven.

Bulletin Nummer 1.

Opsporing og eventuel senere indsamling af privatarkiver til offenlige samlinger har
naturligvis længe fundet sted i Sverige; men man har savnet et landsomfattende,
systematisk eftersøgningsapparat, som man har haft det i England og siden 1923
også i Danmark. I 1956 dannede de svenske arkiver, biblioteker og museer en komité,
der nu har antaget navnet Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven.
Formand er fhv. krigsarkivar, fil. dr. Birger Steckzén, kasserer dr. Åke Kromnov,
Udenrigsdepartementets arkiv, iøvrigt har Nordiska museet, Krigsarkivet, Arbetar
rörelsens arkiv, Riksantikvarieämbetet (og Statens historiska museum), Stockholms
stadsarkiv og Riksarkivet repræsentanter i kommissionen, hvis sekretær er fil. kand.
Lars O. Berg, Krigsarkivet. Det ses ikke, om det kun er midlertidigt bibliotekerne
savner repræsentanter deri.
Kommissionen har nu udsendt nr. 1 af sin Bulletin, der indledes med et kort forord
af formanden, som betoner, hvor udsatte private arkiver er for at blive ødelagt, trods
det, at de er en så grundlæggende kilde for studiet af samfundsudviklingens forskel
lige sider (politisk, økonomisk, socialt, kulturelt). Dr. Steckzén deler privatarkiverne
i fire grupper: 1) Private personers arkiver, 2) arkiver fra større eller mindre gårde,
3) arkiver fra industrien, handelshuse, foreninger, aviser og 4) arkiver fra de store
folkebevægelser (»folkrörelserna«, fagforeningerne, andelsbevægelsen, frikirkerne,
idrætsbevægelsen). Disse grupper omspænder hele samfundet og berører alle, der
har spillet en rolle i dets udvikling.
Bulletinens indhold er iøvrigt først og fremmest en oversigt, udarbejdet af redak
tøren på grundlag af to foreliggende rapporter, over arkiver i Södermanland (over
vejende hvad vi vil kalde godsarkiver med en del person- og familiearkiver) og en
fortegnelse over private personers papirer i det svenske Krigsarkiv; sidstnævnte for
tegnelse er udarbejdet af dette arkivs nuværende chef dr. Bertil Broomé. Da Krigs
arkivet har indsamlet privatpapirer siden 1805, i større udstrækning dog først fra
1873, er det blevet en meget omfattende og åbenbart særdeles værdifuld bestand af
privatarkiver, der nu opbevares her. Dr. Broomés fortegnelse, der ikke omfatter
foreningsarkiver, er alfabetisk ordnet efter de arkivdannende personers navn og
giver en kort karakteristik af det enkelte arkivs indhold. Denne oversigt især vil
formentlig være af værdi for danske forskere; den bør sammenholdes med dr. B.s
afhandling »Krigsarkivet och de private arkiven« i Personhistorisk tidskrift 1958,
s. 97-128, hvor der bl. a. fortælles om Krigsarkivets indsamlingsvirksomhed i det
hele taget.
Ud over disse to store afsnit findes 4 mindre beretninger, hvoraf dr. Tage Lind
boms om inventering af goodtemplar- og baptistarkiver i Sörmland (Södermanland)
slutter sig til det første af de to store afsnit.
C. Rise Hansen.
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Et middelalderligt voldsted
Vilh.

la

Cour: Næsholm. Nationalmuseet 1961. - 429 s., ill. kr. 100, -.

Uagtet vore middelalderlige voldsteder gemmer på et meget betydningsfuldt kultur
historisk materiale, har denne gruppe mindesmærker hidtil kun været genstand for
en begrænset opmærksomhed fra forskningens side. I forgrunden blandt dem, som
har søgt at trænge dybere ind i emnet og bane vej for et systematisk studium, står
Vilh. la Cour, hvis studier på dette område har strakt sig over to menneskealdre.
For at råde bod på savnet af et overblik påbegyndte Vilh. la Cour sammen med
Hans Stiesdal i 1957 udgivelsen af det stort anlagte værk »Danske Voldsteder fra
Oldtid og Middelalder«, en amtsvis ordnet, systematisk gennemgang af alle vore
ældre borganlæg.
Arbejdet med det store oversigtsværk, som skrider støt fremad, har ikke hindret
Vilh. la Cour i gennem en statelig monografi, som ikke blot ved sit emne, men også
i format og udstyr nøje slutter sig til voldstedsværket, at publicere resultaterne af
sin mangeårige undersøgelse af voldstedet Næsholm i Odsherred, et par kilometer
vest for Nykøbing.
Voldstedet er anlagt på en naturlig hævning, der som et næs skyder sig ud i den
kunstigt opstemmede - nu forlængst tørlagte - Nygaard Sø. Efter sin udformning
fremtræder det som en variant af den i Vesteuropa meget udbredte »motte and
bailey-type«, hvis særkende er tvedelingen i en forsvarsmæssigt betonet motte, som
på sin lille topflade alene giver plads for et snævert tårn, og den dertil knyttede, i
fortifikatorisk henseende ringere udstyrede bailey, som overvejende tjente et bolig
mæssigt formål. I lighed med adskillige andre borganlæg omfatter Næsholm ingen
egentlig motte, men er opdelt i en indre og en ydre bailey, hvoraf den første har
rummet borgherrens bolig, mens besætningen har haft kvarter i den anden. Et
firkantet munkestenstårn er placeret som led i den forsvarslinie, som adskiller den
indre og den ydre bailey, og har således kunnet yde beskyttelse til begge sider.
Mens betydelige rester af tårnets tykke mure fremdeles er i behold, er levnene af
den øvrige bebyggelse mere sparsomme, men dog tilstrækkelige til, at det er muligt
at påvise et par interessante hustyper. Herskabsboligen i den indre bailey har bestået
af to dele, hvoraf den ene har været i to etager, underst en muret kælderetage, anta
gelig med fire på en midterpille hvilende krydshvælv, og derover et »højenloft«
med vægge af stampet ler og med adgang fra en udvendig trappe og svalegang.
Huset synes beslægtet med det af Bjarne Stoklund i »Budstikken« 1961 beskrevne
loftshus, hvis udbredelse i Danmark meget vel kan være større end forhen antaget.
Til denne bygning har sluttet sig et bindingsværkshus, hvori der som en betydnings
fuld detaille fandtes rester af en røgovn, det ældste og tilsyneladende bedste beva
rede af de to eksemplarer af denne ovntype, som til dato vides at være påvist her i
landet. Det hus, som i den ydre bailey har afgivet bolig for folkeholdet har været
opdelt i tre rum, hvoraf den midterste har været udstyret med en bageovn. En
tilsvarende tredeling er karakteristisk for en her til lands ellers lidet kendt hustype,
stueherbergshuset, bestående af en stue, med fyrsted, flankeret af to herberge, som
benyttes til magasin- og soverum. Avlsbygninger fandtes ikke på borgen, som ikke
har udgjort en selvforsynende enhed, men været afhængig af tilførsler fra en lade
gård, som er lokaliseret under det nuværende Drøsselholm, tidligere Nygaard, og en
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fast forbindelse med land var etableret i form af en 50 m lang pælebro over den
sydøstlige gren af søen.
I et ikke mindst for museumsfolk meget værdifuldt afsnit fremlægges de mange
løsfund, mere end 2000 numre foruden ca. 300 mønter. Man kan tilslutte sig for
fatterens beklagelse af, at et standardværk om vor middelalderlige keramik frem
deles mangler, men kan samtidig glæde sig over den grundige behandling, som bli
ver Næsholm-materialet til del, og dette gælder ikke alene keramikken, men i samme
grad de mange andre brugsgenstande, redskaber og våben etc., som udgravningen
har bragt for en dag.
Da alle skrevne kilder tier om Næsholm, må enhver slutning om borgens rolle
i historien hvile på de arkæologiske vidnesbyrd. Heldigt da, at det fyldige møntma
teriale ikke lader nogen tvivl tilbage om borgens datering og levetid. Næsholm må
være anlagt omkring 1240 og har været i funktion gennem et århundrede, indtil en
brand omkring 1340 lagde den øde for stedse. Nogen frygtindgydende fæstning
har Næsholm, der strengt taget var gammeldags, da den blev anlagt, aldrig været.
Efter sin beliggenhed på gammelt krongods må den have tilhørt kongen, men nogen
betydning for landets forsvar kan den ikke have haft. Dens opgaver må have været
begrænset til et lokalt plan, antagelig har den været sæde for en kongelig foged,
som foruden at bestyre ladegården og eventuelt andet krongods har skullet sørge
for inddrivning af skatter, afgifter og bøder fra egnen.
Borgens tilintetgørelse sættes i forbindelse med Valdemar Atterdags genrejsnings
politik. Som andetsteds har der måske også her siddet en holstensk høvedsmand et våbenspænde smykket med nældebladet kan siges at pege i den retning - og Vilh.
la Cour tænker sig Næsholm befriet af omegnens bønder kort efter kongens er
hvervelse af Kalundborg i 1344. Om dette holder stik i alle enkeltheder, får være et
åbent spørgsmål, men sikkert er det, at der har stået en kamp, som endte med, at
borgen blev brændt af, og Vilh. la Cour ville ikke være den, han er, om han ikke
levede med i slagsmålet og gennem en regn af armbrøstbolte fra tårnet og gnister fra
brændende stråtage førte læseren frem over pælebro og borgplads, indtil den sidste
holstener omsider strakte hals.
Med bogen om Næsholm har Vilh. la Cour som et supplement til oversigtsværket
vist, hvilke resultater en punktundersøgelse kan give. At udbyttet burde have været
endnu større, indebærer ikke nogen bebrejdelse mod Vilh. la Cour, men i høj grad
mod den halsstarrige lodsejer, som i slutningen af forrige århundrede på trods af
fredningsbestemmelserne og upåvirkelig af gentagne retssager og bøder gjorde sit
bedste for gennem overpløjning og hensynsløs bortgravning af banken og nedbryd
ning af bygningsrester at forringe stedets værdi som historisk mindesmærke. Havde
dette blot været en isoleret episode, kunne det være, hvad det var, men overgreb
mod fredede fortidsminder er den dag i dag et problem, som man næppe kommer til
livs, så længe straffen for vandalisme er så lemfældig, at gerningsmanden ofte på
forhånd har den indregnet i sine omkostninger.
Erik Skov.
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Blekinges kirker
Kyrkor i Blekinge. En konsthistorisk översikt, av Armin Tuulse. 197 s. Pris
30 sv. kr.
Af »Sveriges kyrkor«, det ældre søsterværk - startede 1912 - til »Danmarks Kir
ker« - startede 1933 - og til »Norges kirker« og til »Suomen kirkot« (»Finlands
kyrkor«) - startede begge 1959 - er nu udkommet en kunsthistorisk oversigt over den
gamle, danske landsdel, Blekinges kirker.
Det vældige værk, »Sveriges kyrkor« har nu siden første udgivelsesår - og vel nok
først og fremmest takket være Sigurd Curmans indsats - udsendt ikke mindre end 92
- tooghalvfems - tykke hefter, som fordeler sig spredt over hele Sverige, på Uppland,
Gotland, Småland, Öster- og Västergötland etc., alle under ledelse af de to mænd, der
i deres ungdom satte det i gang, justnævnte, fhv. rigsantikvar Sigurd Curman og pro
fessor Johnny Roosval. Men af alle disse landsdele, der er forfattet af forskellige med
arbejdere (og til dels af udgiverne), er kun Blekinge, Gästrikland og Medelpad afslut
tede, og - svarende til »Danmarks Kirker«s amtsafslutninger - sammenfatter Sv. k.
nu Blekinges kirker i en rigt illustreret kunsthistorisk oversigt, der i korthed - og med
lysende klarhed - gennemløber det i de tidligere udsendte hefter behandlede mate
riale: kirkebygningerne, kalkmalerierne, inventaret og gravminderne, med skel-året
1658, da Blekinge skiltes fra Danmark, og de gamle kunstneriske og kulturelle bånd
i nogen grad blev afbrudt. Den kompetente forfatter er Armin Tuulse, nu professor i
kunsthistorie ved Stockholms universitet, i mange år fast medarbejder ved Sv. k. og
siden 1962 Johnny Roosvals efterfølger som udgiver v. s. a. Sigurd Curman, en
fremragende videnskabsmand, god kender af Nordeuropas middelalderlige bygnings
kunst m. m. og en fortræffelig skribent. Oversigten er derfor mønsterværdig, billed
materialet særdeles illustrativt. For danske læsere er især afsnittet før 1658 af den
største interesse på grund af landsdelens mange berøringer med især sjællandsk kir
kekunst; men det er sandelig heller ikke uden interesse for os at konstatere, hvor
ledes f. eks. akantusbarokken o. 1700 udvikler sig i Blekinge i forhold til denne vir
tuose »bladstil« på denne side af Øresund. Bogen kan derfor på det bedste anbefales
enhver, der har interesse for dansk og skandinavisk kirkekunst, og det er en selvfølge,
at den må ejes af ethvert dansk bibliotek.
Erik Moltke.

Kunst- og kulturhistorie
Georg Garde: Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. århundrede.
Med særligt henblik på de grafiske forbilleder. With an English Summary. Aarhuus
Stiftsbogtrykkerie. Klicheer i text: Tutein og Koch. Farve- og sorthvide plancher
(over 2000): Permild og Rosengreen. Dansk Videnskabs Forlag A/S, København
1961. Disputats. 496 s. 120 kr.

Forordet til denne sjældent fornemme og smukt anlagte bog meddeler, at den forelå
færdig 1953, at en sidste omarbejdning og udvidelse afsluttedes 1957. Disputatsen
fandt sted 27. sept. 1962. Disse datoer taler stilfærdigt om den manglende respekt for
andres arbejder, der er rådende i visse fakulteter ved Københavns Universitet.
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I virkeligheden rummer denne betydelige bog to disputatser: én om selve dugene
og én om ikonografi, begge lige vel funderede og nyttige. En stor, fransk kunst
historiker har en gang udtalt, at dersom man samlede gengivelser af f. eks. alle reli
giøse motiver, ville man opdage, hvor forbløffende få selvstændige opfattelser og ny
skabelser der existerede. Gardes bog er en levende illustration til denne dom; her kan
man hente eksempler på, hvorleden den ene kunstner kopierer den anden, stjæler en af de værste tyveknægte er Virgil Solis, hvis betydning for Frederik Ils og Chri
stian IVs bibler er endog meget store -, kompilerer, men sjældent skaber nyt. Ligesom
Leonardo da Vinci’s nadver er det klassiske eksempel på et motivs nyskabelse, er bil
ledlegenden om den fortabte søn et slående eksempel på en idelig og ufortrøden
varieret gentagelse af Albrecht Dürers (ikke helt 100 pct.) nyskabelse af denne serie.
Men de samme forhold kendes naturligvis indenfor de største kunstneres kreds: alle
var de bundet til deres tid og mere eller mindre til tidens ikonografiske form: man
fatter ikke Rubens’ nadver, dersom man ikke kender hans lærer van Veens, eller hans
Wiener-gravlæggelse uden kendskab til Caravaggios deposizione etc. Ikonografien
bliver således en hjælpevidenskab af stor vigtighed for kunsthistorikerens æstetiske
vurdering. Forfatteren gør os den tjeneste at meddele os forlæggene til så at sige hver
dugs motiv - et helt ubegribeligt arbejde - og knytter æstetiske bemærkninger til
udførelsen.
De silkebroderede lærredsduge fra 15- og 1600rne kan uden overdrivelse kaldes et
af hovedemnerne inden for dansk textilkunst; de er her for første gang samlet og
vurderet i deres helhed, spredt som de er, i Danmark, Norge, Sverige, Island og
Nordtyskland. Det er lykkedes forfatteren at ordne materialet i større grupper, hvor
af en del har tilknytning til den danske adel, en del til velhavende borgere. Særlig
interessant er det at se, hvorledes to store grupper af dugene synes at være udgået fra
hver sit påtegningsværksted (numrene 20-28 og 46, 46a-50). Spørgsmålet om tilvirk
ningen behandles udførligt. Foruden de sikre »provenienser« som pigen Emerenze
Clausdatter, hvem indskriften på Horneantependiet (nr. 42) omtaler, og den lærde
jomfru Anne Gøye, som stod for tilvirkningen af alterdugen fra Næstved Skt. Peder
(nr. 60), leverer forfatteren sandsynlighedsbevis for de professionelle perlestikkeres
andel i arbejdet.
En lille del af det store arbejde er gennemgangen af skifteprotokollerne, særlig rig
holdige i Helsingør, Køge og Malmø, hvor dugene findes omtalt og vurderet mellem
meget andet dækketøj; fra denne gennemgang medtager forfatteren også andet mate
riale (flamskvævninger, bogsamlinger og kobberstik), der kan give baggrund for og
oplysninger om emnet. Et større afsnit drager sammenligninger med udlandets
broderier.
Motiverne er først og fremmest religiøse og næsten altid opbyggelige (som sådan
må også regnes Loth, der i drukkenskab besvangrer sine døtre - det er dem, der har
drukket ham fuld -, Susanne, David og Bathseba). Hovedparten er bibelbilleder, mest
fra det nye testamente, og heri indtager passionsbillederne ikke den ringeste plads -;
forfatteren giver udmærkede forklaringer på emnernes forekomst og fortæller fornøje
ligt om spisevaner.
Forbillederne for dugenes billedbroderier er som nævnt fortrinsvis illustrerede bib
ler - bogtrykkunsten er jo omtrent samtidig med reformationen -, men forfatteren
nøjes ikke med blot at henvise til de forskellige billedserier, nej, der bliver fyldigt
redegjort for def orskellige seriers forhold til andre, og vi ser da træskærer- og
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kobberstikkunstens betydeligste mestre i Tyskland og Nederlandene - thi det er vore
vigtigste kilder - troppe op på geled, først tyskerne: Albrecht Dürer, o. 1500, »altover
skyggende indflydelse«, Erh. Altdorfer (Chr. IIIs bibel 1550), H. Aldegrever, t o.
1560, brødrene Beham, + 1540, 1550 - H. S. Beham virksom for Frankfurterforlæg
geren (a. M.) Chr. Egenolph, bibelbilleder 1553, kom i et utal af udgaver og kopiere
des længe efter Hans Brosamer, t o. 1558, kopierede bl. a. Holbein og Aldegrever,
nye testamente, gamle testamente, apokalypsen o. 1551 - efterkopieredes meget og
længe, bl. a. hos vor Peder Tidemand i hans Luthers huspostil 1564, - den fine og me
get dygtige Bernhard Salomon, f 1561, der både var bibelillustrator (hans billedbibler
udkom på seks sprog), gav udkast til billedtæpper, møbler og guldsmedearbejder, og
af hvis mesterlige Ovids metamorfoser »figurée« 1557 eksempler findes blandt duge
nes illustrationer. Han er også hovedkilden for Virgil Solis (der også har stor for
kærlighed for Dürer, jfr. ovenfor), hvis efterfølger hos samme Frankfurterforlægger
var den produktive schweizer Jost Amman (t 1591) - dennes bibel 1564 var tilegnet
Flensborgeren Melchior Lorch. Hans farligste - og dygtigere - konkurrent var lands
manden Tobias Stimmer, t efter 1583 etc., etc. Blandt de også talrige nederlændere
er kobberstikkeren Hinrich Goltzius, t 1617, langt den betydeligste. Endelig omtales
de såkaldte Piscatorbibler, hvad der giver anledning til en behandling af de store
kobberstikker-dynastier, Galle, Wierrix og Sadeler. Alle disse snidere og stikkere
kopierede hinanden og andre og kopieredes selv af andre (flere monogrammister
nævnes), og det er snart dem selv, snart deres kopisters kopier, vi møder på dugene og
i øvrigt også i vore kirkers malerier og relieffer (også dette emne strejfer forf.).
Når man hertil i tilgift får afsnit om ornamentstik, om mønsterbøger og emblem
bøger, vil man, om man ikke allerede er det, blive klar over, at forfatteren har givet
os en meget grundig og meget alsidig bog. Aldrig tidligere er der i dansk videnskab
gjort så fyldigt og grundigt rede for de gamle grafikere, deres forhold ind- og udadtil.
Her er tale om en selvstændig kulegravning i det herhjemme temmelig ubehandlede
materiale og om en umådelig indsats af arbejdskraft og arbejdstimer. Man har lov at
tro, at forfatterens hustru i adskillige år ikke har set andet end hans ryg, og den
obligate hustru-tak turde sikkert i særlig grad være på sin plads her.
Erik Moltke.

Tønder-sølv
Sigurd Schoubye: Guldsmede-håndværket i Tønder og på Tønder-egnen 15501900. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 24. 1961.
357 s. ill. For medlemmer af Hist. Samf. f. Sønderjylland kr. 50. I boghandelen
kr. 100.
Dr. phil. Sigurd Schoubyes idé med bogen om guldsmede-håndværket i Tønder og
på Tønder-egnen er forsåvidt ny herhjemme, som han har udvalgt sig et begrænset
landområde, hvorudaf han har presset alle de oplysninger om emnet, som muligt
var, såvel af genstandsmæssig som arkivalsk art. Det er den første disputats i materiel
folkekultur, efter at dette er blevet et universitetsfag, og værket er da også dediceret
til dette fags førstemand, professor, dr. phil. Axel Steensberg.
Bogen er strengt systematisk opbygget med et kapitel om guldsmedehåndværket
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med en omhyggelig gennemgang af uddannelse, svenderejser og teknik, et andet med
lødighedsproblemer og stempling, et tredie er inddelt i kirkesølv, bordsølv og dragt
sølv, hvilket sidste ikke er det mindst interessante, et fjerde omhandler mestre og
mestermærker og et sidste konklusionerne. Der er omhyggelige litteraturhenvisninger,
anførelse af det benyttede arkivstof samt registre, der giver læseren mulighed for at
nærme sig stoffet fra mange sider. Derved er bogen ikke alene blevet en metodisk
fin videnskabelig afhandling, men også en særdeles nyttig håndbog.
Det valgte område, der naturligt falder indenfor forfatterens virksomhed som
inspektør ved Tønder Museum, har vist sig næst efter København at have det største
kontingent af guldsmede i Danmark og Slesvig før år 1900. I 1801 var Tønder og
Haderslev amter de tættest befolkede områder i Slesvig. I Tønder amt udgjorde
således landbefolkningen ca. 33.000, medens Tønder by kun havde 2600 indbyggere.
Tønderguldsmedene har således haft et godt opland til at aftage deres produktion,
og de har i høj grad været afhængige af det. En godsejerstand og storhandelsstand
fandtes ikke, hvorfor det var bondebefolkningen, der var aftagerne, hvad også de
bevarede genstandstyper vidner om. Af det benyttede materiale på ca. 1600 genstande
er det de små ting som skeer, sukkerbøsser og -bakker, tobaksdåser, hovedvandsæg,
dragtsølv og lign., der er næsten enerådende, medens terriner, fade, tallerkener,
temaskiner og saucekander ikke kendes. Af de få korpusarbejder er det betydeligste
en kaffekande af Andreas Nissen, udført til en kaptajn på Sild.
Tønderguldsmedene fulgte i 18. århundredes første halvdel traditionerne fra
Danmark-Norge, men omkr. 1780 trænger en lokal stil igennem i de mindre kostbare
genstandstyper som skeer, småskåle, sukker- og kanelbøsser m. m. Lokalpræget er af
ornamental, ikke af formal art, idet formerne følger hovedtyperne fra århundredets
begyndelse, medens ornamenterne er i overensstemmelse med samtidens. Urneskeen
og perleskeen bliver områdets mest karakteristiske nyskabelse i Tønderguldsmedenes
storhedstid.
Med hensyn til mesterstemplerne må idealet i et sådant værk vel være at gengive
alle mærker, der er kendt og har været brugt i området. Bøjes og Stierlings mærke
bøger har været grundlæggende, men Schoubye har ad arkivalsk vej og ved sine
lokalhistoriske undersøgelser formået at fremdrage og identificere betydelig flere
end de to tidligere forskere har gjort (se Fort, og Nut. bd. XXI, 1961, s. 130 ff). Et
enkelt mærke har dog unddraget sig forfatterens opmærksomhed. Bøje har haft
kendskab til det, men uden at gengive det i sin mærkebog. Gibsaftrykket findes i
Bøjes originalmanuskript (blå nr. 644) på Nationalmuseets 2. afd. og er taget over
stemplerne i et hovedvandsæg - i Tønder Museum. Samme stempel, der af Bøje er
identificeret som Martin Petersen Hommelhoff’s, findes tillige på en spiseske i
Nationalmuseets 3. afd. (mus. nr. M 1583), som er opført i listen over denne mesters
arbejder på side 297 i bogen, men uden at mærket er gengivet.
Bortset fra enkelte skønhedsfejl, f. eks. et par vildfarne billeder (fig. 356 og 357),
må billedstoffets uegale karakter påpeges. At gennemføre en ensartet fotografering
af så mange genstande, hvor stoffet er indsamlet gennem en årrække, er forståeligt
nok forbundet med store vanskeligheder, men for nogle af billedernes vedkommende
ville det have tjent bogens udseende, om man havde trodset besværet ved en om
fotografering. Udskrabede klicheer er videnskabelig set uvederhæftige og burde aldrig
tolereres i en disputats eller nogen anden form for videnskabelig publikation.
Bogen om Guldsmede-håndværket i Tønder og på Tønder-egnen er resultatet af
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en imponerende og solidt gennemført undersøgelse. Ikke meget nyt vil herefter være
at fremdrage om dette emne.
Inge Mejer Antonsen.

