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TIDSSKRIFT FOR KULTURHISTORIE OG LOKALHISTORIE
UDGIVET AF DANSK HISTORISK FÆLLESFORENING

FORTID 
“NUTID

BIND XIX. HEFTE 2. SIDE 129—248. KØBENHAVN 1955



Historisk sans
Af Hans Lund.

Foredrag holdt ved Dansk historisk Fælles
forenings årsmøde i København 28. august 1954.

Bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening har ment, at det vilde 
være betimeligt, at der ved denne lejlighed blev talt om historisk interesse, 
ud fra den opfattelse, at denne interesse formodentligt er stærkt aftagende 
i vort folk.

Jeg skal ikke bestride denne vurdering af stillingen, men ønsker dog at 
gøre opmærksom på, at der indenfor en overskuelig tid har været stærke 
svingninger i denne henseende at konstatere. Allerede under første ver
denskrig talte den senere biskop Berggrav om den »historiehunger«, der 
nu meldte sig, og under anden verdenskrig oplevede vi herhjemme og 
andetsteds noget ganske tilsvarende. Vi kan bare tænke på, hvor mange 
historiske værker med adresse til de brede lag, der så lyset i disse år — 
historikergruppens: »Vi og vor fortid«, C. P. O. Christiansens: »Dansk 
i Tusind Aar« og »Nordisk i Tusind Aar« for bare at nævne nogle 
eksempler. Men det viste sig dengang som nu at være en kortvarig 
opblussen, og vi må se i øjnene, at det moderne menneske forholder sig 
ret ligegyldigt overfor fortiden. Det er »historieløst«, som Alf Ahlberg 
har sagt det. Ved undervisningen af voksne har historielærerne næsten 
altid en ligegyldig forhåndsindstilling at skulle kaunpe med. I højskole
kredse konstaterede en nylig stedfunden forhandling, at historien har 
mister sin stilling som hovedfag i højskolernes undervisning.

Hvis jeg spurgte mine elever på højskolen, hvorfor historie ikke umid
delbart interesserede dem, fik jeg omgående det svar, at nutiden var så 
spændende, og dens begivenheder fyldte sådan i bevidstheden, at der ikke 
blev plads til mere. Det kunde lyde antageligt, men jeg har mine forbehold 
overfor denne forklaring. Jeg har ofte iagttaget, at det forholder sig lige 
modsat: at stærk optagethed af nutiden parres med levende interesse for 
fortiden, ja naturligt afføder den. At der således ikke er tale om et 
modsætningsforhold, hvor det ene udelukker det andet, men snarere om 
et gensidighedsforhold. Det er da også det, vi ser, når historisk beva'gede 
tider fremkalder »historiehunger« - man forstår umiddelbart, at man 
må gå til fortiden for at begribe, hvad der sker nu.

Men så skulde alle de store begivenheder, vi er samtidige med, netop 
ikke udelukke, men befordre historisk interesse, og det synes de ikke at
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gøre. Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget disse begivenheder kommer 
mennesker ind på livet. Er det ikke sådan, at de fleste oplever nutidens 
drama som passive tilskuere, og stammer denne passivitet ikke fra, at det, 
der sker, er så vanskeligt at trænge igennem og få virkelig indsigt i — 
ganske som vi ser, den politiske interesse svækkes, fordi de politiske 
spørgsmål er blevet så sammensatte, at det almindelige menneske har 
vanskeligt ved at kunne dømme om dem.

Jeg tror da, at sammenhængen er helt modsat den, man almindelig 
antager. Den historiske interesse er svag, ikke fordi nutiden fylder for 
meget, men fordi den fylder for lidt.

Utvivlsomt har også tidsånden sin del af ansvaret. Vi har før kendt 
tider med ringe historisk sans, og de har vekslet med andre, hvor sansen 
for fortiden var levende og stærk. Almindeligt betragtes rationalismens 
18. århundrede som en periode med ringe historisk interesse, mens roman
tikkens tid bringer alt det historiske til ære og værdighed igen. Men vor 
tid er vel mere i slægt med rationalismen end med romantikken.

Tænker jeg på de brede lag og deres indstilling, er der en forandring 
i hjemmenes sædvaner, som utvivlsomt forklarer en hel del. Jeg er bragt 
til at tænke derpå ved læsningen af Nikolaj Svendsens erindringer. Han 
skildrer der sit barndomshjem ude på Slesvigs vestkyst og beretter om, 
hvorledes hans mor i vinterens skumringstimer samlede sine børn og 
fortalte dem om slægtens og egnens mennesker og tildragelser. Som hun 
bar sig ad, har mødre handlet de mange gange i svundne dage og dermed 
i børnenes sjæle skabt sansen for det, der lå ud over dagligdagen. Men de 
fortællende mødre er ikke mange mere. Dette kulturelle tab bliver endnu 
større ved, at heller ikke skolen mere har så mange lærere, der magter 
fortællingens fornemme kunst, som i tidligere tid, da mange i deres kreds 
var påvirket af den grundtvigske tradition. Det mærkes senere hen i 
livet, at barnesindet ikke har fået den befrugtning, som en levende for
tælling evner at give.

Samtidigt sker der en udvikling indenfor faghistorikernes kreds, som 
også kommer til at virke på de bredere lags forhold til historien. Denne 
udvikling får på engelsk grund et forløb, der skarpere end andetsteds 
lader modsætningerne træde frem, og jeg skal derfor hente mine eksemp
ler derfra.

Engelsk historieskrivning oplevede i første halvdel af det 19. århundrede 
en forbavsende blomstring. Gibbon, Carlyle og Macaulay var de store 
navne, og de var mere historieskrivere end historieforskere. De gav histo
rien en central plads i den tids almindelige dannelse. Trevelyan har karak
teriseret disse tider således: »Historieværker var ikke alene genstand 
for samtale mellem videnskabsmænd i almindelighed, men var midler 
til i alle læsende lag vidt og bredt at sprede en kærlighed til og en viden 
om historie, en ophøjet og kritisk patriotisme og visse sindets og hjertets 
kvaliteter.«
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Men dette ændrede sig afgørende i århundredets sidste tiår. Historike
rens ideal blev nu forskningen og ikke fremstillingen, og der kom en 
historiker-generation, »der vænnede det engelske folk af med at læse 
historie.«

Da den unge Trevelyan i 1890’erne kom til Cambridge, opsøgte han 
professor Sceley for at tale med ham om sit studium, og da lod den gamle 
mand ham vide, at historien var en videnskab og intet havde med littera
tur at gøre, og at Carlyle og Macaulay var charlataner. Det samme lød 
igen i andre Cambridge-professorers mund. »Historie skrives nu af dem, 
som tror, at historien ikke er en afdeling af »helle lettres« og derfor en 
elegant, instruktiv og underholdende fortælling, men en gren af viden
skaben. Denne videnskab er som mange andre et produkt af det 19. århun
drede. Den behandler de i den sociale stat levende menneskemassers kår. 
Den søger at opdage de love, som bestemmer disse kår og frembringer 
de forandringer, som vi kalder fremskridt og forfald. Den søger at forstå 
de processer, der gradvis eller pludseligt skaber og nedbryder de poli
tiske og økonomiske ophobninger, som vi kalder stater. Den søger at 
finde de omstændigheder, der påvirker de skiftende tendenser, der viser 
deres magt i de skiftende tider. Fremstillingsform og jævne menneskers 
behov kommer ikke historien mere ved, end de vedkommer astronomien.«

Denne underkendelse af fremstillingens betydning bevirkede, at vi nu 
fik en mængde historiske afhandlinger skrevet af folk, der ikke kunde 
skrive. »Aldrig har der været sådanne mængder af rå bunker af historisk 
materiale, dårligt formede, ufordøjede og ufordøjelige.« (Rowse).

Baggrunden for dette idealskifte er meget sammensat. Tysk historie
forskning havde i disse årtier en førende stilling. Dens kildekritik ryddede 
op i mange tilvante forestillinger og viste løsheden i adskilligt i den 
historiske overlevering, som man hidtil havde godkendt uden kritik. Det 
fyldte dens udøvere med optimisme m. h. t., hvad den »historiske methode« 
kunde hente hjem af resultater, og affødte megen arrogance overfor for
tidens indsats. Arkiverne åbnedes, og en strøm af aktstykker publiceredes 
— vi kom ind i »aktstykke-alderen«, som Lord Acton spottende har sagt — 
og krævede bearbejdelse. Dertil kom den voksende tiltro til videnskaben, 
som navnlig naturvidenskabernes store landvindinger havde skabt, og 
som også virkede inspirerende på den historiske forskning. Man drømte 
om »med naturvidenskabens exaethed at kunne forklare mennesket ud 
fra milieuet« (Lamprecht). Herhjemme har prof. Arup givet udtryk for 
lignende tanker. Prof. Aksel E. Christensen skriver i sin nekrolog over 
ham i Hist. Tids., at han fra sin ungdom tumlede med visse af historiens 
grundproblemer — »hvorledes det var muligt at gøre historien til en 
exact videnskab som lægevidenskaben, om methoder til at måle store 
mænds indsats og ideernes betydning og selvstændighed«.

Yderligere nødvendiggjorde den uhyre tilgang af nyt stof adskillig 
specialisering. Historien forgrenede sig i politisk, social, økonomisk,
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kulturel historie. Men en sådan specialisering forøger ikke dens mulighed 
for almenmenneskelig kontakt. Den forstærker den tendens til at lade 
historien alene have ærinde til de indviede fagfolk — som vi i denne 
specialiseringens tid kender godt fra andre felter, når »Poesien synes 
skrevet for Digtere, Musiken for Musikere, Økonomi for Nationaløko
nomer«. Så nødvendig specialiseringen kan være, så farlig kan den blive, 
hvis man glemmer, at »alting hænger sammen«.

Vi har i vort fædreland oplevet den samme udvikling, som England 
har det, men modsætningerne er ikke trådt så stærkt frem. Netop som 
forskningen kom i højsædet, fik vi i Danmark historieskrivere som 
A. D. Jørgensen og Troels Lund, og også senere har andre historikere 
vist, at videnskabeligt forskerarbejde og fremstillingsevne ikke behøver 
at udelukke hinanden. Alligevel har også hos os forskningen fået første
pladsen, og det har sat sit præg også på det lokalhistoriske arbejde, næppe 
til gavn for dette arbejdes almindelige påskønnelse.

Idealer skifter, også på dette område. I England har striden om historien 
som videnskab eller kunst været standende siden århundredskiftet med 
Trevelyan som den centrale skikkelse. Hans syn er, at historien kun til 
en vis grad kan være en videnskab. Når det gælder fremdragelse og 
undersøgelse af kendsgerninger, kan vi gå frem efter videnskabelige 
methoder, og sandhedskravet kan ikke stilles strengt nok. Men der står 
væsentlige ting tilbage, når undersøgelsen er fuldbyrdet. Der skal gøres 
brug af dens resultater. »Som historikere har vi ikke blot at samle 
kendsgerninger, men også at tænke over dem, og vi skal tillige give 
tanker og kendsgerninger en form, som andre kan drage nytte af.« Man 
skal spekulere over årsager og virkninger og sammenhænge, analysere, 
klassificere og generalisere. Men her er vi ikke videnskabsmænd mere, 
bundne som vi er af vor egen tid, af vort milieu, vor livsindstilling, vort 
temperament. Her ser vi »kun altfor kort«, og det sømmer sig, at vi 
erkender vor begrænsning- Men selv med dette indrømmet, er det en 
menneskelig uhyre befrugtende ting at sysle med begivenhedernes sam
menhæng. Tilbage står så det højeste og vigtigste: at gøre historien 
tilgængelig for medmennesker. »Omkring de historiske oplysninger skal 
som kød og blod om benene samles mange forskellige ting, karakter
tegninger, studier af sociale og åndelige bevægelser, spekulationer over 
sandsynlige årsager og virkninger, og hvad ellers historikeren kan bruge 
til at illustrere fortiden. Men historiens kunst bliver altid kunsten at 
fortælle. Det er dens klippegrund.«

Der tænkes idag anderledes i England om historiens væsen og opgaver 
end omkring århundredskiftet, og den samme svingning kan konstateres 
andetsteds. Historien er ikke bare videnskab — den er også kunst. 
Hvad denne ændring kan betyde for udbredelse af den historiske interesse, 
kan kun være af positiv art.
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Man skal ikke gå langt for at finde mennesker, der vil mene, at det 
ikke vil have stort at sige, om den historiske interesse døde hen. Hvad 
nytte er historie egentlig til?

Historikere af fag har ofte stillet sig selv det spørgsmål og søgt at 
begrunde deres arbejdes ret. Der er en hel litteratur om »historiens 
nytte« fra Geijer til Rowse, og det er vel et vidnesbyrd om, at man i alt 
fald ved lejlighed må kamipe med tvivlen om, hvorvidt det historiske 
arbejde overhovedet er møjen værd.

Når jeg overfor ungdom skulde begrunde den store plads, historien 
havde i højskolens undervisning, plejede jeg først at henvise til, at så 
meget af vor indsigt om menneskelige forhold må bygge på sammenlig
ning. Hvis vi kun kendte nutiden og intet havde at stille op imod den, 
vilde vi ikke virre i stand til at se dens ejendommelige træk. »Hvad 
kender den til nutiden, som kun kender nutiden?« Det gælder på alle 
områder: Samfundets opbygning, stænder og klasser, politiske fænomener, 
kulturlivet, tænkningen. Jeg husker prof. Brandts tilegnelse af bogen 
om den unge Søren Kierkegaard: »Til Historikeren Th. A. Müller, der 
lærte mig at se.« Vi drister os til at sige, at historikeren skærper vort 
blik for, hvad begivenheder og tilstande virkelig rummer. Det er vel 
noget af det, Geijer har tænkt på, når han siger, at historien hjælper os 
til at se det, der sker, i det, der synes at ske.

Vi sysler med fortiden, men vi kerer om nutiden. -- Jeg vil da ikke 
nægte, at der er dem, der bruger historien til at flygte bort fra nutidens 
harskhed, men det er der mere end historien, der kan bruges til.

Hvor meget en sådan skærpet indsigt betyder til berigelse af det 
enkelte menneskeliv, behøver ingen nærmere påvisning. At det betyder 
meget også for folkets politiske opdragelse, turde være indlysende. For 
den enkelte vad ger og for lederne. Man kan synes, at det næsten må va?re 
umuligt at gøre et politisk arbejde uden en vis historisk ballast. Det 
betyder selvfølgelig ikke, at der er en direkte forbindelse mellem en 
politikers historiske indsigt og hans politiske evner. Det virker naivt, 
når Oxford-historikeren Rowse finder en af hovedårsagerne til Englands 
usikre kurs i tiden mellem verdenskrigene i den omstændighed, at Eng
land da lededes af 3 historieløse industrimænd. Det vil ikke være altfor 
svært at nævne eksempler på statsmænd, hvem grundig historisk viden 
ikke hindrede i væsentlige fejlgreb. Men alligevel tør vi påstå, at for
bindelsen med fortiden skærper indsigten og modner dømmekraften over
for nutidsfænomener. Et af de smukkeste eksempler herpå har vi fra 
nazismens Tyskland. I sin bog »Die deutsche Frage« drøfter national
økonomen Wilhelm Röpke spørgsmålet om ansvaret for nazismen, og han 
lægger et stort ansvar på universiteterne, idet han dog gør forskel på de 
enkelte universiteter og på fakulteterne. Ringest stod medicinerne og 
juristerne, bedst de filosofiske fakulteter. Selv om der også her var dem, 
der gjorde knæfald for regimentet, »er det svært at nævne en eneste



134

historiker med navn, der så umiddelbart beredte nazisterne vej som 
enkelte professorer i statsret og statsfilosofi.«

Der kan nævnes mere. Hvor historisk sans findes, vil der gro mere 
forståelse op for det brogede og mangfoldiges ret, så ikke alt ofres for en 
rationel, effektiv indretning af samfundets liv. Den kan bidrage til at 
give sindet balance i bedømmelsen af tidens begivenheder, fordi erin
dringen om tilsvarende foreteelser vil kunne værne både mod panik og 
mod overdreven selvtillid. Den vil også give sindet rummelighed, fordi 
den skænker forståelse for, hvordan meget af det, der sker, er nødvendige 
funktioner i livets store spil.

Historie er beskæftigelse med mennesker, som individer og i fælles
skab, deres handlinger, deres tanker, deres motiver. Få ting skulde være 
mere udviklede og modnende for det personlige liv. Med et stille for
behold drister jeg mig til at citere Bacon: » . . . matematik gør mennesker 
skarpsindige, filosofi dybsindige, moral alvorlige, logik og retorik i 
stand til at argumentere, men historie gør mennesker vise.«

Er historien således af værdi for mennesker, og værdsættes den for lidt 
af nutidsmennesker, bliver spørgsmålet, om der kan gøres noget for at 
skabe større forståelse for dens betydning.

Ved den tid, da den første lokalhistoriske forening — Historisk Sam
fund for Ribe Amt — blev dannet, holdt provst Nissen, Malt, et foredrag, 
han kaldte »Om Oplivelse af historisk Sans«, der blev trykt som den første 
afhandling i »Fra Ribe Amt«. Han bekender sig her til den tro, »at så at 
sige enhver har en medfødt historisk sans, derfor behøver denne heller 
ikke at fremkaldes eller skabes, men vel at oplives, og dertil tror jeg, at 
den i høj grad trænger til både hos store og små nu om dage.« Og det 
er hans overbevisning, at »vejen til oplivelse af historisk sans går 
gennem lokalhistorien.« Han har, når han har holdt historiske foredrag, 
gjort den erfaring, at folk ingensinde har lyttet med så spændt opmærk
somhed som de få gange, han har fortalt om historiske forhold og person
ligheder fra selve egnen.

Jeg kan bekræfte dette med en erfaring fra højskolearbejdet. Som før 
nævnt var interessen for historie i alt fald til at begynde med ikke stor 
hos eleverne. Men når de i hjemstavnslære fik lejlighed til at arbejde 
med deres hjemegn — oldtidsminder, stednavne, kirkebygninger, herre
gårde m. m. — oplevede vi, at de gik op i dette arbejde med liv og sjæl 
næsten uden undtagelse. Måske vil moderne pædagoger sige, at det var, 
fordi der her kaldtes på deres selvvirksomhed — og jeg vil ikke nægte, 
at det kunde spille ind - men der var da også selvvirksomhed andetsteds, 
uden at det udløste en tilsvarende interesse og flid.

Er der således hos de unge en umiddelbar interesse for lokalhistoriske 
emner, skulde man tro, det måtte give sig udtryk i en stærk tilslutning 
til de historiske samfund. Men det er dem, der klager over folks lige-
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gyldighed. Jeg vil nødig kritisere, for jeg beundrer det arbejde, som 
interesserede mennesker uselvisk udfører gennem disse foreninger. Men 
jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der i de årbøger, som er 
foreningernes vigtigste forbindelse med medlemmerne, er for meget 
ubearbejdet materiale og for lidt fortalt stof til, at det kan afvinde større 
kredse interesse — at man ofrer fremdragningen af nye ting og under
søgelser mere kraft end fremstillingen. Kan man så vente at få mere 
end den lille kreds i tale?

Mere end noget andet vilde det bidrage til oplivelsen af den historiske 
sans, om fortællingen igen kom til ære og værdighed. Jeg tør knap nok 
drømme om, at vi kan få de fortællende mødre igen. Vi kan håbe på, at 
fortællingen kan få en større plads i skolens arbejde, hvis eksamens
presset kan fjernes. Vi kan glæde os over, når digterne kan fortælle 
historie, som Martin A. Hansen kan det. Vi kan opfatte det som et for
jættende tidens tegn, når faghistorikere søger at få de brede lag i tale 
— således som det er sket med historikergruppens Danmarks-historie, 
hvor der findes smukke eksempler på anskuelig og levende fortællekunst.

Opgaven er større og vanskeligere idag end nogensinde. Fædrelandets 
skæbne er lagt i hænderne på de mange, og af deres indstilling vil meget 
afhænge. Det vil under sådanne forhold være uforsvarligt, om man lod 
historiens gode gaver være forbeholdt en lille kreds af fagfolk, og om man 
ikke gjorde et alvorligt arbejde for at lade dem komme de brede lag 
tilgode.



Dansk kulturhistorisk Museumsforening
Tilbageblik og fremtid.

Af Svend Larsen.

Da museumsinspektør Chr. Axel Jensen på Dansk historisk Fælles
forenings repræsentantskabsmøde i november 1927 meddelte, at der et 
par dage forinden »i princippet« var dannet en museumsforening, blev 
budskabet modtaget med noget blandede følelser.

Siden 1909 havde fællesforeningen virket som en sammenslutning af 
»de foreninger og institutioner (arkiver, museer, biblioteker o. L), der på 
dansk eller tidligere dansk område virker i historisk, historisk-topo- 
grafisk, arkæologisk eller folkloristisk retning«. Ganske vist gled biblio
tekerne ud af billedet, men til gengæld blev de historiske amtssamfund 
talstærke, og de græssede fredeligt sammen med arkiver og museer.

Der var allerede i fællesforeningens første love en bestemmelse i para
graf 10 om, at møderne kunde »hvis det maatte vise sig nødvendigt« deles 
i sektioner, men i de første år af foreningens virksomhed klarede man 
sig med, at mag. G. A. Jensen på de ordinære repræsentantskabsmøder 
gav nogle orienterende meddelelser om museernes virksomhed.

Det var da først på mødet i juni 1918, at fællesforeningen fandt det 
hensigtsnuvssigt at benytte sig af lovenes adgang til at nedsætte sektioner, 
tre i tallet: en tidsskriftsektion, en arkivsektion og en museumssektion. 
Den sidstnævnte kom til at bestå af C. A. Jensen, prof. Bidstrup og 
amtsforvalter Holck, og dens opgave skulde være at forberede de sager, 
der skulde forelægges repræsentanterne. Der stilledes store forventninger 
til disse sektioners arbejde, og bestyrelsen fandt, at man gik for vidt, når 
man forventede, at museumssektionen skulde kunne »vejlede på stedet 
ved ordning og indretning af lokalmusecr«.

Sektionen var imidlertid arbejdsivrig. Den arrangerede i 1919 et kursus, 
som navnlig tog sigte på lokalmuseernes forhold, og i 1919 havde C. A. 
.Jensen skitseret et arbejdsprogram, hvorefter man vilde udarbejde en 
vejledning i konservering (der blev trykt i Fortid og Nutid, bd. IV), en 
redegørelse for, hvad der bør findes i et provismuseums bibliotek 
(trykt i Fortid og Nutid, bd. VII), og man vilde også udsende en enquete 
om provinsmuseernes arbejdsforhold, lønninger m. v. I det fjerne skim
tede C. A. Jensen muligheden af at lave en serie små håndbøger om kera
mik, belysning, møbler etc.
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Så blev der stille nogle år. Ganske vist blev der på mødet i 1924 ført 
en livlig diskussion om provinsmuseernes forhold, som vi siden skal 
komme tilbage til, men den resulterede kun i, at direktør Mackeprang 
indbød til et møde i København 1925, og det blev endda først til virkelig
hed i 1927.

Årsagen til denne pause skal nok søges i, at man netop i disse år 
arbejdede med de store planer for en ordning af Nationalmuseets for
hold, og man ønskede ikke — heller ikke fra provinsmuseernes side — 
at spærre denne ordning ved at komme med andre ønsker. Der var ellers 
grund nok til at råbe vagt i gevær, al den stund staten i 1926 havde 
nedsat statstilskudet til provinsmuseerne.

Det blev også den dråbe, der fik bægeret til at flyde over.
Hvordan var da museernes forhold i 1927? Man regnede med, at der 

det år var 42 museer udenfor København fordelt med 23 i Jylland, 4 på 
Fyn, 1 på Langeland, 1 på Falster, 1 på Lolland, 1 på Bornholm. Museer
nes karakter og forhold var imidlertid meget forskellige-

Der havde i årene omkring 1860 været en livlig vækst i oprettelsen af 
lokalmuseer. I Ribe stiftedes en antikvarisk samling 1855, i Aarhus et 
»oldkammer« 1860, samme år et »nordisk museum« i Odense, 1861 et 
selskab i Viborg, som også vilde lave museum, og 1863 optoges samme 
tanke i Aalborg, hvor dr. phil. Johs. Forchhammer forklarede, at denne 
bevægelse var et udtryk for ønsket om større decentralisation, der nu 
fulgte efter enevældens centralisation.

Fra det oldnordiske museum i København så Worsaae med velvilje 
på de nye museer. Han foreslog i 1866, at der i hver stiftsby skulde op
rettes kommissioner for bevaring af stiftets mindesmærker, og denne 
kommission skulde ansætte en inspektør, der skulde varetage det daglige 
tilsyn.

Med den senere udvikling i tankerne må man meget beklage, at dette 
forslag ikke blev virkelighed. Mange vanskeligheder og mange stridig
heder kunde da være undgået. Nu blev forholdet det, at de nye museer 
fortsatte som private institutioner, der måtte kæmpe på den ene side 
for at skaffe sig en plads ved siden af museet i København, på den anden 
side for at få de fornødne pengemidler. Kun i et enkelt tilfælde (Odense) 
lykkedes det allerede 1885 at få kommunen til at overtage museet, og fra 
1888 fik museerne tilstået et statstilskud på 1000 kr. til de forhistoriske 
samlinger, medens man til kunstsamlingerne siden 1884 havde fået 
2000 kr.

Det er ganske interessant at se den ændring, der havde fundet sted 
i Nationalmuseets holdning siden Worsaaes dage. Da Aalborg i 1885 søgte 
om statstilskud til sine forhistoriske samlinger, udtalte Herbst, at man 
nok måtte virke for en fyldig udvikling af provinsmuseerne, men han 
kunde kun anvise dem en rent populær opgave; det videnskabelige arbejde 
og de kostbare og sjældne sager skulde være i København. Dette syns-
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punkt blev ledetråden for Nationalmuseets politik overfor lokalmuseerne 
i den følgende menneskealder, i særdeleshed når det drejede sig om de 
arkæologiske undersøgelser, og det blev for så vidt en sejr for National
museet som man fik kneblet de gamle museer.

Ser man på tidspunkterne for de forskellige museers oprettelse, vil 
man bemærke, at medens der i 1850—69 blev oprettet 5 museer, blev der 
fra 1870—84 kun oprettet to, og fra 1885—99 8. Af museerne, der op
rettedes før 1900 fik kun 7 statstilskud.

Ændringen indtrådte efter århundredskiftet, hvor der i perioden 
1900—1909 opstod 15 nye museer, i 1910—1919 14 og i 1920—29 11, 
altså 40 nye museer på 30 år. Det er ingenlunde udtryk for, at det var 
blevet en lukrativ forretning at lave museum, idet kun 15 af disse fik 
statstilskud, men det hænger sammen med en voksende kulturhistorisk 
og lokalhistorisk interesse, som den på den ene side fik udtryk i Troels 
Lunds »Dagligt Liv i Norden i det 16de Aarhundrede«, på den anden side 
i stiftelsen af de mange amtshistoriske samfund. Fra den romantiske 
dyrkelse af oldtiden vendte man sig til interessen for folkets hverdag 
i bonde- og borgerhjem.

Musealt bar denne nye interesse frugter i form af Hazelius’ Nordiska 
Museet i Stockholm fra 1873, der blev fulgt af Norsk Folkemuseum på 
Bygdø, Kulturen i Lund, og herhjemme af Bernhard Olsens Dansk Folke
museum fra 1885.

For de nye museer blev det da købstadens og det nærmeste oplands 
folkekultur, der blev arbejdsmarken, en arbejdsmark, hvor muligheden 
for en kollision med Nationalmuseets interesser blev mindre, så meget 
mere som man nu indenfor dettes mure faldt forstående støtte. C. A. 
Jensens hjælp med råd og dåd blev af overordentlig stor betydning, og 
samarbejdet mellem ham og Peter Holm blev grundelementet i »Den 
gamle By« i Aarhus.

Det kunde imidlertid ikke undgås, at der imellem de mange nye museer 
og de gamle museer var muligheder for uoverensstemmelser. De gamle 
museer måtte mene, at de havde hævd på deres store marker, og de så 
med mistillid til de nye unger i reden. På den anden side må man også 
erkende, at de nye museer virkede med større friskhed. Stifterne ofrede 
deres fritid uden vederlag for at indsamle og opbevare kulturminder; de 
skulde skabe samlinger fra bar bund, det var dem en æressag at redde, 
hvad reddes kunde.

Men det var privatmænd; deres samlinger var selvejende eller private 
institutioner, og de nød ikke statens bevågenhed, måske knap nok den 
lokale befolknings.

Netop derfor blev situationen kritisk omkring 1927. Da var mange af 
stifterne ved at blive ældre, den tidligere glød var ved at svinde, følelsen
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af, at deres livsværk ikke blev påskønnet, måtte blive fremtrædende, og 
ønsket om en ændring var vel begrundet.

❖

Disse forhold var da baggrunden for det niuseunisniøde, som 24. april 
1927 blev afholdt i Horsens, og hvortil 15 lokalmuseer sendte repræsen
tanter. Man vilde danne en organisation. Kgl. bygningsinspektør Norn 
gjorde rede for museernes stilling. Han understregede, at man ikke med 
dette møde vilde demonstrere mod Nationalmuseet, men man vilde pege 
på disse museers betydning og vanskeligheder. »Vi ønsker en decentrali
sering og en udvikling af provinsmuseerne, således at de hver især kan 
blive samlingssteder for sin egns kulturhistoriske værdier«, og han gjorde 
gældende, at man ikke kunde finde kvalificerede mænd til at lede disse 
museer, hvis man ikke bød dem anstændige arbejdsvilkår. Diskussionen 
kom i nogen grad til dreje sig om forholdet til Nationalmuseet; nogen 
ønskede, at Nationalmuseet skulde tage initiativet til dannelsen og ledel
sen af et samarbejde, men et forslag om en henvendelse til National
museet fik kun to stemmer, og der blev derefter nedsat et udvalg til at 
arbejde videre med sagen (Kunstbladet, 1927). I bemærkningerne til de 
love, som man fik udarbejdet udkast til, fremsatte man bl. a. ønsket om 
at få »en eller flere særlige inspektører, som til stadighed beskæftiger 
sig med provinsmuseernes forhold, bl. a. ved periodevise ophold på stedet 
til hjælp ved ordning, tids- og artsbestemmelse, katalogisering o. s. v.«.

Dette var en forløber. Men det satte fart i direktør Mackeprangs tanke 
om at indkalde lokalmuseerne til et møde i København 3. nov. 1927, hvor 
32 museer lod sig repræsentere, og hvor man med 19 stemmer mod 9 
vedtog at stifte en forening af samtlige kulturhistoriske museer, National
museet indbefattet. Også på dette møde var spørgsmålet om National
museets stilling til lokalmuseerne af central betydning.

»Dansk historisk Fællesforening« blev noget urolig ved den nye plan. 
Man stredes bravt om, hvorvidt den nye forening skulde blive i fælles
foreningen, og først på mødet 25. maj 1929 kunde professor Fabricius 
som fællesforeningens formand forekegge forslag til nye love, der mulig
gjorde museumsforeningens forbliven indenfor rammerne; to dage senere 
stiftedes »Dansk kulturhistorisk Museumsforening«, hvis første formand 
blev kredslæge J. S. Møller, Kalundborg.

De hovedproblemer, som foreningen kom til at beskæftige sig med, 
blev allerede trukket frem på de første møder. Det var spørgsmålet om 
faglig assistance, om større tilskud og om museernes organisation. 
Worsaae havde sigtet imod stiftsinspektører, og pudsigt nok var en 
lignende plan fremført af Johs. Olsen fra Svendborg Amts Museum, da 
han allerede i 1923 foreslog, at man underkastede museerne et effektivt 
tilsyn fra Nationalmuseets side, men at man til dette tilsyn knyttede en 
lokal mand, der kunde tage sig af museerne inden for et område, f. eks.
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et amt. »Derved opnaaedes for det første, at Nationalmuseet ikke i alle 
tilfælde behøvede at udsende en mand, i mange tilfælde spares tid og 
penge, idet alle fund inden for amtet burde indberettes til ham. For det 
andet kunde man overdrage ham tilsyn med alle fredede bygninger og 
mindesmærker, og måske andre na'rliggendc arbejder kunde overdrages 
ham«. Johs. Olsen pegede også på den va'rdi en sådan mand kunde få fol
det almindelige folkeoplysende arbejde, og han foreslog, at hans løn blev 
tilvejebragt fra stat, amt, by- og land kommuner, og at hele ordningen 
blev fastlagt ad lovgivningens vej. »Vore arkiver og bibliotheker har man 
fået ordnet, hvorfor så ikke gøre noget for provinsmuseerne, som dog 
er et led i oplysningen om vort folks færden gennem tiderne«. (Fortid 
og Nutid, V, 1924—25, s. 72 ff.).

Desværre blev Olsens program ikke virkeliggjort. J. S. Møller foreslog i 
1929, at der skulde oprettes to konsulentstillinger. Konsulenterne skulde 
i sommermånederne stå til rådighed for lokalmuseerne, om vinteren 
for Nationalmuseet; den ene skulde tage sig af de forhistoriske samlinger, 
den anden af de historiske. Da man i 1930 sendte undervisningsministeriet 
andragende i denne retning, havde man endda skåret forslaget ned til 
een konsulent.

I første omgang gav henvendelsen intet resultat, og i 1931 stillede 
Møller forslag om, at der blev nedsat en kommission, som skulde tage 
museernes forhold op til samlet behandling. I en henvendelse til mini
steriet sidestillede man museerne med bibliotekerne og pegede på den 
store betydning biblioteksloven af 1920 havde fået. Man pegede også på 
den fare for en splittelse af kræfterne, som oprettelsen af nye museer 
indeholdt, og krævede en organisation.

Der blev - som flere gange før og siden - udsendt spørgeskemaer, 
men sagen strandede på grund af tidens økonomiske vanskeligheder, og 
først i 1933 kunde kommissionsønsket atter fremføres med det resultat, 
at der 13. nov. 1934 blev afholdt et møde i undervisningsministeriet, hvor 
departementschef Graae skitserede et arbejdsprogram, som skulde omfatte 
museernes organisation og gruppedeling, forholdet til Nationalmuseet, 
adgangen til statsanerkendelse og statstilskud, forholdet til skolerne, den 
fagmæssige kontrol og nye ministerielle regler.

Man får umiddelbart indtryk af, at der nu blev lagt mere vægt på cn 
organisation af museerne, dels med henblik på deres indbyrdes forhold, 
dels med henblik på forholdet til Nationalmuseet. Spørgsmålet om faglig 
medhjælp og større pengemidler var trådt i baggrunden. Foreningens 
bestyrelse arbejdede ud fra det af Graae skitserede program og udformede 
i 1937 forslag til nye regler, der skulde afløse de gældende regler fra 1915, 
men i sine bemærkninger til forslaget understregede man meget kraftigt 
betydningen af, at der ved museerne blev ansat fagligt kvalificeret og 
lønnet personale, som kunde varetage flere museer i et amt.

Man måtte hurtigt slække yderligere på kravene. Et ønske om, at
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statens tilskud skulde stå i forhold til de lokale tilskud efter biblioteks
lovens principper måtte man frafalde, idet det vilde kræve en særlig 
lov, men endnu i 1939 arbejdede man med et forslag om en forhøjelse af 
statens tilskud, hvorefter mindste sats skulde være 1000 kr. og højeste 
sats 6000 kr., ligesom man påny fremførte ønsket om to konsulenter.

Resultatet af de lange og trange forhandlinger blev da de ministerielle 
regler af 26. sept. 1941, hvorved de kulturhistoriske museer »i provinsen« 
inddeltes i »centralmuseer«, »købstadmuseer«, »sognemuseer«, »hjem
stavnsgårde« og »specialmuseer«. Der fastsattes regler for statstilskud 
og statsanerkendelse, nedsattes et nævn, med hvilket ministeriet kunde 
rådføre sig i spørgsmål vedrørende museerne, fastsattes retningslinier 
for ordningen af museernes administration og økonomi, og det blev med 
hensyn til sidstnævnte bestemt, at faste årlige statstilskud kun kunde 
forventes, når der lokalt blev tilvejebragt midler af mindst samme stør
relse som det evt. statstilskud. Også kravene til museets tekniske arbejde 
blev formulerede, og i en lang paragraf blev forholdet til Nationalmuseet 
lagt ind i faste rammer.

I økonomisk henseende blev resultatet magert. For de såkaldte central
museers vedkommende blev tilskudene forøget til maksimalt 2600 kr., en 
stigning fra de 1000 kr. i 1888. som ikke kunde overvælde. De øvrige stats- 
undestøttede museer kunde maksimalt opnå 1300 kr.