Aabenraa-sølv
Sigurd Schoubye: Guldsmede-håndværket i Aabenraa 1600-1900. Aabenraa
Museums Skrifter nr. 1. Rosenkilde og Bagger. Aabenraa 1962. 28. s. ill. Kr. 6.00.
I anledning af Aabenraa Museums 75-årsdag den 8. juni 1962 arrangerede museet
en udstilling af Aabenraa-sølv, hvorom Sigurd Schoubye i løbet af otte dage forfat
tede et lille skrift.
I en kort indledning på et par sider gives en oversigt over Aabenraa-sølvets historie
efterfulgt af en liste med guldsmedestempler samt en opregning af hidtil fremdragne
arbejder af de enkelte mestre og en række gengivelser af udvalgte stykker.
Det er ejendommeligt, at byens guldsmede for en del rekrutteredes udefra, hvilket
formentlig er årsagen til, at Aabenraa-sølvet ikke har kunnet fremvise et for lokali
teten karakteristisk formsprog. Næsten alt det overleverede materiale er koncentreret
om nogle ganske få mestre, der må have haft værksteder af betydelig størrelse.
I modsætning til Tønder har Aabenraa i hertughoffet på Augustenborg haft store
bestillere også af korpusarbejder, hvoraf anseelige stykker er bevaret.
Heller ikke i dette skrift er kvaliteten af reproduktionerne tilstrækkelig god, og
over halvdelen af klichéerne er skrabet ud.
Det er ikke ganske korrekt at gengive hertug Frederik Christian af Augustenborgs
monogram uden den tilhørende krone. Begge dele er stemplet af Fridrich Christopher
Hansen, og der er, såvidt det har kunnet konstateres, ikke grund til at tvivle om deres
samhørighed.
Hæftet betegnes af sin forfatter som en skitse, og vi håber, at dette betyder, at
denne flittige og grundige forsker en dag vil kunne fremlægge bogen om guldsmede
håndværket i Aabenraa.
Inge Mejer Antonsen.

Trondhjems guldsmedekunst
Thv. Krohn-Hansen: Trondhjems gullsmedkunst 1550-1850. Universitetets for
lag. Oslo - Bergen. 1963. 241 sider. 175 kr.

Norge har tre og en halv hovedstad. Så det er ikke mærkeligt, at også kunsthåndvær
ket deler sig i provinser omkring disse byer i stedet for at centrere sig om een by,
som det er sket i Danmark, med stigende acceleration lige siden enevældens første år.
For få år siden kom Thv. Krohn-Hansen og Robert Kloster »Bergens Gullsmed
kunst fra Laugstiden«. Den er båret af sit næsten ufejlbarlige kildemateriale og det
mærkeligt store antal bevarede sølvgenstande med Bergen-mærker, samlet og beskre
vet af to af fagets og kunstens bedste kendere. Nu kommer allerede den ene af Bergen-bogens forfattere igen med en lige så stort anlagt undersøgelse af en anden norsk
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hovedstads bidrag til norsk guldsmedekunst. Det er nu ikke helt ringe, for at sige det
på jysk.
Vi møder i Trondhjem det samme forhold som i andre norske og danske byer.
Trods sølvets internationale formgivning, der følger moden så snævert som noget
kunsthåndværk overhovedet, formidles stilimpulserne kun i ringe grad ved indvan
dring. Af Trondhjems 98 guldsmede i det behandlede tidsrum er over halvdelen født
i Trondhjem. For en del af de resterende kendes fødestedet ikke, men navnene er
nordiske nok. Kun 10 indvandrede guldsmede kan registreres, nemlig 1 svensker, 3
danskere, 4 tyskere, 1 slesviger og 1 født i Trondhjem af tysk indvandrede forældre.
Og så er det endda både procentvis og absolut en temmelig stor indvandring.
Sammenligner vi med Aalborg, som mønstrer samme antal mestre i samme åremål,
har denne by kun 3 indvandrede mestre, nemlig 1 holstener og 2 nordmænd. Vi må
konstatere, at guldsmedene holdt fagets standard uden nogen betydelig tilvandring.
Forfatteren har undersøgt svendevandringerne for så mange fagfolk, han har kun
net spore på deres rejser. Her ligger øjensynlig - som venteligt var - en stor del af
forklaringen på guldsmedenes fortrolighed med europæiske modesvingninger. For
lige så dominerende København og Hamburg er i listerne over svendenes rejsemål,
lige så tydeligt spores netop disse byers inspiration i Trondhjems sølvproduktion.
Vandringerne har været for laugstidens svende, hvad tekniske skoler og faglige tids
skrifter er i dag. Ja, og så har fremmede svende på besøg i Trondhjem vel også haft
ideer og former med.
Hvad man også havde til hjælp, var ornamentstik. Krohn-Hansen påviser brugen
af sådanne stik af tyskerne Thiinkler og Reuttimann i tidlig barokstil, og han gør det
så overbevisende, at en argentoman ikke kan lade være at tage hans billeder med i
egen samling og prøve dennes barokformer med hans gengivelse af stikkene. Selv i
en lokal dansk samling er Trondhjembogen en brugsbog.
Men forfatteren har ingenlunde gjordt det let for anmelderen af udlede disse for
hold af teksten. Den mesterliste, hvori de biografiske data er at finde, er nemlig op
stillet alfabetisk efter stemplets første bogstav, hvilket gør det unødigt svært at finde
frem til en kronologisk følge og gør det til detektivarbejde at søge opstillet dynastier.
De er der, men hvorfor er de ikke påvist, eller dog antydet ved henvisninger.
Der er to acceptable opstillinger af mesterlister. Enten den kronologiske, som Bøje
bruger, eller alfabetisk med efternavn som stikord. Det af Krohn-Hansen anvendte
system er ganske vist det samme som i Bøjes register, men kan netop kun passere
som register.
Krohn-Hansen har angående kirkesølvet gjort en iagttagelse, som antagelig lader
sig overføre til de fleste andre guldsmedebyer: Kirkesølvet er almindeligvis den kunst
nerisk ringeste part sammenlignet med verdsligt bordsølv. Undtagelser fra denne regel
er donationer fra rige personer eller grupper, som oftest placerer sig indenfor adelen
eller bysamfundet. Det samme kan iagttages indenfor Bergen-materialet og i dansk
sølvbestand. Hvor en kirke har sit sølv fra en rig og stedfast slægt, er det gerne gedi
gent. Er det menigheden selv eller en bonde, der har skænket sølvet, er dets kvalitet
beskeden. Måske en selvfølge, men i så fald den slags selvfølgeligheder, det er muse
umsmandens opgave at konstatere og påvise.
Men når det er sagt, skal det også medgives, at nogle af Trondhjems allerbedste
sølvarbejder skal findes i byens kirker. Vinkanderne i Nidaros domkirke og Røros
kirke skal man vel til Holland for at finde bedre, og på de tidligt barokke dåbsfade i
3

33

domkirken og Vor Frue Kirke er drivning og gravering gået op på en sjælden fin
enhed.
Vil man nu søge efter særlige lokale former, leder man mest forgæves. Lokale egen
heder er gerne vidnesbyrd om retardering, og Trondhjem var i det her omhandlende
tidsrum en vågen by med sans for stil og mode. Det er således værd at notere en serie
kandelabre med bladværk fra sen rokokotid, som ikke står tilbage for de bedste
københavnske, og i Jylland kun har sidestykker i Randers. Og det er ikke en enkelt
mester, der har haft kandelabre som speciale, men tre mestre, hvoraf den ene ganske
vist er »københavneren« Bernt Christopher Kelberlade. Den bedste suite på 6 kan
delabre er dog gjort af hjemmefødningen Tore Andreas Friis.
Bernt Christopher Kelberlade er iøvrigt værd at notere sig. Han var født i Trond
hjem som søn af en indvandret tysk murermester og lærte faget hos den store mester
Jørgen Lemand. Svendevandringen gik til København, hvor han blev mester og op
taget i Københavns guldsmedelaug (Bøje nr. 565). Efter seks mesterår i København
opsagde han sit borgerskab og drog til hjembyen, hvor han blev en flittig anvendt
mester, efter hvem mange og gode arbejder er i behold. Han grundede et dynasti af
de beskedne, idet hans broder og hans søn begge blev mestre. Hvad der interesse
rer i dette levnedsløb er, at en dygtig guldsmed kunne se sin regning ved at forlade det
mægtige guldsmedelaug i rigernes hovedstad for at holde værksted i byen ved det
yderste hav.
En række pragtfade i dreven blomsterbarok er udgået fra seks værksteder, hvoraf
Jens Christensen Seested har leveret hovedparten såvel i tal som kvalitet. Disse fades
brug er uvis, de synes ikke egnet til andet end prunk, men dertil er de også ypperlige.
Krohn-Hansen sporer form og dekoration tilbage til Hamburg, med hvilken by Trond
hjem havde så mange forbindelser, og er de altså ikke hjemmegroede, er de dog det nær
meste, vi kan komme en lokal form indenfor korpusarbejder. Trondhjem kan nok
mønstre flere af disse skønne fade end resten af Danmark-Norge tilsammen.
Henvisningen til hamburgsk inspiration støttes yderligere af en serie hankeskåle
fra omtrent samme periode. De fleste og bedste af disse skåle er nemlig gjort af mester
Søren Joensen, som synes at have arbejdet som svend i Hamburg.
Om snusdåser med støbt låg med figurscener formoder Krohn-Hansen, at lågene er
importeret færdige og monteret på dåser af hjemligt arbejde. Javel - det kan f. eks.
forklare, at Mikkel Jensen i Aalborg, død 1726, har kunnet stemple en lueforgyldt
snusdåse med tidlige rokokomotiver på låget. Men hvorfra fik man disse støbte låg?
Ser man på dåsen s. 236 C af Marcus Brun (Mester 1729-50), vil man gætte på fransk
arbejde. Men rokoko var måske allerede i mester Bruns tid europæisk fælleseje.
Mange støbte hanke i bruskbarok er vel importerede halvfabrikata.
Som det var at vente, afbilder bogen en rigdom af skeer, og deriblandt mange med
Trondhjems rose som afslutning af skaftet. Her synes en lokal tradition evident.
Denne rose kan flygtigt minde om den næsten obligatoriske enkeltrose på danske
sølvknapper, men er ved nærmere eftersyn bredere udført, mere stiliseret - ja, mere
gotik end barok. Det ville være af interesse at se den ældste af disse roser - den er
drevet som bundroset i en hankeskål af østeuropæisk form fra ca. 1630, men er ikke
afbildet. Hvor gammel er mon rosen i sølv? Den er da vel ikke et sent billede af et
rundt kirkevindue i Nidaros-domen?
Sammenlignet med jysk sølvbestand fattes skospænder, hægter, knæspænder og
andet dragtsølv, ligesom ingen halssmykker er publiceret. Fandtes dette personlige ud-
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styr ikke i Trondhjem? De samme hovedvandsæg som i danske samlinger er dog til
stede i gode eksemplarer.
Drikkekander er tilstede i rig variation, både renæssancekander på ringfod og ba
rokke kander på tre fødder, ja tilmed de sjældne sekspaskander, næsten alle i fuld
endt udførelse. Her er tydeligt nok - som i Jylland - et par århundreders kæreste em
ne. Og her må anmelderen lige sætte et spørgsmålstegn.
Krohn-Hansen skriver: »Selvbevisst og stolt lot bestilleren gjerne sitt og sin
hustrus navn eller initialer, eventuelt med familievåpnene, sette på kannene, som gjerne
ble skattede arvestykker fra generasjon til generasjon«.
Hvis ikke norske forhold har været helt ulig danske, er den kyndige forfatter her
blevet offer for en senere tids illusioner om gammel skik. Arvesølv var noget, man
støbte kugler af til at skyde hekse med, iøvrigt var det en opsparet værdi, der i skiftet
blev vejet og registreret efter sin sølvværdi, men derudover ikke tillagdes særdeles
værdi. Initialer og våben bidrog til bestillerens anseelse, ikke i synderlig grad til
arvingernes. De delte efter vægt, stol på det.
I hvert fald i Nordjylland har det ikke været muligt i mere end et par tilfælde at
spore sølv, ældre end 1750, tilbage til sit udspring, når det ikke bar våbenmærker. Og
selv i disse tilfælde har sølvet mest været handlet eller har passeret udarvinger uden
mindste viden om, hvem initialerne stod for. Det er imponerende, og ganske udenfor
danske muligheder, når Krohn-Hansen har kunnet spore omkring hælvten af alle ini
tialer tilbage til deres navngivere. Men hvordan med arvefølgen? I hvor mange til
fælde har nuværende ejere kunnet legalisere sig som efterkommere af navngiverne?
Men gennem sine identifikationer har Krohn-Hansen tilfulde nået et andet resultat,
nemlig at fastlægge hvilke befolkningslag, der havde råd til at skaffe sig kostbart
sølvtøj: Embedsstand, købmænd og storbønder. Navne som Hornemann og Brodtkorb
går igen, præstenavne figurerer på skønne stykker. Hvad har der ikke stået af sølv på
Tjøtta? Det er med føje, forfatteren bruger ordene »de florissante 1600 og 1700årene«.
Om bogen skal ellers siges, at den er smukt trykt på dejligt papir. Fotografierne er
gode, i mange tilfælde så gode, som det overhovedet er muligt at fotografere sølv, og
dertil reproduceret i forbilledlige clichéer. Kun fotografierne af mesterstemplerne er
ikke gode, her er tegninger stadig fotos overlegne.
Er der end her gjort indsigelse i et par - mindre væsentlige - tilfælde, bør det ikke
få indflydelse på den almene bedømmelse, at vi her har fået en fagmonografi, der
står mål med bogen om Bergen-sølvet såvidt kildematerialet har tilladt det. Nu må
danske lokalmuseumsmænd se at tage udfordringen op. Århus, Odense, Randers,
Næstved og - nå, ja Aalborg ....
Peter Riismøller.

Folkekulturens terminologi
Hultkrantz: General ethnological concepts. International dictionary of
regional european ethnology and folklore, vol. I. Rosenkilde og Bagger. 1960. 282
sider. 51,50 kr. hft.

åke

Det foreliggende bind er det første resultat af en plan, der blev fremsat på den inter
nationale kongres for europæisk etnologi i Stockholm 1951: Udarbejdelsen af et inter3*
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nationalt leksikon for europæisk etnologi og folklore, der skulle indeholde fagudtryk
indenfor engelsk, fransk, tysk og de nordiske sprog foruden særligt betydningsfulde
udtryk hentet fra andre sprog. Et følgende bind udarbejdet af Laurits Bødker skal
behandle folklorens fagudtryk på tilsvarende vis.
Hensigten med leksikonnet er ikke at give historiske oplysninger om udviklingen af
ideer og udbredelsen af materielle fænomener, men kun at definere etnologiske fag
udtryk på grundlag af den foreliggende speciallitteratur. Hver artikel begynder med
ordets oprindelse fra latin eller et andet sprog. Derefter anføres, hvad udtrykket hed
der på henholdsvis fransk, spansk, tysk og svensk, idet opslagsordet ligesom bogens
tekst er på engelsk. Derefter følger en redegørelse for, hvad forskellige førende for
skere har forstået ved det pågældende udtryk, eventuelt krydshenvisninger til andre
beslægtede termini og til slut litteraturhenvisninger alfabetisk ordnet efter forfatter
navne med vedføjet publiceringsår. Den fuldstændige titel på de citerede afhandlinger
findes ved opslag i en litteraturliste bag i bogen omfattende 542 arbejder, hvoraf ca.
300 eller mere end halvparten er publiceret i U.S.A.
Forfatterens lærdom er beundringsværdig. Og han er delvis uden skyld i, at dette
leksikon over europæiske etnologiudtryk har fået så stærk slagside i retning af U.S.A.
Det skyldes, som han omtaler det i indledningen, at europæisk forskning på dette om
råde har været mere historisk og derfor er fattig på nye teoretiske fagtermini, medens
den amerikanske - forøvrigt også den engelske - ligger nær op ad sociologien med
dens teoretisk orienterede arbejdsmåde. Hultkrantz mener imidlertid, at den angloamerikanske anthropologi med dens generalisationer og rigdom på klart definerede
begreber let lader sig overføre på europæiske forhold. Nærværende anmelder benægter
ikke denne påstands rigtighed; men man kan måske betvivle, at der kommer tilsva
rende nye positive resultater ud af en sådan efterligning? De amerikanske anthropologer elsker at lege med begreber. Begreberne bliver undertiden som en slags logisk
spil. Man må imidlertid ikke glemme, at vor videnskab står og falder med den rigtige
opfattelse og tolkning af de realiteter, som forskerne jonglerer med. Ordene er bille
der på virkeligheden, tegn der skal tydes, men de er lige så lidt som de ting, menne
skene bruger, virkeligheden selv. De er redskaber for vor erkendelse. Men deres
funktion som medier til opfattelse af virkelighedens verden afhænger af, om de kan
gøre indviklede forhold simple for forståelsen, ikke af om de kan gøre det simple
indviklet.
Slår man op under ordet Culture, finder man, at begrebet er en etnologisk samlekasse, hvori al menneskelig adfærd næsten kan få plads, og den oprindelige betydning
af det latinske grundord (dyrkning) er forsvundet. Udgangspunktet er nemlig Tylors
værk »Primitive Culture« fra 1871, og det gjaldt for denne forfatter som for mange
af hans samtidige, at de var mere ordrige end just klare. Imidlertid tager Hultkrantz
selv i nogen måde afstand fra de forfattere, han citerer under denne artikel, når han
giver tilslutning til en karakteristik af Culture som værende mere en gren af den spe
kulative filosofi end af etnologien. På lignende måde indrømmer han, at udtrykket
Civilization er et løst begreb af tvivlsom værdi.
Det er ikke muligt at bedømme fuldtud, hvad der savnes i bogen, før den har stået
sin prøve i nogen tid. Men at europæiske forfattere er blevet stedmoderligt behandlet,
er der næppe tvivl om. Ikke blot har kulturkredslæren og Wienerskolen fået yderst
ringe plads - man mærker her, at professor Hultkrantz har fået en væsentlig del af
sin uddannelse i U.S.A., hvor de færreste anthropologer er fortrolige med tysk. Men
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også adskillige europæiske forfattere savnes i listen, bl. a. John Granlund. Og den af
Richard Weiss opstillede modsætning: Individualkultur contra Volkskultur omtales
ikke. Når så mange sociologiske arbejder er nævnt, hvorfor omtales så ikke Torsten
Hågerstrands svenske disputats under opslagsordet Innovation, men nok et mindre
betydeligt arbejde af franskmanden Varagnac? I det hele taget kommer forfattere
med en stor, men lidet værdifuld produktion til at veje efter omfang og ikke så meget
efter kvalitet i et værk af denne art.
Man må være professor Hultkrantz taknemmelig for, at han har skaffet europæiske
læsere en fortrinlig oversigt over den amerikanske anthropologiske litteratur og let
adgang til at studere den nærmere gennem leksikonnets litteraturopgivelser. Men let
bliver det ikke at trænge ind i denne jungle af begreber, der veksler næsten lige så hyp
pigt som årstiderne. Og hvad de europæiske folkekulturtraditioner angår, savner vi
stadigvæk et fyldigt opslagsværk, der kunne yde forskerne i denne verdensdel fuld
retfærdighed.
Axel Steensberg.

Dagliglivets Danmark
Axel Steensberg (red.): Dagligliv I Danmark i det nittende og tyvende århun
drede. I (1790-1870). Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kbh. 1963. 683 sider.
13 farvebilleder og talrige sort-hvide billeder. Kr. 98.50 hft.
Lad det være sagt straks: Dette er en smuk bog og en pretentiøs bog. Den valgte
titel har placeret den på siden af Troels-Lunds hovedværk, og selv om Steensberg
tager et vist forbehold overfor forgængeren, kan det ikke undgås, at man foretager
en mand jævning mellem de to værker.
Det var kun med en vis ret, at Troels-Lund kunne kalde sin bog »dagligt liv«,
for man søger forgæves befolkningens arbejdsliv i den; det, der interesserer ham er,
som Steensberg siger, folket klædt på til fest. I det nye værk vil man ærgerrigt
dække alle sider af tilværelsen i den behandlede periode og gøre det set indefra:
ikke landbrugshistorie, men bondens daglige dont, ikke folkekirken, men den folke
lige religiøsitet o. s. v., »kort sagt: Livet selv og dets mennesketyper i forskellige
sociale lag«.
For at nå dette har redaktøren samlet en medarbejderskare på 25, der rækker
fra folk, som forlængst har slået deres navn fast inden for kulturhistorisk forskning,
til helt unge, der så at sige for første gang sætter pen på papiret. Det siger sig selv,
at med så mange medarbejdere kan værket ikke få samme enhedspræg som TroelsLund, men derfor kan det jo godt klinge smukt under dirigentens taktstok. Hvis
man ikke vælger en hårdhændet redaktion, der tillader sig at omforme til udslettelse
af de enkelte forfatteres individuelle præg, må redaktørens hverv være at sørge for
at få alle væsentlige sider af emnet belyst, at hindre overlapninger, gentagelser og
spring og at sørge for en vis ensartethed i udformningen af de enkelte afsnit.
Ledetråden for det sidstnævnte har her været at »lade tidens mennesker selv få
ordet. Gennem ordrette gengivelser og let forkortede skildringer, der bygger på
folk i samtiden, har vi søgt at tegne et billede befriet for en senere tids sentimentalt
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romantiske opfattelse af forholdene .... sådan at billedet, hvis det med et slag blev
kaldt til live, ville kunne fungere«.
Det er godt at sætte sig ærgerrige mål, selv om ikke alle kan nås. Ingen væsentlige
sider af folkets tilværelse synes forbigået, og gentagelser er lykkeligt undgået. Derimod
kan vel ikke alle forfattere siges at have gjort fyldest fuldt ud for det opstillede
program. Enkelte billeder vil ikke kunne fungere.
Den opstillede norm for de enkelte beskrivelser har den fordel, at den gør frem
stillingen levende. Læseren føres direkte ind i emnet og stilles midt i en situation.
Men metoden fordrer af den enkelte forfatter en dybtgående og omfattende orien
tering i emnet. Derfor er de forfattere bedst farne, der har grundlæggende behand
linger at holde sig til af karakter som kredslæge J. S. Møllers storartede bog, Moder
og Barn i dansk Folkeoverlevering. Og selv i så fald er det en vanskelig anvendelig
metode, for det gælder at vælge eksempler, der siger noget væsentligt og noget al
ment om det skildrede. De enkelte afsnits længde på en 10, 20, 30 sider gør det ikke
muligt at anføre alt for mange varianter, så derfor løber man den fare at fastslå
ting som gængse, der måske er specielle, eller man får ikke tidsforskellen tydeligt
frem.
Når Georg Hansen i det indledende afsnit om nyt livs opståen anfører storken
som den, der bringer de små børn, så er det vel en af de senere forklaringer, man
har givet børn, og den mest gængse i nyere tid. Men det var ikke den eneste. Og var
det den almindeligste i den behandlede periode? Rundt omkring i landet, især øst
for Lillebælt, udpegede man store sten som det sted, børnene kom fra. Forestillingen
kendtes endnu for en 20-30 år siden. I ønsket om at få drengebørn anføres forestil
lingen om, at man skulle holde sig fra piger med spidse knæ, for de ville kun føde
piger, men man skal dog ikke stole alt for fast på det, for Møller anfører, at den
modsatte anskuelse også er blevet hævdet. Når det på s. 89 hedder, at man på
Sjælland »trantede påskeæg«, så er det vel ikke begrænset hertil. Senere var det
ialtfald også brugt på Fyn og netop i formen med det skråtstillede bræt.
Det er ingenlunde min hensigt at gennemgå afsnit for afsnit på samme måde, men
blot at påpege metodens vanskelighed. Hvad der direkte er benyttet ved udarbejdel
sen, kan ses i henvisningerne bag i bogen, og enhver kan jo så slå efter og konstatere
den større mangfoldighed. Enkelte bemærkninger vil jeg dog tillade mig. Når
Riismøller således s. 229 efterlyser beretninger om majfester i det frie udenfor
Nordsjælland, så omtales de dog hos Dam: Folkeliv og Indstiftelser på Bornholm.
Når det s. 373 fastslås, at sild ofte trådte i stedet for kød ved Limfjordsegnene, så
gjaldt det i samme grad ved alle kyster, hvor der var stort sildefiskeri, således på
begge side af Storebælt. Ved omtalen af bondehandelen s. 411 f., havde det vel været
rimeligt at nævne de udstrakte handelsrejser, som fiskerbønderne fra den vestlige
del af Limfjorden gjorde med ål helt ned i det sønderjyske, hvorfra de bragte de
fremmede egnes produkter med tilbage. Andre eksempler på bondehandel fra den
behandlede periode kunne hentes fra flere danske småøer. Om forsyningen med
ildebrændsel s. 501 kunne der være hentet værdifulde oplysninger hos Stoklund i
Budstikken 1954-55, især om nødbrændsel i form af tørret gødning. En gammel
kone, der i min barndom endnu i udstrakt grad brugte tørrede kokasser til madlav
ning, hævdede at de var vældig gode at bage pandekager og riste sild ved. Om
nogen ubehagelig bismag derved talte hun ikke. Et par fejltagelser har sneget sig
ind i afsnittet om fiskeri. Når det s. 617 hævdes, at ålefiskeriet med puls- og bøtvåd
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skete fra »kåge«, så er det ikke rigtigt. Kåge anvendtes kun øst for Løgstør, vest
herfor brugtes både af bygning som havskibe, men mindre, »og især er de, hvorpå
fiskes med pulsvaader, af en særskilt facon« (Handels- og Industritidende 1802). Det
må være en tanketorsk, når det s. 618 hævdes, at man ved pulsningen skræmte rød
spætterne ind i voddet, eftersom det er ål det gælder. Det er for stærkt at sige (s. 623),
at Skagen var den eneste rigtige fiskerkøbstad på den tid. Nibe var det i lige så
høj grad, og den får da også sin omtale på s. 628.
Muligheden for at vælge karakteristiske citater fordeler sig ujævnt efter emne og
efter miljø. Selv om der ikke findes fyldestgørende behandlinger af de enkelte
sider af folkets tilværelse, er der dog indsamlet et stort traditionsmateriale, som
også har været flittigt udnyttet af forfatterne. Men dette traditionsmateriale har slag
side, eftersom der kun har været foretaget begrænsede indsamlinger fra bylivet.
Mangelen på stof herfra fastslås flere gange, og det er symptomatisk, at det f. eks.
kun har været muligt at fremdrage et enkelt eksempel på et bybryllup fra Køben
havn i 1839.
Et værk af den foreliggende karakter har ikke som mål primær forskning. Enkelte
afsnit tenderer dog derimod, det gælder især dem, der behandler ungdom på landet
og folkedigtning. Det sidstnævnte afsnit har en hel anden fremstillingsform end
hovedparten af de øvrige bidrag. Her tages principielle synspunkter op til debat, og
miljøets og traditionsbærernes betydning for folkedigtningens udformning drøftes.
Til oplysningen om en af fortællerne, Mads Præst (s. 150-151), der blev så bange
for sine egne historier, at han ikke turde gå ene hjem, kan jeg tilføje, at på Reersø
var der i min barndom en stor, stærk fisker, der yndede at fortælle spøgelseshistorier
for at skræmme os børn, men til sidst selv blev så skræmt, at han trak benene op
under sig på bænken. Jeg tror simpelthen, at alt det, han fortalte om, blev levende
for ham, for han og mange med ham troede på den hovedløse so, der spøgte på by
gaden, og andre hemmelighedsfulde væsener. En sådan kombination af folketro og
folkedigtning kan det vel være frugtbart at have for øje, når man vil forstå folke
digtningens væsen.
Jeg begyndte med at fastslå bogens smukke udseende. Hertil bidrager såvel satsen
som illustrationsmaterialet. Vigtigere er det dog, at illustrationerene er af væsentlig
betydning for bogens indhold. Det forekommer mig at være længe siden, at illustra
tioner i den grad, som her er blevet udvalgt med hensyn til at udvide og belyse
teksten. De to dobbelsidede billeder af Dalsgaard (En gudelig forsamling) og
Hunæus (St. Bededagsaften på volden) kommer dog ikke til deres ret. Om det sidstes
indhold har Søltoft-Jensen skrevet udførligt i en anmeldelse i Information (1.-2.-63).
Billedteksten i bogen yder ikke billedet fuld retfærdighed, men ellers må det fast
slås, at hovedparten af billedteksterne lever op til bogens standard.
Trykfejl findes der forbavsende få af. Når det nævnes, er det for at give nogle
få, der er meningsforstyrrende. Således står der på s. 59 første linie f. o.: ved
varsel og bryllup, der skal være: ved barsel og bryllup, s. 293 midt på siden: og
gaves der igen conditorer dengang, hvor der vel skal stå: ingen, s. 549 i billedteksten:
flere halvløb og kurve, skal være: halmløb og endelig s. 659 i billedtekstens 4. linie,
hvor Frederik 6. skal rettes til Frederik 7.
Opdelingen i emner og en fortløbende registrering over hver side gør det relativt
let at orientere sig. Dog må man bede til, at 2. bind kommer til at indeholde et
sagregister for hele perioden. Hvordan skal man ellers kunne finde frem til alle
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relevante steder. Konfirmation f. eks. må i det foreliggende værk søges i det rin
geste på seks forskellige steder.
Af pladshensyn er der i henvisningerne anvendt forkortelser, som vel lader sig
benytte. Udvalget af den medtagne litteratur kan altid diskuteres, men det er af
betydning, at dette henvisningsapparat er kommet med.
Tanken er at følge skildringen op til nutiden med endnu et bind. Det bliver utvivl
somt sværere at disponere end det foreliggende, og det vil vise sig vanskeligere at
skille væsentligt fra uvæsentligt i fremstillingen. Endnu interessantere bliver det,
såfremt man vil forsøge at arbejde sig bagud for at udfylde tomrummet til TroelsLund. Derom foreligger der ikke tilsagn, men der har før været talt derom. Skulle
det blive tilfældet, må man dog vist regne med en indsats for at udnytte en del af
det materiale, der findes i arkiverne, for fra den periode mangler man det traditions
stof, der i den foreliggende fremstilling har kunnet benyttes.
Det mest løfterige ved bogen om dagliglivets Danmark er den række af unge
medarbejdere, som har måttet gennem et stort stof og måttet tage stilling til dets
benyttelse. Det giver sig forhåbentligt nedslag i en lang række specialafhandlinger,
som vi i høj grad trænger til indenfor dansk kulturhistorie. Stoffet findes, det gælder
blot om at udnytte det.
Holger Rasmussen.