Derimod var det såre værdifuldt, at man siden 1934 havde fået en 
dispositionsbevilling af klasselotteriets overskud, som kunde anvendes til 
indkøb af særligt værdifulde museumsgenstande og til konservering, og 
fra 1941 blev denne suppleret med en bevilling på 11.000 kr. til forbedring 
af museernes effektivitet: omordninger, udvidelser, nye montrer etc.

Også ønsket om konsulenter blev i sidste øjeblik imødekommet, idet 
man fik en konsulent for de forhistoriske og en konsulent for de histo
riske samlinger.

Ordningen var en nødhjælp, men krigen udhulede den meget hurtigt. 
Pengenes synkende værdi nedbragte det ordinære statstilskuds værdi, og 
hertil kom kravet om udgifter til krigsforsikringer. Medens statens museer 
naturligt nok slap for denne udgift, måtte de øvrige museer udrede den. 
Selv om der fra statens side ekstraordinært blev ydet hjælp, måtte disse 
museer dog tilvejebringe en væsentlig part, der samlet er opgjort til hen- 
iinod en halv million kroner.

I 1946 trak kredslæge J. S. Møller sig tilbage som formand, og det blev 
hans efterfølger, overlærer Albert Thomsens opgave at prøve at finde 
nye veje frem. Reglerne af 1941 var kun en ramme. Kærnen i problemet, 
nemlig spørgsmålet om at skaffe ledere til museerne var ikke løst.

Ganske vist havde Aalborg, Aarhus, Kolding, Haderslev og Odense selv 
søgt frem til en ordning, men for mange større museer var sagen ved at 
blive aktuel, og det skulde hurtigt vise sig, at de to konsulenter blev 
stillet overfor så mange opgaver, at de hverken kunde overkomme det 
hele eller det halve.
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På museumsforeningens årsmøde i 1949 rejste Albert Thomsen sagen, 
og der blev nedsat et udvalg, der skulde fremkomme med et forslag, der 
i 1952 blev sendt til undervisningsministeriet, som i skrivelse af 13. jan. 
1953 meddelte, at det havde bemyndiget museumsnævnet til under til
kaldelse af repræsentanter for dansk museumsliv at tage problemerne 
op til drøftelse og fremkomme med indstilling til ministeriet.

Albert Thomsen nåede ikke at se dette resultat af sin aktion, idet han 
i 1952 afgik ved døden. Derimod lykkedes det ham at få virkeliggjort 
den plan om en årbog «Danske Museer«, hvis første bind udkom 1950, 
ligesom han fik iværksat de mindre kredsmøder, hvor foreningens repræ
sentanter samles et par gange om året til drøftelse af faglige spørgsmål.

Skulde man da gøre status, kan man som det væsentlige resultat af 
foreningens virke igennem de 25 år se på reglerne af 1941, dispositions
bevillingerne og konsulentvirksomheden.

Men det meget centrale spørgsmål om museernes fremtidige ledelse er 
uløst. Samtidig med at museernes samlinger er voksede og samtidig med, 
at man fra statens side har skærpet kravene til disses museale behand
ling, er de gamle ledere ved at falde fra; nogle meget store museer står 
idag uden ledere, og flere vil i en overskuelig fremtid komme i samme 
situation. Man kan ikke mere vente, at interesserede vil ofre deres fritid 
på museernes arbejde uden vederlag. Tilskudenes realværdi er formind
sket, således at den forhøjelse, der blev givet i 1941, er blevet illusorisk, 
og mæcenerne uddør.

Lokalmuseerne har en folkeoplysende opgave jævnsides skoler og 
biblioteker. De større museer har tillige videnskabelige opgaver indenfor 
arkæologi og kulturhistorie, hvor der med fordel må kunne etableres et 
samarbejde med Nationalmuseet. Samfundet kan ikke være tjent med, 
at disse samlinger går til grunde.

Det må da blive fremtidens opgave at finde et grundlag for en rimelig 
fordeling mellem de lokale bidrag til museerne og statens bidrag og at 
finde kvalificerede museumsmænd.

At den tungeste del af de økonomiske byrder må hvile hos den befolk
ning, hvor museet har sit virke, kan ikke bestrides, men det er ikke rime
ligt, at medens staten idag yder ca. 3 millioner til driften af National
museet, kan den ikke afse meget over 175.000 kr. til de kulturhistoriske 
lokalmuseer, og af dette beløb får et enkelt specialmuseum 60.000 kr.



Kulturhistorie som universitetstag
Af Axel Steensberg.

Foredrag holdt ved Dansk Historisk Fællesforenings 
og Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i København 

27. august 1954.

På Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde i København den 22. 
oktober 1949 vedtog repræsentanterne en udtalelse til regering og rigsdag 
om, at der måtte blive oprettet lærestole ved vore universiteter dels 
i historisk arkæologi og kulturhistorie og dels i nordisk og sammen
lignende etnologi (folkekultur), ikke mindst af hensyn til det voksende 
behov for faglige ledere af vore provinsmuseer. Henvendelsen blev støttet 
fra Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Der blev nedsat et udvalg 
bestående af repræsentanter fra de to universiteter og Nationalmuseet. 
Flertallet i dette udvalg ændrede formuleringen til »en lærestol i kultur
historie med særligt henblik på Norden«. Nu er man endelig kommet 
så vidt, at den ønskede lærestol er oprettet som et lektorat, og undervis
ningen kan begynde fra september.

I Sverige har man haft en undervisning i nordisk og jævnførende 
folkelivsforskning, siden det Hallwylske professorat blev oprettet i 1919 
med Nils Lithberg som professor. Der findes desuden et professorat 
i Lund og et i Uppsala; men de to sidstnævnte omfatter tillige folkemin
der. Dertil kommer en række docenturer. I Finland har man ikke mindre 
end seks professorater i beslægtede fag: finsk-ugrisk etnologi, nordisk 
etnologi, sociologi og folkedigtning, samt en række docenturer. I Norge 
har man professorater i såvel nordisk etnologi som i folkeminder. I 
Tyskland svarer vel nærmest Will-Erich Peuckerts lærestol i Gottingen 
til disse professorater, og i Øst-Berlin er der Heinz Kothes professorat ved 
Humboldt universitetet. I Holland har man et professorat i folkekultur ved 
Nijmegen universitet og Wageningen landbohøjskole. I Belgien har man 
professorater både i Gand og i Louvain. Man kunne fortsætte gennem
gangen helt til Sicilien, hvor der allerede i 1911 blev oprettet et profes
sorat ved Palermos universitet nærmest i folkeminder, men dog knyttet 
sammen med ledelsen af det store folkemuseum, Museo Pitré.

Alle disse professorater drejer sig imidlertid kun om dele af kultur
historien, omend det drejer sig om fag, der — bortset fra Axel Olriks 
kortvarige docentur i folkeminder — ikke har været repræsenteret ved 
danske universiteter. Hos os findes der derimod professorer i en lang
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række discipliner, som man i videste forstand kunne henregne til 
kulturens historie. Der undervises i litteraturhistorie, i teaterhistorie, 
i kunsthistorie, i musikhistorie, i retshistorie, i økonomisk og social 
historie og meget mere. Hvad skal man så med en lærestol i kultur
historie? Er det overhovedet nogen videnskab?

Når Poul Nørlund gik ind for, at det nye fag skulle hedde kulturhistorie, 
var det uden tvivl, fordi han ønskede en rummeligere betegnelse end 
etnologi eller folkekultur, og han ønskede frem for alt en lærestol, der 
ikke så en undersøgelse af almuekulturen som sin eneste opgave.

Hvorom alting er, så har hensigten med det nye lektorat ved Køben
havns universitet, lige fra det blev foreslået, først og fremmest været den, 
at der skulle uddannes museumsmænd til vore kulturhistoriske museer. 
Hvilke kundskaber kan man da kræve af lederen af et velvoksent 
kulturhistorisk museum? Vi kan i denne forbindelse se bort fra vore 
ganske få store arkæologiske samlinger, idet der jo er sørget for uddan
nelsen af inspektører til disse gennem de to professorater i København 
og i Århus.

7. Undervisningen i almindelighed.
Som grundlag vil det indtil videre være naturligt at bygge på den 

almindelige historieundervisning ved universiteterne. I begyndelsen bliver 
der ikke nogen eksamen. De, der måtte finde på at følge undervisningen 
i kulturhistorie, må regne med, at det til en vis grad er »luksus«, ligesom 
det var for historikere i 30’erne at følge forelæsninger i arkæologi. 
Ønsker man sig en fremtid ved et kulturhistorisk museum, skulle det 
forøge ens chancer at have fulgt undervisningen i kulturhistorie. Men 
det vil aldrig give garanti mod, at én, som ikke har dette tillæg, kan blive 
foretrukket. De personlige kvaliteter vil altid komme til at spille en 
rolle ved siden af de uddannelsesmæssige; der fordres en ikke ringe 
diplomatisk evne parret med målbevidst stædighed for at koordinere de 
politiske og økonomiske kraTtcr i en provinsby til gavn for museet.

Er man imidlertid cand. mag. i historie, har man jo også chancer i 
gymnasieskolen, ved arkiverne og de videnskabelige biblioteker. Tænke
ligt var det også, at en og anden med tillægsuddannelse i kulturhistorie 
kunne overtage ledelsen af et mindre museum som en bistilling ved siden 
af et adjunktur eller lektorat, hvis der fandtes et kulturhistorisk museum 
i byen. Vanskeligheden ligger her i, at gymnasielærerne ofte flytter af 
hensyn til avancementsmulighederne.

Hvis nogen skulle være så overbevist om sine videnskabelige evner, 
at han måtte ønske at blive magister i kulturhistorie, kunne en sådan 
eksamen rimeligvis anordnes. Kandidaten måtte da på forhånd have 
dokumenteret, at han havde erhvervet sig et historisk overblik nogen
lunde svarende til forprøven ved universiteterne, som denne tidligere var 
indrettet, eller som det pensum, der kræves til faglærereksamen i historie.
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Dertil måtte man naturligvis kræve, at han havde fulgt det kildekritiske 
kursus i historie. Jeg skal senere vende tilbage til kulturhistoriens 
videnskabelige perspektiv.

Det, der i første række skal undervises i, er den materielle kultur
historie, omfattende alle samfundets klasser fra arbejder til herremand, 
fra bonde til borger. Det er meningen i første semester dels at give en 
orientering i kulturhistoriens dynamik og metode gennem udvalgte 
eksempler, og dels at undervise i en saggruppes kulturhistorie, kera
mikken fra den sorte lerpotte til fajancer og porcellæn.

I den første forelæsningsrække vil der blive fremdraget en række 
eksempler fra jorddyrkningens historie, som giver lejlighed til at studere 
sammenspillet mellem redskabsformerne, dyrkningsmetoderne, natur
betingelserne og de økonomiske forudsætninger fra de forhistoriske 
tider til nutiden. Gennem sådanne praktiske eksempler vil eleverne 
formodentlig kunne opfatte kulturudviklingens dynamik mere levende 
og overbevisende end gennem en lang række abstrakte forelæsninger.

Undervisningen i en saggruppes kulturhistorie risikerer let at havne 
i stil- og formbetragtninger. Det er af indlysende betydning for en 
museumsmand at kunne bestemme et stykke fajances hjemsted, fabriks
mærke, datering og samlerværdi. Men det er kulturhistorisk nok så inter
essant at kunne fortælle, hvad det har været brugt til. Det ved man til 
gengæld i mange tilfælde ikke ret meget om. Og dog er det i lige så høj 
grad kendetegnet på en kulturhistoriker, at han spørger efter tingenes 
brug og det milieu, de har eksisteret i, som hvordan de er lavet, hvornår 
og hvor. Kulturhistorikeren vil finde frem til livet, som det levedes, ikke 
blot af en snæver overklasse, men af folkets store masse. For museums
manden er udgangspunktet levningerne. Han må begynde med at se på 
den genstand, som er hans kilde. Han må beskrive den, leve sig ind i dens 
funktion og aflure den dens hemmeligheder. Dertil kræves intuition. Men 
der kræves også en omfattende viden. Denne viden suppleres dels ved 
at finde frem til de rester af gammel tradition, som endnu lever blandt 
folk, og optegne den, dels ved at gå til arkivernes beretninger.

Manden, der skal arbejde med et kulturhistorisk museum med den 
historiske tid som område, er således heldigere stillet end han, der alene 
dyrker arkæologien. Der findes endnu en rig tradition at øse af, og man 
overraskes gang på gang over, hvor megen folkelig tradition der endnu 
venter på at blive nedskrevet. Da jeg for et par år siden ville prøve på 
at finde ud af hjemstedet for en type stole med indskriften: »Sid på mig 
og hvil dig«, så opgaven ret håbløs ud. Men det viste sig, at flere med
delere mente at kunne huske, at de gamle kaldte dem Jersie-stole. Og 
snart viste det sig, at manden, der lavede dem, kaldtes Lars Hugger. 
Så var det jo en let sag at finde ham i folketællingslisten og kirkebogen, 
og det lykkedes mig at få fat på en levende tradition om, hvor kritisk 
han havde været med det bøgetræ, som folk kom til ham med for at få
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lavet stole; han forlangte, at det skulle være udvandet i en bæk eller 
i en møddingspøl mindst tre år. For nylig har jeg fået et andet bevis på, 
at bøgerne ikke kan erstatte den mundtlige tradition, endnu. Der findes 
både i Folkemuseet og i Odense museum et eksemplar af en ejendom
melig indretning i form af et bræt med to rækker skålfordybninger i. 
Begge to var købt af en antikvitetshandler, og de var opgivet at stamme 
fra Langeland, hvor de bruges til at give tjenestefolkene deres smør
rationer på større gårde. I Langelands museum findes et tilsvarende, som 
er erhvervet på en gård i Humble sogn, og den kaldtes et »smørstik«. 
Nu omtales denne skik med smørrationerne næsten aldrig i litteraturen. 
Jeg prøvede så at indrykke et spørgsmål uden billede af genstanden i 
»Langelands Avis«. Der indløb en mængde besvarelser. Jeg sendte derefter 
et billede ledsaget af en kort beskrivelse til »Fyens Tidende«, og det har 
bevirket, at en mand skrev til mig og fortalte, at han selv som læredreng 
havde lavet sådan et bræt til herregården »Skovsbo«. Det var iøvrigt ikke 
brættet, men smørrationerne, der kaldtes »stik«, som man vel kunne 
gætte. Der fandtes allerede i 1500 årene et smørstikkerlaug i København, 
så betegnelsen er rigtig nok. Besynderligt er det dog, at ingen har fundet 
på at nævne disse smørrationer, når de omtalte gammelt arbejdsliv 
f. cks. i »Danmarks Folkeminder«, til trods for, at skikken synes at være 
kendt i hvert fald overalt på øerne.

Ved indsamlingen af stoffet kommer man ikke udenom typologien. 
I den henseende minder arbejdet om arkæologens. Men rubriceringen 
foregår ikke efter materiale eller efter »stil«, den foregår efter tingens 
anvendelse. Det betyder naturligvis ikke, at man kan gå let hen over 
stiludviklingen, som i kunstindustrien betyder så meget. Museumsmænd, 
der har gået på universitetet og studeret historie, savner allermest en 
grundig vejledning på dette område. Man kunne i min tid blive kandi
dat i historie uden at ane noget om, hvad der karakteriserer stilepoker 
som barok, regence, rokoko, Louis-Seize og empire, og man kendte intet 
til, hvordan de manifesterede sig i husgerådet. Man kunne med Chr. Axel 
Jensen istemme: »Hvor var vi uvidende«. Det var en overraskende 
opdagelse, at hovedtrækkene i handelshistorien kunne læses ud af muse
ernes samlinger, og endnu mere betagende at erfare, at genstandenes 
form og brug ikke bestemmes af landegrænser. Den materielle kultur
historie er international. Derfor kan man dele sine interesser med en 
jugoslav eller en portugiser, mens udenlandske forskere på en række 
andre historiske områder ingen interesse kan have i det lille Danmarks 
interne udvikling.

I det foregående har jeg talt om, hvordan de vordende ledere af vore 
kulturhistoriske museer tænkes uddannet med hensyn til de ting, der 
kommer dem i hænde, og som de skal kunne vurdere med hensyn til 
ægthed, hjemsted, formål, type og alder.

Men »levningerne« omfatter jo også andet end brugsgenstande. De
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omfatter rester af fortidens kultsteder, boliger, gravpladser, veje, broer, 
byanlæg, agre, hegn o. s. v., alt det, som man kunne sammenfatte under 
betegnelsen »Historisk arkæologi«, idet man ved arkæologi forstår noget, 
der skaL fremdrages, afdækkes lag for lag eller på en eller anden måde 
dissekeres, før man finder sammenhængen. Herunder kommer undervis
ning i almindelig opmåling samt terrænopmåling ved hjælp af målebord. 
Brugsgenstandene bør principielt set behandles på en tilsvarende måde 
som levningerne i marken, og på museernes konserveringsanstalter 
foretager man dagligt tilsvarende »arkæologiske udgravninger« af møbler 
og andet husgeråd, som arkæologen på sit arbejdsfelt, idet man afdækker 
lag for lag af dekorationer, skiller tingene ad for at finde ud af, hvad der 
er oprindeligt, og hvad senere tilføjet o. s. v. Man kan i og for sig med 
ligeså god ret tale om genstandsarkæologi som om bygningsarkæologi og 
hustomtarkæologi.

Dertil kommer nu den rent praktiske miiseumskundskab, som man kan 
erhverve sig gennem praktikanttjeneste, enten i Nationalmuseet eller ude 
i de kulturhistoriske museer i provinsen dels under min og kollegernes 
vejledning og dels under museumskonsulentens. Også den har sin teori 
med hensyn til indførelse i protokoller og kartoteker, benyttelse af 
registranter, arkiver og biblioteker, gennemgang af konserveringsteori, 
magasineringsmetoder, opstillingsprincipper o. s. v. Mange af mine til
hørere vil nok mene, at denne del af deres lektors virksomhed burde være 
den første og allervigtigste.

Jeg er ikke uenig med dem, der mener dette, hvis man tager sigte på at 
uddanne brugbare ledere til vore kulturhistoriske museer i almindelighed. 
Det er også grunden til, at jeg i det foregående er gået let hen over den 
egentlige videnskabelige undervisning, som tager sigte på folk, der vil 
være magistre eller tage doktorgraden og tage del i den internationale 
debat.

2. Kulturhistorien, som videnskab.
Af disse mennesker må der, for at tale svensk, kræves et højere 

»betyg«. De kan ikke nøjes med en almindelig historieuddannelse 
suppleret med en mere kursorisk vejledning i den materielle kultur
historie, i optegneisesarbejde, typebestemmelse og datering, i historisk 
arkæologi og praktisk museumskundskab.

De videnskabeligt indstillede må lægge større vægt på den sammen
lignende kulturhistorie og kende hovedproblemerne indenfor de viden
skaber, hvorfra den sammenlignende kulturhistorie henter sit stof. Andet 
afsnit af min fremstilling skal derfor give en kort orientering i denne 
kulturforsknings omfang, dens metode og dens mål. Til slut skal specielt 
forholdet til den almindelige historie og arkæologien kort berøres.

Hartvig Frisch forfærdede i 1928 mange kultiverede mennesker ved 
i indledningen til »Europas Kulturhistorie« at skrive: »Kultur er Vaner
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taget i den allersimpleste Forstand ... Enhver Kulturhistoriker, som 
virkelig vil søge at trænge ind i Kulturens Udvikling og Ejendommelig
heder, bør derfor til Udgangspunkt tage Sjælelæren eller Psykologien, 
fordi man derigennem lærer, hvor afhængigt det enkelte Menneske er af 
sine Omgivelser, hvor grundlæggende de indøvede Vaner er for hele 
Livet, hvor lidt Raceforskellen betyder overfor Omgivelsernes daglige 
Paavirkninger, og hvor ens den menneskelige Bevidsthed former sig hos 
det store Gennemsnit af Mennesker«. Og senere: »Kulturens Udbredelse 
finder Sted paa rent mekanisk Maadc ligesom en Smitte ved Berøring«. 
Man kan sondre mellem forskellige kulturfaser: Samlerens, jægerens, 
fiskerens, den primitive jordbrugers (hakken), bondens (ploven), den 
omstrejfende kvægavlers o. s. v., og det vil vise sig, at den økonomiske 
struktur overalt er det tilgrundliggende for disse sondringer. »Denne 
»Marxisme«, som i Erhvervskulturer ser Grundlag for hele den øvrige 
Kultur, har i vore Dage gennemtrængt al videnskabelig Forskning«.

Frisch byggede på nogle amerikanske antropologer, især Moorehead, 
som iøvrigt kun var en sekundær formidler af tanker og tendenser hos 
de førende forskere, og C. Wissler, der i 1923 publicerede »Man and Cul- 
ture«. Med den sidste sætning om marxismen peger Frisch tilbage til 
evolutionisterne, der påvirkede Marx og Engels, og samtidig giver han 
udtryk for en determinisme, hvis konsekvens må blive en underkendelse 
af menneskets »fri vilje«. Det svarer til, hvad den amerikanske antropolog 
A. L. Kroeber har udtrykt: Historiens gang eller civilisationens frem
skridt er afhængig af enkelte personers fødsel, fordi enkeltpersoner til
syneladende i det væsentlige ligner hinanden både med hensyn til talent 
og normalitet til alle tider og alle steder og frembyder det samme substrat 
for samfundet1). — Hertil føjer Melville Herskovits, at denne opfattelse 
af de superorganiske elementer har en parallel i den såkaldte »masse
sjæl«; men at »objektivisere et fænomen, som ikke kan manifestere sig 
uden i menneskets tanke og handlinger, er det samme som at bevise en 
særskilt eksistens for noget, som kun eksisterer i iagttagerens forestil
lingsverden«.2)

Vi er her ved noget meget væsentligt for kulturhistoriens grundlag: 
Opfattelsen af dens historiske lovmæssighed. Den enkelte historiske 
begivenhed er ikke tilfældig i den forstand, at man ikke bagefter kan 
rekonstruere årsagerne. Herskovits udtrykker det således: »Når det siges, 
at en mand ved et ulykkeligt tilfælde faldt ned af en stige og brækkede sit 
ben, betyder det ikke, at muligheden for at falde ned ikke var forudset ... 
Det betyder blot, at hændelsen lå udenfor den begivenhedsrække, som 
normalt måtte forventes at ville indtræffe, når folk går op og ned ad 
stiger«. Men den mand, der var tale om her, havde måske et barn, som 
havde glemt en bold, et par rulleskøjter eller en kæp på stigen; det var

1) A. L. Kroeber: The Superorganic. American Anthropologist, XIX, 1917.
2) Melville J. Herskovits: Man and his Works. New York 1952, s. 25.
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måske mørkt, og manden havde ikke forudset tilstedeværelsen af sådanne 
hindringer. Vi kalder hændelsen tilfældig, selvom den ikke var det i 
statistisk henseende. Statistikere, som beskæftiger sig med forsikrings
væsen, kan med begrundet sandsynlighed ikke alene forudsige, at et givet 
antal af den art tilfælde vil hænde hvert år, men også hvor mange per
soner om året der kan beregnes at ville brække benene ved at falde ned 
af stiger.3)

Det er en ringe trøst for manden, der ligger på hospitalet. Men tilvæ
relsens lovmæssighed er nu engang af statistisk karakter, og disse sta
tistiske love er grundlaget for al vor videnskab. De er alligevel ganske 
nyttige, om ikke for andet i det nævnte tilfælde så dog for udregningen 
af forsikringspræmien. Værre er det, når en person fuld af bevidsthed 
om sin egen mission og besat af magtbegær tager bestemmelser, hvis 
konsekvenser berøver millioner af mennesker liv eller førlighed. Her kan 
de statistiske love ikke hjælpe os. Dog, hvor vanskeligt det end er at 
erkende en lovmæssighed i den politiske historie, hvor enkeltbegiven
heder af ofte uoverskuelig rækkevidde dominerer, så kan vi ikke und
være historien som »menneskehedens erindring«. Har vi mon trods alt 
ikke lært noget af Hitler-episoden (jfr. Mc.Carthy) ? Kulturhistorien 
hygger i højere grad på massebegivenheder og er forsåvidt derfor mere 
taknemmelig set fra den sammenlignende videnskabs synspunkt. Viden
skaben kan ikke foretage sine beregninger uden at udrede årsagssammen
hængen mellem begivenhederne. Men herfra og til at opfatte determi
nismen som tilværelsens inderste princip og mening, er der et godt 
stykke vej.

For nylig har engelske og amerikanske naturforskere moret sig med 
at lave mekaniske væsener, der drives ved elektricitet, og som kan fore
tage ret komplicerede handlinger, idet de påvirkes af forhindringer, lys 
og lignende, og hvad der er det afgørende, en af roboterne er i stand til 
at registrere sine erfaringer. Det viser sig, at når man stiller flere ganske 
parallelle løsninger foran den, har den en tilbøjelighed til ved gentagelser 
atter at følge den vej, som den første gang slog ind på. Man kan måske 
sige, at den »fri vilje« optræder, hvor den første gang har lejlighed til 
at vælge, men at tendensen til at følge vanens bud vokser med antallet 
af tilfælde. »Hvor menneskeligt«, kan man næsten sige, eller udtrykt på 
menneskelig måde: »Har man en gang spist af bliktallerkenen ......

Man kunne udtrykke problemet mere klart ved i stedet for en »fri 
vilje«, der logisk set er en absurditet, at tale om »tilfældigheder« i mod
sætning til de årsagsbestemte reaktioner. Tilværelsen skulle altså være 
en blanding af tilfældige og årsagsbestemte handlinger, en erfarings
mæssigt mere tilfredsstillende udlægning.

Vi kan slutte denne ekskurs om, hvad kultur egentlig er, med at citere

3) Melville J. Herskovits: anf. arb., s. 588.
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professor Herskovits’ definition: Kultur er den del af omgivelserne, 
mennesket har frembragt,4) og i psykologisk betydning: Kultur er den 
tillærte del af menneskets opførsel, hvad enten denne såkaldte »encul- 
turation« er sket bevidst eller ubevidst.5) Han opstiller følgende otte 
sætninger til nærmere bestemmelse af kulturens væsen:

1. Kultur er tillært, 2. Kultur hidrører fra biologiske, omgivelsesmæs
sige, psykologiske og historiske komponenter af et menneskeligt væsen,
3. Kultur kan opdeles strukturelt i træk og komplekser, 4. Kultur deles 
i grupper som f. eks. materiel kultur, samfundets organisation, forholdet 
til universet, æstetik og sprog, 5. Kultur er dynamisk, 6. Kultur er vari
abel, 7. Kultur frembyder regulariteter, som tillader en analyse ved hjælp 
af videnskabelige metoder, og 8. Kultur er det redskab, hvormed det 
menneskelige individ berigtiger sin hele tilværelse og får midler til 
skabende udtryk.0)

Den sammenlignende kulturforsknings omfang er i videste forstand 
alle de humanistiske fags materiale som helhed, men den søger tillige 
næring for sine synspunkter i en række af de naturhistoriske fag. Den 
er en syntese, der benytter en del af resultaterne af disse fags forsk
ning med det formål at udforske den menneskelige kulturs vækst og 
betingelserne for dens forvandling. Det betyder naturligvis ikke, at kul
turhistorikerens afhandlinger ikke beskæftiger sig med allehånde spe
cialproblemer og detailundersøgelser. Men der må nødvendigvis bag den 
kulturhistoriske videnskabelige skoling ligge en meget bred orientering 
og et helhedssyn, der tager hensyn til de mangfoldige faktorer, der er 
med til at bestemme kulturudviklingen.

Man kan rent abstrakt foretage en inddeling i to hoved-forsknings
grupper: De uciviliserede eller ikke-litterære kulturer, for hvilke det er 
karakteristisk, at de ikke har frembragt eller formår at benytte litte
ratur, og de civiliserede kulturer, hvor man i hvert fald er i stand til at 
læse og forstå en simpel litteratur. De omfatter hver ca. halvdelen af 
verdens befolkning. Men disse kulturgrupper forstås ikke udfra de huma
nistiske videnskaber suppleret med antropologi alene. Der spiller en 
mængde faktorer ind i kulturudviklingen, som specielt studeres indenfor 
fag som geologi, klimatologi, plante- og dyregeografi, for ikke at tale 
om arvelighedslære og udviklingslære samt dyre- og plantefysiologi, der 
tillader os at drage slutninger vedrørende mutation, selektion og popu
lation fra planter og dyr til mennesker. Uden kendskab til disse viden
skabers vigtigste resultater kan man ikke vurdere kårenes indflydelse 
på den menneskelige kulturudvikling; man kunne kalde denne gruppe af 
naturhistoriske faktorer for den naturhistoriske komparationsgruppe. 
Den får navnlig betydning, når man skal afgøre adaptationens — tilpas-

4) Melville J. Herskovits: anf. arb., s. 17.
5) Melville J. Herskovits: anf. arb., s. 25.
«) Melville J. Herskovits: anf. arb., s. 625 ff.
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ningsfaktorernes — indflydelse på kulturkompleksets udformning; læn
gere fremme skal jeg forklare, hvad der menes hermed. Man må konsta
tere, at den sammenlignende kulturforskning ikke kender til nogen 
bestemt afgrænsning overfor andre videnskaber. Dens dyrkere bør ikke 
være »født med skyklapper på«.

De uciviliserede eller ikke-litterære kulturers gruppe er i virkeligheden 
næsten ganske identisk med, hvad man forstår ved »primitiv kultur«, 
»cultural anthropology«, det tyske »Ethnologie«, suppleret med »forhisto
risk arkæologi«. I de nordiske landes sprogbrug har man dog også en 
tendens til at lade udtrykket »etnologi« omfatte de primitivere lag af 
folkekulturen. Man har villet karakterisere de uciviliserede kulturer ved, 
at menneskene indenfor dem besad et ringere forråd af erfaringer — 
noget i retning af børn, der endnu ikke er begyndt at gå i skole.7) Lévy- 
Bruhls hævdelse af en såkaldt »prælogisk mentalitet«8) er dog næppe 
holdbar. Indenfor de uciviliserede kulturer drager man sine logiske slut
ninger på samme måde, som vi gør det. Hos nogle negre i Vestafrika 
er man således fast overbevist om, at det yngste barn må være det klo
geste. Jo, for dets forældre havde samlet sig et større erfaringsforråd, 
da de avlede det, end da det første barn blev til.9) Kulturantropologien 
og arkæologien beskæftiger sig med fremdragelse og bearbejdelse af 
etnografiske og arkæologiske kilder, som også den, der beskæftiger sig 
med nordisk kulturforskning kan lære overmåde meget af. Og adskillige 
undersøgelser må hente en del af sit stof fra den kant, selv om man tager 
sit udgangspunkt i de civiliserede kulturer.

De civiliserede eller litterære kulturer kan groft inddeles i to hoved
grupper: folkekulturerne og de specialiserede kulturer. Medens de spe
cialiserede kulturer er produktivt litterære, er folkekulturerne receptivt 
litterære. På et område som kunstens er de umiddelbare, medens man 
i den specialiserede kultur arbejder målbevidst med at uddanne kunst
nere. Folkekunsten er et ureflekteret udtryk for dagliglivets kunsttrang; 
den dækker både et episk og et ornamentalt behov hos masserne. Man 
forlanger ikke, at den skal være artistisk, og som oftest er den naiv og 
sentimental. Men den øser af samme kildevæld som kunstens mester
værker. Og ligesom de store malere ofte virker friskest i det første inspi
rerede udkast, således kan folkekunstens udøvere ikke sjældent være 
besjælet af en umiddelbar glæde ved at skabe, en ansvarsløs dristighed, 
som den artistisk fuldkomne kunstner må misunde dem. Men de to kate
gorier har begge deres rod i håndværket, og folkekunsten står på sin side 
i gæld til mestrene, hvis nyskabelser og mere bevidste kompositioner

7) K. Birkel-Smith: Kulturens veje, I, Kbhvn. 1941, s. 45.
s) L. Lévy-Bruhl: Primitive Mentality, New York 1923 og: How Native think, 

London 1926.
») Melville J. Herskovits: anf. arb., s. 73 f. Rester af en tilsvarende forestilling 

kendes også blandt jævne mennesker herhjemme, idet dog det sidstfødte barn, 
»skrabekagen«, atter betegner en nedgang.
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og motiver den udnytter, selv om det oftest sker efter utallige mellemled. 
Det er med folkekunstens forhold til den artistiske kunst som med logik
ken hos naturfolkene i forhold til vor: Principielt arbejder man efter 
samme linjer. I kunsten sker det ved efterligning og omformning under 
personlig indsats. Folkekulturerne omfatter de fleste europæiske almue
folk i nyere tid, men mange steder er traditionen nu næsten uddød. Om
rådet dækker over en række specialvidenskaber som folkekultur, folke
mindeforskning og udforskningen af folkemålene.

Den anden gruppe indenfor de civiliserede kulturer har vi her kaldt 
de specialiserede kulturer. Det er de produktivt litterære, hvor »litterært« 
skal forstås i udvidet betydning som »artistisk skabende«. Det er folk, 
der kan skrive, folk der ikke blot er henvist til mundtlig fortælling eller 
uartikulerede tanker. De er i dag for en stor del industrikulturens børn, 
men deres forgængere var i tidligere tider de såkaldte »højere stænder«. 
De har gennem skolen og den akademiske opdragelse fået et større herre
dømme over deres udtryksmidler, selvom det stof, de vælger og vrager 
imellem, næsten udelukkende består af traditionelle tankeklichéer. 1 
denne gruppe finder man åndsfagene, hvad enten udøverne er amatører 
eller professionelle.

Den landkending, som vi her har foretaget, betyder ikke noget afgø
rende metodisk set. Men den giver et indtryk af, hvor vidtspændende 
kulturforskningens område i virkeligheden er. Skulle man give et enkelt 
eksempel på en undersøgelse, som berører en stor del af de nævnte om
råder, kunne man tage noget så simpelt som de »skåltegn«, der findes 
indboret i stenblokke og klippeflader fra de forhistoriske tider i Europa, 
Asien og Afrika, og som også har været indboret i kirkernes mure såvel 
i Tyskland, Frankrig, Storbritannien som herhjemme i Danmark. Disse 
skåltegn har været benyttet på magisk vis indtil nutiden. Og vil man 
søge at forklare, hvorfor man har lavet dem, kan man starte med folk
loren. Man kan dernæst undersøge deres udbredelse og eventuelle funk
tion etnografisk. Man kan finde paralleller til dem i de antikke kulturer. 
Man får brug for sammenlignende religionshistorie o. s. v. Men der kunne 
nævnes talrige andre kulturhistoriske problemer, hvis løsning kræver 
bistand fra en lang række specialfag.

Vi vil nu søge at belyse kulturforskningens metodiske problemer. En af 
vore mest skarpsindige forskere udtalte for nogle år siden:

»Det singulære og individuelle er kunstnerens emne og kan aldrig blive 
videnskabens«. Dermed gav han udtryk for sin opfattelse af historikernes 
arbejde. De humanistiske fag burde tillempe lingvistikkens metode på 
deres fag, og det gjaldt først og fremmest historien. Man skulle overalt 
opstille erkendelsesteoretisk relevante definitioner af de begreber, man 
arbejdede med, ligesom man ved indførelsen af en række abstrakte sym
boler kunne gøre sine slutninger mere sammenlignelige og almene.

Det er måske historikernes fejl, at de ikke hidtil har lært denne me-
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tode? Heller ikke jeg kan se, hvordan det skulle gøres i praksis. Men 
selv om historikerne måske kan få vanskeligt ved at overtage lingvistik
kens abstrakte behandlingsmåde, så kan i hvert fald kulturhistorikerne 
bestræbe sig for at gøre deres forskning mere eksakt og samtidig mere 
almen.

Enhver videnskab falder i to dele: en deskriptiv, analytisk, empirisk, 
hvorunder kulturhistorikeren og etnografen ligesom mange andre for
skere netop arbejder med det singulære og individuelle, men hvor han 
søger at indsamle det i stort tal. Bagefter kommer så det abstraherende, 
syntetiserende arbejde for at vinde forståelse af det indsamlede materiale. 
Ofte går de to arbejder hånd i hånd. Det er forståeligt nok, at det primære 
indsamlingsarbejde af enkeltheder i en lingvists øjne ikke spiller samme 
rolle som i en kulturhistorikers. Han har jo sproget og dets enkelte lyde 
lige ved hånden i litteratur, ordbøger og tale på samme måde som er
hvervsgeografen har statistisk departements materiale. Ganske vist er 
den historiske årbogsbeskrivelse, som historikeren benytter, lige så lidt 
videnskab som geografiens opremsning af navne og størrelser. Men den 
hører til videnskabens materiale, der ofte møjsommeligt må fremdrages 
og gøres til genstand for kritisk undersøgelse, før der kan drages viden
skabeligt forsvarlige slutninger af den. Det samme gælder arkæologens, 
etnografens og kulturhistorikerens materiale, hvad enten det består af 
redskabsformer eller andre levninger.

Lingvisterne vil hævde, at de humanistiske videnskaber alle er karak
teriseret ved, at de bygger på »sprog« taget i vid forstand som tegn på 
noget, man må slutte sig til. Derimod drejer naturvidenskabernes forsk
ning sig ikke om »sprog« eller »tegn«. Naturvidenskabsmandens forhold 
til sit forskningsobjekt er direkte: Han kan tage tingen i hånden og lave 
eksperimenter med den. Man kan måske nok i en vis forstand sige, at 
de er »sprog« eller »tegn« for ham, nemlig »sprog«, som han skal tyde. 
Men de handler ikke som de humanistiske videnskaber om sprog. Jeg 
kan ikke se, at forskellen bliver ret stor; thi selv om en læge ikke stu
derer sprog, så bearbejder han dog det, han har nedskrevet i sine jour
naler. Han bruger også ligesom historikeren skrevne kilder, som skyldes 
andre iagttagere; forhåbentlig anvender han en lige så streng kildekritik, 
som historikerne i hvert fald teoretisk hævder at benytte. Og hvad eks
perimenterne angår, så kan kulturhistorikeren også på visse områder 
kontrollere sine slutninger ved hjælp af sådanne. Jeg har selv udført 
eksperimenter med høstredskaber, og for tiden foregår et langvarigt og 
omhyggeligt tilrettelagt eksperiment ovre i Sønderjylland, hvor botani
kere, zoologer, jordbundsforskere og kulturhistoriske specialister virker 
sammen for at finde ud af svedjekulturens virkninger. Det kan imidler
tid ikke nægtes, at den østrigske tænker Ernst Cassirer udtrykker noget 
væsentligt, når han siger, at mennesket lever i et symbolsk univers, 
hvis enkelte dele er sprog, myter, kunst og religion. Mennesket kan ikke
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møde virkeligheden umiddelbart. I stedet for at beskæftige sig med selve 
tingene er mennesket indpakket i lingvistiske former, i kunstneriske 
billeder, i mytiske symboler eller i religiøse riter, der som et kunstigt 
medium skyder sig ind mellem tilværelsen og os, eller som Epictet sagde: 
»Hvad der forstyrrer og opskræmmer mig er ikke tingene men opfattelser 
og forestillinger om tingene«.10)

Når man beskæftiger sig med en videnskabs metode, kan man ikke 
forbigå erkendelsesteoretikernes fremhæven af definitionernes og forma
lismens betydning med et skuldertræk. Det er i almindelighed bedre at 
bygge på erkendelsesteoriens formalisering end på intuition. Men man 
skal på den anden side også vogte sig for at overdrive abstraktionen, 
sådan som man har været tilbøjelig til det indenfor tysk videnskab. 
Et eksempel på overdreven teoretisering frembyder Wilhelm Schmidt: 
»Handbuch der Metode der kulturhistorisclien Ethnologie« (1937), og 
som modstykke hertil kan anbefales det før citerede værk af den ame
rikanske antropolog Melville J. Herskovits »Man and his Works« (første 
udg. 1947). Den rene abstraktion, som man finder i logistikken og mate
matikken, er et nyttigt middel til at finde vej gennem tilværelsens brogede 
mangfoldighed og skaffe overblik over en mængde tekniske og praktiske 
forhold. Men tingenes inderste væsen erkendes ikke på den måde, hvilket 
også professor Jørgen Jørgensen indrømmer i sin oversigt i »Videnskaben 
i Dag«.11) Vi kan godt vedtage abstrakte begreber som sort og hvidt. 
Men mellem dem ligger alle mulige nuancer. Det må man ikke glemme 
under sine teoretiske overvejelser; ellers kunne det gå os som biologen, 
der dræber livet under arbejdet med at udforske dets væsen.

Kulturhistorikeren må ligesom enhver anden virkelig forsker have 
evnen til at undres. Det er med forskningen ligesom ved al anden kultur
udvikling, at de frugtbareste nybrud ofte sker i spring ved, at der plud
selig »går en prås op for en«. Dette kan lige så godt ske under indsam
lingen som under bearbejdelsen. Mange af de idéer, man får, viser sig ved 
nærmere prøvelse ikke at være så gode og må senere udskilles ved en art 
»selektion«. Indsamlingsarbejdet er »at spise maden«, medens bearbej
delsen svarer til »at fordøje«. Den kildekritiske metode, som er udarbej
det af historikerne på grundlag af retsvæsenets vidnebevis finder også 
anvendelse indenfor kulturhistorien. Man må sortere og prøve sine kilder 
inden bearbejdelsen. Men som Erslev siger: »Kildeprøvelsen alene fører 
ikke til målet«. »Historisk står djævelens tilværelse fastere end Peisis- 
tratos’« hævder Seignobos, thi tusinder af øjenvidner har bekræftet djæ
velens eksistens, mens ingen samtidig har bevidnet, at han har set Peisis-

10) E. Cassirer: An Essay of Man. New Haven 1944. s. 25. — Jfr. Gads danske 
Magasin, okt. 1947 og Martin A. Hansen: Leviathan. Kbhvn. 1950.

n) Jørgen Jørgensen: Træk af Erkendelsesteoriens Udvikling i det XX. Aarhundrede. 
Videnskaben i Dag, I, Kbhvn. 1944, s. 9 ff.
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tratos.12) Videnskabsmanden må både have sund sans og praktisk døm
mekraft for at kunne afgøre kildernes værdi.

Det er ikke nok, at man fremlægger det indsamlede materiale i en 
videnskabelig forsvarlig form. Det gælder om at gøre det alment til
gængeligt for andre gennem abstraktion. Herunder bliver det singulære 
og individuelle betragtet som specifik optræden af visse generelle elemen
ter. Man kan undertiden ved parallelisering af visse træk opstille en 
gruppe, måske opstille en skole; man efterviser milieuets indflydelse på 
individualiteten, men gør samtidig eventuelt opmærksom på, hvilke træk 
der røber det særegne. Kulturens nybrud består som før nævnt i en fri
gørelse fra det tilvante. Det er derfor, det kræver så megen koncentra
tionsevne at sætte sig ind i en fremmed tankegang, rive sig løs fra tilvante 
forestillinger. Man kunne fristes til at sammenligne de tilfælde, hvor 
geniet for alvor bryder ud, med mutationerne indenfor biologien. Kul
turens blomst vil altid være de store individualiteter; det er dem, der 
peger fremover, dem der hindrer udviklingen i at gå i stå, så kulturen 
dør af mangel på næring.

Jeg skal ikke her beskrive de forskellige videnskabelige skolers ind
stilling til kulturudviklingens problemer, men blot nævne, at evolu
tionisternes håndfaste opfattelse, at kulturen overalt skred frem ad den 
samme bane, forlængst er opgivet. Diffusionisternes lære om kulturlå
nenes betydning er i nyere tid blevet spaltet ud i den kulturhistoriske 
skole grundlagt af Fr. Graebner, hvis »Mcthode der Ethnologie« stadig kan 
læses med udbytte, medens Pater Schmidts før nævnte teoretiske værk 
sva'kkes af dets yderst polemiske tone. Fra denne såkaldte Wienerskole 
stammer kulturkredslæren, som går ud fra, at kulturkomplekserne er 
vandret, og at man nu kan skrælle lag for lag bort fra disse komplekser, 
indtil man ligesom i en geologisk sedimentserie kommer til det ældste 
lag. Allevegne ligger udviklingslagene i samme tidsfølge, og det er der
for, man kalder skolen den kulturhistoriske. Den anden skole er funk- 
tionalislernes eller den psykologiske skole, der navnlig har sin rod i Eng
land og U.S.A. med W. H. R. Rivers, A. R. Radcliff-Brown og B. Mali- 
nowski, men som i Tyskland repræsenteres af Richard Thurnwald. De 
lægger hovedvægten på at fremstille kulturen i de enkelte områder som 
organiske eller funktionelle helheder. De svarer nærmest til sprogviden
skabens lingvister og filosofiens logistikere. De lægger vægt på situation 
og milieu. Brydningerne mellem nyt og gammelt, mellem tradition og 
kulturlån, kan man studere i det, man kalder »pattern«, d. e. kulturmøn
steret. Sociologien og religionshistorien spiller en betydelig rolle indenfor 
denne skole. Også svenske forskere med Sigurd Erixon i spidsen er stærkt 
interesseret i kulturens sociologiske side, men de skandinaviske etnologer 
med Kaj Birket-Smith i forreste række er mindre ensidige og ser de for-

12) Kr. Erslen: Historisk Teknik, Kbhvn. 1926. s. 92 f.
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skellige metoders fordele alt efter, hvilket objekt det er, man studerer, 
og hvad man vil opnå med sin undersøgelse.

Wienerskolens verdensomspændende syner ser bestikkende ud. Men 
det, den sammenlignende kulturforskning her i landet måske trænger 
mest til, er grundige undersøgelser af forholdet mellem nyhedsspredning 
og tradition. Her har professor Sigfrid Svensson i Lund anvist en frugt
bar vej ved at tage helt moderne emner op, som kan behandles statistisk 
og samtidig kontrolleres, fordi forandringerne er sket i mands minde. 
Jeg tænker her bl. a. på hans undersøgelse over forandringen fra sort til 
hvid konfirmationsdragt. Undersøgelsen har teoretisk betydning, fordi 
den belyser nyhedsspredningens veje og giver et indblik i kulturudvik
lingens værksted. Wienerskolens form- og kvantitetskriterier lægger efter 
min opfattelse for ringe vægt på tilpasningen til lokale forhold og til kul
turens andre elementer. Kulturen stræber stadig efter en indre balance; 
dens forskellige faktorer søger at tilpasse sig hverandre. Derfor kan en 
opfindelse ligge uænset gennem årtier eller måske århundreder, indtil 
kulturen går i skred, og der pludselig bliver brug for den, fordi den nu 
kan passes ind i den indre sammenhæng. Leen var kendt fra den tidlige 
jernalder, men blev ikke anvendt til kornhøst, før den økonomiske ud
vikling i den nyere tid gjorde det forsvarligt at spilde den sæd, leen 
nødvendigvis måtte slå af, bl. a. fordi arbejdskraften blev for dyr, til at 
det kunne betale sig at høste med segl, og fordi de stigende priser havde 
bragt en omvæltning i dyrkningsmetoderne med påfølgende større fold
udbytte o. s. v. Man kunne fra et helt andet område nævne, at Gregor 
Mendels arvelighedslove blev publiceret i 1865, men der var ikke brug for 
dem før 1900, da tre forskere uafhængigt af hinanden omtrent samtidig 
fik øje på deres umådelige betydning.

Den sammenlignende kulturforsknings mål er at finde frem til en klar 
opfattelse af kulturudviklingens dynamik. Vi har i det foregående måske 
dvælet lovlig længe ved det teoretiske. I virkeligheden foregår der her i 
landet en omfattende virksomhed med at indsamle materiale til brug 
for kulturforskningen. Det sker, uden at teoretiske betragtninger kommer 
frem for dagen. Naturligvis følger forskerne med i, hvad der diskuteres 
ude i den store verden, og for nylig var en række førende kulturforskere 
samlet til international plovforskerkongres i Nationalmuseet. Men dansk 
videnskab er ikke meget tilbøjelig til at danne »skoler«, hvis elever 
hylder ganske bestemte læresætninger.

Det er jo heller ikke sådan, at der ikke er skrevet kulturhistorie, skønt 
en universitetsundervisning har manglet. Jeg behøver kun at nævne 
nogle navne: Troels-Lund, Mejborg, H. F. Feilberg, C. A. Jensen, Hugo 
Matthiessen, Eiler Nystrøm, J. S. Møller og H. P. Hansen samt en lang 
række yngre forskere. Dertil kommer arkitekturhistorikere, folk der har 
behandlet møbler, sølvtøj, fajancer og meget andet. Men ikke mindst står 
dansk kulturhistorie i gæld til dem, der har opdyrket en bestemt egns
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eller et sogns historie, den store, trofaste skare, som under personlige 
afsavn har siddet på vore landsarkiver og skaffet os den jævne danske 
mand fra fortiden i tale. Det er let nok at kritisere flertallet af afhand
lingerne i de amtshistoriske årbøger. De er ofte ubehjælpsomt affattede 
og i for høj grad skåret over een læst. Men hvem har haft tid til at vej
lede forfatterne? Det forsøg, der blev gjort under krigen, strandede. En 
kendt kulturhistoriker sagde engang før krigen, at lokalhistorien ofte 
hos faghistorikeren mødte en ringeagt, som forøvrigt ikke sjældent var 
forenet med en lige så stærk tilbøjelighed til at stå med hatten i hånden 
over for lokalhistorikerne som korporation betragtet.13) Bemærkningen 
var måske nok sat på spidsen og gælder i hvert fald næppe i dag.

Kr. Erslev forudså ved slutningen af den første verdenskrig, at histo
rien ville dreje over i retning af komparativ historie ved inddragelse af 
de store massers forhold; thi det er nu »mindre af historiens enkelte 
tildragelser, man vil belæres, end af udviklingens gang i det store«.14r) 
Erslev lagde i sin rektortale på Københavns universitet i 1911 endnu den 
største vægt på beretninger som historisk kilde. Vor generation har 
oplevet, at levningerne gennem arkæologiens resultater har opnået en 
enorm popularitet, ja, der er næppe mere nogen »politisk historiker«, 
som ikke følger fremdragningen af denne art kilder med lige så levende 
interesse som udgivelsen af beretningerne. Vi har her i landet oplevet, 
at fire store borganlæg af Trelleborgtypen er kommet for en dag, uden 
at vi har kunnet spore mere end en svag antydning af den enes eksistens 
i de skriftlige kilder. Og i Tyskland var man længe overbevist om, at 
Hermann ved slaget i Teutoburgerwald havde forhindret en langvarig 
besættelse af Westfalen, indtil ikke mindre end tre store romerlejre i de 
senere år er dukket op ved floden Lippe sydvest for Münster (Haltern, 
Oberaden og Dorsten-Holsterhausen). I de skriftlige kilder findes ingen 
antydning af disse lejres eksistens. Man må gøre sig klart, at den skrift
lige overlevering er mangelfuld ikke blot, fordi meget er gået tabt, men 
også fordi mange forhold har været for selvfølgelige til at blive omtalt. 
Det gælder bl. a. landskabslovene, hvori forhold, som ikke kunne give 
anledning til retstrætter, ikke nævnes. Man ville ikke udfra denne beret
tende kilde erfare, at der ved siden af landsbyerne også eksisterede et 
stort antal enkelt-gårde i Danmarks middelalder, eller at der ved siden 
af de større møller, der gennem deres omfattende vandopstemninger kom 
til at interessere andre lodsejere, også fandtes et utal af små »skvat
møller«, hvis anlæg og drift kun berørte ejeren eller brugeren selv.

Denne mangel svækker i og for sig ikke beretningernes vidnesbyrd; 
men den gør de arkæologiske kilder meget kærkomne som supplement. 
De har den fordel at være ganske uvildige vidner, blot man forstår at 
fremdrage og tolke dem. Dog, også de arkæologiske kilder kan give falske

13) Bjørn Kornerup: i Pers. Tidssk. 10.R., VI, s. 165.
ll) Kr. Ersten: Historie, i Salmonsens ill. Konversationsleks., 2. udg. 1921.
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forestillinger, hvis man vil måle kulturens rækkevidde alene på grundlag 
af deres vidnesbyrd.

Den engelske arkæolog professor R. E. M. Wheeler skriver:15) »Vil vi 
som fagarkæologer række palmerne til den ukendte sumerer, der blev 
begravet i Ur sammen med 63 hjelmklædte soldater, tjenerskab og be
kransede ungmøer, eller vil vi række dem til Nazaræeren, der iført lænde
klæde var naglet op på Golgata mellem to røvere? Jeg stiller blot spørgs
målet, men kan ikke undgå at føle, at svaret — hvis arkæologien alene 
skulle dømme — ikke ville blive tvivlsomt. Giv os hjelme og guldkranse 
til hver en tid. Giv os brød og skuespil, forudsat brødet er forkullet og 
skuespillet velforsynet med god og vægtig bronze og marmor. Men lad os 
i vor ærbødighed for disse ting ikke glemme de tabte værdier, der ikke 
kan vurderes i tommer eller jordprøver eller pletter i jorden .... Arkæo
logien finder måske tønden, men går glip af Diogenes«. Det vil i for
bindelse med kulturhistorien sige, at vi trods skærpede forskningsmetoder 
bør vogte os for hovmod. Og med dette citat vil jeg overlade den videre 
diskussion til mine tilhørere.

15) What Matters in Archaeology? Antiquity, no. 95, 1950, s. 130.



Industrihistorisk litteratur 1945—54
Af Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen.

Indhold.
1. Industrien i almindelighed.
2. Organisationer og arbejdsforhold.
3. Metal- og maskinindustri.
4. Skibsbyggeri.
5. Tekstilindustri.
6. Levnedsmiddelindustri.
7. Tobaksindustri.
8. Papirindustri.
9. Kalk- og teglværker.

10. Farvcindustri.

11. Porcelænsindustri.
12. Glasindustri.
13. Træ- og trævareindustri.
14. Medicinalindustri.
15. Fjerindustri.
16. Mølleri.
17. Industriens personalhistorie.
18. Industrien i topografien.
19. Opslagsværker og kilder.
20. Slutning og efterskrift.

1. Studiet af industriens historie er ikke nyt i Danmark, men dyrkerne 
af det er alligevel enere, og kun få er gået til det med videnskabelig 
skoling. Dansk økonomisk historie har i den retning meget at indhente, 
når sammenligning drages med forholdene i andre europæiske lande 
og i U. S. A. — Omkring midten af det 19. århundrede skrev O. J. Rawert 
og A. F. Bergsøe om dansk industrihistorie, og mod århundredets slut
ning fulgte Gamillus Nyrops forfatterskab. Efter århundredskiftet 
begyndte udgivelsen af de mange jubilæumsskrifter af højst forskellig 
karat og som hovedregel — modsat hvad der er tilfældet i andre lande — 
forfattet af mænd uden historisk uddannelse. Fra slutningen af 1920’erne 
udsendte Instituttet for historie og samfundsøkonomi en række arbejder 
med tilknytning til industriens historie, men denne del af virksom
heden synes nu at være standset.

Under den anden verdenskrig begyndte man udsendelsen af den stort 
anlagte »Industriens historie i Danmark til 1870« (1943—44), redigeret 
af professor Axel Nielsen. Aksel E. Christensen lagde grunden med den 
utaknemmelige og vanskelige opgave at bringe klarhed over, hvad der 
var af industri i Danmark før 1730; en undersøgelse, der bragte mange 
nye resultater. J. O. Bro-Jørgensen viste i sin kyndige fremstilling af 
industrien frem til 1820, hvilke tekniske, økonomiske og sociale spørgs
mål, industrien blev stillet overfor i det 18. århundrede. Industriens 
forskellige former fra hjemmeindustri til mekaniske storbedrifter blev
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behandlet, og for første gang blev der givet en indgående redegørelse 
for tidens arbejdsforhold og lønproblemer. Det andet bind giver optakten 
til en række af de spørgsmål, professor Axel Nielsen tog op i den store 
og detaillerige skildring af tiden 1820—70. I afsnittet om industriens 
almindelige forhold redegjorde Axel Nielsen bl. a. for emner som 
næringsfrihedens gennembrud, statens støtte til industrien, aktieselska
bernes opståen, den toldpolitiske udvikling og maskinernes fremtrængen. 
Navnlig blev toldpolitikken indgående behandlet med en analyse af dens 
indflydelse på industrien. Den afsluttende del af værket er en skildring 
af udviklingen inden for en række enkeltindustrier, hvor ikke mindst 
tekstilindustrien er belyst ud fra nyt kildemateriale. Værket som helhed 
lider under, at mange enkeltspørgsmål endnu trænger til en grundig 
behandling. Axel Nielsens afsnit blev stærkt kritisk anmeldt af Even 
Marstrand i Nationaløkonomisk tidsskrift 1945, hvor der også er svaret 
af Axel Nielsen.

I hvor høj grad det fortsat er muligt at arbejde videre ind i emnet fra 
den tid, »Industriens historie« dækker, viser Rich. Willerslev: Studier 
i dansk industrihistorie (1952). Hovedproblemet for forfatteren har 
været at fastslå industriens omfang i tiden mellem 1850 og 1880. Et stort 
statistisk materiale er fremdraget med den konklusion, at det industri
elle gennembrud skulle ligge tidligere end hidtil antaget. Andre kapitler 
redegør mere skitsemæssigt for den tekniske og finansielle udvikling 
i perioden. Mod bogen er både fra statistisk og historisk side rejst vægtige 
indvendinger, Einar Cohn i Nationaløk. tidsskr. 1953 og Povl Bagge i 
Hist, tidsskr. 1953. I Rich. Willerslev: Træk af den industrielle udvikling 
1850—1914 (Nationaløk. tidsskr. 1954) udvider forfatteren synspunk
terne fra den lige nævnte bog og søger ad statistisk vej at klarlægge, at 
vi her i landet har tre perioder i industrialiseringen. Den første fra 1855 
til 1872 er præget af udviklingen i København, den anden fra 1872—1906 
har sit tyngdepunkt i provinsen, men i den tredie 1906—14 overtager 
hovedstaden atter føringen. Flere industrier under eet er behandlet i 
A. Axelsen Drejer: Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger 1896 
—1946 (1946). Her er medtaget både sæbe-, sukkervare-, tobaks- og 
margarineindustri samt kaffebrænderi m. v. Prispolitik, kvalitetsspørgs
mål, produktionens omfang, distribuering m. m. er belyst på baggrund 
af den almindelige økonomiske udvikling. I det hele er det også i 
industrihistorisk henseende et meget givende arbejde.

I Gunnar Olsen og Jørgen Jensen: Landbrug og industri (1948) er givet 
en god, populær skildring af samspillet mellem de to erhverv. Der er lagt 
vægt på at skildre industriens betydning dels for landbrugets mekani
sering, dels for sammensætningen af dets produktion (industriplanter 
o. 1.), endvidere omtales befolkningsspørgsmålet, navnlig vandringen 
fra land til by. Industriens betydning for byudviklingen er ved Ejler 
Alkjær medtaget i Alfred Bindslev og Max Kjær Hansen: Danske bgers
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vækst og virke (I-II, 1945). Gode almene oversigter over de seneste års 
forhold er A. H. M. Andreasen og Johannes Hansen: Danmarks industri 
(1948) og Jørgen Jensen: Dansk industri (1953).

Et meget påskønnelsesværdigt arbejde er Georg Nørregård: Dansk 
industrihistorie (Nordisk tidskrift, 1949). Heri gives en oversigt over 
studiet af dansk industris historie med omtale af de vigtigste bidrag fra 
o. 1800 til årene omkring 2. verdenskrig.

2. Industriens organisationer er navnlig behandlet i jubilæumsskrifter. 
Af en særlig karakter er imidlertid Anders Vigen: Rigsdagen og erhvervs
organisationerne i »Den danske rigsdag« III (1950), hvor industriens 
forhold belyses ret fyldigt, navnlig kommer forfatteren ind på de sociale 
problemer i begyndelsen af dette århundrede og forholdet til Industri
rådet under den 1. verdenskrigs restriktioner. I for ringe grad behandles 
det vanskelige spørgsmål om organisationernes indflydelse på det 
politiske liv. Det må ligeledes beklages, at afhandlingen mangler kilde- 
og litteraturhenvisninger. Decideret jubilæumsskrift er L. Brahe Christen
sen: Tekstilfabrikantforeningens historie i de første 50 år (1945); der 
er her tale om en strengt kronologisk fremstilling med hovedvægten lagt 
på de første 25 år, da der for denne periode ikke foreligger årsberetninger. 
Foruden organisationens forhold til fagforeningerne skildres især tekstil
industriens økonomiske og erhvervspolitiske problemer i de forskellige 
perioder. Som for så mange jubilæumsskrifters vedkommende lider også 
dette under at være forfattet af en mand fra organisationen, ligesom 
virksomhedernes jubilæumsskrifter i mange tilfælde udarbejdes af en 
funktionær i firmaet. Værdien af den særlige viden, disse forfattere ofte 
har, skal ingenlunde underkendes, men den opvejer ikke den manglende, 
almindelige historiske fagkundskab. Når man ser hen til, hvad der 
præsteres af jubilæumsskrifter af blivende betydning i Sverige, hvor 
man ofte anvender historikere som forfattere, må man beklage, at det 
samme ikke er tilfældet i Danmark.

Jubilæumsskrift er også G. Lindegaard: Foreningen af fabrikanter i 
jernindustrien i provinserne 1930—45 (1945), som mere har karakteren 
af en fyldig og god beretning end af historisk skildring. Navnlig behandler 
bogen overenskomstforhold og forskellige andre spørgsmål i forhold til 
arbejderorganisationerne. »Radiofabrikantforeningen 1925—50« (1950) 
er fortrinsvis uddrag af forhandlingsprotokoller, i »Foreningen af danske 
strå- og filthattefabrikanter 1899—1949« belyser Ejler Alkjær damehatte- 
industrien statistisk for perioden 1938—47. Fyldigere og med behandling 
af branchens økonomiske problemer samt af forholdet til myndigheder 
og fagorganisationer er Georg Hansen og H. C. Leisner: Foreningen af 
Københavns skotøjsfabrikanter gennem 60 år (1950), tilsvarende gælder 
for samme forfatteres »Foreningen af danske læderf ab rikant er 1899— 
1949« (1949) og for Mogens V. Rasmussen og Arne Lund: Sammenslut-
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ningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien 1902—52 
(1952); mere oversigtsmæssig er »Z sundhedens tjeneste« (1952), der 
giver rammerne for organisationen af fabrikanter og forhandlere i den 
kirurgiske og medicinske branche i perioden 1927—52. En kort oversigt 
er også »Foreningen af danske spiritusfabrikanter 1876—1951« (1951). 
Arbejdsforholdene i industrien er fyldig belyst i Anders Vigen m. fl.: 
Arbejdsgiverforeningen gennem 50 år (1946), der dog for tiden indtil 
1921 kun er et sammendrag, da man dette år udsendte et skrift om 
foreningens første 25 år. Industriforeningen i København omtales i 
Rasmus Berg: Minder fra håndværk og industri (udgivet af Erhvervs
arkivet 1954), navnlig kommer den gamle håndværkerhistoriker ind på 
Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne i årene op mod 1914, ligesom 
han skildrer de ledende mænd i organisationsarbejdet. De af Industri
foreningen arrangerede udstillinger i 1872 og 1888 er kort behandlede i 
Steffen Linvald: Rådhuspladsen i fortid og nutid (1950) og i Otto 
Mackeprang: Omkring Rådhuspladsen (1950).

Arbejdsforholdene i industrien er — foruden i ovennævnte jubilæums
skrifter fra arbejdsgiverorganisationer — belyst i en række jubilæums
skrifter fra den anden part, fagforeningerne. I det store værk »Under 
samvirkets flag. De samvirkende fagforbund 1898—1948« (1948) er det 
fortrinsvis de overenskomstmæssige spørgsmål og organisationens indre 
historie, der tages frem. Dansk smede- og maskinarbejderforbund 
fejrede 60-års dagen med udsendelsen af Ernst Christiansen: Danske 
smede 1888—1948 (1948), et overordentlig fængslende jubilæumsskrift, 
der navnlig lægger vægt på overenskomst- og lønforhold, men tillige 
giver gode oplysninger om indre brydninger i organisationen, karakte
ristisk er også en stadig bestræbelse mod at vise forbindelsen mellem 
forbundets udvikling og samfundets i det hele taget. Arbejdsforholdene 
for industriens smede er også omtalt i »Smeden. Kulturbilleder fra tiden 
omkring århundredskiftet« (udg. af Nationalmuseet 1952). I Einar H. 
Tønnesen: Bryggeriarbejdernes fagforening gennem 50 år (1947) er især 
lagt vægt på arbejdskampene, men i det hele taget giver skriftet gode 
bidrag til de store københavnske bryggeriers historie, hvorimod »Bryggeri- 
og mineralvandsarbejdernes fagforening i Århus 1898—1948« (1948) 
kun er en kort oversigt over foreningens historie. Det samme gælder en 
række andre jubilæumsskrifter fra fagforeninger, samlet giver de dog, 
også ved at indeholde enkelte erindringer, et vist indtryk af udviklingen. 
Det drejer sig om »Dansk smede- og maskinarbejderforbund, Frederiks
havn. 50 års jubilæet« (1946). »Dansk tekstilarbejderforbund, Vejle 
afdeling 1898—1946« (1946) — livlig og velskrevet —, »Fabriksarbej
dernes fagforening i Odense. 1897—1947«, »Dansk slagteriarbejder
forbund, Holbæk afd. 1895—1945« (1945), E. Schultz: Guld-, sølv- og 
elektropletarbejdernes forbund, Københavns afdeling 1920—45 (1945) 
— med et særligt afsnit om forholdene på Georg Jensens sølvsmedie —



163

og »Dansk stenindustriarbejderforbund 1897—19b7« (1947). Fyldig er 
Viggo Nielsen: Keramisk forbund gennem 50 år (1947) med bemærkelses
værdige erindringer af forbundets stifter og mangeårige forretningsfører, 
Albert Flodin, som navnlig omtaler forhandlinger med Den kgl. porce- 
lainsfabrik, Bing & Grøndahl og Norden. Funktionærstanden er behandlet 
i O. Bouet: Privatfunktionærstanden (1948), hvis historiske stof dog er 
ret spinkelt, i »Foreningen af værkstedsfunktionærer i jernindustrien 
i Danmark, Århus afd. 1899—19b9« (1949) og endelig i Karl Elmgaard: 
Dansk teglmesterforening af 1899. Tilbageblik på de sidste 25 år, 192b— 
19b9 (1949), der ordnet år for år bringer en række korte data for 
foreningen.

Arbejdsforholdene er også et hovedemne i M. P. Clemmensen: Opteg
nelser om tobaksfabrikation, tobaksavl og tobaksarbejdere i Horsens 
(Århus stifts årbøger 1952), der i erindringsform behandler tiden ca. 
1860—1870. Tobaksindustriens arbejdsforhold omtales ligeledes, men 
halvt i skønlitterær form, i Henrik Eriksen: Fra en gammel tobaksfabrik 
(1947); det er her en mindre københavnsk virksomhed, der er udgangs
punkt. Af tobaksindustriens arbejdsforhold i 1890’erne får man endelig 
også et indtryk gennem Staunings erindringer i »Bogen om Staunirig« 
(1950) og af papirindustriens gennem Julius Bomholt: På vej til livet 
(1954), erindringer fra papirfabrikken i Silkeborg o. 1900. Arbejdsfor
holdene er endvidere med i Erik Drejer (red.): Arbejds- og fabriktil
synet gennem 75 år (1948) og er hovedemnet i Georg Nørregård: Fælles 
værkstedsregler i jernindustrien (Hist. medd. om København 4. r., 1. bd.), 
der redegør for de af de nye industrielle forhold nødvendiggjorte regler 
for arbejdspladserne, perioden er tiden fra omkring 1870 indtil 1897, 
da der overenskomstmæssigt tilvejebragtes kollektive værkstedsregler 
i jernindustrien.

Lønforholdene er emnet i R. Willerslev: Københavnske fabriksarbej
deres og arbejdsmænds vilkår omkring 1870 (Hist. medd. om København 
4. r., 2. bd.), hvori forfatteren søger at beregne arbejdernes indtægt og 
forbrug for derefter at konkludere i, at der trods stigning i national
formuen 1845—75 skete et fald i arbejdernes levestandard. Lønudviklin
gen er endvidere behandlet i P. E. Milhøj: Nogle træk af forholdet mellem 
de industrielle lønninger i Danmark siden 191b (Nationaløk. tidsskr. 
1948), der sammenholder udviklingen mellem de forskellige industrifag 
og bl. a. konkluderer i, at fag, der lå højst i 1914, stort set også gør det 
i dag, men at fagene mere og mere nærmer sig hinanden; et interessant 
kildeproblem fremlægges i afhandlingen, nemlig vanskelighederne ved 
at fastslå, hvad den udbetalte løn virkelig har andraget. Emnet er ud
dybet og sat i forbindelse med andre samfundsgruppers lønforhold af 
samme forfatter i Poul Milhøj: Lønudviklingen i Danmark 191b—1950 
(1954). I lønforhandlinger under forligsmandens medvirken i tiden 1914 
—19 får man et indblik gennem Adolph Jensen: Erindringer (1946).
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Prisaftaler og konkurrenceforhold i nutiden, men med historisk til
bageblik er belyst i Bjarke Fog: Erhverv og samfund (1950) og for tiden 
omkring århundredskiftet i Vagn Dybdahl: Den illoyale konkurrence 
(Erhvervshistorisk årbog 1952), jfr. også trustkommissionens betænk
ninger omtalt i afsnit 9 og 12.

Udbyttedeling og bedriftsråd er behandlet både aktuelt og historisk i 
Byrge Quist: Bedriftsråd (1945) og i »Kravet om industrielt demokrati« 
(1947, særtryk af »Økonomi og politik« 1946).

3. Metal- og maskinindustrien har mærkelig nok kun en ret beskeden 
høst; med nogle få undtagelser drejer det sig kun om mindre jubilæums
skrifter. Betydelig i omfang og kvalitet er Mogens Lebech: Titan, 
smedien, der blev verdensfirma (1947), udsendt i anledning af firmaets 
50 års jubilæum. Det er et velskrevet og oplysende arbejde, til dels bygger 
det på arkivmateriale og bringer foruden kildehenvisninger et omfattende 
register. Redegørelsen for de forskellige virksomheder, der sluttedes 
sammen og blev til Titan, er af betydelig interesse, ligesom bogen giver 
ikke uvæsentlige oplysninger om teknikkens historie, endelig belyses 
også fabrikkens forhold til fagbevægelsen og dens stilling inden for 
Arbejdsgiverforeningen. Her som ved de fleste jubilæumsskrifter må 
man imidlertid undre sig over, at firmaets økonomiske forhold — kapital 
og driftsresultater — er så godt som uomtalt, de spiller dog en væsentlig 
rolle i virksomhedens historie. Af mere almindelig interesse er også 
Johannes Hansen: A/S Nordiske kabel- og trådfabrikker 1898—19£8 
(1948) med dets bidrag til H. P. Priors historie og med en del løn- og 
produktionstal; i »Sabroe gennem 50 år« (1947) gives ikke blot det 
obligate rids af firmaets historie, men også væsentlige træk af køle
teknikkens udvikling. Teknikhistorie fra den sidste snes år er H. Car- 
stensen: Modern Trends in the Development of High-Powered Diesel 
Machinery (1949). I erindringsform gives i Poul Bergsøe: De tre vinduer 
(1945) og i Flemming Bergsøe: Fra den gamle fabrik til Glostrup 
1902—1952 (1952) et udmærket indtryk af grundlæggelsen og udviklin
gen af Dansk elektrokemisk fabrik (senere Paul Bergsøe & søn), der 
begyndte med aftinning af blikaffald, men senere har optaget andre 
metallurgiske produktioner.

Støberiet er smukt repræsenteret med Edward C. J. Wolf: Kakkelovn 
og stil (1951), udsendt ved Vejlefirmaet C. M. Hess fabrikkers 75 års 
jubilæum. Hovedvægten er lagt på stil- og kulturhistorien med et 
udmærket billedmateriale, dertil er føjet en kort oversigt over virk
somhedens historie. Væsentlige bidrag til Hess fabrikkers historie 
foreligger også i Th. Thaulotv: Fabrikejer C. M. Hess og hans slægt 
(1951), der i det hele taget på mange punkter giver et godt indtryk af 
milieu’et omkring en fabrikejer i provinsen i årtierne før og efter 
århundredskiftet. I anledning af en gave til Horsens museum berettes i
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Otto Norn: Agent Kjeldsens kakkelovn (Danske museer II, 1951) om, 
hvorledes jernstøber Thomas Weiss i 1830 flyttede fra København til 
Horsens for der at grundlægge Jyllands første jernstøberi. Ganske korte 
er Svend Rindholt: Morsø støbegods i hundrede år (1953), »Ribe jern
støberi 1845—1945« (1945) og »184-7—194-7. Kerteminde jernstøberi. 
Tekst og billeder« (1947), det sidste indeholder oplysninger om salgs
organisationen.