Den lille overtro
Iørn Piø: Bank under
Kr. 15.00.

bordet.

Foreningen Fremtiden, København. 1963. 87 s. 111.

Om landalmuens mere eller mindre dunkle trosforestillinger i ældre tid er der skrevet
mangt og meget; men om de former for overtro, som trives midt i vort højt oplyste,
moderne velfærdssamfund, findes praktisk taget intet på dansk og kun lidt på frem
mede sprog. Skulle man f. eks. tro, hvad en Gallup-undersøgelse fra 1944 viser, at
23 pct. af alle danske kvinder plejer at sige 7-9-13 og banke under bordet? På den
anden side, hvor mange procent af befolkningen vil ugenert indlogere sig på hotel
værelse nr. 13?
Med »Bank under bordet« har Iørn Piø fra Dansk Folkemindesamling gjort et før
ste forsøg på at bringe os på højde med situationen. I et let og populært - men ikke
derfor mindre vederhæftigt - sprog søger Piø »først og fremmest at skildre, hvor
dan og i hvilke situationer den lille overtro trives - fungerer - i vore dage«, for
så på grundlag heraf samt ved hjælp af de oftest sparsomme historiske oplysninger at
»søge at indkredse et svar på, hvorfor man banker under bordet, hvorfor det betyder
uheld at spilde salt, hvorfor man ikke må begynde på noget nyt om mandagen, hvor
for man tror, at hesteskoen bringer lykke og hvorfor man tror på stjerneskudsønsker«.
Citater fra nutid og oldtid må holde for, Ovid følger straks efter citater fra Dansk
Folkemindesamling, og heri ligger naturligvis risikoen for at sammenligne ting, der
intet har med hinanden at gøre; dog er selve den valgte fremgangsmåde, at koncen
trere sig om situationerne, en vis garanti henimod - når således Ovid-citatet (vel fra
Fasti? det få vi ikke at vide) »Principiis rerum omina inesse solent« fremdrages i ka
pitlet »Aldrig om mandagen«, er det sikkert med rette, for den samme situation opstår
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jo, hver gang noget nyt begyndes, og den ængstelighed, Ovid giver udtryk, kendes end
nu f. eks. når man får en ny stilling, hvad anmelderen selv har oplevet. - Det varigste
resultat af disse fem små undersøgelser er uden tvivl indtrykket af sammenhængene
og variationsbredden inden for hver enkelt »trosforestilling«s sfære; mere difinitive
slutninger må, som forfatteren selv skriver, vente, til vi besidder nøjere oplysninger,
til flere forskere har vendt deres opmærksomhed mod denne afkrog af vor dagligdag.
Bogen gør én opmærksom på traditioner, som man ikke vidste, at man kendte, og den
har da også allerede virket med til at forøge Folkemindesamlingens skat af optegnelser
om disse emner. Der loves en fortsættelse på endnu 13 - tretten - små kapitler, og
begge bøger vedkommer enhver, som mærker en instinktiv reaktion i sig på dette tal.
For tilrettelægning og typografi står Viggo Naae, der har præsteret et ualminde
lig tiltalende arbejde.
Bengt Holbek.

Dansk adelsmands rejsedag
Christen Skeels Resedagbok 1619-1627. Utgiven av Lennart Tomner. Alhems
Förlag, Malmö. 1962. 141 s. 40 sv. kr. uindbundet.
Christen Albretsen Skeel, der fra 1638 var sjællandsk landkommissær og fra 1649
til sin død 1659 rigsråd, er vel ikke kendt i de brede kredse, hvor interessen især
fanges af andre mænd i hans tid som Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested; hans
betydning i dansk politik kan da heller ikke sammenlignes med de to nævntes; men
hans indsats var alligevel betydelig, blot lå det hasarderede og voldsomme hans
pessimistiske, pligtbundne, konservative, dybt kristelige natur fjernt. Nogen egentlig
studie over ham foreligger endnu ikke, men der er - ikke mindst i hans personligt
førte rigsrådsdagbog - fremlagt så meget materiale, at det skulle være muligt at
tegne et ret tydeligt billede af denne på mange måder tiltalende, solide og selvstændige
skikkelse. Mens den officielle »kopibog«, han førte for rigsrådet, og hans ovennævnte
private rigsrådsdagbog forlængst er trykt, har den unge arkivar Tomner i Malmö
med det her anmeldte værk kunnet fremlægge en - som det synes - hidtil ukendt
dagbog, ført på hans ungdoms studierejse og først 1956 fremdraget på Skabersjö
slot i Skåne.
Christen Albretsen Skeel var søn af rigsadmiral Albret Skeel, der 1601-39 havde
Riberhus i forlening. Her fødtes Christen Skeel 1603, og her gik han og vel også
de to yngre brødre Christoffer og Otte i latinskolen, ligesom det var fra Ribe, at de
tre brødre 23. februar 1619 påbegyndte deres udenlandsrejse eller -rejser, må man
snarere sige; for der er tale om to. Først en rejse i Tyskland med studier i Giessen
og Tübingen, hvor Christoffer Skeel og brødrenes præceptor døde i juni 1622; de
to overlevende brødre tiltrådte derefter tilbagerejsen, men ad en anden rute og
var hjemme i Ribe 27. oktober 1622. Optegnelserne fra denne rejse er gennem
gående ret kortfattede, broderens død omtales således ikke med et ord. Det var
ikke oplysninger af den slags eller om personlige følelser, dagbogen skulle indeholde,
men facts om ruten, afstandene mellem raststederne og korte beskrivelser af særlig
vigtige seværdigheder. Optegnelserne fra den anden rejse, der påbegyndtes 7. maj
(ny stil, svarende til 27. april) og gik over Nederlandene og England til Frankrig
og Italien, er fra rejsens første tid også meget summariske. I Frankrig bliver de til
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tider fyldigere (Paris f. eks.), men ellers er det især i Italien, at der fremkommer
udførlige beskrivelser af de mange seværdigheder, udførligst naturligt nok fra Rom,
Neapel, Firenze og Venezia; men heller ikke her skal man vente at finde nogen virke
lig personlig bedømmelse (det tillægsord, der ofte løber Skeel i pennen er »skiøn«);men
det er tydeligt, at Chr. Skeel har haft omfattende interesser, ikke alene for storslåede
bygningsværker og antikke monumenter, men også for religiøse ceremonier o. 1. (et
utal af katolske relikvier omtales), zoologiske haver (f. eks. s. 93), sygehuse (jvf. s. 76,
82 og 97) o. s. v. Af kostbarheder imponeres han naturligt nok og gør nu og da op
i datidens »kroner«, hvad de havde kostet eller var værd. Der er næppe tvivl om,
at han i den slags angivelser og på adskillige lignende områder har godtaget cicero
nernes overdrevne opgivelser; men dagbogens udgiver mener iøvrigt, at den unge
Chr. Skeel har haft omfattende kundskaber på mange områder og kunnet forstå og
tale latin, tysk og fransk, ja, muligvis italiensk.
Udgiveren har helt afstået fra at kommentere dagbogen, da en kommentar efter
hans formening ville blive så omfattende, at udgivelsen aldrig var blevet gennem
ført; anmelderen skal ikke bestride, at dette kunne være blevet tilfældet, men givet
er det, at læseren således ofte lades i stikken.
Et personregister mangler, og stedregisteret er yderst nødtørftigt. Den ellers så
smukt udstyrede udgave ville have vundet betydeligt, hvis udgiveren havde ofret
noget mere herpå. Disse mangler opvejes ikke af den såkaldte tekstkommentar, der
giver de i og for sig respektable oplysninger om rettelser i teksten, brug af mørkere
blæk, gentagelser, åbenbare fejlskrivninger o. s. v. Nyttigere er derimod et kort bag
i bogen med angivelse af Chr. Skeels rejserute. Indimellem er for at oplive den ofte
noget monotone tekst anbragt gengivelser af samtidige stik fra de storbyer, Chr.
Skeel beså, alt meget pynteligt.
Udgaven er et bidrag til at uddybe vort kendskab til Chr. Skeels ungdom, og arkivar
Tomner har utvivlsomt ret i, at den tillige indeholder meget af værdi for den
museale historie og kulturhistorien i almindelighed. Man må fra dansk side være
svensk forskning taknemmelig for, at den har fået håndskriftet udgivet.
C, Rise Hansen.

Fynsk lokal- og kulturhistoriker
Hans Henrik Jacobsen: Historikeren Vedel Simonsen til Elvedgård 1780-1858.
Udgivet af Historisk Samfund for Fyns Stift. Odense 1962. 191 sider. Kr. 10.

Vedel Simonsens navn kendes vel endnu blandt historikere og utvivlsomt på Fyn i
noget videre kredse. Historisk Samfund for Fyns Stift har 1918 rejst en mindesten
for ham og udsender nu et mindeskrift til afløsning af Anton Andersens ældre bio
grafi. Enkelte af Vedel Simonsens arbejder, især vel udgaven af Eske Brocks og Jør
gen Brahes dagbøger benyttes stadig, skønt ikke fyldestgørende nutidens krav til nøj
agtighed.
Med den nye, her omtalte skildring har forfatteren, der oplyser, at han er »ikkehistoriker«, villet belyse V. S.s personlighed, men derimod ikke villet give nogen kri
tisk vurdering af dennes historiske værker. Allerede samtiden - f. eks. vennen Werlauff - så at V. S.s arbejder havde »store ufuldkommenheder, hvad kritiken angaar«
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(s. 183); værd at erindre er det imidlertid, at V. S. så stærkt betonede topografien og
kulturhistoriens betydning; det fremgår tydeligt af emnerne på mange af de skrifter,
han udarbejdede; det var ikke mindst adelens og slottenes historie, han ville skildre generelt såvelsom specielt; men han fremhævede også vigtigheden af et nøjagtigt
kendskab til fædrelandets natur, økonomi og forfatning og udgav 1829 en lille pjece
»Nytten og nødvendigheden samt den hensigtsmæssigste indretning af historiske topographier«, hvori han ligefrem opstillede et skema for en geografisk-fysisk-økonomisk
og politisk beskrivelse af et »landsbysogn«; punkt 8 heri handlede om bebyggelsen (bl.a.
grundlæggelse, bylav, seværdigheder, historiske mindesmærker); punkt 9 angik be
boernes særegenheder (folkemængde, levemåde, husgeråd, klædedragt, sprog, byg
ningsmåde, næringsveje o. a.) (s. 139 f.). Andetsteds anbefalede han (s. 147) at »gå fra
det enkelte sted til sognets, fra sognenes til herredets, fra herredernes til amtets og fra
amternes til landets historie«. Topografier måtte - efter V. S.s mening (s. 151) - ikke
opstå i den lærdes studerestue, men skulle skrives af selve egnens beboere. I kapitlet
»Historikeren Vedel Simonsen« fortæller Jacobsen om de mange værker, der udgik
fra dennes hånd, belyser dem ved citater og ved referater af deres indhold, hensyns
fuldt og forstående, uden at V. S. dog bliver hans helt.
Det samme gælder iøvrigt bogens andre afsnit. Der findes jo et meget omfattende
arkivalsk materiale - som Jacobsen har draget god nytte af. V. S. var en flittig brev
skriver, førte dagbog og har efterladt et endnu utrykt 5. bind af Elvedgårds historie
med et åbenbart værdifuldt kultur- og slægtshistorisk stof. Og V. S.s liv var i sig selv
mærkværdigt; denne sære romantiker, der tog medicinsk embedseksamen, men til
bragte sit liv som historisk samler og forfatter, kun i kortere perioder med ansættelse
i stillinger, hvor han kunne udnytte sine evner som historiker, og iøvrigt levede som her
remand på Elvedgård, hvis ejer han dog først blev 1832 ved faderens død. Først nu
bedredes også hans økonomiske kår med de gunstigere vilkår for landbruget.
Ulykkeligt var V. S.s familieliv; forholdet til den intrigante og egoistiske moder
var vanskeligt; hans kone var ham utro (separation 1814, skilsmisse 1838), deres ene
ste barn, en søn, skød sig 1824 som 17-årig efter en ulykkelig forelskelse. Alt dette
kunne nok sætte sine spor i et følsomt sind; hertil kom et dårligt helbred, der - som
skildret bl. a. i brevene til Werlauff - ikke lod ret mange legemsdele eller organer i
fred, men dog lod ham blive 77Vi år.
Der er således såvel i V. S.s historiske produktion som i hans bevægede liv »stof«
til en interessant biografi, og det er lykkedes forfatteren at skrive en sådan; det er må
ske ikke værket, der vil blive stående for al eftertid som bogen om V. S.; men det er
en god og fængslende skildring, der ikke mindst i bredere kredse kan udvide og be
fæste kendskabet til en historiker med et ualmindeligt syn på, hvad der var centralt
for historien og med et mærkværdigt livsforløb.
C. Rise Hansen.

En beleven bandit
C. H. Andersen: Boye og hans bande. Nordisk Litteratur Forlag. Odense. 1962. 1
fot., 1 kort, tegninger af Gustav Hjortlund. 80 sider. Pris 9.50 kr.

Der er flere måder at skrive kulturhistorie på, heriblandt den novellistiske, og det er
den, C. H. Andersen har foretrukket i denne lille bog om den belevne bandit Jens
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Henrik Boye og hans bande, der huserede på Vestfyn i midten af 1800tallet. Og det
er en særdeles læseværdig skildring, forfatteren har fået ud af sine flittige studier i
det arkivmateriale og det traditionsstof, som foreligger til belysning af bandens histo
rie - ja, end ikke en skillingsvise mangler. Interessant at lægge mærke til er det imid
lertid, at C. H. Andersen - ligesom så mange andre forfattere af lignende kulturhisto
riske skrifter - nærer en formelig angst for at kildehenvisninger blot er noget pedan
tisk og »ufolkeligt«, som for enhver pris må undgås, fordi de vil spolere helhedsind
trykket af en sådan skildring, der først og fremmest skal være læseværdig. Og hvor
er denne opfattelse dog fejlagtig. Bag i en bog - evt. med petit - burde læseren altid
have lidt mere at vide om, hvor materialet er hentet fra. For trods nogle enkelte hen
visninger i teksten, er læserne af den foreliggende bog stort set ladt i stikken på det
punkt. Ellers får man alt at vide - også hvordan vejret var den dag, Boye blev henrettet: »Også den dag strålede solen fra en næsten skyfri himmel, et rigtigt sommer
vejr - et rigtigt høstvejr.« Hvor forfatteren så end ved det fra!
Jørn P/0.

Købstadhistorie
Svendborg Købstads Historie, I af J. O. Bro-Jørgensen, II, af Ove Marcussen,
udg. af Svendborg by, 1959-1961. 992 s. Kr. 24.00.

Den nye Svendborg-historie er skrevet af arkivar J. O. Bro-Jørgensen og museums
inspektør Ove Marcussen. Opgaven er delt således, at Bro-Jørgensen behandler tiden
op til 1837 og Ove Marcussen fører fremstillingen videre til nutiden. Denne deling
har muliggjort en klar og fast disposition; de forskellige sider af byens liv er belyst
i præcise afsnit, der muliggør sammenligning med forholdene i andre købstæder, og
de områder, der har givet byen sit særpræg, er understreget. Dette gælder navnlig
Bro-Jørgensens fyldige behandling af de økonomiske vilkår, hvor skibsfarten har ind
taget en fremtrædende plads. Det påvises, hvorledes handelsforbindelserne med
byerne ved Østersøen, navnlig med Lübeck og Flensborg, i slutningen af 1700’erne
måtte vige til fordel for handelen på København og Norge, og man ser, hvorledes
skibsbyggeriet kom til at spille en større og større rolle, indtil det kulminerede om
kring 1800, hvor værfterne ved Svendborg præsterede mere end halvdelen af den ny
byggede danske tonnage. En enkelt købmand lod i årene 1798-1802 bygge 12 temme
lig store skibe, og skibsbygmesteren Lars Møller byggede fra 1786 til 1827 96 han
delsskibe. Handelen var meget følsom overfor økonomiske kriser; derimod var
håndværkernes kår relativt stabile; de skilte sig næppe ud fra tilstandene andre steder,
bortset fra at pottemageriet spillede en særlig rolle, og eksporten af sorte og røde
potter var meget betydelig.
Selv om fremstillingen, som ret og rimelig er, begynder med en skildring af byen
i middelalderen og med en redegørelse for de divergerende tolkninger af byens
navn, har forfatteren af det første bind måttet arbejde med et kildestof, der før 1700
er spredt og tilfældigt. Rådstue- og tingbøger, såvel som skifteprotokoller og andet
lokalt arkivstof, der danner det solide fundament for en købstadhistorie, forekom
mer først efter 1660, men Bro-Jørgensen har ladet de sparsomme oplysninger om
byens ældste historie fremtræde på baggrund af den almindelige historie, og trådene
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knyttes, skønt de oplysninger, der foreligger om bystyre og retsvæsen giver meget
lidt nyt. Ikke desto mindre er det lykkedes forfatterne at skabe en smuk helhed og
en fængslende fremstilling, der ofte farves af velvalgte citater. Bro-Jørgensens afsnit
er forsynet med omhyggelige kildehenvisninger; sådanne savnes i Ove Marcussens,
der til gengæld er præget af et righoldigt billedstof. Det nyder godt af det stærkt glit
tede papir, som ellers generer læsningen.
Svend Larsen.

Slesvig-holstenske byer
Olaf Klose und Lilli Martius: Ortsansichten und Stadtpläne der Herzog
tümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Bd. I—II. Karl Wachholtz Verlag,
Neumünster. 1962. 320 + 416 s. 120,- DM.
I to statelige og smukt udstyrede bind har biblioteksdirektøren i Kiel, dr. Olaf Klose
og kunsthistorikeren, dr. Lilli Martius fremlagt resultaterne af et årelangt arbejde med
at samle byplaner og byprospekter fra Slesvig, Holsten og Lauenborg. Også for dan
ske historikere er resultatet blevet en meget væsentlig publikation, dels fordi de ind
ledende oversigter har almindelig interesse for alle, der beskæftiger sig med ældre
topografi, dels fordi emnet også omfatter alle de gamle hertugdømmers områder,
således også Nordslesvig.
De to kvartbind er af samme tykkelse, men er trykt på forskelligt papir. Tekst
bindet, bind I, er trykt med en nydelig - men måske lidt for tæt - sats på pænt, mat
papir, der er behageligt at læse på, mens billederne - bind II - af hensyn til billed
kvaliteten er trykt på krideret papir. Herved er opnået et udmærket resultat og en
god løsning på et ellers vanskeligt problem, selvom det måske gør tekstsiderne lidt
vel kedsommelige og med de lange linier lidt drøjt at læse.
Er således den ydre ramme nydelig, er indholdet præget af omhu, viden og udsyn.
Forfatterne er i tid standset ved 1867 og de har søgt at tage alt med, der indtil 1867
har hørt til hertugdømmerne - således medregnes ikke blot det nuværende Nord
slesvig, men også Ærø er taget med. Værket præges iøvrigt i høj grad af, at begge
forfattere ikke blot kender og udnytter en enorm tysksproget speciallitteratur, både
om byplaner og prospekter i særdeleshed og om byhistorie i bred almindelighed. De
er også særdeles velbevandrede i den danske litteratur med tilknytning til emnet, ikke
blot hovedværker som N. E. Nørlunds om Danmarks kortlægning, men også en over
ordentlig omfattende speciallitteratur, som det må have kostet stor møje at opsøge.
Tekstbindet indledes med en kort oversigt over byernes almindelige udviklings
historie af dr. Klose, derefter følger en omfattende kunsthistorisk gennemgang af by
planernes historie fra Melchior Lorck til de første fotografiske bybilleder, udarbejdet
af dr. Martius, så følger selve kataloget, der fylder næsten halvandethundrede sider,
samlet af dr. Klose og endelig sluttes med gode, fyldige registre.
Dr. Martius indleder sin gennemgang med en oversigt over den almindelige euro
pæiske kartografi og fortæller derpå indgående om de enkelte topografer og de med
hjælpere, de benyttede. Fra Lorcks første Elb-kort følges udviklingen til de stedse
bedre og nøjagtigere korttegnere, deres afhængighed af udviklingen i det øvrige
Europa og deres brug af mere eller mindre kyndige malere og tegnere. Interessant
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er den grundige omtale af Braun og Hogenberg og Brauns forbindelse med Heinrich
Rantzau, hvor dr. Martius især bygger på Johanne Skovgaards afhandling om Braun
og Rantzau fra 1915, men også medtager en række nye arbejder. Af særlig interesse
for den, der beskæftiger sig med de nordslesvigske byer, er måske den detaljerede
gennemgang af Dankwerts arbejde med sin »Landesbeschreibung« fra 1652, hans
samarbejde med brødrene Johannes og Samuel Mejer, med guldsmedebrødrene
Mathias og Nicolaus Petersen og med kobbersmedene Christian og Andreas Lorenzen
Rothgiesser. Herigennem får man indblik i en indviklet forretningsgang og lærer, at
selv kort og planer i samme værk og fra samme tid kan have yderst forskellig kilde
værdi. Videre gennemgås den hollandske indflydelse og fra det 19. århundrede land
skabsmaleriets betydning for prospekternes udformning. For Erik Pontoppidans ved
kommende er det af stor værdi, at bind II ikke blot bringer stikkene fra Danske Atlas,
1781, men også de kasserede stik fra forarbejderne til atlas fra 1762, der befinder sig
i Rigsarkivet. Dr. Kloses omfangsrige katalog vidner om en uhyre samlerflid. Ved
årelangt arbejde er her skaffet en samlet oversigt over alle væsentlige byplaner og
byprospekter fra hertugdømmerne. Ikke blot museer og biblioteker i Slesvig-Holsten
eller i København er gennemsøgt. Museerne i Nordslesvig og på Ærø, Den kongelige
Porcellænsfabriks arkiv i København, Krigsarkivet i Stockholm og British Museum
er også blevet besøgt og endelig findes flere numre, der er i privateje.
I kataloget fører Kiel med 225 numre, dernæst følger Flensborg og Slesvig med
omkring 100 numre hver. De nordslesvigske købstæder er repræsenterede med gen
nemsnitlig 40 numre, Sønderborg med flest, 48, hvilket hænger sammen med de man
ge prospekter fra 1864, da flere tegnere opholdt sig i byen. Udover købstæderne er
ikke blot flækkerne og de større landsbyer som Broager medtaget, men også flere
mindre landsbyer, f. eks. Kær og Ullerup. For hver lokalitet gives først en rede
gørelse for stedets historie, dernæst følger fortegnelsen i kronologisk orden og der er
fyldige litteraturfortegnelser over den lokalhistoriske litteratur ved hver by. For hvert
nummer er meddelt titel, størrelse, og art (litografi, akvarel osv.), det bemærkes, hvor
det pågældende nummer befinder sig, om det er fra et større værk, og der er gjort
rede for, hvilke af de evt. tidligere numre, det er afhængigt af. Grundigere kan det
næppe gøres og der skjuler sig en rigdom af oplysninger på de tættrykte sider. I bind
II gives et righoldig udvalg af de omtalte planer og prospekter, ikke blot de sjæld
neste, men således at der for alle købstæders vedkommende er mulighed for at danne
sig et samlet indtryk af byens udvikling.
Det er givet, at der må være huller og udeladelser i et så mægtigt materiale. Det
er således ikke klart, hvorfor Fauerholts tegninger fra Sønderborg 1864 er taget med,
men Baches udmærkede stregtegninger og Fr. Visbys stivere malerier fra samme år
er udeladt. Det er i det hele taget især vedrørende prospekterne, det har været van
skeligt at vælge. Et par inkonsekvenser i kataloget fra by til by har også indsneget
sig. Det er imidlertid småting og uden betydning for brugen af og glæden over dette
imponerende værk, der forhåbentlig vil blive kendt og flittigt benyttet af alle, der
arbejder med landets ældre topografi.
J. Slettebo.
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Institutionernes virksomhed i 1962