Landbrugsmaskinerne er emnet i Svend Christensen: Nordsten gennem 
7å år (1952), der følger Hillerød-fabrikken fra grundlæggelsen som 
jernstøberi til den betydelige fabrik for landbrugsmaskiner; det inde
holder desuden en hel del personalia. Det sidste er også tilfældet med 
H. Rosenstand Schacht og Erik Bergstrand: A. Jacobsen Fraugde. 
Plovfabrikken Fraugde 1878—1958 (1953), hvad der her siges om plov
fabrikation er ellers tyndt. Ren personhistoric er også Niels Biædel: A/S 
Ernst Voss fabrik 1897—1947 (1947), der bortset fra et aktuelt billed
materiale rummer levnedsskildringer af virksomhedens ledere. I 
S. Mansted: Atlas 1899—1949 (1948) er det også de aktuelle billeder, 
der dominerer, teksten er meget kort.

For det fremlagte, specielle billedmateriale må nævnes Poul M elg aard: 
A/S Vesta. Specialfabrik for elektrisk-, gas- og dampopvarmede apparater 
1914—1954 (1954) og »50 år i hygiejnens tjeneste. A/S Georg E. 
Mathiasen« (1953), om vaske- og renserimaskiner. »25 år i glas og 
ramme« (1946, rammefabrikken Jyden) bringer også væsentligst billeder, 
teksten er yderst kortfattet. Korte jubilæumsskrifter af traditionel til
skæring er »J. G. A. Eickhoff 1848—1948« (1948; bogtrykmaskiner), 
»Silkeborg maskinfabrik 1853—1953« (1953), Sv. B. Egly: Vejle bolie- 
og møtrikfabrik 1889—1949 (1949) og Ove Boesdal: Med løvefødder og 
gesvejsninger. A. Wilsons kobbersmedie og metalvarefabrik. Århus- 
København (1947). I Mogens Lorentzen: Vor ven bilen. Udg. i anled. af 
General Motors 25 års jubilæum i Danmark (1948) er det mere kultur
historie, der skrives. Meget kortfattet er H. Pødenphandt: Mit skrive- 
maskinemuseum (u. å.), som mere nævnes for emnets skyld, da det, der 
siges om dansk skrivemaskineindustri (Malling Hansens skrivekugle), er 
kendt fra anden litteratur.

4. Skibsbyggeriet er spredt omtalt i F. Holm-Pelersen og A. Rosendal: 
Fra sejl til diesel I-III (u. å.), hvis 3. bind bringer korte rids af de 
forskellige jern- og stålskibsværfters historie. En værdifuld afhandling 
er Erik Kroman: Skibsbyggeriet i Marstal (Sjöhistorisk årsbok 1947), 
der dækker tiden fra o. 1600 til vor tid. Her gives en del tekniske oplys
ninger, men fuldt så meget behandles skibsfartens forhold i almindelig
hed. Om de ydre rammer for et af de ældste skibsbyggerier er fortalt i 
Marius Hansen: Udgravningen af kong Hanses skibsværft Engelsborg på 
Sloto i Nakskov fjord (Handels- og søfartsmuseets årbog 1918). En
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skibsbyggers liv i det 19. århundrede beskrives i »Af skibsbygmesler 
Poul Barf oeds levnedsbeskrivelse« (Handels- og søfartsmuseets årbog 
1953), der udførligt fortæller om uddannelsen hos fynske skibsbyg
mestre og videre beretter om det første skib, Barfoed byggede, for Hage 
i Stege, endelig også om det skibsværft, han selv i 1844 anlagde i Hel
singør. Den mindre skibsbygning er også emnet for Otto Benzon: Skibs
bygmester E. C. Benzon, Nykøbing Falster (Handels- og søfartsmuseets 
årbog 1954). Ved at beskrive en række af Benzons skibskonstruktioner 
påvises den store betydning, han har haft for udviklingen af dansk 
skibsbygning i sidste halvdel af 19. årh., således især hans arbejde med 
nye bådtyper til fiskeriet. Af speciel karakter er redegørelsen for orlogs- 
værftets torpedobådsbyggeri fra o. 1890 og fremefter i R. Steen Steensen: 
Vore torpedobåde (1953). Yderst kortfattet er V. Piilgaard: Svendborg 
skibsværft 1926—51 (1951).

5. Om tekstilindustrien i sidste halvdel af 18. årh. er der oplysninger 
i Johan Hvidtfeldt: Breve fra Hans de Hoffmann (Vejle amts årbøger 
1946), der bl. a. beretter om forsøg på at drive en klædefabrik og siden 
et lærredsmanufaktur i Fredericia. I øvrigt er tekstilindustrien næsten 
udelukkende repræsenteret ved jubilæumsskrifter. I kraft af virksom
hedens karakter indtager A. R. Gjerlev og H. C. Rosted: Den militære 
klædefabrik 18^9—19^9 (1848) en særlig plads, også fordi det rækker 
længere tilbage end de andre jubilæumsskrifter. Fremstillingen begynder 
med en udførlig skildring af oprettelsen af klædemanufakturer ved 
Usserød og Brønsholmsdal i 1790’erne. Disse blev senere samlet til det 
militære uldmanufaktur, hvis udvikling følges som statsdrevet virksom
hed indtil 1849, da en reorganisation fandt sted, og Den militære klæde
fabrik blev oprettet. I det følgende optages teksten dels af en redegørelse 
for det politiske spil omkring en statsdrevet fabrik, dels af den tekniske 
udvikling. Forfatterne har — takket være, det er en statsvirksomhed -- 
kunnet bygge på et righoldigt arkivalsk materiale. Et udmærket jubi
læumsskrift foreligger også med L. Brahe Christensen (red.): Om strøm
per (1953), der er udgivet af A/S Valby strømpefabrik ved dens 50 års 
jubilæum. Der fortælles om strømpens betydning i klædedragten gennem 
tiderne, og H. P. Hansen skriver om hosekræmmerne. Georg Nørregård 
giver på europæisk baggrund et fortræffeligt rids af strømpeindustrien 
i Danmark i århundrederne før vort, teksten ledsages af velvalgt illustra
tionsmateriale. I det hele, også med skildringerne af vor tids strømpe
industri, et jubilæumsskrift i topklassen.

De tre følgende bøger er alle mindre, men ellers af forskellig bonitet. 
L. Brahe Christensen: El dansk linnedvæveri gennem 75 år. Carl Flens- 
burg & Sebbelov (1954) hører til de bedre arbejder. På det givne, spinkle 
materiale gives et dækkende rids af virksomhedens historie og en god 
biografi af Holger Sebbelov. Bogen rummer et nydeligt billedafsnit med
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gengivelser af kendte dækketøjsmønstre. »Haderslev klædefabrik. M. 
Schaumann 1872—19^7« (1947) giver foruden en beskrivelse af udvik
lingen fra farveri til moderne klædefabrik en del personalhistoriske op
lysninger. Det næsten helt ligegyldige foreligger med Jesper Ewald: Bloch 
& Andresen gennem 100 år (1947); forfatteren skriver levende, men uden 
forståelse for sagen og tilsyneladende uden at der virkelig er sat ind på 
at bringe materiale frem. Kortfattet og ikke særlig givende er L. Brahe 
Christensen: De danske bomuldsspinderier 1901—1951 (1951); »Tekstil 
gennem 50 år. Vejle dampvæveri« (1947) er i høj grad kun en oversigt 
med småbiografier af stifterne.

Af mere speciel karakter er Mogens Lorentzen: Af korsettets og dets 
datter busieholderens historie (1950), der væsentligst er modehistorie, 
men dog også kort fortæller om firmaet Nicolai Kanter, ved hvis 50-års 
jubilæum bogen udsendtes. I Olaf Olsen: Christian IV’s tugt og børnehus 
(Hisl. medd. om København, 4. r., 3. bd.), Johan Hvidtfeldt: Viborg 
tugthus i 1700-årene (1950) og Svend E. Christiansen: Statsfængslet i 
Horsens 1853—1953 (1953) betragtes tekstilindustrien under en anden 
synsvinkel. Hvidtfeldt og Olaf Olsen lægger vægten på tugthusenes 
placering i rets- og socialhistorien, men for Viborgs vedkommende 
behandles også virksomheden som klædemanufaktur, medens dette blot 
berøres af Olaf Olsen. I bogen om Horsens statsfængsel gøres der heller 
ikke meget ud af klædefabrikationen, selv om den virkelig betød en del; 
de mange »Crome & Goldschmidt, Horsens tugthus udsalg« rundt i 
provinsbyerne var det første tilløb til kædedannelser i dansk detail
handel.

Hjennneindustrien i tekstilfaget er behandlet i Sigurd Schoubye: 
Kniplingsindustrien på Tønderegnen (1953), en oversigt byggende på 
trykt materiale, og i H.P. Hansen: Spind og bind (1947). H. P. Hansen 
giver en virkelig dybtgående skildring af bindeindustrien i Jylland og det 
liv, der knytter sig til den. Af hjemmesyerskernes triste kår under kon
fektionsindustriens opbygning får man et indtryk gennem Herman Bang: 
Syerskernes fest (1883), optaget i Herman Bang: Københavnske skil
dringer (1954, udg. af Cai M. Woel).

Fra bindestuen og fra københavnske syersker til de vestindiske øer, 
så vidt rakte den danske tekstilindustri. I Andreas Jørgensen: Et dansk 
imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet Dansk-Vestindien (Er
hvervshistorisk årbog 1953) redegør forfatteren på grundlag af selskabets 
arkiv og den trykte litteratur bl. a. for forsøget i begyndelsen af dette 
århundrede med drift af en bomuldsfabrik og en hampefabrik på de 
små øer.

6. Levnedsmiddelindustrien har naturligt nok afsat en betydelig 
mængde publikationer, men kun få større og samlede fremstillinger. 
Den store H. Richter-Friis: Den danske levnedsmiddelindustri (1949)



168

rummer kun ganske lidt historisk stof, og ud over denne bog er industrien 
ikke betragtet som helhed.

Mejeridriften på overgangen til industri er behandlet i Vagn Dybdahl: 
Hans Broge og det jyske landbrug (Jyske samlinger 1946), i den ny 
udgave af A. Axelsen Drejer: Den danske andelsbevægelse (1952) er 
andelsmejerierne kort omtalt, men der føjes ikke nyt til samme forfatters 
fyldige behandling i K. Hansen: Det danske landbrugs historie, bind 4. 
Det samme gælder Valdemar Navne: De samvirkende jyske mejeri
foreninger gennem et halvt århundrede (1945), »Thisted mejeriforening 
gennem 50 år« (1945) og »Århus omegns mejeriforening 1895—1945« 
(1945), der alle bortset fra arbejds- og lønforholdene fortrinsvis behand
ler kvægavlen. »Statens forsøgsmejeri 1923—1948« (1948) giver derimod 
et udmærket rids af den tekniske udvikling i den sidste menneskealder, 
spredte beman'kninger om mejeriteknikken er også med i Carl Elmer: 
En gammel mejeribestyrers erindringer (1948). Om den seneste udvikling 
beretter den fortræffelige årspublikation »Danmarks mejeristatistik«, 
som er kommet siden 1897, og om hvis tilstedeværelse der kan være 
grund til at erindre historikerne, også egnshistorikerne. Fra de enkelte 
mejerier foreligger en række jubilæumsskrifter, som dog ikke bringer 
meget, en undtagelse er H. P, Sørensen: Mælkeriet Enigheden gennem 
50 år (1947), hvori der livligt skrives om virksomhedens almindelige 
udvikling og om arbejdsforhold og personalia; de øvrige mejerijubilæums
skrifter fra perioden er »Bregninge andelsmejeri 1899—1949« (1949), 
»Dalum andelsmejeri gennem 50 år« (1945), Asmus Clausen: Sottrup 
andelsmejeri gennem femti år (1949), »Frøslev andelsmejeri gennem 
50 år« (1947), »Andelsmejeriel Set. Olavs kilde 1895—1945« (1945, 
Skuldelev-Selsø sogn), »Andelsmejeriet Madebjerggård 1898—1948« 
(1948), »Andelsmejeriet Bøgebæk 1895—7.945« (1945)og »Biersted andels
mejeri gennem 50 år« (1949). Der er i forbindelse med disse jubilæums
skrifter al mulig grund til at beklage, at udarbejdelsen ikke overdrages 
dygtige egnshistorikere, som foruden at give en skildring af mejeriets 
historie kunne benytte lejligheden til at knytte forbindelsen til egnens og 
mejeriernes historie i almindelighed. Selv om meget stof da vil gå igen fra 
jubilæumsskrift til jubilæumsskrift, så ville de dog opfylde en mission 
gennem den historiske oplysning, de ville bringe til egnens befolkning.

Fra mejerierne til slagterierne er der i de fleste tilfælde et spring 
i størrelsen, og dette gælder også jubilæumsskrifterne. Slagterierne 
udsender som regel fyldige bøger ved deres runde år; for ofte gælder det 
også her, at forfatterne er uden synderlig skoling i tilrettelægning af 
større fremstillinger, det både i henseende til den skriftlige udformning og 
den historiske teknik. Mere end selve slagteriets historie er Kr. Schnach: 
Roskilde andels svineslagteri 1895—1945 (1947), der dels behandler de 
almindelige afsætningsforhold, dels tilknyttede industrier: konserves, 
kødfoder og træemballage. Tilsvarende gælder for Hjalmar og Cl. Clausen:
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Odense eksporlslagteri 1897—1947 (1947), som begynder med svinets 
udvikling fra oldtiden og frem til vore dage. Meget indgående skildres 
slagteriets historie på baggrund af landbrugets almindelige vilkår, med 
er også her forskellige tilsluttede virksomheder, i det hele taget er det 
en vellykket bog. Mere kortfattet og snævert holdende sig til virksom
hedens egen historie er A. M. Frederiksen: Kalundborg andels svine
slagteri 1896—1946 (1946), det samme gælder Hans Larsen: Haslev 
andelssvineslagteri 1896—1946 (1946), noget mere er med i Harald 
Kristensen: Ringsted andelssvineslagteri 1896- 1946 (1946); ganske 
kortfattede er »Ålborg offentlige slagtehuse og eksportslagterier 1899— 
1949« (1949) og »Danske andelsslagteriers konservesfabrik ... 1935—45« 
(1945). Om andelsslagterierne som helhed foreligger en oversigt i Axelsen 
Drejers ovennævnte bog om andelsbevægelsen. Almene træk af slagte
riernes udvikling er også behandlet i A. Axelsen Drejer: Foreningen af 
direktører ved danske andelssvineslagterier 1904—1954 (1954).

Bryggeriindustrien møder med det udmærkede arbejde Jørgen Chri
stensen og Ernst Christiansen: En stjernevogn kørte ud. Bryggeriet 
Stjernens historie gennem 50 år (1952). Det er ikke så meget den tekniske 
udvikling, der behandles, men til gengæld giver bogen et godt billede 
af virksomhedens indre historie og af dens forhold til offentligheden 
og de andre bryggerier; den har også et stort personaliastof, måske vel 
meget. Bryggeriet før det blev industri er behandlet i Victor Hermansen 
og Peter Holm: Østjysk øl (1948), som giver en art øllets kulturhistorie. 
Det samme er tilfældet med Niels P. Bjerregaard: Af øllets historie 
(1950), som dog også fortæller en del om bryggeriet Thordal i Skive. 
Korte rids af provinsbryggeriers historie er også »Bryggeriet Godthåb 
1899—1949« (1949, Silkeborg) og »Gislinge bryggeri 1899—1949« (1949). 
I »AIS De danske maltfabrikker 1895- 1945« (1945) fortælles dels om 
mændene i ledelsen gennem årene, dels om den tekniske side af arbejdet 
i jubilæumsåret. »Ålborg akvavit gennem 100 år« (1946) udsendtes 
i anledning af Ålborgfabrikkens jubilæum. Det giver — for tiden før 
1918 — et godt indtryk af mængden af smiåbrænderier i provinsbyen.

Sukkerindustrien møder op med den store monografi P. P. Sveisirup 
og Rich. Willerslev: Den danske sukkerhandels og sukkerproduktions 
historie (1945). Den tager for industriens vedkommende sin begyndelse 
med Christian IV’s manufakturer i 1620’erne, hvorefter der redegøres 
først for den merkantilistiske og siden for den liberalistiske toldpolitiks 
betydning for sukkerindustrien. Efter 1870 er det roesukkeret og De 
danske sukkerfabrikker, som er emnet, og for både denne og den fore
gående periodes vedkommende er udført et betydeligt arbejde for at 
klarlægge industriens arbejds- og produktionsforhold. Værdifuld er 
sammenkædningen af først samspillet mellem industri og handel og siden 
— efter 1870 — mellem landbrug og industri; i teknisk henseende (kilde
henvisninger m.m.) kunne der have været ofret noget mere omhu på 
bogens udarbejdelse.
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Margarineindustrien er behandlet i Jørgen Holst-Jensen: Smørkrigen 
(Jyske samlinger 1946), men udelukkende som faktor i det politiske spil 
under forfatningskampen. Adskilligt interessant materiale, mest for tiden 
efter 1. verdenskrig, er fremlagt i Priskontrolrådets »Redegørelse ved
rørende A/S Margarine-Compagniet« (1949). Talgsmelteriet, hvis pro
dukter tidligere også spillede en betydelig rolle for margarineindustrien, 
er emnet i Ib Romer Jørgensen og Poul Jespersen: Fra lysestøberi til 
talgindustri (1951). Bogen er udsendt som 125-års jubilæumsskrift fra 
den københavnske virksomhed C. E. Bast’s eftf. og behandler mest 
ejerforholdene; foruden talgsmelteriet og produktionens anvendelse om
tales lysestøberiet.

Konservesindustrien er kort behandlet i Ivar Egebjerg: Beauvais i 
hundrede år (1950), der bl. a. giver træk af henkogningsteknikkens 
historie.

7. Tobaksindustrien kan møde med et jubilæumsskrift, der ubetinget 
bærer førsteprisen for de her betragtede år, det er Kristof Glamann og 
Helge Smith: 75-foreningen, 1875—1950 (1950). Det er udsendt af cigar- 
og tobaksfabrikanternes forening af 1875, og for den historiske dels 
vedkommende udarbejdet af Kristof Glamann, medens Helge Smith — 
dog også med historisk tilbageblik — skriver om tobaksbeskatning i 
Danmark og Sverige. Glamann har i vid udstrækning benyttet arkiv
materiale og i det hele taget præsteret et stort arbejde i fremdragelsen 
af kilder. Som introduktion bringer bogen, også med nye resultater, et 
rids af tobaksindustriens historie i det 19. århundrede. I organisationens 
historie er — foruden arbejdskampe — navnlig lagt vægt på de særlige 
problemer, der melder sig for tobaksindustrien under krige og i restrik
tionsperioder. Der er grundigt redegjort for organisationens stillingtagen 
til og deltagelse i internationale handelsoverenskomster og for tobaks
industriens forhold til forskellige brancheorganisationer inden for 
handelen. Bogen er ledsaget af et udmærket statistisk tabelmateriale; 
billedmaterialet er nydeligt og svarer i det hele taget til det værk, hvis 
fortjenester skyldes en dygtig historiker. De seneste år er emnet for 
P. P. Sveistrup: Tobaksindustriens indsats i det danske samfunds 
økonomi (1945), der hovedsagelig dækker de tre »normalår« 1937, 38 og 
39 og især behandler beskæftigelsens omfang, statens afgiftsindtægter, 
arbejdstiden og avanceforholdene. Udelukkende om forbruget er Max 
Kjær Hansen: Cigaretforbruget 1920—50 (1952). En del historisk stof, 
men ikke egentlig nyt er også medtaget i »Om tobak. Lærebog til brug 
ved den faglige undervisning inden for tobaksfagene« (1952), bogen bør 
dog læses af den, der skal beskæftige sig med tobakkens historie. Den 
ældste tobaksindustri er omtalt i Lindberg Nielsens Ringkøbinghistorie 
(se afsnit 18) og i Finn H. Lauridsen: Fra borgerskabets gennembrud 
(1952) og vil ligeledes blive omtalt i »Flensborg bys historie« II. Om en
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københavnsk cigarfabrik startet under 2. verdenskrig som fortsættelse 
af cigarhandel en gros fortælles kort i »H. J. Hansen & Co. 1923—1948« 
(1948).

8. Papirindustrien i Danmark er gammel, og perioden har bragt 
arbejder, der når tilbage til dens første år. Arthur G. Hassø fremlægger i 
Et minde om Frederik II’s papirmølle ved Hvidøre (Festskrift til Knud 
Fabricius 1945) det lidet, man ved om dette anlæg, mere er der at hente i 
AT. A. Møller Nicolaisen: Thyco Brahes papirmølle på Hven (1946), hvor 
der fortælles om møllens historie og teknik. I Luis Bramsen: Fra 19. 
århundredes handelsliv (Erhvervshistorisk årbog 1951 og 1952) berettes 
om de Drewsenske foretagender på Strandmøllen og i Silkeborg både 
med hensyn til fabrikkens afsætning, produktion og teknik. Papirfrem
stillingen ved 19. århundredes midte er også emnet i Ejler Alkjær: Da 
Havreholm var fabriksby (Fra Frederiksborg amt 1945) og i Bendt 
Friis: Havreholm papirmølle (Fra Frederiksborg amt 1946), men for 
begge forfattere bliver det mere ejerne end fabrikken, der er emnet. Det 
kulturhistoriske er hovedemnet i Hans Lassen: Tapetets historie (1947), 
men bogen rummer dog også billeder og tekniske enkeltheder fra tapet
fremstillingen.

9. Af stor ælde er også kalk- og teglvæ'rksindustrien, og om de ældste 
tider fortælles kort i P. Christensen: De gamle teglværker ved Dronning
lund (Vendsysselske årbøger 1951), der går tilbage til det 16. århun
drede. En god oversigt over teglværksteknikken før 1900 er givet i 
Th. Kr. Hansen: Teglbrænderi i ældre tid (Sprog og kultur, bd. 19, 1951), 
det samme er emnet for T. Tobiassen Kragelund: Gamle vestjyder for
tæller om tegl- og kalkbrænding (1953). Kalkudvindingens teknik i det 
19. århundrede er behandlet i Finn H. Lauridsen: Det kongelige danske 
landhusholdningsselskab og kalkværkerne i Dagbjerg og Mønsted (Fra 
Viborg amt 1953). »Grængegårdens teglværk. Korte træk fra et halvt 
århundredes virksomhed« (1948) giver bl. a. en del produktionsstatistik 
fra det betydelige lollandske teglværk. Vort århundredes forhold er 
undersøgt i »Betænkning vedr. konkurrenceforholdene inden for kalk-, 
kridt- og mørtelbranchen« (1951), den første af trustkommissionens 
betænkninger. På grundlag af oplysninger fra Prisdirektoratet, Statistisk 
departement og de enkelte virksomheder giver bogen en oversigt over 
koncentrationen inden for branchen og den prispolitik, der har været 
ført. »Dansk andels cementfabrik« og cementkrigen i 1914 er med i 
Axelsen Drejers bog om andelsbevægelsen, omtalt i afsnit 6. Kalk- og 
mergeludvinding til landbruget, organiseret på industriel basis redegøres 
der for i Harald Skodshøj: Mergel og kalk i Vest- og Midtjylland (1947), 
som giver adskillige værdifulde oplysninger, men ganske er blottet for 
kildehenvisninger.
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10. Farveindustrien er egentlig kun repræsenteret med et enkelt 
bidrag C. V. Christoffersen og Alfr. Petersen: Farvemøllens historie 
gennem 100 år (1945). Det er ganske bemærkelsesværdigt, fordi der her 
er tale om et af vore første moderne aktieselskaber dannet af køben
havnske malermestre som et modtræk mod, at farvetilvirkningen efter
hånden gled bort fra malerværkstederne. For en stor del gentages, hvad 
der blev fremlagt i 50-års jubilæumsskriftet, men nye enkeltheder er 
kommet til. Forudsætninger og de første år optager forholdsvis megen 
plads, og for farvemøllens senere år bliver fremstillingen mere annalistisk. 
Et rent ydre rids er Arne Brandt: International farvefabrik A/S 1899— 
1949 (1949), om den lokale repræsentant for den internationale skibs- 
farvekoncern. Næsten rent billedhæfte er »Firmaet danske farve- og 
lakfabriker 1920—1945« (1945).

11. Porcelænstilvirkningen er hovedsagelig blevet betragtet ud fra 
kunstneriske hensyn. Den lille bog Bredo L. Grandjean: Kongelig dansk 
porcelain (1948) har som indledning et stykke om porcelænsfabrikkens 
historie til 1884 og derudover nogle billeder af produktioner; korte 
omtaler af fabrikken findes også i Henry Hellsen: Kapitler af Købmager- 
gades historie (1950) og i Jørgen Hørbøll: Frederiksberg fra bondeby 
til storstad (1945), men nye oplysninger bringes ikke, selv om der nok 
kunne være grund til at arbejde mere indgående med fabrikkens historie. 
Kunstneriske synspunkter er det afgørende i de tre små bøger Thorkild 
Olsen: Fyrretyve års arbejde på Den kgl. porcelainsfabrik (1948), 
Bredo L. Grandjean: Det musselmalede stel (1950) og C. F. Ludvigsen 
m.fl.: Pourpre de Chine (1951). — Kortfattet er Albert Gammelmark: 
Bornholmsk keramik (1953).

12. Om det ældste glasmageri i Danmark fortælles ganske kort i 
Gudmund Boesen: Gamle glas (1950). Fyldigt, velskrevet og med 
udmærket hensyntagen til den tekniske udvikling skrives der i P. Koch 
Jensen og Sigurd Schultz: Holmegårds glasværk 1825—1950 (1950). 
Fabrikkens historie og dens personalia har også fået en vellykket 
behandling. Sigurd Schultz har specielt behandlet produktionen ud fra 
en kunsthistorisk vurdering. I Ivar Egebjerg: Kastrup glasværk 1847— 
1947 (1947) indledes med en populær oversigt over glassets historie og 
derefter berettes kort om virksomhedens udvikling. Vinduesglas frem
stilles i Danmark kun på A/S Korsør glasværk, stiftet 1935. Før den tid 
forsøgte man fra 1907 og frem forgæves at sætte en produktion i gang 
i Helsingør. Forholdet til importørerne (konkurrencebegrænsende aftaler) 
er behandlet i »Planglasbranchen« (Trustkommissionens 4. betamkning, 
1954).

13. Et og andet om trævareindustrien kan hentes i »Et 25 års jubilæum. 
Trævarefabrikken Dan 1920—45« (1945), det kan der derimod ikke i
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Mogens Lorentzen: Om træer og træ. A/S Snedkermestrenes træ- og 
finerskæreri 1900—1950 (1950), hvor det i sjælden grad er lykkedes at 
gå uden om emnet.

14. Medicinalindustrien møder med to jubilæumsskrifter. Jørgen Bast: 
A/S Alfred Benzon 1849—1949 (1949) er især, ikke særlig dybtgående 
biografier af medlemmer af dynastiet Benzon. I Edv. Gotfredsen og Kaj 
Roholm: locosa et seria ex historia remediorum deprompta (1945) gives 
et rids af medicinens historie, medens kun et slutningskapitel fortæller 
om »Ferrosan«, ved hvis 25 års jubilæum bogen blev udsendt.

15. I »Nordisk fjerfabrik A/S. 1901—1951« (1951) berettes år for år 
om begivenheder i selskabets historie. Interessante og velskrevne er 
kapitler om virksomheden i Kina, Rusland og Amerika.

16. Møller -- navnlig vandmøller — var tidligere ofte udgangspunkter 
for industriel virksomhed, og en del af vor tids fabrikker kan føre deres 
aner tilbage til en mølle. I Steen Bocher: Vandmøller og andre vandkraft
udnyttelser i Vejle amt (Vejle amts årbøger 1943—46, 48—50) gives 
foruden en omtale af de moderne møller og kraftanlæg en grundig 
oversigt over de enkelte møllers historie; dette sidste er også tilfældet i 
Chr. Heilskov: Vandmøller i Århus og Skanderborg amter (Århus stifts 
årbøger 1941, 43, 45, 47 og 49). Axel Johansen: Vandmøllerne i Kolding 
(Vejle amts årbøger 1949) går tilbage til slutningen af det 16. århun
drede og fremtræder væsentligst som et supplement til Steen Bochers 
disputats fra 1942 om »Vandkraftens udnyttelse i det sydlige Nørre
jylland«. I Holger Munk: Vordingborg rytterdistrikts vandmøller 1718—74 
(Årbog for Præstø amt 1947) omtales foruden kornmøller enkelte stampe
mølle!’, især Hulemose, hvor der en tid lang var et bekendt lemanufaktur. 
En enkelt mølles ejerforhold i 18. årh. er beskrevet i Anders Tofting: 
Åmølle i Gudum (Hardsyssels årbog 1946). Om selve mølleteknikken 
er skrevet i Anders Jespersen: En foreløbig undersøgelse af gangtøjet 
i vandmøller i Vesteuropa (1953), og om den ældste teknik i Axel 
Steensberg: Bondehuse og vandmøller i Danmark gennem 2000 år (1952). 
Teknikken i det 19. århundrede er hovedemnet i T. Tobiassen Kragelund: 
Stampe- og benmøllen i Hjortkær og i H. Øllgaard: Fra Assenbæk og 
Skærbæk stampemøller, begge i »Fra Ribe amt 1954«. Møllersproget er 
der et kort kapitel om i Peter Skautrup: Det danske sprogs historie bd. 3. 
(1953); sproghistorien, med dette bind ført ned til omkring 1870, er 
ellers ikke hidtil kommet ind på industrisprog.

17. Til industriens personalhistorie er ydet et fint bidrag med Anders 
Vigen: Benny Dessau (1950). Hovedemnet er naturligvis Dessaus indsats 
i dansk bryggeriindustri, men dernæst redegøres også for hans indsats 
for dansk deltagelse i internationale udstillinger, og endelig behandles
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Dessau som erhvervspolitiker i ledelsen af Industrirådet. Om Dessau’s 
hjem fortælles i Einar Dessau: En industrimands hjem (Danske hjem 
ved århundredskiftet, 1. samling, 1947). På tilsvarende plan som bogen 
om Dessau ligger Anders Vigen: C. A. Olesen (1945), hvor person
skildringen for så vidt er faldet bedre ud. Til industrihistorien rum
mer bogen — som i ikke ringe udstrækning bygger på C. A. Olesens 
papirer — gode bidrag, ikke mindst på grund af dens indtrængen i 
ledelsens overvejelser under opbygningen af spritfabrikkerne. En god 
lille biografi er H. Stevenius-Nielsen: Leopold Damm (særtryk af Super
fossen 1949), særlig er dens fremkomst påskønnelsesværdig, fordi denne 
betydelige industrimand, grundlæggeren af Dansk svovlsyre- og super- 
phosphat fabrik, ikke er optaget i »Biografisk leksikon«. Gennem 
Knudåge Riisager: Et ingeniørhjem (Danske hjem ved århundredskiftet, 
4. samling, 1953) gives et indblik i vilkårene for en betroet medarbejder 
i F. L. Smidth. Tobaks-, sæbe- og klædeindustrien er omtalt i Jørgen 
Sivane: De Fredericia-Bruun’er (Vejle amts årbog 1951), et af denne 
fremtrædende slægts medlemmer er biograferet i Vagn Dybdahl: M. P. 
Bruun — politikeren bag gadenavnet (Seksten Århusrids tilegnede 
Svend Unmack Larsen 1953), hvor hans erhvervspolitiske synspunkter 
omtales. Klædefabrikationen i Jylland i 19. århundrede er ligeledes med 
i Josef Fischer og Michael Hartvig: Slægten Wulff fra Fredericia og 
Randers (1953), medens strømpefabrik og handskemanufaktur i Ålborg 
i årene omkring statsbankerotten skildres i Kjeld Galster: Agent Johan 
Georg Galster (Fra Himmerland og Kjær herred 1948). I Åge Bertelsen: 
Store danske personligheder (I-II, 1949) er korte biografier af brygger 
J. C. Jacobsen, C. F. Tietgen og G. A. Hagemann; meget lidt givende er 
Aage Heinberg: H. N. Andersen (1952), og Poul Anker Heegaard: Bidrag 
til familien Heegaards historie (1952) er ren slægtshistorie. En jævn 
og ligefrem biografi af Peder Nielsen, grundlæggeren af Pedershåb 
maskinfabrik i Brønderslev, er Kaj Christiansen: Fra drøm til mål 
(1954), som væsentligt holder sig til personskildringen. Et kort levneds
rids af grundlæggeren af Vejles bomuldsindustri foreligger med Poul 
Fløe Svenningsen: Konsul M. Windfeld-Hansen (1954).

18. Uden at industrien er gjort til genstand for samlede fremstillinger 
i de forskellige byhistorier, kan man dog finde enkelte oplysninger i dem. 
Det er navnlig meddelelser om virksomhedernes oprettelsesår og om 
indehaverne, man har medtaget, og det må undre, at industriens betyd
ning for byernes liv ikke optager mere plads i byhistorierne — det er, 
som om forfatterne standser lidt efter midten af det 19. århundrede, 
netop hvor der efter århundreders stilstand indtræder en ændring i 
bysamfundenes struktur. Den følgende tids »behandling« overlades til 
maskerede annoncebureau’er, der udgiver det ene topografiske værk 
efter det andet, ikke mindst har den her betragtede periode været rig på
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sådanne bøger. De fabrikeres gerne efter den recept, at man efter en 
historisk oversigt — i mange tilfælde udarbejdet af udmærkede for
fattere — går over til det, der er værkets kerne: omtaler af de enkelte 
virksomheders historie, for hovedpartens vedkommende vistnok leveret 
af det pågældende firma selv. Værdien af de industrihistoriske bidrag 
i et sådant værk er naturligvis i mange henseender tvivlsom, men i den 
retning at give data for de enkelte firmaer og oplysninger om arten af 
deres fabrikation bliver de alligevel nyttige for historikeren, og den, der 
beskæftiger sig med industrien under en større synsvinkel, kan nu og da 
have grund til at søge til disse bøger. Byhistorikeren kan også, når han 
skal behandle erhvervslivet efter 1850, og det bliver han efterhånden 
nødt til, have nytte af dem. I den følgende omtale af den topografiske 
litteratur er værker, betegnede som annonceværker, af den lige nævnte 
karakter, de enkelte omtales ikke nærmere, da de i det væsentlige er 
skåret over samme læst.

Hovedstadsområdet er behandlet i Svend Aakjær, Lebech og Norn: 
København før og nu (I-IV, 1947—49), som kun i ringe grad omtaler 
industrielle forhold. Professor Albert Olsen har i 1. bind skrevet en 
oversigt over den økonomiske udvikling, men den er ganske kort og 
lægger hovedvægten på handelen. Værket er imidlertid lagt an som 
billedværk, og i den retning tilfredsstiller det i udmærket grad industri
historiske hensyn med ikke få billeder af virksomheder og maskiner. 
Mindre nyt bringer Alfred Bindslev (red.): København. By og erhverv 
gennem 500 år (I-II, 1950), hvor Kjeld Winding giver et udmærket 
rids af industriens opståen og udvikling, medens stadsingeniør Olaf 
Forchhammer skriver alt for kort og uden historisk baggrund om 
industriens placering. I Poul Nørlund m.fl.: København 1888—1945 
(1948) er der adskilligt industrihistorisk stof med korte, men gode 
omtaler af udstillingen 1888, Philip Schous arbejde, det industrielle i 
byudviklingen, Alexander Foss, dieselmotoren, svovlsyrefabrikkerne, 
Sadolin & Holmblad, medicinalindustrien, tobaksindustrien, Hellesens 
enke og bryggeriindustrien. Eiler Ny strøm: Frederiksbergs historie (III, 
1953) er en strengt topografisk beskrivelse, hvori også kort omtales 
enkelte industrivirksomheder, bl. a. kattunfabrikken ved Wodrofgaard 
fra 1778. Af tilsvarende karakter er L. Gotfredsen: Gentofte (II, 1952, 
III, 1954), her er bl. a. kortere beskrivelser af Tuborg fabrikker og 
Mitchells strømpefabrik. Industrielle billeder — i øvrigt forbavsende få 
— finder man også i Mogens Lebech: Gamle københavnske billeder 
(1950), i Steffen Linvald, Ernst Mentze og Friis Møller: Danmarks 
hovedstad fra landsby til storby (1948) og i Flemming Madsen: 111 
billeder fra Lyngby-Tårbæk (1954).

Sjælland uden for hovedstaden er kun repræsenteret ved det lille 
annoncehæfte O. Petersen: Næstved. Historie-Næringsliv (1945). En 
klasse for sig er dog de hidtil udkomne amtsbind af den nye Trap:
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Danmark, hvor Frederiksborg, Holbæk og Sorø amter foreligger (1953 
og 1954), men industrien er kun ganske kort omtalt.