Nationalmuseets 1. afdeling
Fredningsarbejdet. Arbejdet med opsætning af fredningssten er blevet fortsat med af
mærkning af høje i Ringkøbing amt. Som led i tilsynet med de fredede mindesmærker
er der foretaget 310 besigtigelser i marken.
Vedligeholdelse og restaurering. Indtil beskæftigelsesarbejderne blev standset i maj
måned, var 23 høje blevet restaureret i Hjørring amt. Herudover er et par høje i Vi
borg amt, et par jættestuer på Lolland, samt en langhøj og et par stenkister på Sjæl
land blevet restaureret.
Undersøgelser i marken. Større undersøgelser. Stenalder. I Steneng ved Brede å i
Tønder amt har Olfert Voss forestået undersøgelsen af to langdysser, henholdsvis 14
og 42 m lange. I den mindste fandtes eet ødelagt kammer, i den anden tre bevarede
gravkamre. Dysserne, der ligger i et niveau under havets nuværende overflade, var
dækket af tørve- og klæglag, og undersøgelsen af de således urørte jordhøje omkring
kamrene har givet sikre vidnesbyrd om anlæggenes konstruktion og tilblivelsen gen
nem flere byggeperioder inden for mellem-neolitisk tid. Ved Nørre Onsild i Randers
amt, Vrou i Viborg amt og Bondesgårde i Ringkøbing amt har C. J. Becker fortsat
undersøgelsen af en række hidtil ukendte gravanlæg, tilhørende den sene tragtbæger
kultur fra slutningen af mellem-neolitisk tid. Anlæggene omfatter regelmæssigt pla
cerede, stenfyldte grave i tilknytning til hvilke svære trækonstruktioner (dødehuse?)
har været anlagt. Heri fandtes gravgodset, hovedsageligt bestående af flintøkser. Ved
Gadbjerg i Vejle amt har Henrik Thrane udgravet en delvis ødelagt bronzealderhøj.
Under denne påvistes spor af oldtidspløjning, og herunder kunne der endelig afdækkes
fem grave, indeholdende lerkar og ravperler, tilhørende enkeltgravkulturen. Sådanne
grave, anlagt under flad mark, har ikke hidtil været kendt fra denne epoke. Endelig er
enkeltgravshøje med ordinære gravanlæg blevet undersøgt ved Vojens i Haderslev
amt (ved Jens Poulsen) og Harre i Viborg amt (ved C. L. Vebæk). Sidstnævnte sted
fandtes som gravgods en stridsøkse af velkendt type, men formet i ler. Bronzealder.
Ved Fragtrup i Himmerland har Elise Thorvildsen afsluttet undersøgelserne af en
udstrakt bebyggelse fra bronzealderens senere del. Der er afdækket ialt seks hus
tomter, hvorfra et omfattende lerkarmateriale foreligger. Under de urørte bronzeal
derlag påvistes tydelige hjulspor hen over pladsen. Ved Revl i Viborg amt har Hen
rik Thrane udgravet en større gravhøj, hvori der tidligere - ved usagkyndig gravning
- var fremkommet et sværd fra ældre bronzealder. Det lykkedes at lokalisere finde
stedet for dette, og yderligere afdækkedes to gravanlæg fra samme tid. Under højen
fandtes tydelige spor af ardpløjning, der er ældre end begravelserne på stedet, idet
disse var nedgravet igennem pløjelaget. Jernalder. Ved Vestervig kirke i Thy har C.
L. Vebæk fortsat undersøgelsen af et kompliceret bebyggelsesområde, der fremtræder
som en egentlig byhøj med indtil 2 m tykke kulturaflejringer. Heri er talrige hustomter
indlejret, dækkende hen over hinanden. Mange konstruktive enkeltheder fremtræder
på grund af forholdene særdeles klart, således væggenes tørveopbygning, brolægningen
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i og uden for husene, ornamenterede lerarner m. v. Et omfattende keramisk materiale
er fremkommet på pladsen, der har været beboet fra kort tid før Kr. f. indtil begyn
delsen af 5. århundrede e. Kr. f. I Ejsbøl mose ved Haderslev har Mogens Ørsnæs i
samarbejde med Hans Neumann, Haderslev Amts Museum, fortsat undersøgelsen af
et omfattende våbenoffer fra jernalderen (4.-5. århundrede). Udgravningen påbegynd
tes i 1956, og der er foreløbig fremdraget ca. 2100 oldsager. Fundet består udeluk
kende af militær udrustning, der efter en voldsom rituel ødelæggelse er kastet ud i den
engang åbne sø. Blandt de senere års fund tiltrækker en del forgyldte remspænder
og sværdbeslag sig især opmærksomheden. De er ornamenteret med karvsnit- og
dyremønstre og er af fremragende kvalitet. Ved Broskov i Præstø amt har Georg
Kunwald i 1962 afsluttet undersøgelsen af vejanlæg, der med afbrydelser har stået
på siden 1949. To ca. 70 m lange, brolagte stenveje, der fører hen over en fugtig
engstrækning, er blevet frilagt. Den ene er fra 4. århundrede efter Kr. f. og repræ
senterer en egentlig brolægning af omhyggeligt udvalgte sten, der danner en plan
vejbane, medens den anden - fra det 13. århundrede - fremtræder som et mere til
fældigt sammendynget stenfundament for en grusbelagt vej. Endelig har Olfert Voss
som forberedelse til en større undersøgelse af oldtidens jernproduktion i Danmark
foretaget mindre udgravninger og besigtigelser på en række jernudvindingssteder i
Jylland: Jelsskov i Haderslev amt, Alling, Snorup, Hodde m. fl. i Ribe amt og Søgård
skov i Århus amt.
Mindre undersøgelser. Stenalder. Lund, Præstø amt. Jættestuetomt (Sv. E. Albrethsen). Grønnerup, Ålborg amt. Ertebølleboplads (Elise Thorvildsen). Birkelund, Ran
ders amt. Jættestue og hermed samtidige bopladsaflejringer (Elise Thorvildsen). Balle,
Vejle amt. Enkeltgrav med meget tydelige skeletspor (C. L. Vebæk). Assing, Ring
købing amt. Jordgrav fra tidlig neolitisk tid (C. L. Vebæk). Skovby, Ringkøbing
amt. Gravhøj (Henrik Thrane). Tørsiggård, Ribe amt. Affaldsgrube med klokkebæger
fra mellemneolitisk tid (O. Voss). Bronzealder. Fjellenstrup, Frederiksborg amt.
Helleristningssten med to skibsbilleder (Elise Thorvildsen). Hvidegård, Københavns
amt. Overpløjet høj med fund fra bronzealderen (Sv. E. Albrethsen). Hallenslev, Hol
bæk amt. Undersøgelse på findested for bronzealderslur (Henrik Thrane). Hejlsminde,
Vejle amt. Helleristningssten i randstensrække omkring overpløjet høj (O. Voss).
Mejrup, Ringkøbing amt. Overpløjet høj med grav fra ældre bronzealder (C. L. Vebæk).
Jernalder. Holme Olstrup, Præstø amt. Skeletgrav med lerkar fra ældre germansk
jernalder (H. Norling-Christensen). Grønbjerg, Ringkøbing amt. Affaldsgrube med
omfattende lerkarmateriale fra førromersk jernalder (C. J. Becker). Fourfeld, Ribe
amt. Bopladslag fra ældre jernalder (C. L. Vebæk). Østerby, Ribe amt. Affaldsgrube
med lerkarmateriale fra førromersk jernalder (O. Voss). Harris, Tønder amt. Urne
gravplads fra ældre romersk jernalder (O. Voss). Farris, Haderslev amt. Bopladsanlæg
fra ældre jernalder (O. Voss). Udaterede anlæg. Thorkildshøj, Frederiksborg amt.
Formodet gravhøj (C. L. Vebæk). Ellehøj, Holbæk amt. Højtomt, formodentlig bronze
alder (M. Ørsnæs). Højby kirke, Holbæk amt. Affaldsgrube (O. Voss). Understed,
Hjørring amt. Overpløjet gravhøj (C. L. Vebæk). Harre, Viborg amt. Overpløjede
gravhøje (C. L. Vebæk). Hønning, Tønder amt. Stenlægning (M. Ørsnæs).
Nyerhvervelser. Et depotfund fra Udstolpe på Lolland, omfattende to såkaldte
skolæstøkser og én spidsnakket økse, alle af glimmerskifer. Fundet dateret til den
yngre stenalder. Det er første gang, en samlet repræsentation foreligger fra Danmark
af disse oldsagstyper, der utvivlsomt er importeret fra de såkaldte »båndkeramiske
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kulturer« i Mellemeuropa. Et depotfund fra Veerst i Sydjylland, nedlagt i yngre
bronzealder og omfatter to halsringe, et hængekar, bæltebeslag, en del mindre ringe
og en nål. Et depotfund fra Hejnsvig i Ribe amt, bestående af fire bronzepålstave
og fragmenter af to bronzesegle. Fundet dateres til den ældre bronzealder. Et depot
fund fra Duesminde i Vejleby på Lolland. Fundet er et repræsentativt skattefund
fra den ældre vikingetid, indeholdende 9 stempelornamenterede spiralringe af sølv
og en snoet guldarmring.

Nationalmuseets 2. afdeling
I 1962 har afdelingen foretaget istandsættelser og sikringsarbejder på adskillige
historiske ruiner, heriblandt Gamleborg, Østermarie kirkeruin og Margrethes Kapel,
alle på Bornholm, samt på Bastruptårnet ved Farum og Trøjborg ved Tønder. De to
sidstnævnte steder har man i tilslutning til istandsættelserne foretaget arkæologiske
udgravninger.
Vikingeskibene ved Skuldelev i Roskilde fjord blev i årets løb inddæmmet, tørlagt
og bjærget. Efter konserveringen, der foregår i Brede, vil de blive anbragt i en hal,
der skal opføres til dem i Roskilde.
I Brattahlid i Grønland er indledt en detailleret undersøgelse af den i 1961 påviste
Tjodhildes kirke og kirkegård. I Højby kirke i Odsherred er foretaget arkæologiske
undersøgelser i kirkens gulv. Udgravningerne på klosterområdet i Sorø er fortsat.
Udgravningen af Egholm voldsted er afsluttet med istandsættelsen af det overhvælvede romanske hus, der fandtes i banken.
I samarbejde med dr. phil. Vilh. la Cour, der har foretaget mindre udgravninger
på Rugtved voldsted og i Voldene i Allerup Bakker, begge Hjørring amt, er den
systematiske gennemgang af Danmarks middelalderlige voldsteder fortsat.
Ved herregårdsundersøgelserne er Trudsholm ved Mariager samt Sodborggård
ved Lemvig opmålt, og på Rygård i Fyen er foretaget bygningsarkæologiske under
søgelser.
Blandt talrige istandsættelser af kalkmalerier skal nævnes afdækningen af malerier
på Hesselagergård samt genrestaurering af de gotiske kalkmalerier i Sæby købstads
kirke. Over hele landet er historisk inventar i kirkerne istandsat af Nationalmuseets
egne konservatorer samt af de under afdelingens tilsyn arbejdende kirkemalere.

Nationalmuseets 3. afdeling. Dansk Folkemuseum
For at begrænse en almindelig udbredt misforståelse skal det understreges, at Dansk
Folkemuseum som sådant ikke er flyttet fra Prinsens Palais til Brede klædefabrik
- endnu da.
I Brede er de større og grovere ting magasineret, og al til rådighed stående plads
er udnyttet hertil - resten af fabriksanlægget optages af private erhvervsvirksom
heder og militærets og civilforsvarets depoter.
I Dansk Folkemuseums faste udstillinger er der i årets løb kun sket få ændringer;
4
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derimod er der afholdt tre særudstillinger: Schweizisk Folkekunst: Appenzeller
Bondemaleri og Papirklip, arrangeret i samarbejde med Stiftung Pro Helvetia, en
udstilling af broderede huenakker og en udstilling af ethnografika fra den europæiske
komparativsamling.
De løbende undersøgelser har været fortsat: De etnologiske undersøgelser har som
hovedemne haft »Seng og soveskik«, og yderligere har man suppleret oplysningerne
om slagtning og bagning. Herregårdsundersøgelserne har arbejdet på Gisselfeld, Ege
skov og Fredensborg, og Saneringsundersøgelserne har foretaget opmålinger og foto
graferinger bl. a. i Adelgade og Gothersgade i København. En ny undersøgelse er
indledt med købstadsundersøgelsen, der som hovedobjekt i første omgang har valgt
Køge; der er dog også foretaget mindre undersøgelser i Stege og Næstved. Udover
disse undersøgelsesprojekter har Dansk Folkemuseums personale under arbejde
udenfor museet beskæftiget sig med optegning, fotografering, opmåling og filmning
på så at sige alle de områder, der sorterer under Dansk Folkemuseum.
Museets nyerhvervelser har været så mange, at kun et lille udvalg kan nævnes.
Fra fhv. overinspektør K. Uldall: ca. 1600 tyske billedark (Neu-Ruppinertryk især)
og en komplet samling af Alfred Jacobsens Danske Billeder og dukketeaterdekora
tioner. Fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond en samling møbler
fra St. Croix, fra et hotel i Christianssted. I forbindelse med sine øvrige indsamlinger
af genstande fra cirkus- og gøglerverdenen har overpolitibetjent Anders Enevig
skaffet museet en cirkusvogn, erhvervelsen af hvilken blev muliggjort ved støtte fra
Tuborgfonden.

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
I året 1962 er behandlet 30 fund med ialt 381 mønter. Heraf har kirkeundersøgelser
foretaget af Nationalmuseets 2. afdeling leveret hovedparten, 345 mønter fra føl
gende kirker: Højby kirke, Holbæk amt (185 mønter, heraf 119 danske fra Svend
Grathe til Christian X); St. Jørgens kirke, Svendborg (88 mønter, heraf 64 danske
fra Erik Plovpenning til Christian X); Gram kirke, Haderslev amt (33 mønter,
heraf 14 danske fra Erik Klipping til Christian X); Vinding kirke, Vejle amt (29
mønter , heraf 24 danske fra Valdemar Sejr til Frederik IV); Maarum kirke,
Frederiksborg amt (10 mønter, heraf 4 danske fra Erik Klipping til Frederik IV).
Endvidere er indkommet 7 middelaldermønter fra dr. Vilhelm Møller-Christensens udgravning af St. Jørgens kapel, Spidlegård, Bornholm. De ældste mønter, som
er af største betydning for kapellets datering, stammer fra Erik Klipping, de yngste
er meklenborgske hulpennige, som almindeligvis dateres til begyndelsen af 15. år
hundrede. - Af løsfundne mønter kan fremhæves to romerske denarer fra Titus
(79-81 e. Chr.) og M. Aurelius Caesar (med årsangivelse 155/56 e. Chr.), som er
kommet for dagen på en mark i Torslev sogn, Hjørring amt.
Til indkøb af græske mønter fra Syrien, Parthien og Baktrien er modtaget store
tilskud fra Ny Carlsbergfondet og Nationalmuseets Jubilæumsfond af 1957.
Udstillingen har i årets løb haft 14.452 besøgende.
løvrigt kan henvises til den mere udførlige årsberetning, som vil fremkomme i
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1963.
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Frilandsmuseet, Nationalmuseets 7. afdeling
Året 1962 har for Frilandsmuseet været præget af omfattende opgaver ude i landet.
En del af museets personale har derfor i længere tid ad gangen været borte fra
museet, hvilket nødvendigvis har måttet medføre nogle forsinkelser i arbejdet med
genopførelser af gamle bygninger.
I Ødis Bramdrup ved Kolding er et lille husmandshus, til hvis erhvervelse museet
har modtaget støtte fra selskabet Frilandsmuseets Venner, blev undersøgt og nedtaget.
Huset er opført i bindingsværk af karakteristisk sydøstjysk udformning, og visse
dele af tømmerkonstruktionen er af betydelig ælde. Årstallet 1733 i en indskrift er
anbragt i en tilbygning, og iøvrigt er huset som så mange andre småhuse fra landet
opført af tømmer, der tidligere har været anvendt i en anden bygning, men det har
ad arkivalsk vej kunnet påvises, at huset har eksisteret på samme sted i hvert fald
siden 1789. Dets skiftende beboere har drevet håndværk og husflid af forskellig art
sammen med landbrug på en beskeden jordlod.
Den mest omfattende opmåling og nedtagning i årets løb er foregået i det vestlige
Sønderjylland. Det drejer sig om en gård i Sdr. Sejerslev med grundmurede bygninger
af betydelig størrelse. Stuehus og stald ligger i forlængelse af hinanden, og ved
siden af denne anselige længe ligger en rummelig lade i højremskonstruktion for
bundet med stalden ved korte tværlænger. Gården, der i hovedsagen har fået sin
form i løbet af 1700-årene, er en udmærket repræsentant for byggeskikken i det
sydvestligste hjørne af landet. Ad arkivalsk vej og på grundlag af dokumenter, der
er overtaget sammen med gården, er det muligt at belyse ejendommens historie og
se den i sammenhæng med de kulturelle og erhvervsmæssige forhold i egnen gennem
de seneste århundreder.
Frilandsmuseet har endvidere opmålt og hjemført et lille lysthus fra Stege opført i
begyndelsen af 1800-årene, grundmuret og med søjlebårne udhæng ved gavlene.
I Leby på Ærø er erhvervet en hørtørringsovn, hvortil materialerne efter opmåling
er hjemført. På tomten af den tidligere flyttede Nørre Hedegård i Vemb sogn i
Vestjylland er i 1962 fortsat en udgravning, hvis hovedformål var belysning af går
dens ældre historie. Det konstateredes, at der på stedet er blevet fremstillet jyde
potter.
I museumsparken er arbejdet med de igangværende genopførelser fortsat. Det
drejer sig om den fynske vandmølle Nymølle, den vestjyske gård Nørre Hedegård
samt den færøske gård.
Frilandsmuseet har i kalenderåret 1962 været besøgt af 117.601 gæster.
Der henvises iøvrigt til den mere udførlige årsberetning i Budstikken 1963.

Nationalmuseets 8. afdeling, Naturvidenskabelig Afdeling
Afdelingens udgravningsarbejde har været koncentreret om den vestsjællandske
Aamose. Her er udgravningen på Ertebølle-bopladsen Mul. I. og på det fredede
areal ved Øgaarde fortsat. I den nærliggende mose Mørke Enge, hvor der i tidens
løb er fundet et betydeligt antal fintandede harpuner, fortsattes eftersøgningen af
den samtidige boplads. Dertil kommer, at en række enkeltfund er blevet geologisk
sikrede.
4*

51

På Hjortholm i Stavns fjord blev udgravningen af en Ertebølle-køkkenmødding
og det bagved liggende areal fortsat.
Derudover er foretaget forskellige mindre undersøgelser og ydet assistance ved
andre afdelingers udgravninger, bl. a. af stenaldersdysserne i Steneng, jernalders
offerfundet i Ejsbøl, middelalderanlægget »Voldene« i Allerup Bakker, nordbo
bygden Brattahlid på Grønland og borganlægget Trøjborg.
På laboratoriet er dels foretaget en lang række C-14 dateringer, dels pollen
analytiske dateringer og undersøgelser af prøver fra forskellige lokaliteter. Hoved
vægten har været lagt på stenalders-pælebygnings-bopladsen Weier i Schweiz, Ertebølle-bopladsen Dyrholm på Djursland, den palæoeskimoiske boplads Sermermiut
på Grønland.
Desuden er adskillige mosefundne knogler, hovedsagelig af urokser, blevet pollen
analytisk dateret.

Landbrugsmuseet
I kalenderåret 1962 indgik 175 genstande til museet. Heraf var 69 en samling
karetmagerværktøj fra Jørlunde, 35 - plove, malkemaskiner, kværne samt en sjælden,
orientalsk tærskeslæde - fra landbohøjskolen, samt 5 nøjagtigt udførte modeller af
landbrugsmaskiner fra Svensk kuglelejefabrik.
Af enkeltdele kan nævnes 1 husmølle fra Thy, 1 smukt udskåret og dekoreret
okseåg fra Portugal, 1 par sjældne, langsgående skulderåg og 1 kappeplejl fra Sønder
jylland samt en gammel, tredelt trætromle, oprindelig fra Skjoldnæsholm.
Øvrige indkomne er fra forskellige egne af landet.
Da museet i stigende grad benyttes til studier, har man fremskyndet inddelingen
af magasinerne efter saggrupper. Arbejdet hermed kan, bortset fra enkelte endnu
ikke konserverede genstande, betragtes som afsluttet, og har, foruden at lette over
sigten for de studiesøgende, skabt bedre pladsforhold.

Det danske Kunstindustrimuseum
Blandt erhvervelserne af ældre kunsthåndværk i det forløbne år er de vigtigste: En
kinesisk bronzeflaske, en Pien Hu. Huai-stilen fra det 4. årh. f. Kr. Gave fra Ny
Carlsbergfondet. En tallerken af majolika malet af Francesco Xanto 1538 i Urbino,
ligeledes en gave fra Ny Carlsbergfondet. En kande af guld besat med rubiner og
diamanter og med Magdalene Sibylles monogram og 1650 indgraveret. Gave fra
Ny Carlsbergfondet, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, A/S De
forenede Vagtselskaber, Det danske Rengøringskompagni A/S, Accumulator Fabrik
ken og Tipsmidlerne. Vigtige arbejder fra Meissen-fabrikkens tidlige periode og fra
Den kgl. Porcelainsfabrik erhvervedes navnlig fra Erik Hasselbalchs betydelige
samling som gave fra Ny Carlsbergfondet, Helge Jacobsens Legat, Kunstindustri
museets Venner, Bing & Grøndahl, Den kgl. Porcelainsfabrik og Thomsens Legat.
Et stort billedtæppe vævet på Beauvais-manufakturen i Frankrig efter karton af
Francois Boucher, i 1760’erne fra serien »Les amours des dieux«. Gave fra Ny
Carlsbergfondet.
Erhvervelserne af nyere kunsthåndværk fandt bl. a. sted på museets udstilling
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»Danske Spisestel - før og nu« og på udstililngen »Nordisk Keramik I« i Lund.
Udstillinger: Der er i det forløbne år bl. a. afholdt følgende udstillinger i museet:
Bøger og Forlag i Danmark, Dansk Design (Ritva Puotila’s textiler), Danske Spise
stel - før og nu, i anledning af en international keramisk kongres, Engelsk Lertøj
fra Middelalderen, der var formidlet af British Council, Vestindien-udstillingen,
arrangeret af Kunstakademiet, og Snedkerlaugets Møbeludstilling.
Foredrag: For selskabet Kunstindustrimuseets Venner blev der holdt foredrag af
museumsdirektør Erik Zahle om Boucher i Danmark og af Dr. Karl Kup fra New
York Public Library om Mount Sinai and its Art Treasures. I efteråret arrangerede
museet fire offentlige foredrag om Billedvævning af museumsinspektør Vibeke
Woldbye.
Museets udstillingsinventar er blevet forøget med montrer beregnet til udstilling
af glas, tegnet af arkitekt Børge Mogensen, og nogle stålrørsmontrer af arkitekt
Poul Cadovius, beregnet til skiftende udstillinger.
Museets møbelkonservator, vagtmester Kaj Werner Andersen, har under arbejdet
med restaureringen af museets gamle møbler istandgjort et stærkt beskadiget såkaldt
»harlekinbord«, muligvis udført af J. Pengel i København o. 1790-1800.