Lolland-Falster møder op med et omfangsrigt annonceværk K. Spilcker: 
Lolland-Faister, Fejø, Tunø, Askø og Bogø (I-II, 1946), som dog ikke 
engang står mål med de øvrige værker af samme karakter. I C. C. Haug- 
ner: Nakskov købstads historie (I-II, 1945) fortælles kort om Nakskov 
skibsværft, H. N. Andersen og 0. K. Endvidere behandles sukkerfabrikken 
og »indforskrivningen« af de polske arbejdere. Endelig omtales ganske 
kort en række mindre industrivirksomheder gennem de sidste hundrede 
år, hvorimod der ikke gøres noget forsøg på at belyse industriens betyd
ning for byens udvikling.

1 Emil Ruge og Ivar Madsen: Rønnebogen (1952) gives en række navne 
og data for industrivirksomheder. Tilløb — heller ikke mere — til lidt 
teknisk historie er der i et afsnit om keramikindustrien. Meget kort, men 
vistnok fordi byen har været uden industri, er det industrihistoriske 
islæt i P. L. Dam og H. K. Larsen: Åkirkeby 1346—1946 (1951), hvor 
kun omtales et dampbrænderi, oprettet efter 1850. Nogle industrihisto
riske oplysninger kan også hentes i Palle Wichmann Olsen: Hundrede år 
på en klippeø (1948), der meget fikst og underholdende gengiver klip fra 
bornholmske aviser.

Heller ikke Fyn er synderlig rigt repræsenteret. Noget er der i annonce
værkerne Rich. Madsen: Middelfart (1947) og Kjeld Spilcker: Langeland 
(1947). I en samlet beskrivelse af de fynske byer Olaf Wenstrup: Vore 
gamle købstæder (1947) har man på mærkelig måde formået at gå uden 
om både industri og andet af betydning for byerne.

Jylland er som helhed beskrevet topografisk i det smukke værk 
»Danmark før og nu« (hidtil udkommet tre bind om Jylland, 1952—54), 
hvor også industrien behandles dels som led i fællesoversigter over 
næringslivets historie, dels under de enkelte byer. Måske kunne man — - 
det gælder navnlig i flere af bybeskrivelserne — have ønsket noget mere 
om industriens udvikling, men som helhed er det godt. Derimod er der 
et mærkeligt misforhold i de ikke få annonceværker, som har søgt 
afsætning i Jylland. Medens man bringer en lang række af de sædvanlige 
rids af de enkelte virksomheder, så søger man ikke i de historiske ind
ledninger at give noget samlet indtryk af næringslivets udvikling. Man 
havde sikkert tjent lige så godt, om man på den måde havde ladet ind
ledning og øvrige tekst svare til hinanden. I Rich. Madsen: Vendsyssel og 
Han herred (1947) skriver Hakon Miclche utrolig snakkende om Peders- 
håb maskinfabrik i Brønderslev, som nok ellers kunne fortjene en or
dentlig omtale. »Viborg ami« (I-II, 1946) har som medarbejdere nogle 
udmærkede historiske forfattere, men er ellers også et annonceværk. 
Rich. Madsen: Himmerland i kikkerten (1946) er ligeledes et annonce
værk, og det samme gælder Axel Holm: Ålborg amt (1946).

På et ganske andet plan ligger Povl v. Spreckelsen: Randers købstads
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historie (I-II, 1952). I andet bind bringes et afsnit om erhvervsudvik
lingen i byen i nyere tid og for tiden efter 1906 en oversigt over industri
virksomheder med antal beskæftigede, ligeledes sammenknyttes de 
erhvervsøkonomiske forhold med den trafikale udvikling. I Niels P. 
Bjerregård: Af Skives historie (1947) afvikles industrien på nogle få 
linier, og med »Struers historie« (1947), Børge Winberg m.fl.: Lemvig 
som købstad gennem 400 år (1945) og samme: Grenå og omegn gennem 
500 år (1945) er vi atter inde i annonceværkernes sfære. Carl Svenstrup: 
Grenå i fortid og nutid. Grenå bys historie fra 1800 til nutiden (1945) er 
et fyldigt lokalhistorisk arbejde med kortfattede oplysninger om damp
væveriet og andelsslagteriet, ligesom der også fortælles om de lokale 
møller. Af gode grunde er der kun lidt industrihistorie i Povl Rasmussen 
og Gustav Albeck: Ebeltoft købstads historie (1951), dog bringer den data 
for en række mindre virksomheder. I den endnu ikke afsluttede C. Lind- 
berg Nielsen: Ringkøbing købstads historie (1946—48) fortælles kort om 
den industri, navnlig tobaksindustri, som man søgte at skabe i slut
ningen af det 18. århundrede.

I »Katalog over billeder fra det gamle Århus« (I-II, 1953) er der 
henvisninger til billeder dels af industrivirksomheder, dels af personer 
med tilknytning til den lokale industri. Annonceværker af den før 
nævnte type er »Århus. Jyllands hovedstad« (I-II, 1945—46), »Horsens. 
Historie. Natur. Erhvervsliv« (1947), heri dog en ret god samlende 
oversigt over de største virksomheders historie, og Børge Winberg: Gen
nem Varde til eventyrets land (1945). Det samme gælder Rich. Madsen: 
Vejle, den charmerende by (1947) og »Fredericia. Mindernes by« (1948), 
den sidste ligger endda under det sædvanlige niveau. I Erik Lund: 
Fredericia 1650—1950 (1950) er stoffet særdeles fortrinlig behandlet, den 
er dog i det væsentligste kun en oversigt. Enkelte virksomheder nævnes, 
men omtalt bliver kun deres bygninger og disses placering i bybilledet. I 
Peder Nielsen: Silkeborg i billeder gennem 100 år (1946), er der medtaget 
flere gamle industribilleder.

Sønderjylland er kun sparsomt med i denne gruppe. »Ribe samt Skær
bæk, Rødding og Gram« er et annonceværk, og meget industrihistorie 
er der ikke i Hans Vald. Gregersen: Bidrag til Åbenrås økonomiske histo
rie indtil 1730 (Sønderjyske årbøger 1949), her omtales dog teglværks
industrien ved fjorden. Teglværksindustri, kanonstøberi og ølbrygning 
nævnes også i »Flensborg bys historie« (I, 1953), der når frem til 1720. 
Andet bind kan ventes udsendt i 1955 og vil rumme adskillig mere indu
strihistorie, selv om erhvervslivet i det hele taget måske ikke har fået 
den plads i byhistorien, der svarer til byens karakter; det skønt værket 
i den henseende har mere end de fleste byhistorier.

19. Blandt hjælpemidlerne for det historiske arbejde med industrien 
kan — foruden naturligvis Statistisk departements publikationer —
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nævnes opslagsværker, kildeudgaver og årsberetninger. De velkendte 
stater har selvfølgelig også ladet høre fra sig i årene efter krigen, deres 
nytte »i en snæver vending« og som udgangspunkt kan ikke underkendes, 
men deres almene værdi er stort set tvivlsom. Med pompøs titel foreligger 
P. Tolderlund-Hansen: Sønderjysk håndværker- og industrileksikon 1920 
-50 (1950), et ualmindeligt ligegyldigt arbejde; stort bedre er ikke 

»Mænd og deres virke« (1952—53), omfattende erhvervsvirksomheder 
fra hele landet. Noget bedre er Alfred Bindslev: Danmark i genopbyg
ningens legn (1951), men på dette område tiltrænges i høj grad en sane
ring. Veltjent og meget sober er Krak: Danmarks ældste forretninger 
(1950), hvis fjerde udgave medtager virksomheder grundlagt før 1912; 
det ville være meget værdifuldt, om man i de kommende udgaver optog 
litteraturhenvisninger til de firmaer, hvorom der er skrevet noget, og 
nogen økonomisk afgørende belastning ville det næppe betyde. Et ud
gangspunkt for videre undersøgelser er Vagn Dybdahl og Finn H. Laurid
sen: Personregister over Arbejdsgiveren 1900—52 (1954). Et hjælpe
middel foreligger også med Johan Hvidtfeldt: Håndbog for danske lokal
historikere (1952), hvor der dog i flere retninger kunne have været ofret 
mere på de industrihistoriske artikler, særlig når der sammenlignes med 
landbrug og ikke mindst fiskeri.

Egentlige kildepublikationer foreligger ikke. Opmærksomheden skal 
dog henledes på Kancelliets brevbøger (1640—41, udsendt 1951), som 
indeholder omtaler af den ældste industri, og på Fonden ad usus publicos 
(III, 1827—42, udsendt 1947 ved Henny Glarbo), der bringer adskilligt 
til belysning af industrielle forhold. Med Frits Jacobsen: Den økonomiske 
tilstand i Sorø amts købstæder 1735 (Årbog for Sorø amt 1945) erindres 
man om amtmændenes indberetninger om erhvervsforholdene. Om indu
striarkiver afleverede til Erhvervsarkivet berettes årligt i Erhvervs
historisk årbog.

Mange virksomheder udgiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 
ret fyldige årsberetninger, men det vil kræve en uforholdsmæssig plads 
at komme ind på disse beretninger i denne oversigt. Fremhæves må imid
lertid den fortræffelig tilrettelagte »Dansk industriberetning«, der årligt 
udgives af Industrirådet, og hvis ældre årganges eksistens — tilbage til 
1906 — for en stor del og til megen skade er forblevet upåagtet af de 
fleste forfattere af jubilæumsskrifter. Det samme gælder for »Greens 
danske fonds og aktier«s vedkommende, der går tilbage til 1883. Af 
nytte for arbejdet er også beretningerne fra Priskontrolrådet og fra 
Arbejds- og fabriktilsynet.

20. Industrihistorien kan for de seneste år møde op med en meget 
stor produktion. Hovedparten af denne er imidlertid, som det vil fremgå 
af oversigten, skabt af forfattere, der ikke er historikere, i mange tilfælde 
heller ikke skribenter. Det mærkes på resultaterne, oftest giver bøgerne
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kun de ydre rammer for virksomhedens, organisationens eller branchens 
historie ledsaget af ledernes biografier. Væsentlige spørgsmål — f. eks. 
produktionens art og omfang, kapitalforhold, teknik, salgsorganisation — 
lades ubesvarede, modsat hvad der er tilfældet i andre lande. Skylden 
må søges både hos industrien og historikerne. Når det gælder et stykke 
malerarbejde i kontorerne, henvender man sig ikke til en betroet mand 
i administrationen, som kan lide at male; men når det gælder en skildring 
af firmaets historie, da lader man rask væk en mand komme til, der 
dyrker lidt historie som hobby, eller som på ganske andre felter har vist 
nogen skriveevne — dette på samme tid som man allierer sig med den 
bedste fagkundskab på bogtrykkets område. På historikerne må lægges 
den skyld, at de ikke viser, hvad de formår. Skriver de først — også egns
historikerne på deres sted — nogle industrihistoriske arbejder, som ikke 
blot fagligt er tilfredsstillende, men tillige i kraft af oplæg og stil kan 
fængsle en videre kreds af læsere, da vil industrilederne sikkert også få 
blikket op for, at deres fag har en historie, der ikke alene har et viden
skabeligt krav på at blive skrevet, men også en betydelig almen interesse.

Det vil undertiden være hensigtsmæssigt at sammenholde ovenstående med 
Vagn Dybdahls oversigt over den handelshistoriske litteratur i Fortid og 
Nutid bd. 18. El-, gas-, og vandværker er ikke medtaget. For årene efter 1949, 
det sidste år, hvor Dansk bogfortegnelses femårsbind foreligger, er oversigten 
ikke så fyldig som for de foregående år. Årsudgaven af bogfortegnelsen er for 
jubilæumsskrifternes vedkommende ikke nær fuldstændig; det var meget øn
skeligt, om udgivere af jubilæumsskrifter straks sendte et eksemplar til bog
fortegnelsen. I øvrigt synes pligtafleveringen også i nogen grad at svigte med 
hensyn til disse publikationer — om ikke andre burde de virksomheder, der 
ofrer store beløb på udgivelsen af jubilæumsskrifter, drage omsorg for, at 
skriftet bevares for eftertiden ved aflevering til de offentlige samlinger.



Vore videnskabelige institutioners arbejde
Nationalmuseets 1. afdeling 1953.

Større løbende arbejder. Fredningsberejsningen. Berejst er: af Ålborg 
amt: Aars, Gislum, Hornum og Slet herreder, resten af Helium herred og 
Volsted sogn af Fleskum herred; af Viborg amt de resterende 5 sogne af 
Rinds herred; af Maribo amt: Lollands Nørre og Sønder og Fuglse her
reder; af Odense amt: Odense, Aasum, Bjerge, Lunde og Skam herreder.

Restaurering af de af tyskerne beskadigede oldtidsmindesmærker. 
Resten af Ringkøbing og Ribe amter.

Bebyggelseshistorisk undersøgelse af Nordvestsjælland. Berejst er 13 
sogne i Arts, Skippinge, Ods, Slagelse, Alsted og Ringsted herreder.

Aamoseundersøgelserne. Fortsat undersøgelse af boplads fra begyn
delsen af yngre stenalder.

Andre markundersøgelser. Stenalder: jættestuetidsboplads ved Nagelsti 
(Therkel Mathiassen). Fannerup, stenalders køkkenmødding (P. Kjæ- 
rum). Brejning, jættestue (C. L.Vebæk). Rispebjerg, stenalderboplads 
(P. Kj ær um).

Bronzealder: Mandhøj, yngre bronzealders og ældre jernalders grav
plads (O. Klindt-Jensen).

Jernalder: gravplads fra førromersk jernalder ved Aarre (C. J. Becker; 
gravningen financieret af Videnskabsfondet). Gamleborg i Almindingen, 
lortsLvttelse (O. Klindt-Jensen). Gravplads ved Draaby (H. Norling- 
Christensen). Broskov, jernalders vejanlæg (G. Kunwald; delvis betalt 
af Videnskabsfondet). Vogn, jernalders gravplads (Ole Klindt-Jensen). 
Lejre, skibssætning (Harald Andersen).

Vigtigere nyerhvervelser. Elsdyrlioved af rav fra Egemark. Ertebølle- 
sager fra vestsiden af Horns herred. En del stenalderskår fra St. Valby. 
Hjerpsted, gravfund fra ældre bronzealder med sværd og 2 guldspiralringc. 
Betydeligt votivfund fra begyndelse af yngre bronzealder fra Borbjerg.

Konserveringsarbejde. Hovedet af Tollundmanden, Silkeborg Museum.

Nationalmuseets 2. afdeling i finansåret 1953—5h.
Museumsinspektør C. G. Schultz har fortsat de omfattende udgravninger 

af vikingeborgen Fyrkat ved Hobro. Dr. Vilhelm la Cour har afsluttet 
udgravningerne af Næsholm og fortsat undersøgelserne af Borren, begge 
i Odsherred. Museumsinspektør Tage E. Christiansen har i Egebæksvang 
ved Snekkersten udgravet en renæssancebygning med adskillige enkelt
fund, ligesom han i Farum Lillevang har afdækket et middelalderligt 
pottemagerværksted, der har givet et overvældende materiale af potteskår. 
Under inspektør Christiansens ledelse er endvidere udgravningerne af 
bispegården i Kirkebø på Færøerne fortsat. Dr. Otto Norn har i sam
arbejde med museet på Sønderborg slot afsluttet udgravningen og fri
lægningen af herreborgen Østerholm på Als. Udgravningerne af den mid
delalderlige borg Ulvholm ved Hobro er ved museumsinspektør Hans
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Stiesdal så godt som afsluttet. I samarbejde med herregårdsundersøgel
serne er der på Østrupgård foretaget arkæologiske undersøgelser under 
det middelalderlige stenhus, og ved restaurering i Snoldelev kirke og 
St. Jørgensbjerg kirke i Roskilde har henholdsvis arkitekt Elna Møller 
og magister Olaf Olsen foretaget undersøgelser i gulvlagene og konsta
teret ældre anlæg under de nuværende kirker. Det samme er sket i Brørup 
kirke i samarbejde med pastor Høgsbro Østergaard.

Istandsættelse af kalkmalerier ved konservator E. Lind er udført bl. a. 
i Udbyneder og Estruplund kirker. Konservator N. J. Termansen og de 
under afdelingen virkende kirkcmalerc har fortsat været beskæftiget 
med istandsættelse af kirkeinventaret.

Fredningsarbejde af middelalderlige mindesmærker er udført i Søn
derborg amt og forskellige andre steder i landet.

I forbindelse med udgivelsen af »Danmarks Kirker« er der foretaget 
kirkeundersøgelser i Maribo, Haderslev og Tønder amter samt på Born
holm.
Nationalmuseets 3. afdeling. Dansk Folkemuseum.

På grund af den meget fyldige beretning i foregående hefte, der rede
gør for 3. afdelings virksomhed til slutningen af 1953, skal her blot til
føjes enkelte supplerende bemærkninger.

Foruden de i foregående hefte nævnte udstillinger arrangeredes i til
knytning til Skandinavisk Museumsforbunds møde i Odense og Køben
havn i juni måned en lille, instruktiv udstilling over konserveringsme
toder og konserveringsteknik, anskueliggjort med genstande på forskellige 
stadier af konservering samt med fotografier, farvekalker o. s. v. Ud
stillingen vakte megen opmærksomhed og besøgtes flittigt af såvel møde
deltagerne som af kolleger fra museerne i København og i provinsen.

En længe ønsket revision af den saglige registrant, der anvendes ved 
ordningen af afdelingens arkiver og magasiner, har fundet sted i årets 
løb. Denne reviderede registrant foreligger nu trykt.

Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 19o3.
Der er i året indkommet 42 fund med ialt 8930 mønter. — Særlig 

interessante ved findestedet var 10 mønter, fundet spredtliggende ved de 
af museumsinspektør Peter Riismøller, Ålborg Museum, foretagne under
søgelser af vikingetidsbygden Lindholm høje i Nørre Sundby landsogn; 
de 7 var danske fra Hardeknud til Knud den Hellige, de øvrige 3 var 
engelske fra Knud den Store og Vilhelm Erobreren. — Ved gravning på 
gårdspladsen til ejendommen Store Kirkestræde 7, Assens, fandtes to 
lerpotter med 5672 og 2910 mønter fra Erik Menved og Christopher II, 
nedgemt i 1320’erne. I samme ejendom blev også 1855 fundet en lerpotte 
med 8378 mønter fra samme tid (se Fritze Lindahl i Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1954).

Der har fra 11.—28. juni været afholdt en udstilling af nordisk me- 
daillekunst efter 1914.

løvrigt henvises til samlingens sædvanlige årsberetning, der udkommer 
i Nordisk numismatisk Årsskrift.

Frilandsmuseet, Nationalmuseets 7. afdeling, 195k.
Pottemagerhuset fra Sorring er genopført på museet og åbnet den 

1. juli. Det rummer ovn- og værkstedsrum, men ikke beboelse. Museet 
har herved sikret sig et mindesma'rke over det gamle håndværk, potte-
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mageriet, som har været drevet i stort omfang som bierhverv i landsbyen 
Sorring i Dallerup sogn og omkringliggende landsbyer. Efter pottemager- 
husets åbning arbejdede en pottemager en tid i huset, og det er museets 
hensigt såvidt muligt at lade værkstedet arbejde i sommersæsonen.

Genrejsningen af gården fra La^sø er påbegyndt, og man håber at få 
den under tag inden vinteren. Taget vil blive et svært tangtag af den 
gamle læsøtype, og man står over for en ret vanskelig opgave at rekon
struere et sådant, idet der knapt nok mere på Læsø findes folk, der er 
fortrolige med fremgangsmåden.

På værkstedet arbejdes med istandsættelse og konservering af mate
rialerne til det vinkelformede lollandske husmandshus fra Dannemare, 
som det er tanken at opføre i 1955—56.

Museet har fra gammel tid ejet en del bulhusudlænger fra Nordøst- 
slesvig, og som stuehus dertil har man erhvervet et grundmuret stuehus 
fra Barsø, ændret til dets nuv. form 1766. Huset har bevaret værdifulde 
interiører, bl. a. med brogetmalede paneler og alkovevægge. Nedbryd
ningen og hjemtransporten af denne bygning finder sted i eftersommeren.

På Fuglevad vindmølle på museet er der foretaget en gennemgribende 
restaurering.

Museets undersøgelser har især været rettet imod at finde en passende 
repræsentant for et østjysk husmandsbrug samt en østjysk præstegård.

De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg.
Siden sidste beretning fra Rosenborg i »Fortid og Nutid« (1952) har 

samlingen modtaget enkelte nyerhvervelser, hvoriblandt skal nævnes den 
fyldepen, hvormed Kongen 5. juni 1953 underskrev den nye grundlov 
(Rosenborg besidder i forvejen pennene fra 1849, 1866 og 1915), samt en 
fajancebuste af Frederik V og et emailleportræt af Frederik lll’s datter 
Ulrikke Eleonora i samtidig sølvfiligranramme. De to sidste er gaver fra 
Ny Carlsbergfondet.

Den omtalte grundlovsfyldepen er foreløbig udstillet i en særmontre, 
hvori alle Rosenborgs skriveredskaber midlertidigt er samlede ( på tværs 
af samlingens normale kronologiske opstilling) for at vise udviklingen 
på dette enkelte område, så vidt den nu kan belyses her. Andre sær
udstillinger i perioden har været »Kongeligt Guld« (påsken 1953) og en 
udstilling af billeder og udstyr fra de enevældige kongers salving 1670— 
1840 (påsken 1954). Denne sidste udstilling afholdtes i forbindelse med, 
at samlingen i april 1954 kunne tage en delvis nykonstrueret og stærkere 
sikret montre i brug til kronregalierne, hvis opstilling samtidig ændredes. 
En plan om en gennemgribende ændring af regalieudstillingen i forbin
delse med en inddragelse af nogle smukke kælderrum i Rosenborgs udstil
lingslokaler var forinden strandet bl. a. på økonomiske betænkeligheder.

Foruden de i forrige beretning omtalte og stadig fortsatte tekstilkon
serveringsarbejder i slottets eget konserveringsatelier (der desuden har 
foretaget konservering af ældre tekstiler fra enkelte andre museer, herre
gårde og privatsamlere) har Rosenborgsaml ingen ladet udføre en del 
istandsættelser af betydningsfulde møbler på Nationalmuseets (3. afd.s) 
konserveringsanstalt.

1954 udsendtes en revideret nyudgave af Rosenborgs lille håndkatalog. 
Gennem det meste af perioden har der været arbejdet på en stor publi
kation om Rosenborgs rige samling af gamle våben; bogen vil udkomme 
i begyndelsen af 1955.
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Tøjhusnmseet, september 1953—september 195b.
Almindeligt museumsarbejde: Ved alle afdelinger er arbejdet med be

skrivelse og bearbejdelse af museumsgenstandene fortsat. Museets be
holdninger af håndskydevåben og blanke våben er nyordnede. Katalo
gisering af uniformer er fortsat og hærens gallauniformer er tegnet. De 
fra Danmarks tekniske Museum deponerede marineaeroplaner er op
hængt under hvælvingerne i kanonhallen. En lille særudstilling i an
ledning af Tøjhusets 350-års historie har været vist i sommeren 1954. 
En bearbejdelse og katalogisering af museets telefon- og telegraf materiel 
er påbegyndt.

Nyerhvervelser: Ca. 45 håndskydevåben, deraf halvdelen nyere mili
tære skydevåben. Særlig interessant er en granatbøsse med C V’s navnetal 
og signaturen »Coppenhagens Arsenal 1686«.

Ca. 100 blankvåben, fortrinsvis europæiske fra 17- og 1800-tallet. 
Fremhæves kan nogle franske kårder fra revolutionstiden samt et irsk 
sværd for den fornemme St. Patrick-orden. 1 par 1 punds støbejerns- 
falkonetter ca. 1800, forskellige kanon- og aeroplanmodeller, granater, 
1 kaliberstok lavet af Peter Jens Grou i Frederiksort 1674 og 1 enkelt
kikkert, der har tilhørt oberst Frederik Læssøe, samt deponeret fra 
Danmarks tekniske Museum marinens 4 ældste eksisterende aeroplaner. 
En samling engelske og amerikanske uniformer og uniformsmærker båret 
af korporal P. N. Qvistgaard. En samling russiske og hollandske ordener 
og mindetegn. En træfigur af dansk grenader fra Chr. 7’s tid.

Videnskabeligt arbejde: Museumsinspektør, dr. phil. A. Hoff har fortsat 
sine studier over danske 17- og 1800-tals bøssemagere, og forberedt en 
publikation af skotske skydevåben i Norden. Em d videre gennemgået kong 
Christian IX’s skydevåben på Amalienborg.

Museumsinspektør, mag. art. A. Bruhn Hoffmeyer har fuldført og ved 
Københavns universitet fået antaget sin doktordisputats om middel
alderens tveæggede sværd. Under udarbejdelse er et værk over harnisk- 
magervirksomheden i Danmark, samt studier over Lebushjelmen og 
middelalderens hjelmtyper i det hele taget.

Museumsinspektør, cand. mag. Egon Eriksen har fortsat sine studier 
over våbenfabrikationen på Frederiksværk og over det middelalderlige 
artilleris historie.

Museumsinspektør, dr. phil. M. Ellehaugc har fortsat sine studier over 
dansk uniformshistorie.

Museumsinspektør, cand. mag. F. Askgaard har afsluttet sine studier 
over bøssemager N. S. Jessen og fortsat undersøgelser over andre 1800- 
tals bøssemagere. Har fortsat indsamling og bearbejdelse af materiale til 
de danske militærvåbens historie.

Konservering: Det almindelige konserveringsarbejde er fortsat ved alle 
afdelingerne. Endvidere er konserveret indsendte våben fra provinsmu
seer og fra enkelte kirker. På fanekonserveringsatelieret er foruden mu
seets egne faner bl. a. behandlet general Neubergs begravelsesfaner fra 
Nørre Broby kirke og 2 af Carlsbcrgbryggeriernes faner.

Konsulentvirksomhed: Foruden at bedømme indleverede genstande har 
museet givet vejledning i heraldiske spørgsmål samt givet vejledning af 
forskellig art ved optagelser af films og opførelser af teaterstykker samt 
ved anden kunstnerisk virksomhed.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1953—5b.
Af vigtigere nyanskaffelser skal nævnes en himmelglobus udført 1636
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af den italienske kartograf Matteo Greuter (1564—1638), der bygger på 
Tyge Brakes og dennes elev den bekendte hollandske korttegner Willem 
Blaeus arbejder. Af denne globus, der er skænket museet af dets venne- 
selskab, findes enkelte eksemplarer i Italien, men derudover er museets 
nyerhvervede eksemplar det eneste i Europa. Venneselskabet har ligeledes 
skænket museet en model af fyrskibet »Trindelen«, Danmarks første 
fyrskib, udlagt på Læsø Trindel i 1829. Modellen er fremstillet af mo
dellerer Erik Werge efter originaltegningerne i Rigsarkivet. Andre gaver 
er modeller af J. Lauritzens skoleskib »Lilla Dan«, bugserskibet »Ymer«, 
det første helsvejste skib, som er bygget i Danmark, Ø.K/s motorskib 
»Amerika« og A. P. Møllers »Chastine Mærsk«. Navnlig den sidstnævnte 
model er et særdeles fortrinligt arbejde. Som testamentariske gaver er 
fra direktør Hans Tobiesen modtaget tre tegninger af Eckersberg, fra frk. 
Valgerda de Coninck et maleri af Vilh. Arnesen: Slaget ved Helgoland 
9. maj 1864 og fra skuespiller August Liebmann bl. a. en pastel af Horne- 
mann med portræt af toldkæmmererer, etatsråd Fr. Vilh. Berg. Vor Frue 
Kloster i Helsingør har deponeret en samling middelalderlige teglsten med 
indridsede billeder af skibstyper fra 1400-tallet. Museets bibliotek er i 
årets løb vokset med 325 bind, der er katalogiseret 2179 museumsgen
stande og indgået 1140 numre i fotosamlingen. Stikordskartoteket med 
fortegnelse over museets genstande omfatter ca. 55.000 kartotekskort. 
Udskrift af historisk kildemateriale fra Rigsarkivet er fortsat, og karto
teket, det såkaldte Søhistoriske kildeindeks, omfatter nu ca. 85.000 kort.

Af stor værdi for museets arbejde er ansættelsen af en fast konservator 
og modelbygger, der på museets værksted udfører forefaldende konser
veringsarbejder, og desuden i årets løb har færdiggjort en model af told- 
krydsjagt nr. XXVII. Besøgstallet har været 75.042, heraf 18.597 gratis.

Af publikationer er udsendt museets (og dets venneselskabs) årbog 
1953 samt Søhistoriske Skrifter nr. 5 skibslægen J. P. Cortemunde: Dag
bog fra en Ostindiefart 1672—75, en på tysk affattet dagbog, der findes 
i Kgl. Bibi. (Ny kgl. Samling 388, 4°); den er oversat og kommenteret 
af museumsinspektør Henning Henningsen.

Forhistorisk Museum, Århus, 195h.
Museets medarbejdere har foruden en lang række mindre undersøgelser 

over hele Jylland foretaget større udgravninger: 1) Illerup ådal, de store 
våbenofferlund fra jernalderen, i juni—september, ved museumsinspektør 
Harald Andersen. 2) Lejre på Sjælland, anlæg og grave fra yngre jern
alder, i oktober, ved museumsinspektør Harald Andersen. 3) Tustrup på 
Norddjursland, megalitbygd med jættestue, dysser og et dødehus med 
lerkar fra ældre jættestuekultur, i juli—september, ved museumsinspek
tør Poul Kjærum. 4) Aldrupgårde i Houlbjerg herred, en stenalders en
keltgravshøj over ardspor fra stenalderen, ved museumsinspektør Poul 
Kjærum. 5) Herskind i Framlev herred, grave fra romersk jernalder, ved 
museumsassistent Jytte Laursen. Desuden har museet udsendt en ekspe
dition til Bahrain i den persiske havbugt, »Dansk Arkæologisk Bahrain- 
Ekspedition« under ledelse af professor, dr. P. V. Glob og med deltagelse 
af museumsassistent T. G. Bibby, M. A. og mag. art. Kristian Jeppesen, 
M. A. A., og dér foretaget undersøgelser af bronze- og jernalders gravhøje, 
bopladser fra palæolitisk og neolitisk tid, templer fra bronze- og jernalder, 
samt fundet og påbegyndt udgravningen af øens oldtidshovedstad.
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Købstadsmuseet »Den gamle By«, Århus, kalenderåret 1953.
Genrejsningen af huset Storegade 2, Aabenraa, er blevet fuldendt. 

Bygningen blev åbnet for museets besøgende 5. septbr. og indeholder i 
den ene halvdel sønderjyske sager, mens der i den anden er indrettet et 
gammelt postkontor, udstyret i samarbejde med postvæsenet og Dansk 
Post- og Telegraf museum.

Som depositum fra Århus Museum er modtaget samlingens danske og 
udenlandske mønter med undtagelse af de klassiske og asiatiske.

Af særudstillinger, som museet har åbnet enten alene eller i samarbejde 
med andre, kan følgende nævnes. Jan. i rådhushallen: Lokalhistoriske 
billeder i privateje. Jan. i Borgmestergården: Et middagsbord fra 1790. 
Juni—juli i Møllesalen i »Den gamle By«: 01 gennem 3000 år. Nov. i 
rådhuset: Gamle danske ure. Nov. i huset fra Aabenraa: Danske og frem
mede julemærker.

Friluftsscenen i »Den gamle By« har spillet Ludvig Holberg: Den 
Vægelsindede.

En fyldig beretning om museets arbejde og nyerhvervelser er givet i 
dets årbog for 1953, s. 5—15.

Odense Bys Museer i finansåret 1953—5b.
Fyns Sliftsmuseum, forhistorisk afdeling: I Kongeskoven under We

delsborg er undersøgt en lav stenomsat højning med en centralgrav fra 
yngre bronzealder. På Bøgebjerg i Skellerup s. udgravedes 4 brandpletter 
fra førromersk jernalder. Ved Hygindtorp i Husby sogn er udgravet 3 
bopladsgruber og nogle markildsteder fra ældre romersk jernalder og 
sammesteds en urnegrav med spydspids, skjoldbukkel, ragekniv og en
ægget kniv fra ældre romersk jernalder. Fra samme periode en jordfæste
grav i Harndrup med 3 lerkar og jernkniv.

Efter anmodning af Nationalmuseets 1. afd. er fredningsberejsning 
udført og afsluttet for samtlige jordfaste oldtidsminder i Odense amt.

Omordning: Til hele den forhistoriske samling er der anskaffet nyt 
inventar og nyopstillingen af denne afdeling er afsluttet.

Møniestræde, kulturhistorisk museum: Undersøgelser af middelalderlig 
hustomt under stuehuset til Horne Præstegaard og af hustomt fra renæs
sancen under Uggerslevgård. - - Med tilskud fra Ny Carlsbergfondet er 
der på Tobiesen-auktionen erhvervet en sølvsukkerbøssc, Odense ca. 1710, 
endv. en sølvkaffekande, Odense, ca. 1807, et par sølvlysestager, barok, 
og et sølvfad, barok.

Landbygningsmuseel »Den fynske Landsby«: Med flytning for øje har 
man foretaget opmåling og nedbrydning af teglværk i Bladstrup; som 
gave har man modtaget et keglehus fra Erholm, 1836, og man har er
hvervet et bødkerværksted fra Turup.

H. C. Andersens Hus: Som gave fra Jean Hersholt er modtaget en kom
plet samling på ca. 500 bind af engelsk og amerikansk litteratur af og om 
H. C. Andersen. — Der er opsat støvtætte ruder foran interiørerne med 
H. G. Andersens møbler, anskaffet nyt inventar til salgsdiske i museets 
forhal, og et nabohus er erhvervet og omdannet til toiletbygning.

Odense Bys Museer har deltaget i forhandlinger med byrådets tekniske 
udvalg, som er resulteret i en dispositionsplan for omdannelse af kvar
teret omkring Møntestrædc til et museumskompleks, der skal omfatte 
både de forhistoriske og historiske samlinger. Endvidere har man del
taget i forhandlinger vedr. bevarelsen af Carl Nielsens barndomshjem i 
Nr. Lyn del se.
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Museerne medvirkede ved tilrettelægningen af Skandinavisk Museums
forbunds møde i Odense 11.—13. juni, ligesom man har ledet National
museets efterårsture på Fyn 19.—23. okt., og fire af Nationalmuseets 
onsdagsaftener har været overflyttet til Odense.

Det samlede besøgstal i finansåret 1953—54 var 183.171.

Det kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, finansåret 1953—5b.
Nyerhvervelser: Breve m. m. vedr. grosserer M. A. Kierkegaard og hans 

familie. Redaktionsmaterialet til Weilbachs kunstnerleksikon, 1947—52. 
Gave fra redaktionen. Fotokopi af Sjællandske krønike, ms. K. 3 i Kung- 
liga Biblioteket, Stockholm. Kvitteringsbog for kontributioner til Bogense 
skole m. m. 1676—1715 fra baron Rudolph Abraham v. Puttbusch, Kiø- 
rup. Stambog for Theodorus Thorlacius, Næstved, København, Island 
1799 ff. Mikrofilm af 2 håndskrifter i Riksarkivct, Stockholm: B 29 (Skå- 
nebrevfortegnelsen) og E 102 a (bl.a. Skånebrevfortegnelsen). Stambog 
for Johannes Henricus Blumenthal 1677. 13 blade af stambog for Niels 
Sass 1629—39. Calculationsbog for Køng væveri 1786. Gave fra apoteker 
P. F. Sandberg, Århus. Frederik Seidelins dagbog fra korvetten »Gala- 
thea«s togt til Middelhavet i 1839. Gave fra overretssagfører Dragsted, 
Vejle. Museumsinspektør Chr. Axel Jensens efterladte papirer. Gave fra 
hans enke. Harald Nystrøm: Genealogiske og topografiske arbejder. Te
stamentarisk gave fra forfatteren. Materiale vedr. descendenter af justits
råd Jens Lange til Rødkilde og Flintholm (død 1790). Gave fra dr. Poul 
Lange.

Dansk Folkemindesamling 1953- -5 b.
Indsamlingsarbejdet er i år væsentlig foregået pr. korrespondance. 

Der er ialt indkommet ca. 2700 blade originaloptegnelser. Bogsamlingen 
er dels ved køb og dels ved bytteforbindelser og som gaver forøget med 
443 bind og 653 hæfter og særtryk, udklipsamlingen med ca. 3500 udklip 
og billedsamlingen med ca. 900 fotografier og postkort. Af særlige ny
erhvervelser kan nævnes, at Dansk Folkemindesamling takket være en 
bevilling på tillægsbevillingsloven har kunnet købe en samling spille
mandsbøger, i 10 bind, af den vendsysselske spillemand J. P. Dam i 
Stenum. Samt at samlingen som led i samarbejdet med »Svenskt vise- 
arkiv« i Stockholm, der har fotokopieret de håndskrevne danske visc- 
kataloger, til gengæld har fået maskinskrevne kopier af fil. lic. Ulf Olrogs 
svenske bibliografi over folkets viser og katalog over svenske visehånd
skrifter, såvel som kopi af et melodi- og tekstregister til Catharinus El
lings optegnelser af norsk folkemusik. Tidligere er modtaget en kopi af 
Olrogs katalog over svenske skillingsviser.

Fil. lic. L. Bødker har som medarbejder ved det planlagte folkloristiske 
terminologileksikon foretaget flere rejser til Sverige og Norge og deltaget 
i den internationale kongres i Namur i sept. 1953. Inger M. Boberg deltog 
som British Council’s gæst i en folkloristisk keltologkongres på Hebri- 
derne i okt. 1953. Begge deltog desuden sammen med arkivar Ellekilde i et 
nordisk møde på Københavns universitet i febr. 1954, hvor prof. Hamme- 
rich forelagde en plan om oprettelse af et nordisk folkedigtningsinstitut 
i København som led i den nordiske kulturkommissions arbejde.

Foreningen »Danmarks Folkeminder« udsendte i febr. 1954 en under
søgelse om »Bådeoptog« ved fastelavn af museumsinsp. H. Henningsen,
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Kronborg, og et foredrag om »H. C. Andersens eventyrstil«, holdt på det 
11. nordiske folkelivs- og folkeinindeforskermøde ’ Odense 1952, som 
medlemslevering for 1953. I novb. 1954 kom leveringen for 1954: H. P. 
Hansen: »Bondens brød« samt en redegørelse for det nævnte møde. 
Bødker udsendte i maj 1953 sidste del af sin udgave af Chr. Nielsens 
»De Gamle Vijses Exempler oc Hoffsprock«, noter, bibliografi og registre.

Stednavneudvalget, 1. september 1953—31. august 1954.
Publikationer. Danmarks stednavne nr. 11, Maribo amts stednavne, 

er under trykning og en del af manuskriptet til Svendborg amts sted
navne og stednavne i Galten og Rougsø herreder (Randers amt) er til 
sætning. Desuden er arbejdet med Færøernes stednavne og retskrivnings- 
listerne for Aalborg og Aarhus—Skanderborg amter fortsat.

Optegnelsen af stednavne er fortsat i Odense amt, hvor mag. art. 
J. Kousgård Sørensen har optegnet Kølstrup, Munkebo og Agedrup sogne 
i Bjerge herred og Allerup og Fraugde sogne i Aasum herred, og cand. 
mag. Birte Hjorth Pedersen har optegnet Aasum og Seden sogne i Aasum 
herred. I Holbæk amt har cand. mag. Inger Dons optegnet Udbv sogn i 
Ars herred og cand. mag. Chr. Lisse Rørvig og N.-Asmindrup sogne i 
Ods herred samt Nykøbing. I Randers amt har prof. Kr. Hald optegnet 
sognene Gjerrild, Hemmed og Gammelsogn (Grenaa Landsogn) i Djurs 
Nørre herred og i Djurs Sønder herred sognene Albøge, Fuglslev og 
Lyngby. I Aarhus amt har prof. Kr. Hald i Sabro herred optegnet sognene 
Lyngaa, Vitten, Haldum, Hadsten, Folby og Lading. I Skanderborg amt 
har dr. Kr. Møller i Gern herred optegnet sognene Linaa, Voel, Dallerup, 
Laasby, Alling, Tulstrup og Silkeborg Landsogn, i Vrads herred Tem 
sogn og i Tyrsting herred Ryc sogn. I Ringkøbing amt har cand. mag. 
Inge Wohlcrt optegnet Hanning og Seding sogne i Bølling herred. På 
Færøerne har mag. art. N. Djurhuus optegnet Sande Syssel og suppleret 
sin tidligere optegnelse af Suderø Syssel. I tilslutning til tidligere opteg- 
tegnelser har cand. mag. Arne Nielsen og cand. mag. Grønlund Pedersen 
optegnet i henholdsvis Hjørring og Odense amter.

Udvalgets samling af indberetninger er forøget med en indberetning af 
gårdejer Søren Nielsen over Giver sogn i Aars herred og af pensioneret 
lærer Viggo Bay over Hørve—Vallekilde sogne i Ods herred.

Rigsarkivet, oktober 1953—september 1954.
I Rigsarkivets historiske museum har udstillingen som sædvanlig været 

åben for publikum hver søndag og onsdag kl. 14—16, og uden for disse 
tidspunkter har den været besøgt af et antal skoleklasser og foreninger, 
ofte i forbindelse med omvisninger, der foretoges af en af arkivets tjene- 
stemamd. Man har i år på initiativ af dr. H. Hjelholt efter fransk for
billede forsøgt et yderligere samarbejde med skolerne, idet Rigsarkivet 
har modtaget såvel et antal mellemskole- som gymnasieklasser. De første 
fik en række arkivalier fra tiden mellem reformationen og enevældens 
indførelse forevist og forklaret og skulle bagefter på skolerne skrive 
nogle stile derom. Det fremgik af disse, at eleverne gennemgående havde 
været meget interesseret i, hvad de havde set, om end det var ret for
skelligt, hvad der mest havde fanget deres opmærksomhed. En af dem 
udtrykte udbyttet af sit besøg således: »Når man ser disse breve fra 
gamle dage, er det ligesom man kommer til at tro mere på historien«. 
For gymnasieklasserne arrangeredes en specialudstilling til belysning af
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landboforhold og -reformer i det 18. århundrede, og der blev ligeledes af 
skolerne givet opgaver i tilknytning til besøget.

I årets løb har der tillige været arrangeret nogle særudstillinger for 
offentligheden, nemlig fra 1. november af minder om kinafarten og de 
danske kolonier i Indien, og derpå åbnedes 24. januar 1954 en minde
udstilling i anledning af 200-året for Ludvig Holbergs død 28. januar 1754. 
Denne udstilling, der var arrangeret af dr. Sigurd Jensen, var betydeligt 
større end de sædvanlige særudstillinger og tilstræbte at give et indtryk 
af Holberg som privatmand og embedsmand. Der var fremlagt omtrent 
et halvt hundrede arkivalier, hvoraf hovedparten var Holbergs egen
hændige breve og vota, hans selvangivelse fra 1743, beskrivelse af hans 
adelsvåben, testamenter m. v. Udstillingen havde et stort besøg.

Endelig stillede Rigsarkivet under den i august 1954 afholdte filolog
kongres hele sin museumssal til rådighed for en udstilling, der skulle 
belyse det klassiske studium i Danmark gennem århundrederne og navn
lig var koncentreret om Madvig. Hovedparten af det udstillede stammede 
fra Det kongelige Bibliotek, der arrangerede denne del af udstillingen, 
medens Rigsarkivet fremlagde en række aktstykker og breve, der skulle 
give et indtryk af Madvig som politiker. Også denne udstilling fik et ret 
stort besøg.

Rigsarkivet har som sædvanlig modtaget store afleveringer fra mini
sterierne. Heriblandt er der navnlig grund til at omtale, at udenrigs
ministeriet i januar 1954 har afleveret alle sine rækker af politiske de
pecher, altså indberetninger fra gesandterne, fra tiden 1860—1900. Rigs
arkivet havde forhen kun enkelte pakker. Blandt det afleverede er ind
beretninger fra alle stormagtshovedstæderne, og sammen med de i de 
foregående år erhvervede fotokopier af det tidligere tyske udenrigs
ministeriums arkivalier og med P. Vcdels tidl. afleverede arkiv har Rigs
arkivet således samlet det vigtigste materiale til studiet af Danmarks 
udenrigspolitik i det 19. århundredes sidste halvdel under sit tag.

Fra hofmarskallatet er modtaget dets sager fra kong Frederik VIIIs 
tid, og Kunstakademiet har afleveret en del sager fra det 19. århundrede.

Blandt de modtagne gaver fra institutioner, foreninger og private skal 
nævnes, at man fra Det konservative Folkeparti har modtaget en del 
papirer og breve tilhørende Christmas Møller og stammende fra den tid, 
da han var knyttet til partiets ledelse. De vil blive indordnet i Christmas 
Møllers privatarkiv, som Rigsarkivet tidligere har erhvervet.

Til den efterhånden store samling af arkivalier fra modstandsbevæ
gelsen er kommet fynsledelscns arkiv, og fra private er bl. a. indgået en 
efteraflevcring til højskoleforstander Ernst Triers arkiv og professor, 
dr. theol. Jens Nørregårds arkiv, ligesom professor, dr. phil. Aage Friis's 
efterladte historiske samlinger nu beror i Rigsarkivet.

Fra Det lutherske Verdensforbund og Nødhjælpen til Europas evange
liske Kirker er modtaget betydelige afleveringer, og Danmarks Realskole
forening har deponeret sine ældre arkivalier. Nogle af de her omtalte 
afleveringer er indtil videre utilgængelige.

Rigsarkivet arbejder for tiden på at skabe bedre muligheder for be
nyttelsen af det slesvig-holstenske landsarkiv på Gottorp, der er af så 
stor interesse for danske historikere, og hvorfra de fleste arkivalier kan 
indlånes til danske arkiver. En stor hjælp til benyttelsen af dets samlinger 
er det, at arkivets nuværende leder, dr. G. E. Hoffmann, i 1953 har udgivet 
en »Übersicht über die Bestände des Schleswig-Holsteinischen Landes
archiv in Schleswig« (Slesvig 1953), men denne vejledning er ret sum-
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marisk, og Rigsarkivet er nu gået et skridt videre, idet landsarkivar 
J. Hvidtfeldt på Gottorp har gennemset arkivets registraturer og udpeget 
dem af dem, der er af særlig interesse for dansk forskning. Disse bliver 
derefter mikrofotografere! og filmene sendt til Rigsarkivet, hvor det er 
hensigten, at kopier af dem skal stilles til publikums disposition. Man 
har allerede modtaget halvdelen af disse optagelser.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at Rigsarkivet har sluttet aftaler 
også med landsregeringen i Nordrhein-Westphalen og med direktøren 
for de bayerske statsarkiver om, at arkivalier til videnskabeligt brug vil 
kunne udlånes mellem Danmark og de pågældende lande.

Et af dr. E. Nystrøm i sin tid udarbejdet sagregister til Tyske kancellis 
forestillinger 1770—18i8 er nu blevet maskinskrevet og anbragt på læse
salen. Af andre afsluttede ordnings- og registreringsarbejder kan nævnes, 
at Vajsenhusdirektionens arkiv 1720—1870 er blevet ordnet og registreret, 
universitetskvæsturens kortsamling omlagt og registreret, arkivet fra 
regeringskommissionen for Slesvig af 8. april 1848 er registreret og ord
net, og det samme gælder dele af Rentekammerets arkiv, Hansborgarkivet 
og de dele af Gottorparkivet, som er forblevet her, samt de Bourkeske og 
grev Bent Holsteins privatarkiver.

November 1953 udkom i serien Fra Rigsarkivets Samlinger: »Danske 
adelsbreve fra tiden indtil 1660« ved dr. Erik Kroman. Der er her gengivet 
28 breve fra danske adelige, mænd som kvinder, og de er ledsaget af 
såvel en nøjagtig transskription som en gengivelse på moderne dansk. 
Desuden er i år udgivet en embedsetat over Rigsarkivets tjenestemænd 
1889—19o3, udarbejdet af dr. Harald Jørgensen.

Det fotografiske atelier har foruden bestillinger fra de besøgende på 
arkivet haft et stort antal ordrer fra udlandet. Således er en række arki
valier angående det tidligere danske Vestindien blevet fotograferet for 
amerikanske videnskabsmænd. I lighed med foregående år har adskillige 
skoler og sognebiblioteker modtaget mikrofilmskopier af arkivalier til 
belysning af sognets og egnens historie, isa^r folketællinger, matrikler 
og jordebøger. Rigsarkivet håber, at denne udvikling vil fortsætte til 
gavn for det lokalhistoriske studium landet over.

Landsarkivet for Sjælland m. m. i kalenderåret 19o3.
Antallet af besøgende på læsesalen var 4450, og der blev til brug for 

dem fremtaget 31840 bd., pkr. og læg arkivalier, heraf 23495 kirkebøger. 
For 1952 var de tilsvarende tal 5433, 37846 og 31320, og den for 1952 
konstaterede tilbagegang er altså fortsat, ovenikøbet i forstærket grad, 
til gavn for kirkebøgerne, som i årenes løb har været ude for et hårdt slid.

De i årets løb modtagne afleveringer omfattede 669 bd., 6112 pkr. 
100 læg. Deriblandt var en meget stor aflevering fra Sjællands Stiftamt, 
omfattende 4184 pkr. eksekutorboer fra tiden ca. 1904—34, med tilhø
rende bojournaler. Store afleveringer modtoges desuden fra Københavns 
Byret (961 pkr. kriminal- og politiretssager 1900—19), fra dommeren i 
Nakskov (330 bd. 276 pkr. justits-, politi-, ekstrarets-, foged-, auktions- 
og regnskabsprotokoller med bilag fra tiden før retsreformens ikraft
træden 1919, endvidere en fra den jødiske menighed i Nakskov stam
mende ministerialbog 1813—1909), fra Københavns stifts bispekontor 
(41 bd. 141 pkr.), Sjællands stiftsøvrighed og stiftskasserer (53 bd. 23 
pkr.), amtslægen i Sorø (jordemoderprotokoller 1903—48, vaccinations
protokoller 1878—1940, 74 bd.) og kredslægen i Københavns amts søndre 
lægekreds (jordemoderprotokoller 1927—47 m. m., 81 bd. 32 pkr.). Fra
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Mødrehjælpen i København modtoges ca. 300 pkr. journalsager (adop
tions- og faderskabssager m. ni. 1908—44); de er naturligvis ikke til
gængelige for offentligheden. Af mindre afleveringer kan nævnes en sam
ling fra Rigsarkivet modtagne arkivalier henhørende til Løvenborg gods
arkiv (1773—1893), en fra Nationalmuseet modtaget embedsbog for Fejø 
sognekald 1775—1858 og nogle fra Matrikulsdirektoratet modtagne sogne- 
matrikulsekstrakter 1840. Samtlige afleveringer fylder rundt regnet 225 
hyldemeter.

Anbringelsen af disse afleveringer har været forbundet med store van
skeligheder på grund af pladsmangelen i magasinbygningen. Det har 
været en stor hjælp, at indretningen af nye vægreoler i den underste etage 
har givet ca. 100 meter ekstra hyldeplads. I øvrigt har man som i tidligere 
år søgt at råde bod på pladsmanglen ved omflytninger og ompakninger 
samt i nogen grad kassationer.

En række arkiver har været genstand for ordningsarbejder, således 
Københavns og Holbæk amtsarkiver, Frederiksborg, Roskilde og Sorø 
amters arkiver (ompakning), Ringsted Klosters godsarkiv, de i årets løb 
modtagne lægearkiver og enkelte mindre afleveringer. Der blev skrevet 
nye skilte og rygtitler til Sjællands stiftsøvrigheds arkiv, fængselsar
kiverne, skolearkiverne m. m., og samtlige kirkebøger fik påført num
merering på ryggen. Omordningen af håndbiblioteket blev fortsat og 
delvis tilendebragt, og udarbejdelsen af navneregistre til skifte-, borger
skabs-, læste-, notarial- og skoleprotokoller blev fortsat.

Landsarkivet for Fyn, 10. september 1953—23. august 1954.
A. Benyttelse: Landsarkivet har i 1953 haft et besøg på 2199 (1952: 

2435), og der er på læsesalen benyttet 14712 bind og pakker arkivalier 
(1952: 13315).

B. Afleveringer: Fra Norup præst: en pakke dokumenter vedrørende 
Norup og Hasmark kirker (oprindelig hjemmehørende i Hofmannsgave 
godsarkiv). Fra Klinte-Grindløse præst: Konventsprotokol for Lunde- 
Skam (senere også Skovby) herreder 1809—1907 og Klinte skoles deli- 
berationsprotokol 1808—83. Fra Assens kommune hovedparten af kom
munens arkivalier ca. 1870—ca. 1890 (78 bind, 59 pakker). Desuden 
en række normale afleveringer fra en række dommere og andre embeds- 
mænd.

C. Deposita: Intet.
D. Gaver: Fra fru lektor Hakon Muller, Odense, breve fra rektor Helga 

Lund til lektor Hakon Muller 1926—51, 1 læg. Fra typograf Laur. Nielsen, 
København: Foreningen »Arto«’s håndskrevne cirkulerende tidsskrift 
1943—52.

E. Ordnings- og registreringsarbejder: Arbejdet med registrering af 
vielser og dødsfald i Odense er fortsat, St. Hans kirkebøger vil om kort 
tid være færdigregistreret. Arbejdet med af registersedlerne til skifte- og 
fæsteprotokoller at skabe et stort personalhistorisk seddelregister er fort
sat, men vil endnu vare flere år, før det er færdigt. Det kongelige Biblio
teks katalog over håndskrifterne i Karen Brahes Bibliotek, udarbejdet 
af Victor Madsen, er blevet afskrevet og er tilgængeligt for publikum. 
Det er dog ikke fuldstændigt. En gennemgang af Karen Brahes hånd
skriftsamling med fuldstændig registrering for øje er påbegyndt. Samt
lige lægearkiver er blevet omordnet og registreret. Der er blevet ud
arbejdet alfabetisk register til Søbysøgaard fæsteprotokol 1677—1888.
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F. Kassationer: I lægearkiverne er kasseret 64 pakker eller 6 hylde
meter.

Landsarkivet for Nørrejylland, september 1953—september 1954.
Landsarkivet har i 1953 haft et besøg på 3276 (1952: 3529), og der er 

på læsesalen benyttet 32171 bind og pakker arkivalier (1952: 35936). 
Af afleveringer har landsarkivet bl. a. modtaget de fleste præste- og 
provstearkiver i Ålborg stift til ca. 1920, en del kirkeinspektions- og 
menighedsrådsarkivalier samt Palsgård, Buderupholm, Ulvborg, Stende
rup og Boller skovdistrikters arkiver. Randers socialkontor har afleveret 
arkivalier vedrørende alderdomsforsørgelsen, Vejle hospital arkivalier 
vedrørende Stallknechts og krigsråd Leths legater. Endvidere er mod
taget: Nørvang herreds tingbog 1666 (fra Vejle museum), Navigations- 
direktoratets arkivalier vedrørende Ålborg navigationsskole, dagbøger, 
eksamensprotokoller m. m. fra Kæret skole. Fra fabrikant Kromann, 
Esbjerg, er modtaget jævnførelsesregister og fattigprotokollcr fra Søn- 
derho, fra Silkeborg branddirektorat diverse protokoller. Blandt gaverne 
til landsarkivet kan nævnes: Fra Ringkøbing amts skytteforening: For
handlingsprotokoller 1877 —1916, fra fhv. godsekspeditør P. F. Parup, 
Juelsminde: Register til Horsens borgerskabsprotokol 1832—64, fra amts
forvalter Jørgen Swane, Vejle: Undersøgelser vedrørende slægten de 
Lasson I, fra fhv. højskoleforstander F. Elle Jensen, Ovcrlund: Vandrebog 
1927--43 for tidligere elever fra Skals højskole, fra grosserer H. Friis- 
Petersen, Århus: Fortegnelse over dimittender fra Borris seminarium 
1806—26.

Arbejdet med registrering af rådstue- og hospitalsarkiverne er afsluttet. 
Af større arkiver er nu kun bispearkiverne tilbage. Af uordnede arkiver 
mangler iøvrigt kun nogle mindre grupper: nogle af toldarkiverne, 
udskrivningskredsenes og skovridernes arkiver, Horsens tugthus arkiv 
samt flygtningearkiverne. Disse arkiver samt bispearkiverne kan snart 
ventes færdigregistreret, hvorefter arbejdskraften kan sættes ind på revi
sion af ældre ordninger og registrering af nyafleverede arkiver. Afde
lingen Personalia, der både omfatter manuskripter vedrørende enkelte 
personer og slægter samt privatarkiver, må opløses og nyregistreres, 
godsarkiverne skal revideres, og Århus-Skanderborg amtsarkiver må 
omordnes.

Ved den opbygning af nye reoler, som skete for nogle år siden, blev 
der skaffet plads til visse efterleveringer. Disse er nu i det væsentligste 
gennemført med undtagelse af præste- og provstearkiverne, som kun er 
indkrævet fra Ålborg stift, samt en række mindre rådstuearkiver ca. 
1860—1900. Afleveringen af præste- og provstearkiver vil formodentlig 
komme til at strække sig over et par år. Disse afleveringer er meget van
skelige at gennemføre, idet præsterne som regel reagerer meget lang
somt på landsarkivets henvendelser. Iøvrigt er præstearkiverne — delvis 
også provstearkiverne — meget dårligt bevaret, og en nyordning af det 
kirkelige arkivvæsen er derfor stærkt påkrævet. Kirkeinspektionsarki
verne går ret dårligt ind, og det viser sig ofte, at også betydelige dele af 
disse arkiver er gået tabt.

Et gammelt savn er i løbet af 1953 blevet afhjulpet ved, at der er 
blevet installeret elektrisk lys i magasinet. Der er blevet givet bevilling 
til overgang til fjernvarme, og samtidig vil der komme varme i magasinet. 
Kgl. bygningsinspektør Teschl har udarbejdet tegninger og overslag til
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en ny arkivbygning. Byggesagen ligger nu i ministeriets hånd, og alle 
håber på, at nybygningen, mere end et halvt århundredes drøm, nu skal 
blive til virkelighed.

Landsarkivet for de sønderjyske landsdele, 1. september 1953—31. august 
195b.

Landsarkivet har modtaget grundbøger og grundakter fra Toftlund 
og Løgumkloster retskredse samt grundakter fra Asbøl, Bov og Bovrup 
kommuner under Gråsten retskreds. Endvidere er på et par nær alle 
afleveringspligtige præstearkiver fra tiden før 1920 fra Tønder provsti 
modtaget og ligeledes provstearkiverne før 1920 fra Tønder og Sønder
borg provstier.

Af fhv. amtsskolekonsulent Nic. Svendsen, Tønder, har landsarkivet 
modtaget Tønder amts jordebog 1613 og fra provst Beyer, Rinkenæs: 
Beskrivelse over Tønder amt 1767. Endvidere har landsarkivet modtaget 
Møgeltønder grandeprotokol (1662)—1908, Tønder skomagerlavs protokol 
1821—72 og vandrebøger 1925—46 fra Haderslev seminariums afgangs
hold 1925. Fru Thoma Jacobsen, Brøns, har overladt landsarkivet Brøns 
mølles arkiv samt møllerne Lydik og Aage Jacobsens privatarkiver (ikke 
almindeligt tilgængelig).

Atlas over byerne i Østerløgum sogn, tegnet af pastor Kier (præst i 
Østerløgum 1802—34) er deponeret i landsarkivet.

Registre til Åbenrå kirkebøger for tiden før 1763 og til Åbenrå person
registre 1874—1950 er gjort færdige og renskrevne, så at der nu foreligger 
registre til Åbenrå kirkebøger henholdsvis personregistre for tiden 1631 
—1950. Registre til GI. Haderslev sogns personregistre er udarbejdet og 
til GI. Haderslev kirkebøger er under udarbejdelse, ligeledes til Tønder 
personregistre. Register til Rise og Sdr. Rangstrup herreders skyld- og 
panteprotokoller er renskrevet. Redaktør af »Flensborg Avis« Ernst 
Christiansens privatarkiv er ordnet, og der er udarbejdet brevskriverlistc 
til det. Arkivet er kun tilgængeligt med tilladelse fra børnene.

Erhvervsarkivet, Århus, 1. september 1953—31. august 195b.
I de nærmest foregående år har afleveringerne til Erhvervsarkivet været 

præget af de store samlede arkivmasser fra enkelte virksomheder og 
organisationer; i år har tilgangen været mere spredt, men har dog allige
vel andraget ca. 5.200 bind og pakker. Tallet er ikke udtryk for den 
mulige forøgelse af samlingerne, men mere for den i øjeblikket tillade
lige tilvækst. Indsamlingsarbejdet har været holdt i baggrunden, og 
årsagen er arkivets meget alvorlige pladsmangel. Der er håb om, at visse 
ændringer i magasinopstillingen i forbindelse med anvendelse af magasin
plads uden for arkivet, vil gøre det muligt at tage ind større fonds, om 
hvis aflevering der allerede er truffet aftale. Denne løsning er imidlertid 
kun en frist, og det vil stadig være bydende nødvendigt at have blikket 
henvendt på mulige udvidelser af hyldepladsen, at ikke for meget histo
risk betydningsfuldt materiale skal gå tabt.

En stor del af de i årets løb modtagne sager slutter sig til tidligere 
påbegyndte afleveringer; det gælder således A/S Titans brevarkiv for 
året 1946, og det gælder Provinshandelskammerets korrespondance for 
årene 1948—53. Fra sidstnævnte er som ny gruppe modtaget det såkaldte 
Ny-importørarkiv, der hovedsagelig indeholder korrespondance med 
Direktoratet for Vareforsyning over årene 1945—52. Endelig har også
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Fyens Disconto Kasse fortsat afleveringerne af såvel bøger som breve. 
Af industriarkiver kan nævnes to større fra Århus, nemlig A/S Jysk 
elektro (1917—26), der er nedlagt, og den i selskabets tidligere bygninger 
nu drevne virksomhed Robert Funck Jensens automatfabrik (1938—45).

Fra Københavns stadsarkiv er modtaget arkivet fra garverfirmaet Emil 
Messerschmidts sønner, der i 1908 gik op i Ballin-koncernen. A/S Møller 
& Jochumsens maskinfabrik og jernstøberi, Horsens, har foretaget en 
mindre efteraflevering. Ved direktør Chr. H. Olesen, De Danske Sprit
fabrikker, er afleveret arkivalier vedrørende et i begyndelsen af dette 
århundrede oprettet dansk-engelsk selskab til fremstilling af tørvesmuld 
i Åmosen (Holbæk amt).

Af handelsarkiver er hovedparten fallit- eller dødsboer, som er udtaget 
af dommerembedernes arkiver. De er i år kommet fra Kolding, Rud
købing og Skælskør og omfatter adskillige værdifulde arkivalier, navnlig 
fra det 19. århundrede. Udover disse kan nævnes arkiverne fra grosserer- 
og bankierfirmaet Smidt og le Maire fra årene 1842—83 (overført fra 
Københavns stadsarkiv) og fra agent H. H. Schous købmandshus i 
Slagelse. Det sidste arkiv er afleveret fra Knabstrup teglværk, der er i 
slægtens eje, og er et eksempel på, at det stadig vil være muligt at finde 
adskillige ældre handelsarkiver ude i landet på steder, der ikke lige netop 
er beliggende der, hvor virksomheden har været drevet. Hovedstammen 
i Slagelsearkivet er en kopibogsrække over årene 1829—1918; men 
desuden findes et bind med ikke tidligere offentliggjorte optegnelser fra 
1830’erne og 40’erne af agent Schou, fortrinsvis vedrørende konjunktur
forhold inden for kornhandelen. Af et noget lignende indhold er også 
breve i handelshuset C. A. Brobergs arkiv. Gennem Videnskabernes 
selskabs arkivkommission er afleveret en enkelt pakke fortrinsvis bestå
ende af breve fra C. A. Broberg (1811—86) til sønnen Carl August 
(1846—1917) under dennes uddannelsesophold i udlandet; brevene 
belyser på udmærket måde forholdene i 1860’erne og 70’erne.

Som tillæg til allerede modtagne arkiver er indkommet enkelte mindre 
ting, således fra boghandler Axel Grunø, Århus, (opr. Den jessenske 
boghandling, nu nedlagt) og fra fru M. Ægidius, København, til arkivet 
fra handelsgartner R. M. Ægidius, Randers.

En naturlig tilknytning til industri- og handelsarkiverne har sag
førerarkiverne, ikke mindst på grund af de dokumenter vedrørende 
bobehandlinger, de ofte rummer. Sagførerarkiverne indeholder ofte også 
papirer vedrørende sagførernes rådgivende virksomhed for handels- og 
industriforetagender. I årets løb er afleveret tre sagførerarkiver, nemlig 
K. L. Knudsen, Struer (1900—50), Alfred Bjarup med forgængere, Århus 
(1910—51), og A. M. J. Colding Steenstrup, Ærøskøbing (1907—41). 
Sidstnævnte tilhører den kendte Steenstrupslægt, og arkivalierne rummer 
sager fra såvel hans egen virksomhed som faderens, overretssagfører, 
folketingsmand Birger Nicolaj Eeg Steenstrup.

I rækken af indgåede arkiver må endelig nævnes manuskriptet til den 
nylig afdøde håndværkshistoriker Rasmus Bergs erindringer. Erindrin
gerne udgives af Erhvervsarkivet i løbet af efteråret 1954, navnlig giver 
de et udmærket indtryk af livet i provinsens jævne borgerskab i 
1870’erne og 80’erne. Manuskriptet er modtaget fra Industriforeningen 
i København, hvor Berg i mange år var kontorchef. Til erindringerne 
slutter sig en gruppe breve og papirer, som gennem Videnskabernes 
selskabs arkivkommission af familien er afleveret til Erhvervsarkivet.
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Ordnings- og registreringsarbejdet er i år suppleret med nogle arbejder 
af speciel karakter. Til Landhusholdningsselskabets brev journaler, en 
overordentlig værdifuld kilde for personal- og egnshistorikere, er udskre
vet sedlerne til et personregister, og man håber at kunne bringe registeret 
(ca. 80.000 navne) i endelig orden i løbet af den nærmeste fremtid. I 
duplikeret form har Erhvervsarkivet udgivet et personregister til de 
første 53 årgange af tidsskriftet »Arbejdsgiveren«. Gennem dette register 
er skabt et værdifuldt udgangspunkt, ikke mindst vedrørende personer 
beskæftiget i håndværk og industri. Endelig har arkivar Finn H. Laurid
sen på Kristian Kirks telefonfabrikker i Horsens indsamlet materiale 
til belysning af ældre tiders arbejdsforhold. Stoffet, der er hentet fra 
interviews med gamle arbejdere, foreligger i form af en sammenskrevet 
fremstilling.

Håndbiblioteket, der nu er færdigordnet, har modtaget en tilvækst på 
1.049 bind. Af tilvæksten må særlig fremhæves en overordentlig værdi
fuld gave fra Det kgl. Bibliotek, nemlig samtlige lokalhistoriske årbøger 
fra deres stiftelse til de seneste år og en række topografiske værker, 
fortrinsvis byhistorier.

»Erhvervshistorisk årbog« indeholdt i 1953 følgende arbejder af 
forfattere uden for arkivet: »Dansk handel på Isle de France« (o: Mauri
tius) af arkivar i Rigsarkivet Åge Rasch og »De økonomiske problemer 
ved Nordslcsvigs genforening med Danmark« af professor, dr. phil. 
Troels Fink; desuden meddelte dr. phil. Albert Fabritius en fortegnelse 
over »Danske og norske korrespondenter til J. D. Wahrendorff«, en af 
Stockholms største forretningsmænd i 1700-tallets sidste fjerdedel. Også 
i denne årbog, den femte i rækken, bragtes hidtil utrykte erindringer; 
de er skrevet af H. P. Hanssen, en farbroder til den sønderjyske politiker 
af samme navn, der gjorde en ekceptionel karriere i den engelske handels
verden som chef for huset Alfred Dent & Co., i Shanghaj. Erindringerne 
omtaler især handels- og kulturforhold i Kina i 1850’erne, 60’erne og 
70’erne. På grundlag af Erhvervsarkivets egne samlinger offentliggjorde 
arkivassistent Andreas Jørgensen »Et dansk imperialistisk eksperiment. 
Plantageselskabet Dansk Vestindien«, der behandler det private, danske 
forsøg på i den ellevte time at gøre de små Atlanterhavsøer rentable for 
landet og derved bevare disse sidste rester af vore tropekolonier.

Del danske Sprog- og Litteraturselskab i finansåret 1953—5£.
Selskabet har udsendt følgende skrifter: Breve fra og til Adam 

Oehlenschlåger I-II, udgivet af D. Preisz under medvirken af Torben 
Nielsen. (Udgaven er beregnet til 5 bind). Diplomatarium Danicum 
2. ra'kke 8. bind (1318—22), udgivet af Adam Afzelius, Franz Blatt, 
C. A. Christensen, Gustav Hermansen, Kåre Olsen. Danmarks Riges Breve 
2. række 8. bind, udgivet under ledelse af Franz Blatt, udarbejdet af 
Adam Afzelius, Gustav Hermansen, Kåre Olsen. Bjørnstjerne Bjørnsons 
Brevveksling med Danske I-III, udgivet af Øyvind Anker, Francis Buil 
og Torben Nielsen. Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie III 
(ventes afsluttet i 4. bind) og Hans Adolph Brorson Samlede Skrifter II, 
udgivet af L. J. Kock (ventes afsluttet i 3. bind).

Af Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve 2. række 
mangler derefter to bind, nemlig bind 7, omfattende årene 1313—17, og 
bind 12 (1337 39, samt udaterede breve), der vil afslutte rækken;
dette bind foreligger i manuskript. Bind 7 foreligger i 1. korrektur, og
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det er hensigten, så snart arbejdet hermed er færdigt, at udsende det 
næste hæfte af amts- og landsdelsudgaven af Danmarks Riges Breve.

Fra selskabets øvrige virksomhed kan det meddeles, at sidste bind 
(XXVII) af Den danske Ordbog ventes udsendt i året 1954, og at man har 
modtaget bevillinger til indsamling af materiale til en Ordbog over ældre 
dansk Sprog til afløsning af Kalkar.

Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1953—195b.
I udvalgets statutter, der er vedtaget den 12. august 1952, hedder det, 

at udvalget skal opløses, hvis det ikke inden 1. september 1955 er 
lykkedes at få udgivelsesarbejdet igang. Denne begravelsesparagraf 
kommer imidlertid ikke til at træde i virksomhed. I foråret 1954 kunne 
udvalget udsende de to første hefter af den planlagte tingbogsudgave, af 
tingbøgerne fra Herlufsholm birk og Skads herred i Vestjylland. Arbejdet 
med de følgende hefter er så langt fremme, at de første bind af disse 
to rækker vil være afsluttet i løbet af nogle få måneder. Og desuden vil 
det første hefte af Åsum herreds tingbog være udsendt inden nytår. 
Udgivelsen af de tre tingbogsrækker er gjort mulig ved en ret betydelig 
bevilling fra Carlsbergfondet, ligesom man også har modtaget en bevilling 
fra tipsmidlerne.

Selv om en del af udvalgets medlemmer er bundet af arbejdet med den 
store tingbogsudgave, har man også givet sig i gang med at forberede 
andre publikationer. Bibliotekar Svend Gisscl er således ved at gøre 
manuskriptet færdig til en udgivelse af den sjællandske landebog fra 
1567, et værk, der vil have interesse for landbrugshistorikerne såvel som 
for kirkehistorikere og for alle topografisk interesserede. Man håber 
endvidere i den nærmeste fremtid at kunne skaffe midler til en udgave 
af Viborg landstings skøde- og pantcprotokoller fra tiden før 1660. 
Desuden er man begyndt at forberede en omfattende registrering af alle 
de danske adkomstdokumenter, som findes i inden- og udenlandske 
arkiver og biblioteker. Foreløbig omfatter undersøgelsen kun tiden fra 
1513 til 1559. Det er tanken at få dette materiale udgivet, men man er klar 
over, at det først vil være nødvendigt at skaffe midler til en registrering 
heraf. Arbejdet vil blive ledet af arkivar, dr. phil. Sigurd Jensen. Man 
har endvidere foretaget indledende undersøgelser som forberedelse til en 
udgave af to kirkebøger, hvis dødsindførsler indeholder meget fyldige 
oplysninger om de afdøde, nemlig de ældre kirkebøger fra Sørbymagle og 
Vonsild. Gennem disse små biografier føres man ind i den jævne mands 
levevis i 1600- og 1700-årene, og disse kirkebøger giver derfor et ene
stående kulturhistorisk og socialhistorisk materiale.

Der er fra forskellig side blevet givet tilskud til udvalgets arbejde, 
blandt andet fra Den Carlsen-Langeske legatstiftelse, fra Det Finneske 
legat og fra Den Hielmstierne-Rosencroncske stiftelse.

Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, kalenderåret 1953.
Selskabet har udgivet 2. halvbind af »Danske middelalderlige Regn

skaber, 1. række, Hof og Centralstyre« ved Georg Galster, hvorved denne 
1. række er afsluttet, medens 2. række, der skal omfatte lensregnskaberne, 
er under forberedelse. Endvidere har selskabet ved Georg Nørregård 
udgivet udenrigsminister Niels Rosenkrantz’ på fransk skrevne dagbog 
fra Wicnkongressen: Journal du Congres de Vienne 1814—1815.



Anmeldelser
Bonde og viking.

Sv. Aage Bag: Bonde og viking. 1954. 222 sider med 17 helsides 
illustrationer. C. A. Reitzels forlag.

Det er en utaknemlig opgave at udgive en bog om samfundsliv og tro 
i Nordens vikingetid bare to år efter, at Martin A. Hansens storværk 
»Orm og Tyr« har set dagens lys, og også utaknemligt at skulle anmelde 
den. Med digterens inspirerede og inspirerende billeder i erindring er det 
vanskeligt at yde en nøgtern og veldisponeret redegørelse som Sv. Aage 
Bays retfærdighed. Så meget ligner de i emne og emnebehandling allige
vel hinanden — og hvilken forskel der er!

Bogen skal imidlertid anbefales for sin oversigtligheds skyld og for sin 
sobre sammenfatning af det omfattende kildemateriale. Dettes oplys
ninger — eller essensen heraf — findes indpasset i korte kapitler, der 
med stikordslignende overskrifter er at ligne med grupperne i et findelt 
emnekartotek. Eksempel: 1. Familien. Undergrupper: Hustruen, Fødsel, 
Ætledning, Familieliv osv. Eller kapitel 5, Trolddom og sejd. Under
grupper: Teknik og forudsætninger, Den materielle magi, Galder, Runer
nes trolddom, Sejd, — som en håndbog i magi!

Dette lyder mere tørt, end det er, for dels er de enkelte kapitler skrevet 
i et letlæst sprog, dels har forfatteren — sine steder virtuost — sammen
komponeret sit billede af en hel citatmosaik. Velunderbygget er således 
den skarpsindige gennemgang af »de tre dødsriger« (det underjordiske, 
det himmelske og gravboens); og hvem vil kunne glemme den forunder
lige blanding af hedenskab og kristendom, der læses ud af den norske 
Gulatingslov, der i 12. århundrede fastsætter hårde straffe for den, der 
nægter at brygge det hellige (hedenske!) juleøl. »Men han har lov at gå 
til skrifte og sone sin brøde overfor Kristus og være i Norge. Men hvis 
han ikke vil det, da skal han fare ud af Norge og af vor konges land og 
rige«. Også arkæologisk materiale har forfatteren naturligvis måttet tage 
stilling til — og fuldt betryggende sker det i f. eks. afsnittet om »Det 
hellige sted«, hvor udgravningsberetninger fra Uppsala, Island og Arkona 
sammenholdes med Adam af Bremens, Snorres og forskellige sagaberet
ningers beskrivelse af helligpladserne.

I anmelderens øjne er der imidlertid en beklagelig mangel ved denne 
bog: Der findes ingen samlet oversigt over de kilder, hvorfra forfatteren 
henter sit stof, ejheller en redegørelse for de kildekritiske overvejelser, 
som forfatteren må have gjort sig. Læseren må lade sig nøje med sum
mariske oplysninger i de afsluttende noter, der savner umiddelbar for
bindelse med teksten. Dette skønnes at være for lidt i en populærviden
skabelig bog, der bygger på arkæologisk kildestof helt tilbage fra ca. 1000 
f. v. t., på litterære kilder fra tidlig middelalder og folkloristiske opteg
nelser fra de seneste århundreder.
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Når det gælder anvendelsen af det rent arkæologiske materiale, må 
anmelderen ydermere (som fagarkæolog) indskyde en bemærkning og et 
hjertesuk. Når man skriver oldtidens åndshistorie — f. eks. Danmarks 
bronzealders — sker det på den måde, at de materielle levn forklares 
udfra etnografiske analogier og senere tiders litterære tekster og etno
logiske overleveringer. Når nu »senere tiders« åndshistorie skrives, er der 
derfor liden beviskraft at hente i den rekonstruerede »oldtidsreligion«, 
som arkæologerne har skitseret. Forfatteren inddrager flere steder (bl. a. 
side 81 og 136) bronzealderens religion i sin argumentation og fanges 
således i ringslutningens lumske fælde. Han er ikke ene dér; men om han 
lige så nøgternt som i den øvrige fremstilling havde gennemgået sit fak
tiske kildemateriale, havde han måske også reddet sig selv.

Men disse negative bemærkninger skal ikke udslette helhedsindtrykket 
af en håndbog, som enhver med blot nogen faglig forudsætning vil kunne 
finde god anvendelse for. Det er et rigt og broget materiale, forfatteren 
behandler, og heri er hans bog en nyttig introduktion.

Mogens Ørsnes-Christensen.

Carl V. Sølver: V estervej en. Om vikingernes sejlads. Iver C. Weilbach 
& Co., Kbhvn. 1954. 136 sider (inkl. engelsk resumé), ill.

Kaptajn Sølvers navn er velkendt inden for den internationale nautiske 
historieskrivning. Han søger at oplyse de nautiske problemer mere udfra 
sin store praktiske og tekniske viden end fra sin store belæsthed og har 
givet den erfarne mands løsning på en del spørgsmål, som den mere teo
retisk arbejdende videnskab har måttet give op for. Hans største indsats 
ligger på områder som ægypternes søfart, vikingetidens sejlads og op
dagelsestidens togter, og på alle disse områder har han nået resultater, 
som utvivlsomt vil blive stående.

Det foreliggende bind ser ved første øjekast noget løst sammenføjet 
ud, men brikkerne samler sig efterhånden til et anskueligt billede af 
vikingetidens og middelalderens navigationskunst. Forfatteren frem
sætter en del af sine tidligere offentliggjorte resultater, f. eks. om nord
boernes kompas (leiSarsteinn), som han har rekonstrueret (udstillet på 
Handels- og Søfartsmuseet), og om vore forfædres kendskab til orien
tering på havet ved iagttagelse og måling af stjernernes og solens højde. 
Der er ingen tvivl om at Sølver her har gjort en virkelig indsats og læst 
sagaernes nautiske oplysninger på den rigtige måde. Endnu 1951 kunne 
en engelsk admiral skrive, at man før kompassets indførelse kun kunne 
sejle langs kysterne, men ikke vovede sig over det åbne hav. Derfor kan 
Sølver roligt gentage, hvad han forlængst har påvist, så der ikke er nogen 
diskussion, at nordboerne kendte »breddesejladsen«, d. v. s. de formåede 
at holde sig på konstant bredde og kunne derfor trygt sejle over Atlanten, 
idet de vidste, at de før eller senere ville nå de mål, hvis bredde de kendte.

Den ydre grund til nærværende bogs fremkomst er et uanseligt brud
stykke af en udskåret træskive, som museumsinspektør Vebæk 1948 fandt 
i en affaldsbunke i den gamle Østerbygd på Grønland. Sølver har med et 
intuitivt blik opfattet, at den må være en stump af en »solarsteinn«, en 
pejlskive (med en diameter på ca. 7 cm) fra kort før år 1200, inddelt i 
32 streger som et moderne kompas og beregnet til at pejle verdens
hjørnerne (»dele ætterne«) efter solens stilling, kort sagt et før-magne- 
tisk kompas. Der synes ikke at kunne være nogen tvivl om rigtigheden
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heraf, og Sølver har indlagt sig stor ære ved at påvise dette enestående 
stykkes betydning.

I bogen kommer Sølver endvidere ind på tolkningen af et par hidtil 
ringeagtede kort over det nordlige Atlanterhav i islandske håndskrifter: 
»Skålholt-kortet« fra 1570 (?), tegnet af Sig. Stefansson, og »Holar- 
kortct« fra 1606, tegnet af biskop Guöbrandur jiorlåksson (GI. kgl. saml. 
2881.4° og 2876.4°). Sølver påviser nu, hvorledes det første af disse kort 
er langt bedre end de ellers kendte europæiske kort fra samtiden, og 
mener at det må gå tilbage til viden om nordboernes sejlads, mens det 
andet optræder som en kompromisløsning mellem nordboernes opfattelse 
og samtidens kartografers fejlagtige kort. Skålholt-kortet anfører des
uden visse stednavne i Nordamerika, og udfra disse mener Sølver at kunne 
slutte, at kortet også på dette område må være baseret på gamle, nu 
ukendte nøjagtigere oplysninger om nordboernes kendskab til den fjerne 
verdensdel. «Vinland« henføres til den sydlige kyst af St. Lawrencefjorden.

Lad være, at Sølvers bog ikke er skrevet i videnskabeligt sprog og 
måske virker lidt for populært (specielt indledningen med en rekonstru
eret rejse fra Sjælland til Grønland, med vedføjede »oldnordiske« beteg
nelser for skibsdetailler og sømandsskab). Det er dog resultaterne, det 
kommer an på. Sølvers arbejder sætter altid tankerne i bevægelse og 
giver læseren praktisk forståelse af søfartens problemer. Ved at læse 
denne bog får man fornyet beundring for nordboernes nautiske viden 
og praktiske sømandsskab.

Henning Henningsen.

Lunds ærkesædes jordebøger.
J o r d e b ö c k e r över Lunds årkesätes gods vid medel

tidens slut. Utgivna av Gösta Johannesson (Skånsk senmedeltid 
och renässans. Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund bd. 7). 
579 s. C. W. K. Gleerup, Lund, og Ejnar Munksgaard, Kbhvn. 1953.

I skriftserien »Skånsk senmedeltid och renässans«, der har overordent
lig stor betydning for dansk historisk forskning, föreligger nu som bind 7 
udgaven af to jordebøger over Lunds ærkesædes gods ved slutningen 
af middelalderen, besørget af Gösta Johannesson, der i 1947 indledede 
serien med sin bog »Den skånska kyrkan och reformationen«. Udgivelsen 
af dette bind — som af de øvrige bind i serien — er bekostet af en lang 
række skånske industrielle virksomheder, sparekasser og forsikrings
selskaber samt privatpersoner. (Gid eksemplet måtte smitte på denne side 
Sundet!).

Af de to jordebøger påkalder den ene både ved sin størrelse og sit ind
hold i ganske særlig grad interessen; det er den såkaldte »Paltebok« 
(således benævnt efter den nu tabte originals pjaltede ydre), en forteg
nelse over størsteparten af ærkebispens gods, nemlig den del, der for
valtedes fra ærkebispens gård Lundegård, altså ikke over gods, der var 
forlenet bort, eller over gods i Halland, Blekinge, Nordøstskåne og — 
hvad der er særlig beklageligt fra et nutidigt dansk synspunkt — heller 
ikke over det bornholmske gods.

Palteboken er udarbejdet på foranledning af ærkebiskop Birger Gun- 
nersen, utvivlsomt mellem årene 1513 og 1517, og er ikke nogen almindelig 
jordebog, snarere kan den kaldes en slags mark- og engbog, idet der ved 
hver af de medtagne gårde foruden fæsterens navn og landgildeydelser
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oftest angives, hvilke ager- og englodder (med navns nævnelse) der hører 
til gården, hvor mange skæpper jord hver agerlod består af, for engenes 
vedkommende hvor mange læs hø de kan give. I nogle tilfælde (således 
s. 261 ff.) angives kun, hvor mange skæpper jord gården har i hver af 
byens tre vange (trevangssystemet har åbenbart medført en sådan opde
ling af bymarken, at arbejdet med at indføre de mange agernavne ville 
blive for besværligt), i andre tilfælde anføres kun, hvor mange pund eller 
skæpper jord gårdene har ialt (f. cks. s. 256 f.); men det er undtagelser. 
I almindelighed er agre og enge specificeret, med helt op til 50, ja i hvert 
fald i eet tilfælde over 70 stykker til en gård, oftest dog vel med en 
10—20 stykker.

Den originale Paltebok udlåntes i 1650’erne af biskop Peder Vinstrup 
til den skånske godsejer, rigsadmiral Ove Giedde og har siden været 
forsvundet; heldigvis havde dog bispen været så forsynlig inden udlånet 
at tage en kopi, der 1738 kom til kammerkollegiet i Stockholm, hvor den 
forblev, indtil den 1913 indlemmedes i bispearkivet i landsarkivet i Lund. 
Det er denne afskrift, der er lagt til grund for udgaven.

Det andet stykke, der er udgivet i bindet, er en jordebog af den sæd
vanlige art med fæsternes navne og deres landgildeydelser anført. Dens 
titel er »Registrum penningorum curie Lundensis«; den er anlagt 1522 
og er bevaret i original i det danske Rigsarkiv. I selskab med Palteboken 
træder den naturligvis i skygge; men det er værdifuldt, at disse to jorde- 
bøger, der er blevet til med så kort tids mellemrum, her er aftrykt sam
men. Oftest kan man jo finde samme gård anført i begge jordebøger med 
samme fæsternavn.

Udgiveren ledsager de to stykker med omhyggelige indledninger ang. 
alt, der vedrører håndskrifterne og deres tilblivelse; også for Paltebokens 
benyttelse i eftertidens retsstridigheder redegøres der. Bindet afsluttes 
med person- og stednavneregister; det er værd her at bemærke, at ud
giveren ikke har undset sig for at medtage bøndernes navne i person
registret; værdifuldt er det også, at man gennem personregistret, når en 
bonde forekommer både i Palteboken og jordebogen 1522, let kan finde 
frem til begge steder uden at skulle om ad stednavneregistret. Det er 
således både indadtil og udadtil en smuk udgave, som også dansk forsk
ning her har fået stillet til sin rådighed.

C. Rise Hansen.

Finlands ældste dombøger.
Finlands äldsta domböcker. I. Domböcker för Savolax 1559 

och 1561—4565. Utgivna av Riksarkivet. Redigerade av Kauko Pirinen. 
Helsinki 1954. 279 s.

I Finland har man helt fra 1930’erne haft planer om at udgive de ældste 
finske dombøger. Fra 1949 overgik arbejdet med forberedelsen heraf til 
det finske rigsarkiv, der derefter besluttede at udgive dombøger fra tiden 
før Äbo hovrätts oprettelse 1623. 1. bind foreligger nu og indeholder dom
bøger fra det østfinske landskab Savolax 1559 og 1561—65; det er hen
sigten senere at udgive tilsvarende bind for årene 1602—03 og 1606—08; 
det fremgår ikke, om de her nævnte domsbøger er alt, hvad der er bevaret 
fra tiden før 1623; men det må vel antages at være tilfældet. Nogen over
sigt over, hvad der er bevaret af de ældste finske dombøger, gives ikke 
(hvad interesserede jo nok kunne have ønsket) ligeså lidt som oplys
ninger om, hvad udgiverinstitutionen derefter agter at gå i lag med.
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Af de i det foreliggende bind udgivne dombøger er af de 4 (1559, 1561, 
1562 og 1565) kun bevaret ret korte fragmenter; dombogen 1563—64 er 
mere omfattende og dækker de to angivne år alene med undtagelse af 
høsttinget 1564. Alt det bevarede er konceptprotokoller, der er ført på 
selve tingene, for størstedelens vedkommende endda af tinglederen, her
redshøvdingvikaren Jesper Sigfredsson personligt; man forstår så også 
bedre, hvorfor referaterne er så kortfattede. Der forekommer dog også 
andre skriverhænder; i indledningen opregner og karakteriserer udgi
veren hele 15 forskellige.

Den overvejende del af stoffet i det her udgivne bind er fra herreds
tingene, der holdtes 4 gange om året (vinter, vår, sommer og høst) og 
flyttede fra sogn til sogn. Savolax, der udgjorde en domsaga, var delt 
i 6 sogne, der for de 5’s vedkommende svarede til et tingslag, mens der 
i det 6. sogn ofte holdtes 2 ting, der så hvert omfattede to af sognets 
fjerdinger. Der indgår dog også i dombøgerne i et par tilfælde referater 
af retsmøder ved højere instanser, således januar 1562 ved et lagmans
ting og marts 1563 ved et räfsteting. Når disse protokollater er kommet 
med i herredsdombogen skyldes det, at den ovennævnte Jesper Sigfreds- 
son har stået for protokolleringen også ved disse mere ekstraordinære 
domstoles virksomhed i Savolax.

Hvad angår herredstingene er der ofte fra de samme ting bevaret sage- 
faldsregistre (saköreslängder). Udgiveren har haft megen nytte af at 
sammenligne disse med dombøgernes indførsler. Da de to kilders indhold 
er overleveret uafhængigt af hinanden, er der herigennem gode mulig
heder for, at de gensidigt kan belyse hinanden. En del oplysninger i 
sagefaldsregistrene findes ikke i dombøgerne (hvorfor oplyses ikke, men 
en og anden sag er vel ved simpel glemsomhed ikke blevet indført deri); 
de er nu aftrykt i udgaven, når de angår ting, for hvilke dombøgerne er 
bevaret.

Udgaven afsluttes med registre. Der er ikke noget fuldstændigt 
personregister; i stedet findes et register over finske slægtsnavne, og da 
disse var almindeligt anvendte, er dette register ret omfattende; yder
ligere er der et register over personer uden finske slægtsnavne og et over 
bemærkelsesværdige (»märkligare«) fornavne, hvortil bl. a. alle finske 
navneformer regnes. Et ikke ringe antal personer synes det dog trods 
disse 3 registre umuligt at følge gennem bogen, og det ville dog ofte have 
været af værdi at se, om den samme person optræder i andre retssager. 
Anmelderen kunne således have ønsket at vide, om den side 129 nævnte 
Erik Danska forekommer andre steder i bindet, eller om der findes andre 
med et lignende tilnavn; men her slår registrene åbenbart ikke til.

Foruden personregistrene findes der stednavneregistre og et sag
register; i forbindelse med dette sidste forklares en del finske betegnelser, 
der forekommer i teksten. Denne er ellers på svensk, og forord, indled
ning, noter etc. er da også overalt tosprogede. Der er således ikke sprog
lige vanskeligheder for dem, der måtte interessere sig for et studium af 
finsk lokal retspleje på denne tid, evt. til brug for sammenligning med 
tilsvarende forhold i de øvrige skandinaviske lande. Man må derfor i det 
øvrige Skandinavien set fra et sådant standpunkt takke det finske 
rigsarkiv, fordi det nu fremlægger prøver af dette hidtil ringeagtede 
kildemateriale, og håbe, at adskillige bind må følge efter, også med 
dombøger fra det følgende århundrede og fra andre egne af Finland.

C. Rise Hansen.
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Kronborg.

Otto Norn: Kronborgs bastioner. En fortifikationshistorisk studie. 
Udg. af J. H. Schultz A/S, 1954. 53 sider. 111. 20 tavler.

Otto Norn: Kronborg. Schønberg. 1954. 20 sider indledning. 41 ill. med 
tekster. 2 planer.

Kronborg slot indtager en fremtrædende plads i alle danskes bevidst
hed. Det er i sig selv et prægtigt stykke arkitektur, har dertil tillige en 
herlig beliggenhed ved Sundets indgang og er endelig nøje knyttet til 
Danmarks historie i dets storhedstid før nedgangen begyndte. Intet under 
at slottet er blevet et nationalt symbol for alle danske.

På grund af dette må man undre sig over, at Kronborg ikke forlængst 
er behandlet indgående i dansk kulturhistorie, men slottets restaurering 
i årene efter 1925 har dog inspireret en række forskere til studier: Fr. 
Weilbach, Wilhelm Wanscher og ikke mindst Charles Christensen, hvil
ken sidste har givet det hidtil mest indgående arbejde. Desuden må 
nævnes M. Mackeprang og Sigrid Flamand Christensens fortrinlige bog 
om Kronborgtapeterne. Fremtrædende forskere: Francis Beckett og 
Chr. Axel Jensen har samlet stof til den virkelig dybtgående fremstilling 
som endnu savnes; men de faldt begge bort, inden arbejdet var langt 
fremskredet. Museumsinspektør, dr. phil. Otto Norn har øjensynlig over
taget denne arv fra sine afdøde kolleger, og fra hans hånd foreligger nu 
to mindre skrifter som indledning til det, som forhåbentlig senere følger 
efter.

Af disse to bøger er kun den førstnævnte en faglig studie. Den placerer 
Kronborgs fæstningsværker på baggrund af fæstningsarkitekturens euro
pæiske udvikling. Middelalderens borge og byer befæstedes ved høje mure, 
og forsvaret skete i det lodrette plan. Kanonens opfindelse distancerede 
dette princip, et forhold der hurtigt gik op for fyrster og bystater efter 
den franske konge Charles VIII’s sejrrige erobringstogt i Italien 1494. 
Det gjaldt nu om at holde fjenden på afstand. Flankeringens princip 
viste klart sin værdi ved Paduas sejrrige forsvar i 1509. Det bastionære 
princip opfandtes i Italien, først med rund plan, der dog ikke var effektiv 
og derfor erstattedes af den femkantede. I den hastige udvikling deltog 
fremtrædende italienske arkitekter, først og fremmest pavernes fæst- 
ningsexpert Antonio da Sangallo den yngre, men også Michelangelo, 
Francesco de Marchi og Sanmicheli, der o. 1530—60 anlagde Veronas 
fæstningsværker for Venedig. Nord for Alperne virkede Albrecht Durer, 
men ikke mindst fik fæstningsarkitekturen en betydelig udvikling i Ne
derlandene, der hyppigt var krigsskueplads i disse år. Karl V’s befæst
ning af Antwerpen efterlignedes adskillige steder i Europa, først i Sach- 
sen, hvis kurfyrste August i 1548 blev gift med den danske kong Chri
stian IIFs datter Anna. Formentlig som følge af denne slægtsforbindelse 
indkaldtes sachseren Hans von Dieskou til Danmark for at projektere en 
nybefæstning af Krogen, der jo på rent middelalderlig vis indesluttedes 
af høje ringmure. Hans forslag om at flankere borgens mure med basti
oner i de sydvestlige og nordøstlige hjørner synes imidlertid aldrig at 
være virkeliggjort, mens der dog udførtes en bestykning af Krogens 
østmur.

Krogens stategiske betydning var imidlertid så fremtrædende, at 
Frederik II efter syvårskrigen besluttede sig til at gå rationelt til værks. 
Hans første hjælper blev Hans van Paeschen, der startede med — senest
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i 1576 -- at opføre et kraftigt tårn ved ringmurens sydvestlige hjørne; 
derefter fulgte bastioner i det nordøstlige, det nordvestlige og det syd
østlige hjørne. Den søndre flanke har endnu sin oprindelige form i be
hold, og en kanonport med aftrækskanal for krudtrøg er ligeledes bevaret. 
Van Paeschens ældste befæstelse af slottet, der er færdig i 1577, belyses 
skarpsindigt af forfatteren, der finder forbilleder herfor i Antwerpen, hvis 
St. Georgsport i øvrigt er direkte efterlignet i Mørkeports fra det øvrige 
slot helt forskellige arkitektur. Mulig har endog fæstningstårnet »Kroo- 
nenburg« i Antwerpen givet slottet dets nye navn.

I 1577 kvitterede Frederik II Hans van Paeschen, der som arkitekt 
erstattedes af flamlændercn Antonius van Opbergen. Han kom til at 
fuldføre slottet, der nu blev sandstensklædt, og han ændrede i væsentlig 
grad slottets indre fæstningsværker ved at erstatte den af van Paeschen 
opførte nordvestlige mindre bastion med en større. Den nye »postej« 
kom til at springe stærkt frem i terrænet, hvorved den på fortrinlig måde 
kom i harmoni med slottets høje nordvesttårn, kongens karnap, og 
tillige fik udstrakte rumforhold, der afgav plads såvel til den nye 
brede s-formede indkørsel til slottet (ændret påny under Frederik III 
ved gennembrydningen ud for Mørkeport, hvor adgangen til slottet siden 
da fandtes) som til indretningen af de berømte kassematter, der om
fattede vagtstuer, stalde for kongens heste, smedie m. m. Kassematterne 
var en betydningsfuld funktionalistisk udbygning af slottets arkitektur, 
og muliggjorde desuden ved hjælp af brede skydeskår et forsvar af den 
nordlige fæstningsgrav. Norn påviser van Opbergens gæld til Strassbourgs 
stadsbygmester Daniel Specklin, som han mulig traf i Antwerpen, både 
ved indretningen af kassematterne og ved gennemførelsen af den nye 
postej efter Specklins grundprincip, at flanken bør stå vinkelret på de- 
fensionslinien. Den betydelige defensive værdi, som dette princip rum
mer, erkendtes stærkt herhjemme og benyttedes senere af van Opbergens 
medarbejder ved Kronborgs opførelse Hans van Steenwinkel under dennes 
arbejde på Akershus, Varberg og Bohus.

Norns bog er et betydeligt arbejde til forståelse af Kronborgs ældre 
fæstningsværker. Den indskrænker sig til behandling af disse, men bør 
følges op af en redegørelse for den senere udvikling af Kronværket og 
Kronborgs ydre anlæg. Bogen, der på fortjenstfuld måde afsluttes med et 
engelsk resumé, har et meget smukt udstyr med gode billeder og plancher, 
hvoraf flere er farvelagte, og gør også forlaget megen ære.

Den af Det Schønbergske Forlag udgivne bog kan i og for sig vanske
ligt omtales i direkte forbindelse med bogen om Kronborgs bastioner, 
forsåvidt som det kun drejer sig om et billedværk med en indledning af 
Norn, der giver en introduktion til billederne, hvori der opridses visse 
hovedtræk, og som derfor ikke giver så særlig mange oplysninger, da 
den kun er ment som en lettere anretning for folk, der holder af at læse 
billedbøger. Billedteksterne er derfor også holdt i en lidt lyrisk tone, 
hvilket dog ikke forhindrer, at de indeholder adskillige enkeltheder. Der 
findes også en værdifuld kronologisk tidstavle. Såvel indledning som 
billedtekster og kronologi er givet med paralleltløbende engelske tekster. 
Fotografierne, der skyldes Lennart Larsen, Niels Elswing, Hans Stiesdal 
og forfatteren, er fortrinlige optagelser, og klicheerne er gode. Hoved
parten af motiverne viser den ydre arkitektur, og der er ud over slots
kirken, riddersalen og den lille sal kun gengivet et par interiører, hvad 
der dog også er tilstrækkeligt, da slottets rum — omend de er smukke — 
er temmelig ensartede i udsmykning. Der er udtaget 41 motiver til illu-
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strering af det temmelig ubegrænsede antal, som det vil være muligt at 
finde i denne prægtige bygning. Ud over en enkelt bemærkning i tids
tavlen er det lykkedes forfatteren at skjule, at det halve slot er optaget 
af Handels- og Søfartsmuseet, hvor man gennem et mangeårigt mål
bevidst arbejde har stræbt efter at skabe opstillinger, der bedst muligt 
harmonerer med slottets stemning, og hvor der formentlig også er æste
tiske værdier at finde. Til undskyldning for forfatteren må dog fremføres, 
at dette er et af de fleste danske æstetikere endnu uopdaget forhold. 
Det må håbes, at det smukke værk må blive købt af talrige danske og 
fremmede turister som et værdifuldt minde om deres besøg i et af Dan
marks mest fremtrædende bygningsværker.

Knud Klem.

Österlen.
Börje Haussen: Österlen. En studie över social-antropologiska samman

hang under 1600- och 1700-talet i sydöstra Skåne (doktordisputats). 
LTs förlag. Ystad 1952. 562 sider.

Den rige, svenske, kulturhistoriske litteratur er blevet forøget med 
endnu et betydningsfuldt værk i den foreliggende disputats. Forf. er 
sociolog, men beskæftiger sig mod sociologers sædvane med et udeluk
kende historisk stof. Hans sprogbrug er præget af hans fag, men da han 
sørger for at definere sine termer og iøvrigt anvender dem konsekvent, 
er det kun spørgsmålet om en vis udholdenhed hos læseren, til man er 
blevet fortrolig med begreber som pagan og urban, pagi-urban og urbi- 
pagan, aktivitetsfelt og en hoben andre. Det vil dog nok være nyttigt 
ret hurtigt at slå op bag i bogen for at gennemlæse definitionerne.

Forf.s hensigt med bogen er et forsøg på at analysere den sociale ak
tivitet og dens produkter hos befolkningen i SØ-Skåne under sidste del 
af 1700-tallet. Det vigtigste for ham har været at nå frem til en karak
teristik af de vigtigste befolkningsgrupper og deres indbyrdes forbin
delser. Undersøgelsens område er den skånske slettebygd, men en fast 
geografisk grænse er ikke — og kan efter forf.s mening ikke drages. 
Ved hjælp af et kildemateriale, som ganske vist har været kendt og 
benyttet før, bortset fra et par virkeligt gode fund, som forf. selv har 
gjort, forsøger Börje Hanssen ved nye synspunkter på gammelkendte 
fænomener at nå frem til en karakteristik af SØ-Skånes befolkning i det 
nævnte tidsrum. Hans hovedsynspunkt her er udtrykt i gloserne pagan 
og urban, og han forsøger gennem en analyse af skifter, husforhørslæng
der, flytningslister, auktionsprotokoller m. m. at vinde klarhed over de 
to gruppers særpræg. For forf. tegner sig den skånske slettebygd som en 
række bondebyer, hvis rodfaste befolkning producerer eller forarbejder 
hovedparten af det, der behøves til livets ophold. Den ældre opfattelse, 
at landets forskelligartede produktionsdistrikter gensidigt supplerede 
hinanden med varer ved direkte kontakt, gælder ifl. forf. kun i ganske 
ringe udstrækning. Det viser bl. a. undersøgelsen af det til slettebygden 
grænsende skovområde i Göinge. Til gengæld var forbindelsen mellem 
de enkelte områder og købstæderne relativt set desto stærkere.

Dette vises bl. a. i bogens tredie kapitel, der behandler markederne. 
Hovedkilden til dette afsnit, der er et af bogens vigtigste, er Tull- och 
Accis Upbörds-Längd (landtolden og accisen) for året 1798 for Simris
hamn, Ängelholm og Örkelljunga, som er blevet bevaret fra den systema-
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tiske ødelæggelse af dette materiale, som synes at have fundet sted i 
Sverige og delvis også her i landet. Fremlæggelsen og tolkningen af de 
her nævnte fortegnelser kaster et klart lys over markedsvæsenet og 
tjener til at tydeliggøre dets rolle i samfundslivet. Af forf.s gennemgang 
fremgår det, at på markederne i Simrishamn dominerede først og frem
mest håndværksprodukter; bøndernes egne produkter spillede kun en 
ringe rolle, og det samme gjaldt de egentlige købmandsvarer. For disse 
to varegruppers vedkommende gjaldt nemlig, at bønderne nogenlunde 
regelmæssigt førte deres produkter til salg i købstadens købmandsgårde, 
hvor de forsynede sig med de nødvendige varer. På markederne dækkedes 
-— fastslår forf. — »fremfor alt de nyskabte behov og de nymodens og 
fine, men ikke oprindeligt nødvendige varer«. En noget anden karakter 
fik markederne i NV-Skåne, hvor kvægavlen dominerede landbruget. Her 
udgjorde de tilførte kreaturer over halvdelen af markedsværdien. Ende
lig behandles en tredie gruppe markeder i det indre Skåne, de såkaldte 
landmarkeder, hvorfra der var langt til købstæderne. Af denne grund 
fungerer disse markeder som købstædernes handelsgårde, hvor man 
kunne forsyne sig med alle forekommende byprodukter. I videreførelse 
af analysen af de enkelte markeder gives en oversigt over de skånske 
produktionsområder og deres betingelser for markedshandel. Selve slette- 
bygden med dens dominerende kornproduktion kommer slet ikke på 
tale; det gør derimod især skovegnene i Vestre og Østre Gdinge herreder, 
hvor husdyr og håndværksprodukter er de vigtigste kategorier. Desuden 
undersøges markedernes betydning ud over den rent økonomiske, som 
forf. hævder ikke engang altid var den vigtigste. Religiøse, sociale og 
psykologiske årsager gør sig mere eller mindre stærkt gældende, og han 
drager her en parallel til Snapstinget i Viborg. Forf. hævder som et hoved
synspunkt, at hvis de sluttede bylav var sæde for bøndernes indbyrdes 
(i bogens sprogbrug: eumpanske) forbindelser, så var markederne den 
sociale institution og aktivitetsfeltet for forbindelser med fremmede.

Landtoldslisten benyttes desuden til en klarlæggelse af det, som forf. 
kalder de kontinuerlige relationer mellem pagane og urbane grupper. 
Skuepladsen herfor er Simrishamn og de omgivende bondebyer på sletten, 
selv om der også jævnføres med forholdene andetsteds. Landtoldslistens 
opgivelser gør det muligt dag for dag at følge, hvad byen får tilført fra 
oplandet, og dens nøjagtige noteringer om den enkelte indførsels hjem
sted og art skaber betingelser for at følge, hvad hver enkelt del af op
landet leverer. Forf.s udnyttelse af landtolden synes forbilledlig, det 
gælder såvel tabellerne som det meget interessante diagram, der viser 
den daglige indførsel af 5 vigtige landbrugsprodukter. Tilførslerne af
spejler tydeligt bondeårets arbejdsrytme og viser, som ovenfor bemærket, 
at de egentlige landbrugsprodukter tilføries uafhængigt af markederne. 
Bøndernes handel med stadens købmandsgårde må have givet så mange 
likvide midler, at de har kunnet forsyne sig på markederne uden at be
høve at møde op med salgsprodukter. Varebevægelsen den modsatte vej 
fra staden til bondebyerne kan ikke ses af landtoldslisten. Gennem 
skifter, der både fortæller, hvad købmændene lå inde med, og hvad der 
deraf nåede frem til bønderne, gennem husforhørslængder og sogne- 
stævneprotokoller og andet materiale er det dog muligt at give en generel 
oversigt derover.

Den sidste del af bogen benyttes til en undersøgelse af de urbane 
gruppers særpræg. De urbane grupper omfatter mere end selve købstads
beboerne, idet forf. hertil regner alle personer på landet, der viser økono-
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misk og social særstilling over for den pagane gruppe af bønder og gade- 
husmænd. På den måde kommer ikke alene godsejere og præster, men 
også inddelte soldater, klokkere, ladefogder, gæstgivere og forskellige af 
landsbyens håndværkere med heri. Efter forf.s mening står for alle de 
urbane grupper herremandsidealet som det efterstræbte forbillede, hvad 
der dokumenteres ved en fælles karakteristik af alle de urbane sam
fundsgrupper. En enkelt ting skal her blot fremdrages for at vise forf.s 
arbejdsmåde; udfra det arkivalske materiale fra årtierne omkring 1800 
opstilles lister over såvel person- som slægtsnavne, og det viser sig da, at 
de grupper, der i bogen benævnes urbane, benyttede sig af navneformer, 
der tydeligt afveg fra det sædvanlige pagane mønster. Forf. betænker sig 
ikke på at slå fast, at dette forhold har vist sig så generelt gyldigt for 
den her behandlede periode, at »forskaren kan begagna namnformen 
sådan den återfinnes i olika slags längder som ett slags detektor på en 
bakomliggande urban aktivitet hos bäraren« (s. 446).

løvrigt indebærer de »urbane attityder« ingen dybtgående forskellig- 
artethed i erhvervsmæssig henseende. Mange af de urbane individer også 
i småkøbstæderne måtte i stor udstrækning give sig af med jordbrug 
og kvægavl. Forf.s gennemgang af forholdene i Simrishamn afslører 
iøvrigt, at det først og fremmest var de mest besiddende: storhandels- 
mænd og embedsmænd, der gav sig af med landbrug. Det falder sammen 
med, at de for deres sociale anseelses skyld skulle have flest tjenestefolk.

Denne kortfattede omtale har kun kunnet trække visse hovedsyns
punkter frem; en nærmere omtale af Gladsaxpræstens regnskabsbog 
for årene 1623—36, som forf. har fundet frem i Gladsax tiondebok, må 
her udelades, selv om den byder på et meget interessant stof. Den vidt
strakte brug, forf. gør af den, synes mig dog forfejlet til klarlæggelse 
af bogens emne. Sammenfattende skal det om Börje Hanssens bog siges, 
at den hører til den sjældne og værdifulde kategori, der giver impulser 
og sætter tanker i gang. Det skyldes først og fremmest de nye synspunk
ter, der anlægges på gammelkendt materiale. Lad så være, at mange af 
bogens synspunkter vil kunne anfægtes og modificeres, og at dens for
fatter tit er tilbøjelig til at drage for vidtgående slutninger af for spinkelt 
et materiale. Det er forfriskende at møde en mand, der tør gå nye veje, 
og virkningerne af bogen skal nok vise sig frugtbringende i fremtiden.