De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg
De i foregående beretning omtalte istandsættelser af tekstiler fra Rosenborg og
Fredensborg er fortsat i samlingens tekstilkonserveringsværksted. Forsøgsvis er seks
syge glas fra Rosenborgs glassamling bragt til behandling på Statens Historiske
Museum i Stockholm. Christian VI’s sølvtronstol og andre møbler er konserverede
på Nationalmuseets konserveringsanstalt og nogle malerier på Frederiksborg.
De i den foregående beretning omtalte undersøgelser af slotsbygningens tilstand
har vist alvorlige beskadigelser i slottets tagværk, og en større istandsættelse af
slottets tag og spir er forestående.
Fra rigsarkivet har Rosenborgsamlingen som depositum modtaget nogle dronning
Caroline Mathilde tilhørende strømpebånd og Frederik VI’s frimureremblemer, der
hidtil har været opbevaret i brevpakker i kongehusets arkiv.
I påsken 1962 afholdtes i riddersalen en særudstilling »Fra vinkande til kaffekop«
til belysning af drikkeskikkene ved hoffet, hvortil materiale venligst var udlånt fra
Det kongelige Bibliotek, det kongelige sølvkammer, Nationalmuseet, Frederiksborg
Museet og en enkelt privat samler.
Til en udstilling af fransk juvelerkunst i Louvre udlånte samlingen i maj 1962 et
brillantbesat ur fra 1767 og det reliefportræt i diamanter, som Christian VII i 1768
fik som gave af Paris’ guldsmede. Samtidig var forskellige genstande fra samlingen
udlånt til en af Københavns magistrat ordnet udstilling i Wien.
Rosenborgsamlingen besøgtes i 1962 af 96.429 personer.

Tøjhusmuseet
Almindeligt museumsarbejde. De forskellige afdelinger har fortsat almindelig gen
nemgang og revision af kartoteker m. v. Det internationale samarbejde gennem
»Association des Musées d’ Armes et d’Histoire Militaire« er fortsat og udbygget,
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hvorved et betydeligt antal publikationer er udvekslet til gavn for forskningen. Sam
arbejdet med danske provinsmuseer er fortsat. Det har derigennem været muligt at
yde flere af disse museer støtte ved bestemmelse og konservering af deres våben.
Nyerhvervelser. Blandt nyerhvervelserne, der omfatter genstande i alle museets
afdelinger, skal særligt fremhæves følgende: Skydevåben og tilbehør: Bagladeriffel,
Greenes patent 1854; Maynard’s patent 1845 magasin til fænghættestrimmel. Perkussionsdubletbøsse, sign, på låsene: G. Saxesen, Dansk? ca. 1840. Pinfire-bagladebøsse,
mrk. på bundstykket: R. Nielsen, V. Skjerninge patent, 1881. Knaldpillebagladeriffel,
sign, på piben: Anton Nielsen, omkr. 1860? Maribo? Blanke våben: Spansk pallask
uden skede ca. 1750. Ungarsk sabel med skede ca. 1750. Fransk kårdeskede ca. 1600.
Svensk husarofficerssabel med skede ca. 1800. Dansk hoboistkårde med skede ca.
1820-30. Artilleri: To 4 punds støbejernsfalkonetter (små skibskanoner) fra ca. 1800,
fundet i voldgraven ved gården Møllerup ved Rønde på Mols. Uniformer og ordener
m. v.: Chapka M. 1842 for fransk-vestindisk hærstyrke. Et sæt tunesiske uniforms
mærker. Uniformsdele fra Vejle Amts Rekylkorps. Galla og daglig uniformer for
udenrigsministerielle embedsmænd. 4 uniformer tilbyttet fra »Musée Historique des
Hussards«, Tarbes. HKH Prins Georgs ordensspænde. 4 gi. bataljonsfaner og 2 gi.
estandarter.
Videnskabeligt arbejde. Alle tøjhusmuseets afdelinger har arbejdet med forstudier
til en publikation om våben og udrustning, brugt i krigen 1864. Mere specielt kan op
lyses, at museumsinspektør, dr. phil. Arne Hoff har arbejdet med en ejendommelig
geværkonstruktion fra 1600-tallet og fortsat sine tidligere arbejder over 1700-tallets
danske bøssemageri. Desuden arbejder han på en almindelig fremstilling af hånd
skydevåbnenes historie. Museumsinspektør, cand. mag. Egon Eriksen har foretaget
undersøgelser over Fredericias fæstningshistorie 1660-1864 samt forundersøgelser
om dansk artilleri og befæstningsvæsen i 1864. Museumsinspektør, cand. mag. Finn
Askgaard har fortsat sine arbejder med de danske rustkamre, således rustkammeret i
Rendsborg med særligt henblik på dets sammenhæng med Det gottorpske Rust
kammer. Ligeledes har han arbejdet med to betydningsfulde våbenafleveringer fra
Rosenborg til tøjhusmuseet i årene 1693 og 1804. Alle inspektører har foretaget
studierejser i udlandet i forbindelse med deres arbejde.
Konservering. Den almindelige konservering er fortsat i alle 4 afdelinger, derunder
konservering af middelalderskyts. Virksomheden med konservering af håndskyde
våben og blankvåben for provinsmuseer er fortsat. Ikke få stærkt medtagne gen
stande er derved bevaret fra ødelæggelse.
Konsulentvirksomhed. Museets konsulentvirksomhed har som sædvanlig været stor
og mangesidet, både over for museer og privatpersoner herhjemme og i udlandet.
Museet har foretaget undersøgelser og besvaret forespørgsler inden for alle dets samleområder. En ret stor del af denne virksomhed foregår mundtligt, men resultaterne
nedfældes på kartotekskort, idet hver genstand, der indleveres til bestemmelse, får et
løbenummer. På et dertil svarende kort nedskrives undersøgelsens resultat.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Blandt de vigtigste nyerhvervelser kan nævnes følgende: En æske udskåret af hval
barde og med bund og låg af egetræ. Den bærer inskriptionen: Kirsten Pedersdatter
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1655. Æsken stammer fra Fdhr og er et såkaldt »scrimshaw« arbejde, et minde om
den hvalfangst som i tidligere tider blev drevet fra de vestslesvigske øer. Som gave fra
Ny Carlsbergfondet er modtaget en kinesisk bowle fra o. 1750, et stykke bestillings
arbejde med fremstillinger af Børsen og Holmens kirke samt af faktorierne i Kanton.
En bowle af det classenske stel er skænket af museets venneselskab. Modelsamlingen
er forøget med en model af en helsingørsk lodsbåd, færgebåden »Arild« af Helsingør,
briggen »Elna« af København, orlogsbriggen »Ørnen«, S/S »Sonja« bygget 1930 til
dampskibsselskabet »Dania«, samt endelig en model af rederiet J. Lauritzens polar
skib M/S »Kista Dan«, der er indgået i en påbegyndt ændret opstilling af afdelingen
for grønlandske handel. Af helsingørske skibsfartsminder er modtaget portrætter af
købmand I. S. Pontoppidan og hustru, datidens største sejlskibsreder, endvidere et
maleri af Pontoppidans fuldskib »St. Albans«, kapt. P. Lindhard samt kaptajn Lindhards søkikkert. Marinemaleren Laurits Holst er nu repræsenteret i museet ved et
marinemotiv. Af andre kunstneriske fremstillinger er modtaget et marinemaleri af
Chr. Blache samt en blyantstegning af Oscar Bojesen: Interiør fra fordækket på grønlandsfareren »Nordlyset«. Til afdelingen for fyrvæsen er erhvervet en model af det
moderne Dueodde fyr. Der er modtaget nogle isredskaber fra istransporten på Store
Bælt, en skibskiste, en skibstømrerkiste med tilhørende redskaber samt et rejseskrin
brugt af en kaptajn i sejlskibsfarten. Til museets arkiv og bibliotek er indgået adskil
lige arkivalier, fotografier og bøger.
Museet har deltaget i forskellige udstillinger: Skandinavisk søfartsmesse i Odense
1.-9. sept. 1962, verdensudstillingen i Seattle og udstillingen Dansk Vestindien i
Kunstindustrimuseet 1.-30. dec. 1962.
Museet har bistået andre museer med registrering af genstande af maritim karakter.
Museet har ved sin konservator været repræsenteret i et af rigsantikvar Glob nedsat
sagkyndigt udvalg til undersøgelse af fregatten »Jylland«s tilstand.
Fra 1. okt. 1962 er civilingeniør Ole Crumlin-Pedersen tiltrådt som museets skibs
tekniske konsulent. Museet har på beskæftigelsesloven beskæftiget et vekslende antal
personer henvist af revalideringscentret i Glostrup. I lighed med tidligere år er der
fortsat med udskrivning af ældre arkivalier med oplysninger om dansk skibsfarts
historie udlånt fra Københavns Stadsarkiv og Rigsarkivet. Museet har i august 1962
haft studiebesøg af den finske statsarkæolog dr. Niels Cleve, der forbereder oprettel
sen af et finsk søfartsmuseum i Helsingfors.
Besøgstallet har i 1962 andraget 94.163, det hidtil største museumsbesøg.
Museet har i årets løb udsendt sin illustrerede årbog 1962.

Købstadsmuseet »Den gamle By«, Århus
I løbet af året er genopførelsen af stampemøllen fra Svanninge påbegyndt (se museets
årbog 1954, p. 82-88), og genrejsningen af den træbyggede lade fra Christiansfeldt
blev næsten tilendebragt. Af større erhvervelser kan nævnes en arrestcelle fra det 1870
indrettede rådhus i Skagen, der foreløbig er magasineret. Der har været afholdt sær
udstillinger over nyerhvervelser og ure, den sidste i forbindelse med urmagernes års
møde i Århus, og et omfattende materiale har været udlånt til Udenrigsministeriet,
DSBs udstilling i anledning af de jyske baners 100 års jubilæum og Århus bys udstil
ling om åens historie, ligesom Odder Museum og Horsens Museum har fået udlånt
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sager fra »Den gamle By «s magasiner. Desuden havde museet i påsken 1962 givet
plads for en frimærkeudstilling.
Mellem årets erhvervelser kan fremhæves en empirearmstol af mahogni og et sæt
landlige stole fra forrige århundredes midte. Desuden er den farmacihistoriske sam
ling forøget, og man har lagt vægt på at supplere urmuseet med signerede barometre.
Den vigtigste erhvervelse er Århus Museums møntsamling (se museets årbog 1953,
p. 10), som man desværre ikke i øjeblikket kan opstille fuldstændigt.
Til at lede den kunstneriske virksomhed i Helsingør Theater er der valgt en sag
kyndig komité. I årets løb er der givet 15 forestillinger og koncerter.
Århus by har ved indgangen til museet rejst en buste af »Den gamle By «s grund
lægger, dr. phil. h. c. Peter Holm, udført af billedhuggeren Elias Ølsgaard.
I øvrigt henvises til museets årbog 1962, p. 5-16, for alle enkeltheder.

Dansk Pressemuseum & Arkiv, Århus
Udstillingen er i 1962 blevet udvidet med møbler fra Dagens Nyheder og er iøvrigt
ajourført i detaljer. I de tre sommermåneder holdtes åbent alle hverdage 13-16,
resten af året 8 timer ugentlig, idet der dog udenfor de normale åbningstider var ar
rangeret en række gruppebesøg med grundig gennemgang og forklaring. Besøgstallet
var ialt 658.
Arkiv og bibliotek modtog ialt 96 numre, deriblandt socialdemokratisk pressefor
enings arkiv, papirer efter Hjørring Amtstidende, fortroligt materiale fra besættelses
tiden (Ny Tid, Aalborg), afd. redaktør Alfred Raaes efterladte optegnelser samt breve
til fru Ellen Hørup, Helge Wamberg og Ove Rode. - Indsamlingen af trykte mate
rialer om presseforhold er videreført.

Museet for Holbæk og Omegn
Undersøgelser og besigtigelser: Den i forrige årsberetning omtalte udgravning på en
tidlig jernalders boplads i Veddinge, Faarevejle sogn, der foretages i samarbejde med
Holbæk Arkæologiklub, er fortsat i 1962. Der er på et begrænset undersøgelsesom
råde fremdraget et stort materiale af lerkarskår. Arbejdet med sammensætning af
skårene er påbegyndt, men det er endnu ikke lykkedes at rekonstruere hele lerkar.
På Taastrup Møllegaards jorder i Holbæks sydlige udkant blev i forbindelse med
kommunale planlægningsarbejder udgravet et markildsted, der bl. a. indeholdt orna
menterede lerkarskår fra tidlig-neolitisk tid. I nærheden fandtes en skeletgrav, der
rummede skelettet af en ung kvinde, nedgravet for 100-200 år siden.
Museet har foretaget en del besigtigelser, bl. a. af truede gravhøje, og har fulgt
opgravninger i forbindelse med vejarbejde og grundudgravninger i Holbæk og omegn.
Der er aflagt konsulent-besøg ved museerne i Nykøbing Sj., Høve, Kvanløse og ved
det påtænkte egnsmuseum i Regstrup.
Arbejdet på museet: Der er i årets løb foretaget omfattende omordninger af visse
dele af de permanent udstillede samlinger, især indenfor grupperne oldsager og jord
fund fra nyere tid. En værdifuld forøgelse af magasinpladsen er opnået ved, at Hol
bæk kommune har overladt museet loftsrummet over byens gamle sortebrødrekloster.
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Udstillinger og foredrag: En særudstilling over emnet folkelig træskæring og deko
rationskunsten på landet holdtes åbent i dagene 13.-19. april. Fra 15. december til
6. januar vistes en særudstilling af postkort fra tiden omkring 1900. Af museets store
samling var udvalgt henved 1000 kort, repræsenterende en lang række emner.
I vinteren 1962-63 har museumsinspektøren ledet en studiekreds under aftenhøj
skolen. Kredsen har som emne haft Holbækegnens herregårde, med særligt henblik
på arkitektur og personalhistorie. I forbindelse med studiekredsen har der været
arrangeret ekskursioner. Desuden har museumsinspektøren holdt adskillige foredrag
over museale og historiske emner, såvel på som udenfor museet.
Besøgstallet i 1962 udgjorde 2.789.

Odense Bys Museer
Fyns Stiftsmuseum, forhistorisk afdeling. Undersøgelsen af den store jernaldergrav
plads på Møllegårdsmarken er blevet fortsat i et omfang som tidligere år. Ved årets
undersøgelser afdækkedes 219 grave, således at der nu ialt er afdækket 1328 grave,
heri medregnet Fr. Sehesteds afdækninger i 1870-erne. Undersøgelsen fortsætter.
Blandt museets øvrige undersøgelser kan nævnes udgravningen af en gravhøj under
gården Orelund, Sandager sogn, som efter de fundne oldsager kan dateres til begyn
delsen af mellemneolithisk tid (se »Fynske Minder« 1962. Historisk afdeling (Mente
stræde). I fortsættelse af udstillingen »Folkelige Broderier fra Fyns Stift« er i sam
arbejde med Nationalmuseet påbegyndt en undersøgelse af fynske almuebroderier i
privateje. Ligeledes i fortsættelse af denne udstilling blev et større antal almuebrode
rier skænket til museet. Herudover kan blandt museets nyerhvervelser nævnes en ro
mansk, femhullet kirkelampe fra Nr. Søby-egnen, en lille sølvskål, forsynet med ini
tialer og årstallet 1667 samt stempler for Odense-guldsmeden Simon Mathiesen, og
et par sølvlysestager med Urne-slægtens våben, gjort af den førnævnte guldsmeds
søn, Mathias Simonsen, i 1690-erne (se »Fynske Minder« 1962).
Den fynske Landsby. Byggearbejderne i museet, som har ligget stille i de senere år
på grund af knapheden på arbejdskraft, er blevet genoptaget. Af den store præstegård
fra Tommerup var kun stald- og ladelængen blevet fuldført, og nu arbejdes der igen
med genrejsningen af stuehus og forpagterbolig. På grund af den øgede biltrafik er
der etableret en ny stor parkeringsplads ved nedkørslen til museet. Museets under
søgelser med opmåling og fotografering af ældre fynske land- og købstadsbygninger,
som trues af nedrivning eller ombygning, er blevet fortsat.
H. C. Andersens Hus. På digterens fødselsdag den 2. april bragtes en udsendelse i
Danmarks Radio med oplæsning af skuespilleren Osvald Helmuth.
Oplysnings- og publikationsvirksomhed. I samarbejde med folkeuniversitetet i
Odense har der i Møntergårdens kirkesal været afholdt to universitetskurser over
emnerne Fynsk Arkitektur (Niels Oxenvad) og Odense By i Fortid og Fremtid (Svend
Larsen). Og i samarbejde med foreningen Danmarks folkelige Broderier afholdtes i
september måned i Møntergården den store udstilling »Folkelige Broderier fra Fyns
Stift«. Udstillingen, som optog ca. halvdelen af Møntestræde-kompleksets udstillings
areal, var åben i 10 dage og besøgtes i denne tid af 5000 mennesker. På Fyns Stifts
museum vistes i april måned et stort udvalg af maleren Karl Isaksons arbejder, og i
september dannede museet rammen om Landsforeningen Dansk Kunsthåndværks
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udstilling Måltidet og Brugskunsten. Museernes to årbøger »Fynske Minder« og
»Anderseniana« er udkommet med hver en årgang.
Besøgstal: Fyns Stiftsmuseum: 15.882, Møntestræde: 9.269, Den fynske Landsby:
67.985, H. C. Andersens Hus: 135.796, H. C. Andersens Barndomshjem: 5.223, Carl
Nielsens Barndomshjem: 641, ialt 234.796 personer.

Vendsyssels historiske Museum, Hjørring
Undersøgelser: I 0. Hjermitslev har museet undersøgt et ødelagt dyssekammer, som
indeholdt en del flintredskaber og 11 ravperler.
Ved Serritslev er undersøgt en lille stenkiste fra slutningen af ældre bronzealder.
Graven, som ligger tæt opad vejen, er takket være amtsvej væsenets velvilje blevet
bevaret som fredet fortidsminde.
Fra ældre romersk jernalder er fremkommet 16 grave i årets løb. 12 af disse lå
samlet på en flad banke ved »Brunbakken« i Hjørring. 3 af gravene var stenbyggede
af den specielle nordjyske type. Det er lykkedes at få disse bevaret i et lille parkanlæg.
De øvrige grave, som alle var stenbyggede, er fundet enkeltvis i Tornby, Serritslev,
Ravnshøj og Tolne. Sidstnævnte ved en tidligere undersøgt gravplads fra keltisk
jernalder.
2 hustomter fra samme periode er undersøgt i Tornby og Uggerby.
Flere hundrede genstande er blevet skænket til museet, heriblandt en del interes
sante tekstiler og nogle gode samlinger af redskaber og værktøj.
I påsken 1962 afholdt museet en etnografisk samling til fordel for U-landshjælpen.

Aalborg Historiske Museum
I 1962 afsluttede museumsinspektør Oscar Marseen sin året før påbegyndte ud
gravning af en grubekeramisk boplads på Livø. Undersøgelsen blev bekostet af Statens
almindelige Videnskabsfond. Resultaterne fra Livø og fra den samtidige boplads ved
Smedegårde i Nørre Tranders sogn vil blive publiceret i en afhandling i KUML.
Marseen har tidligere undersøgt og publiceret en lignende boplads ved Selbjerg på
Øland. Han står således for undersøgelsen af alle hidtil udgravede og publicerede
bopladser fra denne særlige gruppe indenfor stenalderen.
Ved GI. Hasseris grusgrav blev i årets løb udgravet 8 grave fra yngre romersk
jernalder - ca. 400 e. Chr. Lidt nordligere blev i juni 1962 udgravet en del af en bo
plads fra ældre germansk jernalder - en periode yngre end gravpladsen. Stolpehuller
fremkom indenfor et system af grøfter, der foreløbig er 40 m lange. I grøfterne har
sandsynligvis stået plankeværker. Undersøgelsen fortsættes i indeværende år.
Indenfor grøfterne fandtes en ovntomt, nedgravet i undergrunden. Lerkuplen lå
nedstyrtet i ovnrummet over otte lerkar fra en mislykket brænding, så det var klart, at
ovnen var til brænding af keramik. Den blev derfor genopbygget, og en forsøgsbræn
ding af nye kar blev foretaget efter instruktion af pottemager Verner Jensen, Hasseris.
Eksperimetet lykkedes fuldstændigt; alle potter var fuldbrændte. Ovnen slog revner,
men er i behold.
I Aalborgs centrum er kvarteret Kron jorden raseret og grunden udgravet med

58

gravemaskiner. Medlemmer af Jysk Arkæologisk Selskabs Aalborg-kreds gennemsøger
i deres fritid de udkørte bunker af fyld med stort udbytte, ligesom de har tømt nogle
tømrede brønde i undergrunden. Det mærkeligste fund er dog gjort under en facade
i Bispensgade, et mandshoved af limsten, skægløst og med en frisure, som nok vil
datere hovedet til tidlig gotisk tid. Hovedet er antagelig fra en kirkelig reliefgruppe,
ødelagt ved reformationen. Det lå i fyldlag fra 1500-årene.
Ejendommen Vesterå 9, et to stokværks gavlhus mod åen, med lang tværlænge
mod Maren Poppesgyde, dateret til sidste halvdel af 1500-årene, er nedrevet under
tilsyn af docent, arkitekt H. H. Engqvist og lagt i magasin til genopførelse. Huset
blev opmålt af arkitekt Jacob Blegvad og nedtaget af konservator Sylvest Grantzau,
som også udgravede tomten.
I 1908 blev ejendommen Østerå 6 nedrevet. På loftet af det siden opførte hus henlå
en del detaljer fra det ældre hus, som nu er afgivet til museet, deriblandt en portover
ligger af eg, dateret 1639, og et par kamin vanger af sandsten fra samme tid, af typisk
Aalborg-renæssance.
En bordkrans af messing med årstallet 1615 er indkøbt i antikvitetshandelen. Den
svarer ganske til brudstykker i byfund fra samme tid.
Lokalt sølv er en ske af Børge Mathiesen Lemmich dateret 1688, en strøske af
Jens Jacob Pedstrup ca. 1790, og kaffekande og merskumspibe af Jacob Chr. Smith
ca. 1840. En komplet mandsdragt fra Glerup i Visborg sogn omfatter vadmelskjole,
fløjlsbukser, vest, rød tophue og hvide strømper. I kjolen en dobbelt række sølvknap
per af Johan Chr. Bernbaum, mester i Hobro 1824-59.
Museets store samling af nordjysk glas er blevet betydelig forøget ved gaver, der
iblandt særlig endnu en arvesamling bevaret i glasmagerfamilien Thon. Af officielle
sager er indkøbt en bismervægt fra 1821, med justeringsmærke og Aalborgs byvåben
på såvel stang som lod, samt et skilt for en rorkarl ved fiskerikontrollen i Limfjorden.
Museets billedarkiv har fået eget lokale med lys, varme, reolsystem og eget karto
tekssystem. Fotograf Knud Dynesen er ansat som arkivar for billedarkivet, som i tal
er langt den største af alle museets specialsamlinger.
I 1722 afleverede malermester Lauritz Fr. Weise i Aalborg en altertavle til Nørre
sundby kirke, en opstandelsestavle i nyklassisk ramme, men med relikter af den op
rindelige ungrenæssancetavle bevaret. Den blev i 1898 kasseret og henlagt på kapel
lets loft, hvor Grantzau fandt den i miserabel stand. Tavlen er nu restaureret på mu
seets konserveringsanstalt og genopsat i kirken.
En jærnbunden kiste af eg med tre pengesprækker fra Vor Frue kirkes krypt antagelig en middelalderlig afladskiste - er ligeledes restaureret og genopstillet i kir
kens tårnrum. Et par mønter, for Fr. I og Fr. III, fandtes under beslag i kisten.

Forhistorisk Museum, Århus
I det forløbne år har museet udført følgende større undersøgelser i marken:
Harald Andersen har fortsat undersøgelsene af et offersted ved Foerlev Nymølle
nordvest for Skanderborg. I samarbejde med Nationalmuseets 1. afdeling fortsattes
udgravningerne ved Lejre, koncentreret om vikingegravpladsen. En halv snes grave
undersøgtes, deriblandt en smedegrav med hammer, tang og fil, en rig kvindgrav med
et forgyldt trefliget spænde og to skålspænder, samt en tredie grav med en 30 cm lang
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ringsnål af bronze. Hellmuth Andersen har fortsat undersøgelse af et enkeltgravhøj felt ved Bramminge (Stejlgård og Præstevej). Der undersøgtes tre høje. I den ene
fandtes en overgrav med stridsøkse og en bundgrav med lerkar. Ved gården Årup nær
Tim i Vestjylland undersøgtes tomten af et dyssekammer i en sløjfet langdysse. Her
under fremkom et større ravperlefund. Ved Øster Jølby på Mors foretoges en prøve
gravning i en marin aflejring med et fundkompleks fra tidlig Ertebøllekultur (Dyr
holmen I). Endelig blev Lille Jenshøj på Fur undersøgt.
I lighed med tidligere år udsendtes fra Forhistorisk Museum en ekspedition til Den
persiske Golf. Heri deltog fra museet inspektørerne T. G. Bibby og Poul Kjærum,
samt konservator G. Lange-Kornbak. I Kuwait fortsattes undersøgelsen af det græske
fort og de to bronzealderbyer, på Bahrain af oldtidshovedstaden og højfeltet ved Ali,
på Umm en-Nar af en boplads og i Buraimi af gravhøje, samt på Qatar af flintpladser,
helleristninger og en seleukidisk boplads.
Museet arrangerede i juni-juli en udstilling af etnografisk og arkæologisk materiale
fra Den persiske Golf. Besøgstallet var 6.100.
Af museets etnografiske materiale fra Afghanistan arrangerede universitetsadjunkt
Klaus Ferdinand en udstilling på Statsgymnasiet i Århus.
Forhistorisk Museums samlede besøgstal i 1962 var 59.100.

Museet på Koldinghus
Af sølv er erhvervet to helt moderne stykker, nemlig en kasserolle af Karl Gustav
Hansen (Hans Hansens Sølvsmedie) og en bonbonniere af Hans Bunde (Cohrs Sølv
smedie). Af ældre kgl. porcelain har det med Ny Carlsbergfondets hjælp været muligt
at købe en nordmandsdalsfigur (brud fra Vinje) og et fad af fuglestellet. Af nyere ting
fra samme fabrik kan nævnes en stentøjskrukke i bronzemontering af Nils Thorsson
og en lågkrukke dekoreret i Pourpre de Chine af Thorkild Olsen. Blandt fayenceerhvervelserne må fremhæves nogle stykker fra fabrikken i Rendsborg og en flise fra
Stockelsdorff. En tallerken af det classenske stel repræsenterer det ostindiske porce
lain. Blandt indgåede malerier er to koldingprospekter fra 1848 og 1898 samt arbejder
af Lavrids Tetens, Vilhelm Tetens, Herman Vedel og Tycho Jessen. Våbensamlinger
nes interessanteste erhvervelse er en polsk sabel med klingemærke fra 1600-årene.
I tilknytning hertil kan nævnes en udgravning ved Skærbæk, der bragte en række
svenske musket-løb fra 1658-60 for dagens lys. Arbejdet med slottets restaurering har
indskrænket sig til istandsættelse af et hvælvet kælderrum fra 1598. I museets skrift
serie er udsendt »Delft-Fayencer«. Besøgstillet for 1962 er 60.988.

Den antikvariske Samling, Ribe
For antikvarisk samling har den store opgave i 1962 været den fortsatte restaurering
af museets nyerhvervelse: Quedens’ Gaard. Dette skrider planmæssigt frem. I januar
blev antikvarens lejlighed færdig, i maj kunne turistforeningen flytte ind i sine lokaler
og i november blev forretningslokalet i ejendommen lejet ud til Aktieselskabet »Que
dens’ Gaards Kunsthåndværk«. Samtidig stod museets og forretningens fælles forhal
færdig, bortset fra det dekorerede loft, som færdigrestaureredes omkring nytår. Til
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restaureringen har samlingen modtaget meget betydelige tilskud fra følgende: Fondet
til bev. af Ribe bys historiske Præg, Konsul George Jorcks Fond, Sonning Fondet,
Dagbladet »Vestkysten«s Kulturfond, Ribe Jernstøberi, samt Tipsmidlerne.
Af undersøgelser har samlingen foretaget to skaktgravninger i Ribes undergrund,
een på hver side af Kølholts Slippe, hvor den næsten fuldstændige mangel på byg
ningsrester og middelalderlige skår gav gode oplysninger til Ribes topografi. Desuden
har antikvar Bencard deltaget i årets udgravninger på Bahrain.
I forbindelse med U-landsindsamlingen havde samlingen en udstilling af etnografica fra Ribe Katedralskoles samling, en udstilling, som gav et stort overskud til ind
samlingen. I august havde samlingen af Århus forh. Museum lånt den arkæologiske del
af Bahrain-udstillingen, som var tilgængelig i Hans Tavsens Hus og havde stort besøg.
I december var en række siamesiske buddha’er, udlånt af museumsinspektør Werner
Jacobsen, udstillet i Porsborgs Kælder. Ud over dette har samlingen foretaget en del
erhvervelser i årets løb, samt modtaget en ustyrlig mængde gaver.
For Antikvarisk Selskab, der nu tæller over 300 medlemmer, har samlingen en vel
besøgt foredragsrække på 8 foredrag pr. år.

Haderslev Amts Museum
I et ihærdigt forsøg på at nå den endelige afslutning på Ejsbøludgravningen, der nu
har stået på siden 1956, undersøgtes i 1962 et større areal end i noget tidligere år
(332 m2), og det undersøgte areal er nu på 1455 m2. Afslutningen nåedes ikke, men
at dømme efter udgravningsplanen synes der ikke at være langt igen. Kun på et ret
kort stykke inde ved de oprindelige søbred findes der endnu oldtidssager.
Efter de traditionelle dateringer drejer det sig i Ejsbøl om to fund. Det ældre fund
(Ejsbøl I) i den nordlige del af udgravningen er med sine over 2000 genstande langt
det største mens det yngre fund (Ejsbøl II), der er begyndt at vise sig i den sydligere
del af udgravningen, er betydeligt mindre, men til gengæld rummer oldsager, der er
både sjældne og kostbare. Det er stadig usikkert, til hvilket af fundene en del af gen
standene skal regnes, og det er endog et åbent spørgsmål, om man ikke nødsages
til at betragte det hele som resultatet af een offerhandling, med de konsekvenser for
genstandskronologien, som dette må få.
Haderslev Museum påhviler det at sørge for udstillingen af fundet, når det engang
er vendt tilbage fra konservering og videnskabelig bearbejdelse på Nationalmuseet.
En tidssvarende udstilling af et sådant fund skal også give en illustration af fundfor
holdene og den tidsmæssige baggrund, og denne opgave stiller derfor store krav både
med hensyn til plads og til sikkerhed for genstandene. I de foreliggende planer for en
udvidelse af museet er der regnet med et areal på 75 m2 til Ejsbøludstillingen alene.
To mindre gravninger skal desuden nævnes. I Hørløk fandtes en stenlægning, der
dækkede over en stor bålplads, hvori fandtes potteskår og brændte ben fra yngre ro
mertid. Der var ingen spor af pæle og altså ingen dødehus her, men alligevel skal det
vel forstås som et eksempel på samme gravform som dødehuset i Endrupskov, hvor
selve ligbrændingspladsen får lov at ligge eller eventuelt dækkes med sten.
I Fyrskov ved Jægerup fandtes i en lille gravhøj 2 grave fra yngre stenalder. Den
ene overraskede ved at indeholde 207 ravperler, hvoraf nogle havde været trukket på
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snor, mens andre lå spredt over det meste af graven. Det er formentlig det største
antal perler, der kendes fra en enkelt grav.
Museet har erhvervet en strøbøsse af sølv, lavet af en af de ældste haderslevmestre vi kender, Mathias Mogensen. Ved sin indskrift: J Johan Schneider past. Holebiill 1741, er den godt dateret og bliver samtidig det ældste daterede stykke haderslevsølv, museet har.
Febr.-marts afholdtes på museet en udstilling af malerier og farverelieffer af
Asger Andersen, Tårup, og i november udstillede A. Lauesen, Bodum, malerier og
tryk.
I december åbnedes en udstilling af et nyerhvervet malerværksted tilhørende
malerne Ed. Johansen og sønnen Heinrich Johansen, begge Haderslev. Ed. Johansen
forestod i sin tid undervisningen af de unge malerlærlinge, og fra denne undervisning
gemtes mange gode prøver på 1880ernes og 90ernes malede vægdekorationer. Disse
prøver kunne suppleres med elevarbejder fra den senere officielt oprettede lær
lingeskole.

Museet på Sønderborg Slot
1961-62 satte museet besøgsrekord. Entreindtægten udgjorde 453.000 kr., og den
gennem en årrække stigende indtægtslinie er således fortsat. Dette er ikke mindst af
betydning i disse år, hvor museet skal oparbejde en nyordningskonto i forbindelse
med den kommende restaurering. Besøgstallet var på ca. 65.000, hvoraf 24.000 har
været skole-elever på klassebesøg. Dette understreger nødvendigheden af, at museet
også under hele restaureringsperioden får mulighed for at fremvise hovedafdelingerne.
Museet lægger stor vægt på skolebesøgene og de er efterhånden for mange skoler
ved at blive et fast led i undervisningsplanen. Samlingerne er i sig selv særdeles vel
egnede som anskuelsesmateriale i historieundervisningen, men både for lærere og for
museets personale bliver det dog stedse klarere, hvor meget en mere pædagogisk og
tidssvarende opbygning af udstillingerne vil lette undervisningen og dermed bane
vejen for endnu bedre udnyttelse i skolens arbejde. Det må derfor stærkt håbes, at
den også af mange andre grunde så nødvendige restaurering ikke bliver udsat.
I museets malerisal gennemførtes i efteråret af Historisk Samfund for Als og
Sundeved fire foredragsaftener om vikingetiden. Møderne fik god tilslutning og viste,
at museets muligheder for udnyttelse ikke er udtømt med den faste åbningstid, der jo
især benyttes af turister og skoler. Malerisalen har desuden været udlånt til Sønder
borg Kunstforening til flere kortvarige kunstudstillinger. Det kan dog ikke nægtes, at
museet stærkt savner både den foredragssal og de lokaler til skiftende udstillinger,
der er et led i restaureringsplanerne.
Registreringen af de gamle bindingsværksbygninger på Als kunne takket være et
tilskud fra Statens almindelige videnskabsfond intensiveres og efter den første restau
rering kommer nu en omfattende fotografering og om muligt opmåling. Der er også
taget en række stikprøver i arkivmaterialet, men denne del af arbejdet skal siden
udvides.
Både ved køb og gaver er museets samlinger vokset i det forløbne år. Til oldtids
afdelingen er kommet flere gaver, bl. a. et par gode stensamlinger, den ene i sin tid
fundet ved anlægget af Mommarkbanen. Krigssamlingerne er forøget med flere foto-
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grafier og billeder samt en uniformsjakke. Hertil er desuden indkøbt nogle stik fra
Treårskrigen og et maleri af Fr. Visby: »Danske soldater holder rast i Sønderborg,
1864«.
Til den kulturhistoriske afdeling er modtaget over 70 genstande, fortrinsvis land
brugsredskaber, men også køkkentøj, en stor væv og en samling tækkemandsværktøj.
Til en tidligere rundhåndet gave af smedeværktøj er føjet yderligere en del special
værktøj. Til sølvsamlingen er skænket to hovedvandsæg, det ene en poleret musling
i sølvindfatning, samt en smuk sølvske. Indkøbt er 6 sølvtheskeer af Ph. E. Jansen.
Tekstilsamlingen har modtaget en værdifuld gave af børnetøj, der har tilhørt den
senere dronning Caroline Amalie.
Blandt købene må nævnes en lysestøbeform fra 1797, en barokstol, nogle gamle stik
og kolorerede byplaner, et par buddingforme i lertøj og en kugletang. De fornemste
indkøb er dog to skabe og en sofabænk. Det ene skab, dateret 1791, kan henføres til
Aabenraa-maleren Jes Jessens værksted og er erhvervet på Sundeved. Det andet, fra
Nordals, 1783, viser en ganske anden type dekoration på de store baroklåger. Sofa
bænken, museets dyreste erhvervelse genem flere år, har hørt hjemme på August
enborg.
Endelig er indkøbt et dobbeltportræt, mand og kone, fra ca. 1650-1675, oprindelig
betegnet som portræt af Sønderborg-borgmesteren Schleiermann, men - da Søn
derborg ikke har haft nogen borgmester af dette navn - endnu ukendte. Billedet er
imidlertid nært beslægtet med en række epitafie-billeder i Sønderborg, Notmark og
Flensborg og erhvervelsen udgør således en meget værdifuld tilvækst til lands
delens ældre malerkunst. Tilbage står nu det, måske ret umulige, at få identificeret
det værdige ægtepar.
Til kunstafdelingen har årets værdifuldeste nyerhvervelse imidlertid været en
meget fornem gave fra Ny Carlsbergfondet, nemlig to små malerier af C. W. Eckersberg. Det ene er en dreng med en hvid krave og det andet er et meget smukt pro
spekt fra Rom med den karakteristiske klarhed i den arkitektoniske opbygning og
lethed i det stærke, italienske sollys. En meget fin forøgelse af samlingen af ældre
dansk kunst.

Rigsarkivet
Afleveringer. Foruden de løbende afleveringer fra centraladministrationen har Rigs
arkivet fra Udenrigsministeriet modtaget ministeriets egne akter 1909-20, samt
arkivalier fra ambassaderne i London og Stockholm, generalkonsulaterne i New
York og Lissabon, konsulaterne i Los Angeles, Galveston, Saskatoon, Prince Albert,
Accra, Kairo og Tanger, og fra vicekonsulaterne i Norfolk, Savannah og West Palm
Beach. Finansministeriet har afleveret arkivalier vedrørende den ekstraordinære
tjenestemandsdomstol, ankenævnet for tjenestemandssager, domstolen for anke af
tjenestemandssager og den ekstraordinære undersøgelseskommission. Fra Hærens
arkiv er modtaget forestillinger fra Krigsministeriets sekretariat 1866-80. Handels
ministeriet har afleveret søfartsafdelingens sager fra 2. verdenskrig. Endvidere kan
nævnes en aflevering fra Ministeriet for offentlige arbejder af journaler og kopi
bøger vedrørende en række gruppesager (motor-, havne-, jernbanesager etc.) for
årene 1920-49 og en aflevering fra Ministeriet for Grønland, hovedsagelig af regn-
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skabssager. Fra Lenskontrollen er modtaget lensbøger m. v. helt tilbage fra 1671;
lensbøgerne (grevelige og friherrelige) indeholder erektionsbreve, kvittancer for lens
pligt, registrering af hartkornsforandringer m. m. De danske Statsbaner har afleveret
en række arkivalier fra hovedbogholderiet og personalekontoret, heriblandt betyd
ningsfulde ældre personaleakter. Vandbygningsdirektoratet har afleveret sager 1854—
1960 og Forsikringsrådet 1905-35.
Af private institutionsarkiver har Rigsarkivet i årets løb modtaget følgende: Det
danske Missionsselskabs arkiv (1821-1958), Den danske Præsteforenings arkiv (1897—
1962), Socialpolitisk Forenings arkiv og Kgl. Dansk Aeroklubs arkiv.
Privatarkiver. Rigsarkivet har i 1962 modtaget en stor mængde privatarkiver, bl. a.
kan nævnes supplement til Jacob og Ingeborg Appels arkiv, en forseglet pakke fra
boet efter fhv. justitsminister A. S. H. Elmquist med en redegørelse for dennes syn
som justitsminister på retsopgøret efter 1945, bilagt enkelte breve (tilgængelig år
2000). Yderligere kan nævnes de Glahnske familiepapirer, redaktør Sten Gudmes
arkiv, fhv. handelsminister, direktør Halfdan Hendriksens arkiv, indeholdende bl. a.
memoirer og dagbøger, departementschef J. C. Mogensens omfattende arkiv, breve
fra udenrigsminister, dr. Christmas Møller til professor, dr. Flemming Hvidberg.
Endelig har Rigsarkivet fået overdraget arkivar, dr. Eiler Nystrøms arkiv og store
videnskabelige samlinger, samt præsten og kirkehistorikeren Carl Weltzers arkiv og
samlinger (herunder flere privatarkiver).
Samarbejdet mellem Rigsarkivet og dr. Jørgen Hæstrup er fortsat, og nye bidrag
til belysning af besættelsestiden er modtaget, således politimester Sven Holtens arkiv
(korrespondance mellem det illegale politis hovedkvarter og en række politimestre
m. v.), stiftamtmand Jakob Høirups arkiv (dagbog 1943-45 samt notater fra departe
mentschefsmøderne), arkivet for Hjælpefonden 1943-47 og Dansk Pressetjenestes
arkiv.
Nettotilvæksten har været på 1.930 hyldemeter.
Publikationer. Rigsarkivet har i 1962 udsendt Vejledende Arkivregistraturer XI,
Tyske Kancelli II, udarbejdet af Arthur G. Hassø og Erik Kroman med indledning
af Carl S. Christiansen. Desuden har Rigsarkivets 2. afdeling påbegyndt udsendelsen
af en række stencilerede publikationer med fællestitlen: Foreløbige Arkivregistra
turer. Det er hensigten at udsende dem i 10 serier (0-9, som hver omfatter en
nærmere afgrænset hovedgruppe af Rigsarkivets arkivalier efter 1848. I 1962 ud
sendtes følgende Foreløbige Arkivregistraturer: Serie 4 (Indenrigsministeriet med
derfra udgåede ministerier) nr. 1: Rothes arkiv (Det Sjællandske Jernbaneselskabs
tegningsarkiv). - Ministeriet for offentlige arbejder. De danske Statsbaner. Nr. 2:
Hedemanns tegningsarkiv. - Ministeriet for offentlige arbejder. De danske Statsbaner.
Nr. 3: Ældre normaltegninger. - Ministeriet for offentlige arbejder. De danske Stats
baner. Nr. 4: Ældre bygningstegninger. - Ministeriet for offentlige arbejder. De
danske Statsbaner. Nr. 5: Domænekontorets kortaflevering 1917. (Diverse matrikelog parcelkort, fiskeri-, skov- og strandkort samt bygningstegninger m. v.). - Land
brugsministeriet. Serie 5 (Justitsministeriet samt kultusministeriet med derfra udgåede
ministerier) nr. 1: Ansøgninger om overlærerembeder m. v. 1850—1915. - Ministeriet
for kirke- og undervisningsvæsenet. Endelig er Nordisk Arkivnyt blevet udsendt i
4 numre på sædvanlig måde.
Læsesal m. m. Antallet af besøgende har været 9.643 (nedgang på grund af læse
salens lukning i 216 måned som følge af reparation og modernisering), ekspeditio-
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nerne til læsesalen har været 34.991 og til ministerierne 25.594. Det samlede antal
udlånte arkivalier udgør 1.777 stk.
Konserveringsafdelingen. I 1962 er der konserveret 347 vokssegl og restaureret
131 bind, flere kort og pergamenter samt over 3000 blade. Desuden er der fremstillet
og farvet 163 gipsafstøbninger af segl. Rigsarkivets fotografiske atelier har foretaget
næsten 70.000 optagelser og over 4.000 forstørrelser.
Udstillinger. I årets løb har der været arrangeret 3 separatudstillinger i Rigsarkivets
forhal: Den første, omhandlende felttoget i Mecklenborg 1762, var tilrettelagt af
en af Rigsarkivets medarbejdere, kaptajn Gordon Norrie, de to andre af arkivar
Ib Damgaard Petersen. Den ene med titlen »Smykkere og Segl« illustrerede anven
delsen af segl gennem tiderne og omfattede desuden en række sølvsmykker, der
var fremstillet som tro kopier af dekorative gamle segl. Den anden omhandlede
Knærød-freden.
Rigsarkivets historiske museum har været besøgt af 1.510 gæster.
Andet. Som et resultat af arkivundersøgelser i Øst-Tyskland ved arkivar J. BroJørgensen er der bestilt mikrofilms af de arkivfonds, der har interesse for dansk
historieforskning, i arkiverne i Potsdam, Merseburg, Dresden, Magdeburg og
Schwerin.

Landsarkivet for Sjælland m. m.
Antallet af besøgende på læsesalen var i 1962: 5.241 (1961: 4.410), og der blev til
brug for dem fremtaget 35.144 bd., pk. og læg (1961: 28.215 bd., pk. og læg).
Opstillingen af nye stålreoler i landsarkivets magasin i Scandiagade har udvidet
arkivets kapacitet i betydelig grad, således at man har kunnet modtage store afleverin
ger i årets løb. Fra dommerembederne er afleveret betydelige mængder af arkivalier,
den største aflevering stammer fra Københavns byret og omfatter den tidligere Lands
over- samt hof- og stadsret samt Københavns kriminal- og politiret. løvrigt søger
landsarkivet nu systematisk at få alle dommerembedernes arkivalier hjemkaldt indtil
retsplejereformen i 1919. Fra Københavns politidirektør, Næstved politimester og
Frederiksborg amtstue er ligeledes modtaget arkivalier i stort omfang.
Afleveringerne fra sognekaldene er fortsat beskedne, men derimod har man på
begyndt en omfattende hjemkaldelse af de duplikater af ægteskabsbøger, der beror
hos sognefogderne. Samtlige afleveringer og gaver udgjorde: 6.315 bd., 11.253 pkr.
og 742 læg eller løse stk. svarende til ca. 1.915 hyldemeter. Kassationerne udgjorde:
129 bd., 1.489 pkr. og 34 læg svarende til ca. 180 meter.
I årets løb er adskillige retsbetjentembeder fra Lolland, Falster og Bornholm ordnet
og registreret, ligesom også landsarkivets pergamentssamling nu er bragt i forsvarlig
orden. Endvidere skal det fremhæves, at Bornholms provstearkiv og den fra Køben
havns byret afleverede »Albertisag« er ordnet og registreret. Udarbejdelsen af navne
registre til vielsesprotokollerne i københavnske sogne er fortsat. Der er i årets løb
arbejdet med følgende vielsesprotokoller: Frederiksberg kirke 1814-1920, Garnisons
kirke 1814-1891, Holmens kirke 1813-1888, Vor Frelsers kirke 1815-1891.
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Landsarkivet for Fyn
Benyttelse 1962: 2.759 besøgende (i 1961: 2.894), der på læsesalen har benyttet
14.320 bind og pakker (1961: 17.157).
Afleveringer. Af ordinære afleveringer mærkes Odense skifteprotokoller til 1917,
skøde- og panteprotokoller for Sunds herred til 1907, Gudme herred til 1905 og
Lehn birk til 1917, arkivalier fra Odense kathedralskole 1845-1955, deriblandt
eksamensprotokoller 1865-1906, arkivalier fra Skaarup statsseminarium 1843-1945,
deriblandt eksamensprotokol 1894-1912, arkivalier fra Vinding-Gudme herreders
provsti 1849-1930 samt fra en lang række sognepræster i Salling og Sunds herreder.
Afleveringerne fra præsterne i de to herreder er et led i Landsarkivets bestræbelser
for at indsamle alle afleveringspligtige arkivalier, ikke mindst kontraministerial
bøgerne, fra præsteembederne. - Af gaver mærkes samlinger til Aunslev og Ferritslev
sognes historie, skænket af telegrafkontrollør C. F. Bauditz, Nyborg. - I 1952 ind
satte grosserer H. Friis-Petersen, Århus, Landsarkivet som legatar i sit testamente.
Efter hans død i 1962 modtog Landsarkivet en række af hans arbejder i maskin
skrevet og indbundet stand, hvoraf de vigtigste er: »Studenterne ved Københavns
Universitet 1479-1880«, 13 bind. »Dimittender fra danske skolelærer-seminarier
samt privatister 1781-1880«, 4 bind, »Embeds- og bestillingsmænd i Aarhus«,
1 bind, »Rektorer og lærere ved Aarhus katedralskole 1491-1955 samt de fra skolen
udgåede studenter 1384-1880«, 1 bind, »Genealogier« I—II, 2 bind, »Familier og
personer af navnet Giese«, 1 bind, »Familier og personer af navnene Ravn, Raun,
Rafn, Råben«, 1 bind, m. m.
Ordnings- og registreringsarbejder. De ærøske retsbetjentarkiver er blevet færdigregistreret. Derefter er alle fynske retsbetjent-, magistrats-, kirkeinspektions-, lavsog bykommunale arkiver ordnet og nyregistreret i løbet af årene 1952-62. Desuden
er nyafleverede arkivalier blevet indordnet i Odense kathedralskoles arkiv, VindingeGudme herreders provstearkiv samt en lang række præstearkiver fra Vinding, Salling
og Sunds herreder. - Efter kirkebøgerne er udskrivning af registersedler over viede
og døde i Skaarup og Vigerslev til 1891, samt i Dreslette, Haarslev, Krogsbølle og
Ejlby-Melby til 1814 afsluttet. For Bregninge-Søby er udskrivningen af registersedler
påbegyndt. Renskrivning af et alfabetisk register over viede og døde i Marstal før
1891 er påbegyndt. Der er udarbejdet alfabetiske registre til fæsteprotokollerne for
Billeskov 1742-77, Brahetrolleborg 1776-1904, Hvidkilde 1719-1890 og Wedellsborg 1687-1863. Renskrivningen af et alfabetisk register til Odense folketælling
1845 er fortsat. Der er udarbejdet et register over præstearkivernes, magistratsarki
vernes og de kommunale arkivers indhold af folketællingslister og vaccinationsproto
koller.
Kassationer. I retsbetjent- samt præstearkiver er kasseret 8 bd., 50 pk. og 5 læg
eller 3.65 hyldemeter.
Forskelligt. Den 17. februar havde Landsarkivet gæst nr. 100.000 siden arkivets
åbning 1. november 1893.

Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet har i 1962 haft et besøg på ca. 4.000 (1961: 4.668). Der er på læsesalen
benyttet 36.748 bd. og pk. (1961: 43.362). De omtrentlige - og lavere - tal skyldes,
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at læsesalen har været lukket i 2 måneder. Der er afleveret 881 bd. og pk., hvoraf
119 er gaver. Der er bl. a. modtaget følgende arkivalier: Regnskaber for Sæby
hospital (Sæby museum), stamtavler og kartoteker over degne og lærere (grosserer
H. Friis), noteringsbøger m. m. (fru lektor Ivertsen, Horsens), dagbøger (socialinsp.
Bundgård, Silkeborg), Johan Kellers selvbiografiske optegnelser (skovrider Vagn
Rossen, Åbenrå), og breve fra Viborg smedelaug.
I årets løb er en del arkiver blevet omordnet, bl. a. provstearkiver, branddirekto
rater, forskellige arkiver, godsarkiver, personalia bogstav H-P og amtsarkiver. Rådstue-, told- og forligskommisionsarkiverne er blevet nummereret, og registraturen er
blevet renskrevet. Omordningn af Århus bispearkiv er blevet afsluttet. Endvidere er
renskrivningen af præstearkiverne og lægekredsene blevet afsluttet, og der er på
begyndt en renskrivning af amts- og provstearkiver. Håndbogssamlingen på læsesalen
er blevet omordnet og nyopstillet.
Den 22. oktober 1962 flyttedes kontorerne til den nye bygning, og den 31. oktober
blev læsesalen lukket, hvorefter man påbegyndte flytningen af arkivalierne fra det
gamle til det nye magasin.

Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele
Antallet af besøgende var 1962 1848 (1961 1781), og antallet af fremtagne sager
(bind og pakker) var 16.651 (1961 13.063). Der udlåntes 223 bind, pakker og læg og
indlåntes 104 bind, pakker og læg.
Landsarkivets samlede tilvækst af arkivalier udgjorde 1962 143 hyldemeter, hvoraf
132 hyldemeter var afleveringer fra embeder. Langt den største aflevering var fra
civildommeren i Haderslev, omfattende grundbøger og grundakter. Af de vigtigste
private gaver eller deposita kan nævnes afleveringerne fra forstander Hans Lund,
Tanderupgård (diverse manuskripter og sager 1864-1914), fra fru Eline Maibøll,
Jejsing (Chr. Maibølls manuskripter og samlinger), branddirektør H. Prinds, Visby
(Lø herreds brandkasseprotokoller), gårdejer Knud Schmidt Petersen, Vojensgård
(J. H. Schmidts privatarkiv) og fra landsretssagfører L. Tofft, Åbenrå (dagbladet
Hej mdals bestyrelsesprotokoller).
Hovedparten af de modtagne sager er registreret. Endvidere er ordning og regi
strering af Åbenrå og Sønderborg amtsbaners arkiver og af Sønderborg byarkiv
afsluttet. Udarbejdelsen af alfabetiske registre til landsognenes kirkebøger fortsættes.
Landsarkivet har medvirket ved udstilling af arkivalier ved mindefester på 100årsdagen for H. P. Hanssens fødsel, ved hjemstavnsudstillingen i Hovslund, ved
75-års jubilæet for Åbenrå museum og ved 400-års jubilæet for flytningen af Tyr
strup herredsting til Aller.
Vinteren 1961/62 holdtes på Landsarkivet et vejledende kursus for lærere i aften
højskoler med lokalhistorisk emne (44 deltagere) og efteråret 1962 et personalhistorisk kursus (36 deltagere), begge kursus arrangeret af Historisk Samfund for
Sønderjylland.

Erhvervsarkivet, Statens erhvervshistoriske arkiv
Forventningerne om den snarlige flytning til Statsbibliotekets tidligere bygning be
virkede, at indsamlingsarbejdet i 1962 blev praktisk talt standset. For en række
5*
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større fonds’ vedkommende blev afleveringen udsat. Tilvæksten androg derfor kun
250 bind og pakker, der fordeler sig således:
Organisationsarkiver: Dansk Gasværks-Bestyrer-Forbund 1912-59 (småsager). Industriarkiver: Recks Opvarmnings Compagni, København, 1893-1959 (efteraflevering); F. Mogensens jernstøberi og maskinfabrik, København, 1857-64, 1877-93 og
1901-27 (firmaet var landets ældste jernstøberi, grundlagt 1769; det blev i 1927
overtaget af A/S Vølund); A/S Vejle Sålelæderfabrik 1956-61. Handelsarkiver:
Grosserer Alfred V. Nielsen, København, 1943-44; købmand Martin Abel, Hillerød,
1852-72; købmand Christen Rasmussen Carlsen Sewerin, Hillerød, 1856-67. Hånd
værkerarkiver: Garver C. Christensen, Vejle, 1883-98; bogbinder F. P. Svenningsen,
Nysted, 1891-1902. Andre: Skipper P. Lauritzen, Bandholm, 1845-75; retsbehand
lede arkiver fra Sakskøbing.
Fra Rigsarkivet er modtaget registratur over og mikrofotokopier af korrespon
denter af interesse for dansk historieforskning i Det Wahrendorffske Arkiv, Åkers
Bruk, Sverige, 1772-1812 (jfr. Erhvervshistorisk Årbog 1953, s. 107-111).
Der er udført ordningsarbejder i arkiverne fra Det danske Hedeselskab, køb
mand H. L. Hirsch, Fredericia, Kraks Legat, skipper P. Lauritzen, Bandholm,
F. Mogensens jernstøberi og maskinfabrik, København, konservesfabrikken Molendo,
Odense, grosserer Alfred V. Nielsen, København, buntmager Valdemar Nielsen,
Århus, sagførerfirmaet Nielsen & Møller, Århus, A/S Ringsted Jernstøberi og
Maskinfabrik, tekstilfirmaet Schlichtkrull & Uttental, København, handelshuset
J. P. Suhr & Søn, København, Vestjyllands Landmandsbank, Varde, A/S Århus
Hallen og retsbehandlede arkiver fra Bogense, Fredericia, Frederiksværk, Marstal,
Sakskøbing, Varde, Ærøskøbing og Ålborg. Fortsat er den løbende registrering af
dagspressens artikler om erhvervslivets mænd og undersøgelsen over dansk-engelsk
samhandel 1660-1960. Til D. B. Adlers og Moses og Søn G. Melchiors kopibøger
er påbegyndt udarbejdelsen af et sammenfattende register over brevmodtagere.
Håndbibliotekets tilvækst udgjorde 865 bind, hvoriblandt mange jubilæumsskrifter
fra udenlandske firmaer og selskaber.
Af Erhvervshistorisk Årbog er udsendt 13. bind med følgende indhold: Aarhus
Handelsstandsforening 1937-1962. Af Vagn Dybdahl. - Århus Vestindiske Handels
Selskab. Af Emanuel Sejr. - Købmandsportrætter fra empirens Århus. Af Helge
Søgaard. - En boglade omkring 1840. Jens Worm Bruun og Den Jessenske Boghand
ling. Af Finn H. Lauridsen. - J. M. Mørk. Aarhus Handelsforenings første formand.
Af Emanuel Sejr. - En patriarkalsk købmandsfamilie. Af Emanuel Sejr. - Handels
borgerskaber 1674-1862. Af Anna Thestrup. - Købmænd i tal. Fra Århuslisterne i
folketællingen 1840. Af Johan W. Oldam. - Handelsstanden og folketingsvalgene
1852, 1876 og 1879. Af Finn Odgaard.
Årbogen blev udsendt i samarbejde med Århus Handelsstandsforening, der an
vendte den som festskrift til foreningens hundredeårsjubilæum.
For Erhvervsarkivet har årets største begivenhed været statens overtagelse af
arkivet. Et lovforslag herom blev 16. marts forelagt Folketinget af ministeren for
kulturelle anliggender, og det blev vedtaget 25. maj - til ikrafttræden pr. 1. oktober.
Foruden den nye, større bygning har overgangen til statsdrift medført ansættelse af
endnu to arkivarer, to arkivbetjente og en kontorassistent. Der skulle hermed være
skabt de bedste betingelser for en videreførelse og intensivering af arkivets arbejde.
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Flytningen til den nye bygning fandt sted den 1. april 1963. Adressen er nu Vester
Allé 12, Århus C.

Københavns stadsarkiv
I 1962 havde stadsarkivets fonds en tilgang på 1.215 bd. og 3.478 pkr. arkivalier, og
der foretoges kassation af 16.2 tons arkivalier. Den københavnshistoriske avisudklip
samling forøgedes med 809 udklip.
Arkivet har desuden modtaget arkivalier vedrørende Skræderlauget.
Arbejdet med en ny registratur over københavnske laugsarkivalier er afsluttet.
Udarbejdelse af et personregister til københavnske laugsprotokoller ældre end ca.
1700 fortsætter.
Udlån af arkivalier til brug uden for arkivet androg i alt 7.451 stk. Arkivet havde
1.353 besøgende (herunder telefoniske henvendelser), som foranledigede fremtagning
af 8.932 stk. arkivalier. Til besvarelse af 35 skriftlige forespørgsler benyttedes 1.645
stk. arkivalier.
Stadsarkivets fotografiske atelier udførte 6.308 stk. forskellige optagelser og leve
rede 7.503 forstørrelser m. v.
Firmaet Microprint fortsatte affotograferingen af københavnske politimandtaller
1869 ff for The Genealogical Society, Utah.
Under redaktion af stadsarkivaren udsendtes Historiske Meddelelser om Køben
havn, årbog 1962.

Frederiksberg Stadsarkiv
I kalenderåret 1962 har der fra Stadsarkivet været foretaget 1.914 udlån, medens
antallet af de øvrige expeditioner (herunder afgivelse af oplysninger til offentlige
myndigheder, undersøgelser o. lign.) har været 3.391. Tilgangen af arkivalier (enkelt
sager, bind og pakker) var 27.169, medens antallet af besøgende var 1.251. Arkivet
omfatter nu ca. 3.750 løbende meter. Der kasseredes i årets løb ca. 6 tons arkivalier
efter de med den kommunale forvaltning aftalte retningslinier.
Den i februar 1956 som beskæftigelsesforanstaltning påbegyndte udarbejdelse af
et personregister over frederiksbergske borgere fra 1868-1923 er blevet fortsat af
to af arbejdsministeriet gennem centralarbejdsanvisningskontoret henviste kontorister,
ligesom der i årets løb fra stadsarkivet er fremkommet enkelte publikationer.

Det kongelige Bibliotek
I september 1962 indbød kulturminister Bomholt en større kreds repræsenterende
alle dele af dansk biblioteksvæsen til en rundbordskonference i ministeriet for at
imødekomme de gennem flere år fremsatte ønsker om nedsættelse af en ny biblioteks
kommission. Ved konferencens afslutning bemyndigede ministeriet rigsbibliotekaren
og biblioteksdirektøren til at udarbejde forslag til nyordningen. Endvidere foranledigedes nedsat et udvalg (samt et mindre forretningsudvalg) for de videnskabelige og
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faglige biblioteker med det formål at finde frem til et egnet organ for det fremtidige
samarbejde mellem de nævnte biblioteker.
Den publikumsenquete, som Det kongelige Bibliotek gennemførte i efteråret 1960,
viste bl. a. interesse for en udvidelse af publikumstjenestens funktionstider, og der
blev i 1962 bevilget biblioteket tilstrækkelig arbejdskraft til, at det i nogen grad
kunne imødekomme de nævnte ønsker. Fra 1. september 1962 har Det kongelige
Bibliotek åbent kl. 9-19 i tiden 1. maj-31. august, kl. 9-21 i månederne april og sep
tember og kl. 9-22 i tiden 1. oktober-31. marts. Læsesal og katalogværelse er tilgænge
lige hele åbningstiden. Der er telefonbestilling kl. 9-12 (afhentning fra kl. 14), udlån
kl. 12-16 (lørdage kl. 12-15) og ekspedition til læsesalen kl. 10-16 (lørdage kl. 10-15).
Mange af bibliotekets lånere har hidtil af deres arbejde været forhindrede i at komme
på biblioteket i ekspeditionstiden. Denne ulempe skulle nu tildels være afhjulpet. Det
kan tillige påregnes, at spredningen over en længere ekspeditionstid også på anden
måde vil blive fordelagtig for publikum, idet personalet vil få bedre tid til at betjene
de enkelte lånere. I katalogværelset, der er et centrum for publikumsvejledningen, vil
vagttjenesten fremtidig blive udvidet til kl. 10-16 (lørdage kl. 10-15). Det er biblio
tekets håb med den nye ordning at have skabt en betydelig forbedring af sin publi
kumsservice.
Efter at de fornødne bevillinger er givet, vil der i løbet af 1963 blive installeret
fjernskriverforbindelse mellem Det kongelige Bibliotek, Universitetsbibliotekets 2. af
deling, Statsbiblioteket i Århus, Danmarks tekniske Bibliotek, Landbohøjskolens
Bibliotek, Atomenergikommissionens Bibliotek og Statens Bibliotekstilsyns Oplys
ningskontor. Ikke mindre vigtigt er det, at fjernskriveranlægget vil øge mulighederne
for hurtig kontakt med biblioteker i udlandet, især Sverige.
Af Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger udkom 1962 bind IX
indeholdende bl. a. artikler af Mogens Brøndsted (Et ukendt digt af Tycho Brahe),
Erik Iversen (Theodor Petræus og det 17. århundredes orientalske studier), Helge
Toldberg (Hvornår tryktes der første gang på dansk? Til den trykte rimkrønikes
forhistorie) og H. Topsøe-Jensen (Fra en Digters Værksted. H. C. Andersens opteg
nelsesbøger).
Det kongelige Bibliotek har i sine egne lokaler afholdt 10 udstillinger, blandt
hvilke to (»Heksetro og trolddom« og »Jul og nytår i bøger og billeder«) har været
arrangeret af Dansk Folkemindesamling. Endvidere kan fremhæves en billedudstilling med grafiske blade, silhouetter og fotografier, som bibliotekets kort- og billedafdeling ikke har været i stand til at identificere, hvilket man ønskede publikums
hjælp til.
Blandt de mange besøgende (selskaber og enkeltpersoner), der har fået Det konge
lige Bibliotek forevist, må især nævnes to hold fra den af Historisk Fællesråd for
Københavns Amt arrangerede aftenhøjskole i biblioteks- og arkivbenyttelse.
Danske afdeling har i 1962, udover det pligtafleverede, erhvervet 1.397 bd. ved
køb og 1.028 bd som gave.
Blandt erhvervelserne kan nævnes følgende: Fra forlagskonsulent Peter Christian
sen en samling nyere danske skønlitterære værker med dedikationer. Fra sognepræst,
dr. theol. K. E. Jordt Jørgensen facsimileudgaven af Biblia . . . Hoolum, 1584 (»GuÖbrandar-biblla«), Rvk. 1956-57. Diverse køb fra forfatteren Kaj Brusens samlinger
af teater- og filmprogrammer. Der er foretaget affotografering af det unikke - på
stadsbiblioteket i Riga beroende eksemplar af Missale [Viburgense], Lübeck: Stephan
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Arndes, 1500 (Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1550, nr. 186), og ved køb
erhvervedes de ad litterær vej bekendte disputatser af Peder Lassen: Disp. de jurisdictione et imperio, Basilea 1963, og Anders Skytte: Theoremata et problemata
philosophiatrica inauguralis cum suis exegematis, Basileæ 1608. Fra fhv. plantage
bestyrer C. F. Schiøpffe er modtaget diverse bøger og småtryk, tildels vedrørende
den danske koloni i Siam. Gaver er modtaget fra forskellige boer, bl. a. en større
samling dubletter fra Ors. Thorvald Mikkelsen. Samlingerne af oversættelser af dan
ske forfatteres arbejder er i årets løb blevet forøget gennem aftalerne om udveksling
af nationale publikationer med række østeuropæiske lande og med det i Kansai op
rettede Japansk-danske Selskab. Endelig er samlingerne af ældre danske forlagsbind
blevet forøget ved køb i årets løb. Med hensyn til afdelingens katalogarbejder kan
det anføres, at der i dette år blev truffet beslutning om, med virkning fra 1. januar
1960, at indrette afdelingens systematiske katalog efter den danske decimalklasse
deling, således at enhver bog trykt efter ovennævnte dato og henhørende under
Danske afdelings accessionsområde vil blive katalogiseret efter det nævnte system.
Håndskriftafdelingen har bl. a. modtaget: Nogle dokumenter vedrørende Jeppe
Aakjærs fødegård, matr. nr. 1 i Aakjær, Fly sogn. Anton Willemoes: »Materiale til
Stamtavle over Slægten Willemoes«. Et eksemplar af Niels Jespersens graduale, 1637udgaven, som har tilhørt Ølst kirke, med notitser af sognets degne fra o. 1640 til
o. 1800. Peter Petersen: »Stammbaum der Familie Hansen aus dem Brorken Geschlecht auf Sylt«; fotokopi. Papirer og breve vedrørende kancelliråd Christian
Grønbech og vedrørende familien Johnsen, Bornholm. Personalia for den munkebjergske gren af slægten Verdelin. Stambog for Pauline Huulegaard, datter af
sognepræst i Magleby på Stevns L. Chr. Huulegaard. Carsten Levinsen: »Gundestrup-Slægten Levinsen«. Stamtavler og optegnelser vedrørende Claus von Holtens
efterkommere. Optegnelser om familien Eberlin. Selvbiografiske optegnelser af birke
dommer A. E. C. Eberlin. Stambog for Niels W. Gades datter Dagmar Gade. Stam
bog for Fanny Munter, senere gift med biskop J. P. Mynster. Stamtavle over slægten
Berling. H. Friis-Petersen: »Degne i Aarhus Stift. Degnei Lolland-Falster Stift«.
Kort og billedafdelingen har i det forløbne år haft den største accession i sin
historie, nemlig godt 335.000 blade. Af større gaver kan nævnes: Fra Danish Council
via Dagens Nyheder ca. 1.500 fotografier visende episoder i forbindelse med rådets
virksomhed i England, begivenheder i Danmark under besættelsen, fotokopier af ille
gale blade samt almindelige danske portrætter. Fra fhv. forlagssekretær Holger
Budde-Lund ca. 1.000 grafiske portrætter af danske personer. Ca. 700 udenlandske
topografiske fotografier fra fru Betty Fogh. Fra distriktslæge R. W. G. Bentzens bo
en samling fotografiske optagelser fra Grønland i årene 1897-1905, desuden 258
portrætter og gruppebilleder af personer med tilknytning til Grønland, bl. a. direktør
Daugaard-Jensen og Knud Rasmussen. Fra kommandør A. E. Arendrup et album
med 36 store fotos fra Dansk Vestindien, optaget 1899 af sergent Futtrup, som gave
til guvernør C. H. Arendrup. 5 håndtegnede kort fra 1700-tallet (Kattegat og forskel
lige norske områder), 1 håndtegnet prospekt af Kronborg og 3 kobberstukne pro
spekter af Gibraltar, alle fra Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. En tuschteg
ning af Vald. Møller forestillende Herman Bang fra brodererske Gudrun Jørgensen.
Desuden større eller mindre billedsamlinger fra advokatfuldmægtig Fritz Videbech,
redaktør Vibeke Poulsen (scenekunstnere), forlagsdirektør Godfred Hartmann (fami
lien Hartmann), Grubbs Antikvariat (grafiske portrætter), Peter Willemoes (silhouetter
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af medlemmer af familierne Lorch, Grandjean og Simonsen), Herbert Davidsen (300
negativer), direktør Jens Vibæk (udenl. top.), rigsarkivar Svend Aakjær (familierne
Pingel og Halkier), frk. A. M. Lind (familierne Briand de Crevecoeur, Neergaard og
Lind), frk. Birthe Børgesen (familierne Børgesen, Berg og Øllgaard), fru Ebba Gre
gersen, fhv. postmunderingsforvalter Ove M. Hertz, prof., dr. phil. Eric Jacobsen,
toldkontrollør L. Kyllesbech (postkort fra Vestindien), Århus Kommunes Biblioteker,
ingeniør Per Haldgaard (familien Willemoes), fru Karen Harhoff (familerne Harhoff
og Fenger), museumssekretær, frk. Ellen Friis-Hansen, boerne efter kaptajn, direktør
J. J. Bahnson ved Irs. Svend Lunøe, efter administrator Johs. Krøier, efter præsident
Holger Andersen, efter dr. phil. Erik Møller, efter fru Marie Harfelt og efter dr. phil.
Frederik Christian Emil Børgesen.
Dagbladet Politiken har til afdelingen overdraget pressefotograf Holger Damgaards
efterladte pladesamling på godt 30.000 plader til varig deponering; pladerne bliver
i øjeblikket kopieret. Af større køb kan nævnes Dagens Nyheders billedarkiv på ca.
250.000 billeder. Ca. 4.400 fotos af danske scenekunstnere fra redaktør Kaj Brusen.
To historiske blade, kobberstik: Hollænderne i Sundet 1658 og Det engelske Bom
bardement 1807.

Dansk Folkemindesamling
Afdeling I (adr. Det kgl. Bibliotek). De voksende samlinger af folkedigtning, folketro,
folkeskik og folkeliv er blevet forøget med ca. 1800 blade indsendte originalopteg
nelser fra hele landet og ca. 1.100 avisudklip. Bogsamlingen er ved køb og gaver
forøget med 121 bind og 131 hefter og særtryk. Blandt de større nyerhvervelser til
arkivet kan nævnes en samling flyvebladsaviser fra 1700-tallet, hvoraf flere er unica.
Afdelingen har besvaret ca. 375 inden- og udenlandske forespørgsler. Det kan næv
nes, at flere lokalhistorikere har udnyttet samlingens arkivmateriale, og at en række
studerende ved Københavns Universitet og ved seminarierne har konsulteret afdelin
gen under udarbejdelsen af deres specialeopgaver. - I tiden fra 11/12 1962-9/1 1963
arrangeredes i Det kgl. Biblioteks forhal en udstilling med titlen »Jul og nytår i bøger
og billeder«.
Afdelingen har påbegyndt en nykatalogisering efter »Katalogiseringsregler for Det
kgl. Biblioteks Nyere Samling« i den forenklede form, som anvendes af Det kgl.
Biblioteks instituttjeneste. En række af de eksisterende arkivregistranter er blevet
revideret og udbedret. Med henblik på en nyordning af samlingens billedarkiv har
afdelingen ladet optage en del billeder af folkloristisk interesse, ligesom man har
fortsat udbygningen af en samling, indeholdende mikrofilm af håndskrifter i privateje.
Registreringen og udskrivningen af båndsamlingen er blevet fortsat, og en filmsamling
er blevet anlagt med Anders Enevigs optagelser af hoppe- og sjippelege i København
og lege med påskeæg i Holtug som de første numre.
I samarbejde med Danmarks Radio har afdelingen i to radioudsendelser efterlyst
optegnelser af tælleremser, som børn bruger i vore dage, og der indkom ca. 1200
varianter. Erik Kaas Nielsen har fortsat sit omfattende arbejde med indsamlingen
af traditionsstof blandt børn, specielt med henblik på fortællestoffet. Som et led i de
igangværende undersøgelser af det aktuelle fortællestof har afdelingen foretaget 2
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indsamlingsrejser: til Hejnerup pr. Tureby og Verup pr. Dianalund og en tredje til
Slagelse og omegn, hvor folkemindesamleren Aksel Rønnekilde Nielsen, som Dansk
Folkemindesamlings lokale kontaktmand, bistod ved tilrettelæggelsen af indsamlin
gen. Også blandt soldater er der på lydbånd blevet optaget et tilsvarende traditions
stof. - Gennem dagspressen har afdelingen med held efterlyst lokale skikke i for
bindelse med afslutningen af studentereksamen og oplysninger om, hvornår private
begyndte at sætte juletræer med elektriske lys foran deres huse. - Gustav Henningsen
har for afdelingen påbegyndt en undersøgelse af kloge folks praksis på øerne, idet
han har tilvejebragt dels en række interviews med kloge mænd og koner på lydbånd
og dels en række fotografiske optagelser af deres magiske kure. - Anders Enevig
har fortsat indsamlingen af oplysninger om og arkivalier til belysning af de farende
folk.
Til dels på grundlag af det i samlingen beroede traditionsstof har afdelingens
medarbejdere holdt en række foredrag og publiceret en række artikler, bl. a. i Axel
Steensberg (red.): Dagligliv i Danmark bd. I, 1963: Højtider i slægtens liv, Året og
dagen, Ungdom på landet, Folkedigtning og Folketro.
Afdelingen har på grund af pladsmangel projekteret en midlertidig udflytning fra
Det kgl. Bibliotek, men planerne har endnu ikke kunnet realiseres.
Afdeling II (Torvegade 47, Kbh. K.). Indsamlingen af folkeviser og folkemusik
har i 1962 været meget omfattende, således at båndarkivet er blevet forøget med
over 200 bånd. I Danmark foregår indsamlingen stadig i samarbejde med Danmarks
Radio, idet de månedlige udsendelser Folk Synger er blevet fortsat. Folkeminde
samlingen er herved i årets løb kommet i forbindelse med 457 nye visemeddelere,
optagelsesarbejdet foretages af Karen Stougård Hansen, Thorkild Knudsen og Anelise
Nørgård, Fra Færøerne har Olavur Håtun hjembragt nye optagelser af forskellige
arter færøsk folkesang. Thorkild Knudsen har på Hebriderne indspillet eksempler
på ornamental salmesang. Michael Hauser gennemførte sammen med Bent Jensen
en indsamlingsrejse til Thule, hvor der blev optaget et stort antal eskimoiske sange
og fortællinger. Poul Rovsing Olsen deltog i den af professor Glob ledede ekspedi
tion til Den Persiske Golf og har herfra hjembragt en omfattende samling optagelser,
samt i fortsættelse heraf en del indspilninger af indisk musik. Endelig har Fridolin
Weis Bentzon påny besøgt Sardinien og Birthe Trærup Larsen Jugoslavien og fortsat
deres undersøgelser af folkemusikken i disse egne. En del af dette indsamlings
arbejde er sket med støtte fra Carlsbergfondet.
I forbindelse med de igangværende undersøgelser er tilstræbt afholdt regelmæssige
seminarer, hvor samlingens medarbejdere får lejlighed til at præsentere og diskutere
deres arbejde. Endvidere har medarbejderne afholdt en række foredrag, bl. a. på
Folkeuniversitetet.
Forskellige undersøgelser er publiceret i faglige tidsskrifter, og udsendelsen af
Folkevisen i Danmark er fortsat. Med støtte fra Videnskabsfondet forberedes udsen
delse af grammofonplader med optagelser af folkesange og -musik, foreløbig fra
selve Danmark.
Registreringen og kopieringen af samlingens materiale fortsættes regelmæssigt, og
bogsamlingen er blevet nykatalogiseret i lighed med samlingen på afd. I.
Den voksende interesse for folkemusik har medført et øget antal henvendelser til
samlingen. I denne sammenhæng kan bl. a. nævnes, at en del af samlingens materiale
er blevet udnyttet af studerende under udarbejdelsen af deres specialeopgaver.

73

Nordisk Institut for Folkedigtning
I kalenderåret 1962 har Nordisk Institut for Folkedigtning fortsat arbejdet med de
nordiske typeregistre, først og fremmest over skæmtehistorier og sagn, ligesom af
skrivningen af sagn, eventyr og stof fra ældre samlinger af skæmtehistorier er fortsat
i samarbejde med Dansk Folkemindesamling. Som led i det nordiske bidrag til et
kommende internationalt sagnkatolog er påbegyndt en konkordans omfattende alle
væsentlige trykte og utrykte registre over nordiske sagn. Denne konkordans disku
teredes ved et møde afholdt af »International Society for Folk Narrative Research«
i Antwerpen i sept. 1962 og opbygges nu i samarbejde med forskerne i de nordiske
lande.
Det nordiske leksikon over gådeterminologi med bibliografi videreførtes og vil
antagelig blive publiceret i 1963. Et register over nordiske viser med fortællende
indhold drøftedes indgående med S. Solheim (Oslo) og B. R. Jonsson (Stockholm),
og resultatet heraf fremlægges som rapport i ARV 1963.
Instituttet har i 1962 udsendt B. Holbek (ed.), Æsops levned og fabler, Chr. Peder
sens oversættelse af Stainhowels Æsop, og L. Bødker (ed.), Nordisk seminar i folke
digtning I, Aalborg 10.-ll.sept. 1961; endvidere er udsendt Studier nr. 2-4. Disse
publikationer indgår i Instituttets bytteforbindelser.
L. Simonsuuri (Helsinki) opholdt sig i København i marts/april som Instituttets
stipendiat, og S. Solheim fungerede som dets leder under forstanderens orlov i
september/december.

Foreningen Danmarks Folkeminder
Foreningen Danmarks Folkeminder har i efteråret som medlemslevering for 1962
udsendt: 1) Inger M. Boberg: Dansk Folketradition i Tro og Digtning og deraf
afhængig Skik. Udg. af Iørn Piø. 2) 8. hefte af tidsskriftet »Folkeminder«, redigeret
af L. Bødker og Chr. Lisse. 3) 6. hefte af Bibliografi over dansk Folkekultur (1960)
ved G. Henningsen, B. Holbek og H. Rasmussen.

Institut for navneforskning (Stednavneudvalget)
Instituttet har i 1962 fortsat sin konsultative virksomhed i forbindelse med revision
af Geodætisk Instituts målebordsblade samt ved talrige skriftlige eller mundtlige
besvarelser af spørgsmål fra institutioner og enkeltpersoner. Man har endvidere
excerperet et stort arkivalsk materiale, især til udbygning af den 1958 grundlagte
marknavnesamling, ligesom instituttets samlinger er blevet revideret på grundlag af
en række nyudgivelser af ældre tekster.
Publikationer. Instituttet har i 1962 udsendt en retskrivningsliste »Fortegnelse over
Stednavne i Ringkøbing Amt«. Forberedelsen af en retskrivningsliste over Hjørring
amt påbegyndtes. Der er arbejdet videre med manuskripterne til »Stednavne i Århus
og Skanderborg Amter« ved Anders Bjerrum, »Svendborg Amts Naturnavne« ved
Birte Hjorth Pedersen og Inge Wohlert, »Odense Amts Bebyggelsesnavne« ved John
Kousgård Sørensen, »Ringkøbing Amts Stednavne« ved Gordon Albølge og »Fær-
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øernes Stednavne« ved N. Djurhuus, medens manuskripter til »Præstø Amts Sted
navne« ved Lis Wiese, »Personnavne i danske Stednavne i Danelagen« ved Gillian
Fellows Jensen og »Marknavnestudier« ved Gordon Albølge, Vibeke Christensen, Ib
Lumholt, Inge Lumholt, Lizzi Nykin, Birte Hjorth Pedersen, John Kousgård Søren
sen, Lis Weise, Eva Villarsen og lige Wohlert er blevet påbegyndt.
Optegnelser. I Alborg Amt har prof. K. Hald optegnet sognene Sønderholm, 0.Hornum, Bislev og Vokslev i Hornum hrd. samt Gundersted, Farstrup og Sebber i
Slet hrd. I Thisted amt har universitetslektor Gordon Albøge optegnet sognene
Skjoldborg og Kallerup i Hundborg hrd., Harring, Stagstrup, Skyum, Villerslev, Vis
by, Bested og Grurup i Hassing hrd. I Ringkøbing amt har amanuensis, mag. art.
Hans Veirup optegnet sognene Husby og Ulfborg i Ulfborg hrd., Torsted og Tim i
Hing hrd. I Ribe amt har stud. mag. Preben Meulengracht Sørensen optegnet sognene
Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, N. Nebel, Lydum, Henne og Lønne i V.
Horne hrd. I Odense amt har dr. phil. Kristen Møller optegnet sognene Gelsted,
Rørup, Balslev, Nr. Åby, Ingslev, Udby, Føns, Ørslev og Husby i Vends hrd. I Præstø
amt har mag. art. Lis Weise optegnet Magleby sogn i Stevns hrd. og V. Egede sogn i
Tybjerg hrd.
Der er foretaget båndoptagelser af stednavne i Sorø og Præstø amter (ved universi
tetslektor dr. A. Bjerrum og ordbogsredaktør, cand. mag. C. Lisse).

Institut for dansk Dialektforskning
Publikationer og Forarbejder på Publikationer: Ved Ømålsordbogen (Redaktører: Kr.
Møller, Chr. Lisse, Jørgen Larsen, Inger Ejskær og Poul Andersen) er er især arbejdet
med Tilrettelæggelsen af Artiklernes »Hoveder« (Ordenes sproglige Form og Bøjning).
Vanskelighederne derved har medført, at Chr. Lisse og Inger Ejskjær i 1963 i en stor
Del af deres Arbejdstid må hellige sig Beskrivelsen af henholdsvis Sydømålenes og
Sjællandskens Struktur. Desuden er der foretaget Revision af Betydningafsnittene, og
den egentlige Redaktion er videreført med Afsnit under Bogstaverne e og f. Der er i
Årets løb udsendt to Suppleringsspørgelister fra Ømålsordbogen (Nr. 13 og 14) til den
faste Meddelerkreds og til Provinsbladene. Chr. Lisse har publiceret Danske Tælle
remser 1944 i »Folkeminder« 1962. Poul Andersen har under Medvirken af stud,
mag. B. Frøkjær-Jensen, stud. mag. Birgitte Zinn og stud. mag. Gunver Jeppesen fået
fremstillet og udmålt Tonehøjdekurver af et større Materiale fra det tonale Dialekt
område på Ærø, Langeland og Tåsinge. Ella Jensen og Magda Nyberg har fortsat
Tilrettelægningen af Trykmanuskriptet til M. B. Ottsen: Hostrup-Dansk II, Ordbog
Bd. 1-4. Heraf vil 1. Bd., hvortil Videnskabsfondet har bevilget Trykudgifterne, gå i
Trykken i løbet af April 1963. Ella Jensen har ved stud. mag. B. Frøkjær-Jensen fået
optaget Tonehøjdemålinger på et større Materiale fra Frøslev. Bent Jul Nielsen har
fortsat Arbejdet med Undersøgelserne af Dialekterne i Bjerre Herred, og Anne Due
kilde har fortsat Gennemgang og Supplering af Alsingergildets Samling.
Chr. Lisse har aflæst Dialektprøver fra Hesnæs (Østfalster) og Poul Andersen fra
Revninge (Østfyn). Ella Jensen, Magda Nyberg, Bent Jul Nielsen og Anne Duekilde
har aflæst en Del Dialektprøver fra jyske Bånd og tilrettelagt disse Tekster til
Trykning.
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Indkomne Optegnelser: Seddelsamlingerne til Ømålsordbogen er bl. a. som Følge
af Indsamlingen på Grundlag af de ovennævnte Spørgelister (13 og 14) vokset med
8.500 Sedler, og nogle større Optegnelser er indgået i Topografisk Samling. De jyske
Samlinger er forøget med 17.000 Sedler ved Udskrivning af Materiale dels fra Nyop
tegnelser, dels fra Topografisk Samling og Ordlisterne.
Manuskriptsamlingen er forøget med 9 Numre (204-213), og Håndbiblioteket er
ved Køb og Gaver forøget med 316 Bøger og Hefter. Den i sidste Beretning omtalte
Omkatalogisering af Håndbiblioteket er i Årets Løb ført et stort Skridt videre og vil
kunne afsluttes i 1963.
Plade- og Båndarkivet. En nyorganisering af Arbejdet med Instituttets Valse-,
Plade- og Båndsamlinger er i 1962 muliggjort ved Ansættelsen af Amanuensis, cand.
mag. Magda Nyberg, der har påbegyndt en fuldstændig Omkatalogisering af hele
Samlingen og desuden har arbejdet med Overførelse af Prøver fra Lakplader til
Bånd. Instituttet har erhvervet en ny schweizisk Båndoptager (Nagra III B), Sam
lingerne er forøget med 10 Bånd med optagelser fra Tåsinge, Ærø, Langeland, Syd
fyn, Horneland og Drejø, 4 Bånd med Optagelser fra Øst- og Vestlolland og 9 Bånd
med Optagelser fra de jyske Sogne: Torsted, Simmelkjær, Darum, V. Vedsted, Bjolderup (Vollerup By), Hostrup (Solderup By), Bov (Frøslev By) og Bølling.
Rejser: Der er foretaget Rejser af Medarbejderne, enkelt- eller gruppevis, som Re
gel med både Optegnelser og Båndoptagelser for Øje; Poul Andersen har foretaget
Optegnelsesrejser (med Optagelse af Bånd) til Tåsinge i Marts og til Ærø og Sydfyn i
Oktober, endvidere (sammen med Chr. Lisse og Inger Ejskjær) Lolland i Marts og
(sammen med Chr. Lisse, Jørgen Larsen og Inger Ejskjær) Ærø, Tåsinge og Lange
land i September. Kr. Møller har foretaget Rejser til Middelfartegnen (Husby, Føns
m. fl. St.) og en Række Punkter i det nordlige Sjælland (Hornbæk, Gilleleje, Halsnæs,
Horns Herred, Holbæk, Allindemagle). Inger Ejskjær har foretaget en Række Rejser
til Strøby på Stevns. Ella Jensen har foruden de Rejser, der har resulteret i de oven
for nævnte Båndoptagelser i jyske Sogne sammen med Bent Jul Nielsen optegnet 14
Dage i Bjerre Herred og sammen med Anne Duekilde foretaget en 8 Dages Optegnelrejse på Als. Desuden har Ella Jensen i Maj 1962 med Understøttelse af Videnskabs
fondet foretaget en 14 Dages Studierejse til Dialektinstitutterne i Amsterdam og
Nijmegen til Undersøgelse af Accentforholdene i de limburgske Dialekter og har her
fra hjembragt 1 Bånd.
Cand. mag. Ellen Raae har som Konsulent stået til Rådighed ved den saglige Re
daktion og har desuden arbejdet med Aflæsning af en Række ældre dialektprægede
Optegnelser stillet til Rådighed for Instituttet som Lån.
Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning har fortsat sin Udnyttelse af Institut for
dansk Dialektforsknings jyske Samlinger ved Fotokopiering.

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning
Som tidligere har arbejdet på instituttet været koncentreret om udsendelse af spørge
lister, seddeludskrivning, affotografering af dialektmateriale fra UfF., København, og
andre, private samlinger, alfabetisering og indordning af seddelmateriale, korttegning
m. v. - Af spørgelister er udsendt listerne AF (15/2, AG (24/3), AH (12/10) og AI
(17/12) i henholdsvis 461, 454, 450 og 417 eksemplarer. Hjemkommet i udfyldt stand
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er henholdsvis 441, 419, 340 og 124. - Ved udskrivning fra trykt litteratur og fra
lydskrevne optegnelser, samt ved affotografering og opklæbning er ordbogens seddel
materiale i årets løb blevet forøget med 174.365 sedler. — Som tidligere har dr. Ringgaard tegnet kort ud fra materialet i spørgelisterne. I årets løb er der tegnet 114 kort,
hovedsagelig lydgeografiske. Endvidere har deltagerne i hans årlige dialektkursus
tegnet 15 ordgeografiske kort. - Af forskellige årsager blev den årlige studentereks
kursion i år lagt i tiden 4/9-9/10. Deltagerne var K. Ringgaard samt stud, mag.’erne
Kr. Nordentoft, Viggo Sørensen og Bent Søndergaard. Ekskursionens mål var Ende
lave. Det viste sig, at dialekten der var næsten helt forsvundet. Kun én mand på øen
talte endnu genuin dialekt. Med ham som meddeler blev Mar. Kristensens ordliste
gennemgået og der blev optaget to timers bånd. Hos andre meddelere blev ordfor
rådet indenfor specieliere områder optegnet. - Foruden ovennævnte fra Endelave er
der foretaget en mindre båndoptagelse fra Hundslund sogn. Ungdomskonsulent
Hans Andersen, Stedesand, har skænket instituttet et bånd med optagelser fra Syd
slesvig, bl. a. med enkelte prøver fra Fjoldemålet. - Fra Nordisches Institut, Kiel,
har instituttet modtaget 40 lak- og 30 kobber-fonogramvalser med optegnelser af jyske
dialekter, foretaget af prof. Walther Heinrich Vogt i 1920-erne. Desværre viste det
sig, at lakvalserne var for medtaget af tidens tand til at kunne overføres til bånd, og
intet dansk firma synes at kunne påtage sig at lave nye efter kobbermatricerne.
Heldigvis modtog instituttet samtidig prof. Vogts lydskrevne (Dania) aflæsning af
valserne. - Der har været afholdt redaktionsmøder 22/2, 4/5, 2/10, 12/10 og 26/10.
Som tidligere omtalt er suppleringsreglerne færdige, og en supplering (forfra i alfa
betet) ved studenter er nu i gang. Hvad redaktionsreglerne angår, er disse delvis - men
også kun delvis - udarbejdet, idet de næppe vil kunne være helt komplette og endelige,
før vi igennem redaktionsarbejdet har gjort vore erfaringer. En prøveredaktion af
afsnittet a-ae er på det nærmeste afsluttet (ved Skautrup) og straks i det nye år vil
vi sætte en prøve op, dels for at tage endeligt standpunkt til det rent typografiske,
dels for at kunne skønne om den foretagne prøveredaktion viser rimelige proportioner
og om den giver mulighed for at anslå omfanget af hele ordbogen. - Fra Mrs. E.
Uldall, Edinbourg, har instituttet modtaget professor H. J. Uldalls efterladte op
tegnelser fra Rougsø herred. Dette meget værdifulde materiale gav ved udskrivning
5.757 sedler. - P. Hollensen har afsluttet sin gennemgang af Torslevmålets ordforråd;
resultatet blev ialt 24 kollegiehefter. - Frk. A. M. Nielsen, som på samme måde gen
nemgår Hundslundsmålet, har indsendt 13 kollegiehefter. - Torsten Balle, Torsted,
arbejder med båndaflæsning og færdiggørelse af sin ordbog over Torstedmålet. Lektor P. Jeppesen har overgivet instituttet sine optegnelser fra Rømø. - Professor Kr.
Hald og lektor S. Davidsen har tilsendt instituttet bogstav a af deres samlinger. Instituttet har udsendt Sprog og Kultur XXII hefte 4 og XXIII hefte 1-2.

Institut for Dansk Kirkehistorie
Studiekredsene over emner indenfor den danske kirkes historie er blevet fortsat; af
disse kan der især være grund til at nævne Instituttets arbejde med at udforske
»Folkereligionen« i nutidens Danmark. Til dette studium er der i årets løb blevet ind
samlet materiale, dels ved hjælp af trykte spørgeskemaer, dels med en båndoptager.
Endvidere har man søgt kontakt med tilsvarende undersøgelser i de andre
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nordiske lande. Endelig har studiekredsene arbejdet med den danske prædikens og
salmesangens historie.
Bogsamlingen er vokset støt, idet man især har lagt vægt på at komplettere de her
værende tidsskriftrækker. Et værdifuldt tilskud til biblioteket var en stor samling bø
ger fra og omhandlende det attende århundrede købt på afdøde Kgl. Konfessionarius,
Dr. theol. Michael Neiiendams auktion. Af arkivmateriale har Instituttet modtaget
en betydelig samling excerpter o. 1. fra afdøde sognepræst Carl Weltzers bo.
En række stipendiater både fra ind- og udland har i kortere og længere tid opholdt
sig på Instituttet for at udarbejde afhandlinger med emne indenfor den danske kirkes
historie. Et hold engelske studenter har beset samlingerne og hørt et foredrag om
Grundtvig.
I 1962 har Instituttet udgivet følgende bøger: 1. Liss Davidsen: Krigerliv og Bonde
sind. Erindringer fra Treårskrigen af Møller Peder Christensen. 2. Lis Jacobsen og
Holger Brøndsted (udg.): En Ungdomsbrevveksling mellem P. Munch og J. P. Jacob
sen 1889-1901, Bd. I—II. 3. Curt Hahn Kristensen: Seminarium Pædagogicum. Det
pædagogiske Seminarium ved Københavns Universitet 1800-1811. 4. Erica Simon:
De l’union culturelle du Nord. Fransk kommenteret oversættelse af Grundtvigs af
handling »Om Nordens videnskabelige Forening«. 5. Luthers Skrifter i Udvalg ved
Torben Christensen, Niels Nøjgaard, E. Thestrup Pedersen og Regin Prenter, Bd. I.
6. A. Pontoppidan Thyssen (red.): Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel
af det 19. århundrede, Bd. VI, omhandlende »Den Baptistiske Vækkelse i Nord
jylland«.

Instituttet for Presseforskning og Samtidshistorie
Instituttet virker fra 1. juli 1962 under Danmarks Journalisthøjskole og ledes af den
nes rektor, universitetslektor Erik Reske-Nielsen. Arkiv og bibliotek, der tjener både
undervisningsmæssige og forskningsmæssige formål er udbygget rutinemæssigt gen
nem 1962. Dækningen indenfor felterne nordisk og international politik samt presse
forhold er efterhånden meget omfattende, og arkivet benyttes i stigende grad af uni
versitetsstuderende m. fl. Instituttet har i årets løb udsendt to publikationer, universi
tetslektor K. A. Frøbergs bog »Pressen og retsplejen« samt universitetsadjunkt H. P.
Clausens »Aviser som historisk kilde«, (Særtryk af Fortid og Nutid XXI, s. 321 ff).
Yderligere fire bøger er blevet forberedt og ventes udsendt i løbet af indeværende
eller næstfølgende år.

Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie
Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie (DNH) har i 1962 fortsat arbejdet med
P. Munchs erindringer (udgivet af Povl Bagge under medvirken af Torben Damsholt
og Stig Jørgensen) og afsluttet manuskriptet til bind 4, som dækker tiden 1918-24;
bindet vil udkomme i 1963.
Brevvekslingen mellem Klaus Berntsen, Frede Bojsen og Niels Neergaard (udgivet
af Harald Jørgensen under tilsyn af Hans Lund og Erik Rasmussen) er under titlen
Tre Venstremænd udkommet i efteråret 1962.
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Frede Bojsens politiske erindringer (udgivet af Kristian Hvidt under tilsyn af
Harald Jørgensen og Fridlev Skrubbeltrang) var færdigtrykt ved årets udgang til
udsendelse i begyndelsen af 1963.
Marcus Rubins breve i tre bind og et kommentarbind (udgivet af Lorenz Rerup
under tilsyn af Povl Bagge og Einar Cohn) var ligeledes færdigtrykt ved årets udgang
og udsendtes i foråret 1963.
Inden for selskabets store arbejde med besættelsestidens historie blev manuskriptet
på den første publikation afsluttet. Det er en redegørelse for Dansk Ungdomssamvirke
og De ældres Råd, forfattet af Henrik S. Nissen og Henning Poulsen under tilsyn af
Jørgen Hæstrup og Roar Skovmand; værket vil udkomme på Gyldendals forlag i 1963.

Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Selskabet har i 1962 udsendt følgende skrifter: Danmarks gamle Landskabslove.
Tillæg til bind IV: Knud Mikkelsens Glosser, dansk tekst, og Thords artikler, udgivet
af Erik Buus, den plattyske tekst af Peter Jørgensen, hæfte 5-6 (hermed er lovud
gaven afsluttet). Registrant over N. F. S. Grundtvigs papirer bind XXIII, XXV og
XXVI (fortsættes).

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie
I 1962 er udgivelsen af Aasum herreds tingbog 1640-48 afsluttet med udsendelsen af
et register, indeholdende samtlige person- og stednavne, der forekommer i tingbogen
for denne periode.
Af udvalgets meddelelser »Bol og By« er udsendt to hæfter, nemlig Poul Rasmus
sen: De regelbundne landskifter, deres beskrivelse og deres bestemmelse, og Jens
Holmgaard: Indberetninger om kornavlen i Danmark 1778 og forslag til dens for
bedring.

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Den klage over pladsnød, der har kendetegnet de senere års beretninger fra Arbejder
bevægelsens Bibliotek og Arkiv, må desværre atter lyde i beretningen om virksom
heden i institutionen i 1962. Når pladsen ikke udvides, og man stadig får såvel nyt
arkivmateriale som bøger og tidsskrifter, må arbejdet yderligere vanskeliggøres. Især
er opbevaringsforholdene for arkivalierne blevet yderligere forværret. Bestyrelsen har
drøftet de udvidelsesplaner, der eksisterer i form af en tilbygning til huset på Hjal
mar Brantings Plads, men man har grundet på byggerestriktionerne ikke været i stand
til at realisere planerne.
Virksomheden har formet sig på samme måde som tidligere år, idet man udover
arbejdet med at supplere arkiv-, bog- og billedsamlinger har haft udlånsvirksomheden,
idet samlingerne jo stilles til rådighed for alle, der søger materiale om arbejdsforhold
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eller politiske forhold, som det ligger inden for institutionens område at samle på.
Telefonisk eller pr. brev er besvaret et ikke ringe antal henvendelser om sådanne for
hold, ligesom man efterhånden i større omfang dels efter direkte rekvisition dels gen
nem bibliotekstilsynet sender bøger til lånere overalt i Danmark, herunder Grønland,
samt i et vist omfang til udlandet.
Til orientering for en række interesserede personer har man to gange i 1962 sam
men med »Socialistisk Debat« udsendt en tidsskriftoversigt, hvori er givet et resumé
af artikler i følgende tidsskrifter: »Tiden«, Stockholm, »Gewerkschaftliche Monats
hefte«, Köln, »Die neue Gesellschaft«, Bielefeld, »New Leader«, »Socialist Call«,
»Political Affairs«, »New Politics« alle New York samt »New Left Review« og
»Socialist Commentary« og »Marxism today« alle London. Endvidere er udarbejdet
en litteraturliste i lighed med tidligere år, hvori er optaget en del af bibliotekets
nyere litteratur. Også denne liste tilgår kredsen af særligt interesserede lånere. Listen
optages desuden i »Nationaløkonomisk Tidsskrift«s litteraturfortegnelse. Til »Frit
Forum« udarbejdes ligeledes en liste over en del nyere litteratur.
Ved regelmæssig gennemgang af såvel danske som udenlandske antikvarboghand
leres kataloger har man været i stand til at supplere bogsamlingerne. I alt er katalogi
seret 875 bøger. Som sædvanlig bliver der til Det kgl. Biblioteks accessionskatalog
sendt sedler på de udenlandske bøger. Tilgangen af bogmateriale er dog langt større
end tallet 875 giver udtryk for, men pladsforholdene sætter simpelthen en grænse for
tilvæksten; således opbevares i husets kælder en ganske betydelig samling ukatalogiseret materiale enten købt eller modtaget som gave fra dødsboer, Det kgl. Bibliotek
og Socialpolitisk forening.
Biblioteket har i 1962 haft 328 løbende tidsskrifter, 82 fagblade og 21 aviser.
En række forlag, danske og udenlandske, Landsorganisationen, store erhvervsorga
nisationer, faglige organisationer og trykkerier har i årets løb tilstillet biblioteket
materiale. Dog kan man mærke en vis stramning af denne vederlagsfri tilsendelse hos
såvel forlag som udgivere af bøger og tidsskrifter. Under hensyn til de begrænsede
pengemidler, der står til rådighed har dette været medvirkende til en begrænsning i
anskaffelse af såvel bog- som tidsskriftmateriale.
Udlånet af billeder er steget ganske betydeligt. Ikke mindst TV har brugt en del
billeder, men også forlags- og tidsskriftredaktioner har gjort flittigt brug af billederne.
En mærkbar slitage gør sig gældende for visse billeders vedkommende. Spørgsmålet
rejser sig ligeledes, om man ofrer midler nok til fremskaffelse af billeder, der om få
år vil få betydning som illustrationsmateriale til vore dages begivenheder. Her er
naturligvis kun tale om billeder, der har direkte forbindelse med arbejderbevægelsen,
og som man må befrygte ikke vil blive anskaffet eller opbevaret på anden måde.
I et vist omfang har man i aviser klippet artikler til arkivsamlingerne på de områ
der, som man mener vil få betydning senere. Konstant og så effektiv som muligt sam
les udklip om alle personer indenfor arbejderbevægelsen. Disse personaliasamlinger
suppleres ofte med gaver fra institutioner og personer i form af breve, dokumeter o. 1.
Den tilvækst der er sket i from af gaver omfattende arkivalier, breve og billeder
fra enkeltpersoner skal ikke omtales her, men det kan nævnes, at man stadig finder
arkivmateriale fra arbejderbevægelsens første tid.
Sluttelig bør det siges, at de begrænsede pladsforhold, der for øjeblikket råder, også
har inspireret til en nærmere kontakt med de lokalhistoriske arkiver, som på deres
side nu er mere opmærksomme på den lokale arbejderbevægelses arkivalier.
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