Holger Rasmussen.

Danmark før og nu.
Danmark før og nu. Bd. I, Nordjylland. Bd. II, Østjylland. Bd. III, 

Vest- og Sydjylland. Redigeret af Johannes Brøndsted under medvirken 
af Svend Aakjær og Jens Sølvsteen. Ialt 1329 sider. Alfred G. Hassings 
forlag, Kbhvn. 1952—54.

Der udsendes for tiden to forskellige topografiske Danmarksbeskri
velser, en ny udgave af Trap, og så det værk, der her kort skal omtales: 
Danmark før og nu. Men medens Trap giver en udvidet, minutiøs å jour- 
føring fra sogn til sogn af 1920’ernes højt skattede udgave, er »Danmark 
før og nu« at betragte som et bredt, folkeligt værk, hvor billedstoffet 
ligesom i søsterpublikationen »København før og nu« udgør en meget 
væsentlig del.

Beskrivelsen af Jylland er nu afsluttet. I tredje bind findes et fælles 
stedregister, der til skade for værkets anvendelighed som topografisk
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håndbog ikke omfatter alle de lokaliteter, der omtales i teksten. Der kan 
også fastslås visse mangler ved oversigtskortene i samme bind; man har 
fra »Danske Herregaarde og Slotte« lånt et kort over disse monumenters 
beliggenhed, men har ikke taget hensyn til, at udvalget i det foreliggende 
værk er et andet. Heller ikke M. Mackeprangs kort over de gamle landsby
kirkers bygningseinner er ført å jour; man finder f. eks. Nøvling kirke 
i Hammerum h. opført under kvaderstenskirker, skønt kirken blev 
nedrevet o. 1920, og en ny kirke er opført af mursten.

En egentlig vurdering kan først bringes, når værket om to år er 
afsluttet. I planen for værkets tilblivelse angives formålet som det 
dobbelte at forene håndbogens orientering i kongerigets topografi med 
den brede personligt farvede karakteristik af de enkelte landsdeles, 
købstædernes som landbebyggelscns, udvikling og særpræg. Fremgangs
måden er følgende: Natur og landskab beskrives af geografen Viggo 
Hansen, gejstlig og verdslig inddeling af Svend Aakjær, historiske til
dragelser af C. Klitgaard, Georg Nørrcgaard og Johan Hvidfeldt, sted
navne af Svend Aakjær, oldtidsminder af Johs. Brøndsted, M. Ørsnes- 
Christensen og Elise Thorvildsen, kirker af Erik Moltke, Jan Steenberg 
og Elna Møller, herregårde af Mogens Lebech, Hans Stiesdal og H. V. 
Gregersen, byggeskik på landet af Peter Michelsen, næringsliv og sam
færdsel af P. Riismøller, J. Sølvsteen og Sv. Christiansen, træk af ånds
livet af Anders Bæksted. Endelig beskrives købstæderne så vidt muligt 
af folk med specialkendskab til de enkelte byer, og tilsidst er der i hvert 
bind et afsnit om landkommunerne. I betragtning af, at \ærket skal bruges 
som topografisk håndbog, er dette slutningskapitel det mindst tilfreds
stillende. Inddelingen af landsdelen i tre dele, hvoraf den nordlige 
omfatter Hjørring, Aalborg, Tisted og Viborg amter, den østlige Randers, 
Aarhus, Skanderborg og Vejle amter og den sydlige hele resten er vel
overvejet. Den sydlige del er størst med 11.691 km2 og 638.800 indb., den 
østlige mindst med 7.337 km2, men havde i 1950 til gengæld flest ind
byggere (700.800). Arealmæssigt kan øerne med deres 13.384 km2 langt
fra hamle op med Jyllands 29.633 km2. Men befolkningen var på øerne 
2.379.000 mod Jyllands 1.902.000. Derfor får øerne tildelt alle tre reste
rende bind.

»Danmark før og nu« fængsler først og fremmest læserne ved sin 
rigdom på topografiske billeder med korte, oplysende tekster. Den, der 
har rejst meget i landet, kan se hen til mange aftner fyldt med gen- 
oplevelsens glæde.

Axel Sleensberg.

Folkemindeforskningens historie.
Inger M. Boberg: Folkemindef ors k n i n g e n s h i s torie i Me l- 

lem- og Nordeuropa (Danmarks Folkeminder nr. 60). Ejnar 
Munksgaards forlag (1951—) 1953. — 382 sider, ill., med registre og 
engelsk resumé.

Enhver der har beskæftiget sig med folkloristiske studier vil have 
følt, at det ofte er meget svært at få noget nærmere at vide om de talrige 
samlere og forskere man træffer på i faglitteraturen, i den grad er 
folkemindeforskningen i de sidste hundrede år vokset op som en kraftig 
gren på videnskabens træ. Denne mangel er nu afhjulpet. Takket være 
dr. Boberg, der har påtaget sig det kæmpearbejde at gennemgå den
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foreliggende litteratur, har vi nu fået en lettilgængelig oversigt over 
folkemindeindsamlingens og -studiets historie. Foreliggende bog, der er en 
pryd for Danmarks Folkeminders efterhånden lange serie, er blevet en såre 
nyttig håndbog, som vil gavne brugerne både i ind- og udland. Den kan 
benyttes som opslagsbog, takket være de udførlige registre, og også som 
underholdnings- og lærebog. Ikke mindst som en fortløbende skildring af 
folklorens udvikling og gang giver den et rigt udbytte og fører læseren 
som en pålidelig guide-book gennem interessante egne af vor ånds- og 
kulturhistorie.

Dr. Boberg giver først en definition af begrebet folkeminder som »den 
åndskultur, digtning, tro og skik, der er bevaret i folks hukommelse fra 
slægt til slægt og mundtligt overleveret«. Hvis man overhovedet kan 
definere begrebet, kan det næppe siges bedre. Man kan selvfølgelig tvistes 
om, hvor mange slægter der skal til før noget bliver et folkeminde, eller 
om hvor megen individualistisk udformning der kan tillades i et folke
minde, hvor mange personer det mindst skal være kendt iblandt, hvorvidt 
det kan tilstedes at der foreligger fjerne litterære forbilleder o. s. v. — 
Bogen skal ikke blot omfatte studiet af den åndelige, men også tildels den 
materielle kultur, selv om den side af sagen glider over i den ligeledes 
meget omfattende og i vore dage hurtigt voksende museums- og genstands
forskning. Læserne vil sikkert finde, at dr. Boberg har trukket sine 
grænser så fornuftigt, som man med grund kan forlange.

I vægtige kapitler skildrer hun folkemindeforskningens historie i 
Tyskland (med Schweiz og Østrig), Storbritannien, Frankrig og Holland- 
Belgien. Skildringen føres op fra de ældre tider, hvor stoffet selvfølgeligt 
er noget magert, fordi det kun ved et tilfælde og ikke bevidst er blevet 
folkloristisk værdifuldt. Der nævnes mangfoldige navne, kendte og 
ukendte — ialt opføres der i registrene hen mod 1100 navne — så det 
siger sig selv, at der for de flestes vedkommende ikke bliver tid og plads 
til mere end en kort karakteristik. Takket være dr. Bobergs indsigt i 
stoffet og evne til ikke at brede sig på bekostning af bogens omfang, er 
dette imidlertid lykkedes ganske udmærket. Det siger sig selv, at der 
ofres tilbørlig plads på de centrale skikkelser inden for forskningen, som 
f. eks. brdr. Grimm, Mannharclt, Child, Tylor, Lang, Perrault, Cosquin 
med flere. Der gøres kort rede for biografiske data og mere udførligt for 
de forskellige forskeres indsats, for teoriernes opståen, vækst og even
tuelle død, for de almindelige åndsstrømningers indflydelse på forsk
ningens veje og mål o. s. v. Læsningen af disse afsnit, f. eks. om de golde 
tyske myteteorier i eventyrforskningen, de fantastiske frugtbarheds- 
teorier i tro og skikke hos Mannhardt og Frazer, spørgsmålet om påvirk
ning fra sted til sted i modsætning til Tylors lære om traditionernes 
uafhængighed af hinanden er ligefrem spændende lekture. Der er kort 
og objektivt redegjort for de forskellige opfattelser, ligesom dr. Bobergs 
egen mening kommer frem på taktfuld måde. Når man gang på gang i det 
praktiske liv opdager, at de ideer, man forlængst troede uddøde, stadig 
lever, selv blandt kloge forskere i ind- og udland (helt bortset fra avis
artikler, som i reglen boltrer sig i fortidens arvegods som det er nedfældet 
i leksika og ældre håndbøger), kunne man mjåske nok personligt have 
ønsket en hårdere nedsabling i en sådan vejledende bog, men det er selv
følgelig ikke dens opgave. Også i vore dage træffer man Baumgeisler og 
fertilising gods, som tages alvorligt, skønt man ville forsværge at disse 
absurde væsener efter at være blevet nedmanede så mange gange så 
grundigt, stadig havde den frækhed at gå igen. Folkloristiske anskuelser
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er lidt af en trossag og et evangelium, som dirigeres af fanatisme og 
missionerende kræfter. Der gives nøgterne folkemindeforskere og mere 
fantasifulde dito, og ved et så udflydende stof som det folkloristiske, der 
på grund af sagens natur må operere med tilfældige og måske vildledende 
optegnelser, er det svært at modbevise urimelige tolkningsforsøg, når de 
fremsættes med overbevisende glød. De fleste forskere forstår dog nok, 
at en nøgtern indstilling baseret på det, som stoffet kan bære, i det lange 
løb giver mere hold i forskningen, selvom resultaterne ikke er så brillante.

Det der interesserer en dansk læser mest er selvfølgelig behandlingen 
af den nordiske folkemindeforskning, specielt den danske. Omtalen af 
denne fylder da også 75 sider. Der gives en god oversigt over ældre 
tiders folkemindevidenskab, med hensyntagen til Christiern Pedersen, 
Anders Sørensen Vedel, Ole Worm, Erik Pontoppidan, Rs. Nyerup o. fl. 
Dernæst følger den stor klassiske periode i vor forskning, med Thieles 
folkesagn, Svend Grundtvigs folkeviseudgave og indsamlingsarbejde, 
Feilbergs nøgterne og kyndige indsats på et utal af felter, Tang Kristen
sens imponerende indsamling, som vel næppe har sin lige nogetsteds, 
Axel Olriks arbejde med Sakse, folkevisen og eventyrene og hans grund
læggelse af Dansk Folkemindesamling. Rundt om disse hovedskikkelser 
fylker sig en skare indsamlere, udgivere og forskere, som alle har været 
med til at befæste Danmarks ry som et af de førende lande på folklorens 
område i svundne dage. At beskæftige sig med den moderne tids mænd 
må på forhånd antages at være som at stikke en hånd ind i en bikube, 
men dr. Boberg viger ikke tilbage for at trække linjerne op til 1940’erne 
og give en såvidt mulig objektiv omtale af personer og værker. Der kræves 
takt til sådan noget, og hist og her har det vel været svært at beherske 
sig for at undgå polemik. Men bogen er ikke et kampskrift, og det er 
derfor rigtigt, at stridsøksen ligger dybt begravet.

Med stor interesse følger man derpå bogens sidste afsnit, den svenske, 
norske, islandske, finske og estiske folkemindeforsknings historie (til
sammen o. 130 sider). Da der fra Danmark er gået stærke strømme til 
disse lande og retur, er det nyttigt at få en fyldig oversigt over, hvad der 
forbinder og hvad der er selvstændigt. Det er ingen hemmelighed, at pro
fessor von Sydotv i Lund har påvirket de yngre folklorister i Danmark ved 
sine nøgterne og vederhæftige teoretiske overvejelser (mere end ved sine 
undersøgelser i bogform), — og selv har von Sydow altid peget på 
Feilberg som sin læremester. Von Sydow, der døde 1952, må vel regnes 
for den ypperste folkemindeforsker i dette århundrede, kendt langt ud 
over Nordens grænser, ikke mindst i Irland, hvor han har inspireret den 
stedlige unge folkemindeforskning. Man kunne have ønsket at få lidt 
mere at vide om hans ideer, specielt indenfor sagn- og folketrosforsk
ningen, — de er jo svært tilgængelige, da han bortset fra mindre afhand
linger og foredrag ikke fik dem helt udmøntede, hæmmet af sygdom og 
selvkritik som han var. Det var at ønske, at en af hans trofaste svenske 
elever ville give en oversigt over hans system, som han fremsatte det 
i forelæsninger, øvelser og polemik.

Sverige, Norge og Finland har en lang række store navne at opvise: 
Afzelius, Hyltén-Cavallius, Hazelius, Asbjørnsen, Jørgen og Moltke Moe, 
Bugge, Liestøl, Lonnrot, Julius og Kaarle Krohn, Aarne o. m. fl. Imidler
tid kan det ikke nægtes, at de nutidige forskere, som dr. Boberg også 
påviser, mere tiltrækkes af den materielle, sociale, håndgribelige kultur 
(etnologien) fremfor den åndshistoriske. Det gælder måske især Sverige, 
men forøvrigt er de andre lande også ved at komme godt med. Dette
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skyldes velsagtens dels det overvældende stof som er indsamlet (i Dansk 
Folkemindesamling er der omkring million sider optegnelser), dels 
reaktionen mod de mer eller mindre fantastiske teorier, fortidens for
skere styrtede sig ud i, uden at det gav synderligt udbytte. Nutidens 
unge kuld synes langt mere kritisk og videnskabeligt indstillet end deres 
forgængere i det store og hele, - - nogle vil sige mere tørre og pedantiske 
i det, og det skyldes vel nok, at man arbejder med en langt mere tyngende 
ballast af stof nutildags, hvor optegnelsesbladene optårner sig som en 
næsten uoverstigelig papirmur for visse emners vedkommende (andre 
er til gengæld ualmindelig slet belyst). Vore forgængere var ikke hæmmet 
af materialets overflod, de kunne frejdigt kaste sig ud i behandlingen af 
omfattende emner, hvor man nutildags helt går i småbitte detailler. --

For den, der er enig med dr. Boberg i de fremsatte anskuelser, er det 
svært at kritisere et værk som det foreliggende. Og mon ikke de fleste 
vil samles i følelsen af taknemlighed overfor hende, fordi hun har villet 
påtage sig det uhyre arbejde at pløje marken, så vi andre kan nyde 
frugterne? Der er vel forøvrigt næppe nogen anden i landet, der ville 
være i stand til at skrive en sådan bog med en så eminent beherskelse 
af stoffet. Et godt hjælpemiddel har dr. Boberg haft i Feilbergs bibliotek 
på Dansk Folkemindesamling, som næsten uden huller indeholder den 
folkloristiske verdenslitteratur op til 1920. Men én ting er at have bøgerne 
stående, en anden at have gennemlæst dem. Dr. Bobergs bog er som en 
nøgle til fortidens folkemindelitteratur og samtidig en spore for nutiden 
til at fortsætte forskningen.

Henning Henning  sen.

Teknisk kultur.
Nordisk Kultur XIV. Fra l r æ t i l s tål. Teknisk kultur III. Udg. af Sigurd 

Erixon. J. H. Scliultz Forlag. 1953. 226 s.

Nordisk Kultur XV:A. Lergods, ædelmetaller og væv. Teknisk 
kultur IV. Udg. af Sigurd Erixon. J. H. Schultz Forlag. 1953. 123 s.

Værket Nordisk Kultur, som udgives af en redaktion med repræsen
tanter for Sverige, Norge og Danmark og med støtte af »Clara Lachmanns 
fond för befrämjande av den skandinaviska samkånslan«, har nu efter
hånden, siden det første bind udkom i 1931, fået arbejdet sig gennem 
de fleste sider af kulturen. Vicrkct behandler oldtids- og middelalder
kulturen, senere tider derimod i reglen kun for så vidt der er tale om 
traditioner, gerne i bondekulturen, som betyder en vidcreleven af ældre 
tilstande, og som muligvis kan tjene til belysning af disse ældre tider. 
Til det sidst udkomne hører bindene XIV og XV :A, Teknisk Kultur III 
og IV, kaldet henholdsvis »Fra træ til stål« og »Lergods, ædelmetaller 
og væv«. Begge bindene er udgivet af professor Sigurd Erixon.

Emnets mangesidighed har gjort, at man har måttet samle sig om 
det formentlig væsentligste og afstå fra en stræben efter fuldstændighed. 
Værre er det. at man ikke altid får forfulgt det enkelte emne gennem 
hele perioden, idet nogle af forfatterne holder sig til oldtiden, andre til 
middelalderen, uden at der andetsteds rådes bod derpå. Det kan ikke 
nægtes, at bindene får et vist præg af at være spredte bidrag uden organisk 
sammenhæng. Og en alvorlig indvending, som også retter sig mod redak
tionen: Bindenes meget langsomme tilblivelse. Man forstår godt, at flere 
af forfatterne ved trykningen har villet dække sig og har fået tilføjet
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årstal for manuskripternes første aflevering, der åbenbart har fundet 
sted indtil 14 år før udgivelsen. Ellers måtte man også ved læsningen 
undre sig over, så mange af de nyeste undersøgelser og publikationer 
der ikke var taget hensyn til.

En stor del af det ene bind optages af byggeteknik, som der ikke synes 
at være blevet plads til i det store bind om bygningskultur. Greta Arwids- 
son skriver om »Träets behandling under förhistorisk tid«, hvorefter 
følger Sigurd Erixons store og meget instruktive oversigt »Svensk bygg
nadsteknik i jämförande belysning«, en overordentlig nyttig sammenfat
ning af tidligere undersøgelser og publikationer, ikke mindst forfatterens 
egne. Forskellige husbygningsmetoder bliver her placeret tidsmæssigt 
og kulturelt, idet der anføres et stort europæisk sammenligningsmateriale. 
Derimod er der ikke blevet meget plads til Axel Steensbergs »Byggekon
struktioner i Danmark« og Halvor Vreims »Bøndernes byggeteknikk i 
middelalderen i Norge«. For alle tre afsnit gælder, at de til belysning 
af middelalderens byggeskik først og fremmest må benytte yngre mate
riale, som formodes at va^re udtryk for en videreleven af ældre forhold.

Dernæst skriver Niilo Valonen »Om näverarbeten i Fenno-Skandien«, 
Holger Arbman om »Horn- och benarbeten, skinn och läder under för
historisk tid«, Andreas Oldeberg om »Koppar och därmed legerade metaller 
under förhistorisk tid«, Sigurd Grieg om »Jernvinna i Norden i oldtid 
og mellomalder«, hvorunder en del om det jyske myremalm, og endelig 
sluttes bindet »Fra træ til stål« med et afsnit af Tom Söderberg »Det 
svenska bergsbrukets utbildning under medeltiden«, hvori der også er 
en kort omtale af finsk og norsk minedrift.

I bindet Teknisk Kultur IV lægger Dagmar Selling for med en behand
ling af »Primitivt krukmakarhantverk i Norden«, hvori gives en kort 
gennemgang af oldtidskeramikken. At der findes en middelalderlig kera
mik, nævnes lige netop. Der sluttes af med en gennemgang af jydepotte- 
tilvirkningen. Herefter skriver Gutorm Gjessing om »Bruken av edel- 
metaller i Norden i forhistorisk tid« og Olle Källström om »Guldsmeds
yrket under medeltiden«. Den sidste del af bindet optages af Agnes 
Geijers »Det textila arbetet i Norden under forntid och medeltid« og 
Elisabeth Strömbergs afsnit »Folkliga textilier i Norden med förhisto
riska eller medeltida traditioner«.

Peter Michelsen.

Høstning og korntørring i Sverige.
Eerik Laid: Säden lorkar. Sädesuppsättningar i Sverige 1850—1900. 

Etnologiska källskrifter, V. Disputats. 344 sider, 5 kortbilag (Lantbruks- 
förbundets tidskriftsaktiebolag i kommission 1952).

Karl Mattisson: Skörden f/enom tiderna. 212 sider (C. W. K. Glee
rup, Lund 1953).

Eerik Laid har samlet materialet til sin disputats fjernt fra sit hjem
land, Estland, mens han hjalp Sigurd Erixon med udarbejdelsen af Atlas 
över svensk folkkultur. Sproget lærte han længe før den sidste krig, 
da han som ung kandidat deltog i Baltiska institutet i Stockholm.

Tørringen af sæden kræver større omhu i Sverige end i vort land. 
Man forestiller sig, at somrene i Sverige er mere fastlandsprægede, mere 
tørre og varme end i Danmark, hvor lavtrykkene fra Atlanten ustandse-
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lig trænger frem med regn og blæst i deres følge- Men den tørre periode 
ligger i Sverige før høst, somrene er korte, og blæsten tørrer ikke sæden 
på få timer som hos os, hvor man ofte kan vådte hobene om formiddagen 
og køre ind om eftermiddagen.

Tørringen af kornet har ikke krævet særlige foranstaltninger hos os. 
og det er måske en af grundene til, at man skal lede længe og grundigt 
i de bøger, der er skrevet om folkelivet i landets forskellige egne, før 
man finder en opgivelse af, hvor stor en trave korn er i den pågældende 
landsdel. Fortællerne beretter vidt og bredt om de festlige sider ved 
høsten; men kommer de for vanvare til at nævne, at kornet blev sat 
i hobe, iler de så meget med at komme til det sidste neg og høstgildet, 
at de ikke giver sig tid til at beskrive, hvordan hobene blev opsat, og 
hvor mange neg der var i hver. Tager man sig for at sammenligne 
fremgangsmåden i beskrivelserne, vil man opdage, at de stort set er 
skåret over samme læst. Er det mon Henrik Ussing, der engang i for
tiden har angivet tonen?

Hvorom alting er, så har Eerik Laid ikke i den trykte litteratur kunnet 
finde sammenligningsmateriale fra Danmark. Udvalg for folkemål har 
i »Danske Folkemål« II spurgt om travens størrelse, og Nationalmuseets 
etnologiske undersøgelser har udsendt en udførlig høstspørgeliste, som 
har skaffet et stort materiale; men ingen har endnu påtaget sig at 
publicere noget heraf. Laid går da også fuldstændig udenom vort land 
i sammenfatningen af sine synspunkter.

I indledningen omtaler han, hvor tidligt man begyndte at bruge leen 
i stedet for seglen til høstning af kornet. Han mener, at begyndelsen 
blev gjort allerede i 1500-årene. Da var jo konjunkturerne for landbruget 
også gode. Men i Sverige som i Danmark sejrede leen først i sidste 
halvdel af 1700-årene. Endnu i 1742 henviste regeringen landshøvdingene 
til at lade seglen bruge for at undgå spild af stud. Men kort efter bragte 
en ny konjunkturopgang en lønstigning, der gjorde det økonomisk for
svarligt at spare kræfterne og spilde noget af kornet. Denne konsekvens 
drager dr. Laid dog ikke. Men han meddeler, at det i Småland især var 
på de større gårde, man mejede fra sæden i stedet for at meje imod. 
FTamejningen giver som regel mere spildsæd; men den sparer arbejds
kraft, idet opbinderne ikke behøver at følge trit med mejerne. Valget af 
den ene eller den anden af disse to metoder kunne i Danmark hænge 
sammen med, om kornet var mere eller mindre kraftigt. Karoline Graves 
fortæller, at man i hendes barndom, da rugen ikke var så svær, mejede 
udad, og Marie Christophersen har en tilsvarende forklaring fra Hedebo- 
egnen.

Laid har sikkert ret i, at opsætningen af negene enkeltvis, den såkaldte 
»kroksætning«, er en meget gammel tørringsmetode. Den er også kendt 
vidt omkring i Europa. Men negene sattes ofte i hobe efter den første 
tørring, og begrebet trave kendes fra landskabslovene i 1200-årene. Da det 
nævnes i forbindelse med tiendetagning, må man formode, at opsætningen 
i hobe, der alle indeholdt samme antal neg, var en forudsætning for ud
tagning af tiende i kærven. Det påstås, at herregårdene var de første, 
der gik bort fra kroksætningen og straks satte negene i »travar«; det 
skete for at spare tid.

Travens størrelse varierer i Sverige fra landsdel til landsdel. En trave1 
på tyve neg, svarende til den sjællandske og lolland-falsterske, anvendes 
i Skåne, Blekinge, oster- og Våster Gotland, Halland og delvis på oland. 
Småland bruger en trave på 24 neg, medens Bohuslån har 32 neg på
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traven. Øjensynligt kendes intetsteds traver på 40 neg som på Fyn eller 
60 neg som i Vestjylland.

Det vil næppe interessere danske læsere at gå i detaljer med de specielt 
svenske korntørrings indretninger, »skyl«, »snes« og »hässja«. Men det 
bør nævnes, at de såkaldte »bornholmske stakke« minder meget om det 
svenske »rök«, der som ordinær opsætningsmåde især anvendes i Sydøst- 
Skånc og på Götland. Benævnelsen »rök« kendes især fra Halland, 
Blekinge og Väster Götland, medens man i Skåne, öster Götland og på 
Gotland kalder opsætningen for »stack«. Fra Halland og Väster Götland 
kendes dog også mere tilfældigt udtrykket »Bornholmsstack«. I Dan
mark agiteredes der i landbrugslitteraturen o. 1900 for, at bønderne også 
skulle anvende disse stakke i andre egne af landet i tilfælde af ustadigt 
høstvejr. Anm. har som barn og ungt menneske gentagne gange sat 
sådanne stakke i Vestjylland. Negene behøvede ikke at være vejret ret 
meget, før de kunne sættes i stakke, og når de havde stået der en uges 
tid eller to, kunne man sprede negene, når der kom nogle timers blæst 
mellem bygerne. Laid mener, at »röken« repræsenterer en gammel opsæt
ningsmetode, som har været videre udbredt i det sydlige Sverige, men 
som allerede i anden halvdel af 1800 årene var stærkt på retur. Udbredel
sen på kortet er meget spredt og har en udpræget reliktagtig karakter.

Laids bog er et uhyre grundigt og videnskabeligt set velordnet ar
bejde. Hvad man savner er at få de mange enkeltheder sat ind i en større 
sammenhæng. Lévserne glæder sig til den bebudede fortsættelse, hvori 
de europæiske korntørringsmetoder skal behandles som helhed.

Forfatteren af den anden bog, Karl Mattisson, er fhv. overlæge og 
dr. med. Men »Skörden genom tiderna« vidner om, at han er opfødt på 
landet og kender den indre sammensætning i bondens arbejde bedre end 
de fleste etnologer i nutiden. Forfatteren beskriver bjærgningen af afgrø
derne samt kornets tærskning, rensning, opbevaring og formaling. Bogen 
er en oversigt beregnet på den studerende ungdom, der uden personlig 
tilknytning til landet møder ganske forudsætningsløs på det etnologiske 
studiums arbejdsmark. Der er ingen fodnoter, og henvisninger til de 
forfattere, Dr. Mattisson har benyttet, er få. På et par sider sidst i bogen 
gør han rede for den vigtigste litteratur. Men det er ikke meningen, at 
de studerende skal citere »Skörden genom tiderna« vidt og bredt. Den 
skal give dem et grundlag af pædagogisk betydning, og det er årsagen til. 
at professor Sigfrid Svensson tilskyndede forfatteren til at få bogen 
trykt, og at han straks har optaget den blandt »kurslitteraturen« ved 
folkekulturstudiet på Lunds universitet. Ikke mindre end 57 firmaer har 
gennem annoncer bag i bogen muliggjort bogens fremkomst, og forfatte
ren anmoder til slut hoserne om at købe hos annoncørerne og følge deres 
eksempel ved at støtte kulturhistorisk forskning. Det er en idé, som 
fortjener at overvejes.

Blandt de kilder, Karl Mattisson har benyttet, forekommer også E. Cecil 
Curwens bog, der har været anmeldt i nærværende tidsskrift. Denne bog 
er med hensyn til kornsorternes oprindelse ikke tilstrækkelig bredt orien
teret. Når dr. Mattisson tænker sig, at kollektive driftsmetoder skulle 
have eksisteret op til 500—900 e. Kr., så er det dog ikke Curwen, der 
har ansvaret. Hos nutidens svedjebrugere uden for Europa foretages 
rydningen ganske vist kollektivt af mamdene. Men hver familie dyrker 
sin egen ager og holder den ren. Og i Skørbæk landsbyen fra o. Kr. f. var 
landsbyfællesskabet rimeligvis allerede en realitet, hvilket vel betyder 
vigtige markarbejders udførelse på samme tid, men ikke fælles afgrøder.
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En anden misforståelse har indsneget sig med hensyn til brugen af den 
tandede kornsegl. Den trækkes da også i reglen skråt indad mod hånd
taget. Anm. er heller ikke overtydet om, at opfattelsen af venstre hånds 
bevægelse i forhold til højre hånds er rigtig. Der kræves en slow-motion 
filmoptagelse for at konstatere hændernes samvirken. Da anm. i sin tid 
skulle beskrive høstningen på en galizisk bondegård, så det ud, som om 
kvinderne først greb en håndfuld korn, hvorefter de afskar den med 
seglen. Men da han selv skulle prøve, forklarede læremesteren, at man 
skulle samle de strå, man ville skære, med seglen; ellers kunne man 
komme til at gribe om strå, der ikke blev skåret. Dette er også årsagen 
til, at man mange steder bruger en »palamarka«, en krum krog til al 
samle stråene med; i pælebygningskulturen i Schweiz endte kornseglen 
undertiden i en lang snabel, der fungerede som palamarka.

Ejendommeligt nok synes udbankning af leens æg, »haring«, ikke at 
være kendt i Sverige, skønt den endnu bruges på Bornholm.

Dr. Mattissons bog er fuld af ræsonnementer. Når »håssjorna« bygges 
så høje i Nordsverige, var det fordi vindens hastighed vokser stærkt med 
højden. Når langhalmen må tterskes fuldstamdig ren for sæd, beror del 
på, at mus, rotter og fugle ellers vil ødekvgge taget. Måske forekommer 
det selvfølgeligt, men for begyndere er det vigtigt at forklare hvorfor. 
Bogen kan gøre gavn også på denne side af Øresund.

Axel Steensberg.

Gærder og hegn.
Günther Marquardt: 1) i e s c h l e s w i g -hol s t e i n i s ehe K n i c k - 

l ands c ha ft, Schriften des Geographischen Instituts der Universität 
Kiel, Band XIII, Heft 3. Kiel 1950. 90 sider, 16 plancher, 10 kort.

August F. Schmidt: Hegn og markfred. Eget forlag. Brabrand 1953. 
250 sider.

Der står en vis romantisk glans over vore hegn, hvad enten der er 
tale om levende hegns vilde roser eller om stengærders mossede sten. 
Men hegnene er også vigtige studieobjekter, og det både for geografen, 
der vil studere en egns geografiske betingelser, og for etnologen, der 
kan få mange oplysninger om den stedlige bondes problemer og forud
sætninger ved et studium af hegnene.

I 1950 udsendte Nationalmuseets etnologiske undersøgelser en spørge
liste i forbindelse med lister om husdyrenes pasning for at indsamle 
oplysninger om de forskellige hegnsformers fordeling før århundred
skiftet og om disse hegns funktion, en indsamling, der endnu ikke er 
afsluttet.

Samme år udkom en bemærkelsesværdig bog om de levende hegn i 
Sydslesvig og Holsten. G. Marquardts arbejde er en analyse af hegnene 
i dette snævre område, medens der tidligere fra tysk side (O. Jessen: 
Heckenlandschaften im nordwestlichen Europa, Mitt. d. Geogr. Ges. 
Hamburg, bd. 45, 1937 og A. Seifert: Die Heckenlandschaft, Potsdam 
1944) er udkommet oversigter over denne interessante hegnsforms udbre
delse i Europa. Fra Spanien til Danmark sætter de levende hegn deres 
præg på Europas nordvestkyst indbefattet de britiske øer.

Disse hegn kaldes af G. M. for »Knick« efter metoden at tætte hegnene
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ved at hugge en tyk gren halvt over for at høje -- knække — den vandret 
ned, således at de lodrette skud, som skyder op fra grenen, gør hegnet 
tæt og uigennemtrængeligt for kreaturer. Metoden, som måske allerede 
Cæsar beskriver fra det sydlige Belgien, bruges nu kun sjældent i Syd
slesvig og Holsten, og i Danmark kan den vistnok kun iagttages på øst
siden af Løjtland og på Barsø.

G. M.s arbejde bygger for det første på en statistik fra 1948 over heg
nenes udbredelse i Sydslesvig og Holsten og dertil på en betydelig litte
ratur, hvoriblandt man dog stærkt savner Troels Fink: Udskiftningen i 
Sønderjylland, en bog, som burde udgives på et hovedsprog. Formen er 
meget kortfattet, for kort kan en dansk læser synes, idet en stor del af 
den litteratur, der bygges på, ikke findes i danske biblioteker.

Synspunktet er udpræget geografisk. Efter indledende rids af de le
vende hegns historie i Europa går forfatteren over til hegnene i Sydslesvig 
og Holsten, således som de er i nutiden. Der findes ialt 87000 km jord
diger og stengærder og deraf er 75000 beplantet med levende hegn. Disse 
hegns volde fylder ikke mindre end 23500 ha, hvortil kommer 11200 ha 
grøfter. Ligesom nord for grænsen findes den tætte forekomst af levende 
hegn øst for israndslinien i Sydslesvig, medens hegnene i Holsten breder 
sig lamgere mod vest. Marskegnene er helt hegnsløse, medens hegnene 
på Sydslesvigs gest står meget spredt.

I det følgende afsnit omtales de forskellige faktorer, som har været 
bestemmende for hegnenes udbredelse i området. Af de klimatiske fak
torer spiller vinden størst rolle ved at hæmme planternes vækst i de 
vestlige egne. Dernæst er jordbunden af betydning. I det frugtbare øst
lige bakkeland findes en hegnstype karakteriseret af hvidbøg, hassel og 
rødbøg, medens sandsletterne mod vest har en type med eg, birk og 
poppel. Stor betydning for hegnslandskabets præg har storgodsernes 
fordeling. Medens Angel med de mange småbrug er tæt gennemtrukket af 
velplejede hegn, er disses antal langt fa'rre på Svans, der er et udpræget 
storgårdsområde. Dernæst følger et historisk afsnit med omtale af kob
belbrugets indførelse, udskiftningen, udstykningen og nyopdyrkningen. 
Endnu ved århundredskiftet hang agerbrugstype og hegnstæthed sna'- 
vert sammen, idet den store hegnstæthed fandtes, hvor agergræs og korn 
optog omtrent lige store arealer. Siden har landbrugets intensivering 
bevirket, at mange hegn er ryddet, især efter at trådhegnene er kommet 
frem.

I næste afsnit foretages en inddeling i forskellige hegnslandskaber, 
og i sidste afsnit diskuteres de levende hegns betydning for landbruget 
af i dag isa'r med henblik på lævirkningen. I efterkrigstiden er der 
opdyrket mange lette jorder, der tidligere lå hen med græs, og der er 
opstået et alvorligt sandflugtsproblem. Forfatteren bliver her til propa
gandist for sine hegn.

Bogens interessanteste afsnit er absolut analysen af de forskellige 
influerende faktorer, historiske som nutidige. Man savner dog en 
nærmere undersøgelse af hegnenes funktion i hele systemet af kvægets 
gravning, men dette ligger uden for forfatterens geografiske synspunkt.

August F. Schmidts bog er af en helt anden karakter. Her er der ikke 
tale om at analysere og løse problemer, men forfatterens ønske er at 
samle og fremlægge stof til belysning af alle forskellige hegnstyper og 
om kampen for markfred. Som en mosaik sammenstykkes kilderne, der 
hovedsagelig stammer fra den trykte litteratur, og det lykkedes at give 
et udmærket billede og en oversigt over i hvert fald en stor del af



215

litteraturen om emnet. Forfatteren er jo en travl mand — »thi også 
denne bog har guderne i deres vrede pålagt mig at skrive« — således at 
der måske ikke altid har været tid til at overveje citaternes værd. En del 
kunne godt være udskudt og en del mere bearbejdet, således at der var 
blevet plads til flere oplysninger fra den gamle topografiske litteratur, 
oplysninger, som havde været nyttigere end de brede referater af amts
beskrivelserne. Man skal ikke blindt stole på, at disses udsagn dækker 
hele virkeligheden. Bogen kan dog anbefales som særdeles nyttig med sine 
omhyggelige henvisninger. I emnet er der en rig arbejdsmark for den, 
der vil følge nogle af de mange tråde i det danske kulturlandskabs ind
viklede væ'vning.

Ole Højrup.

Den danske husmand.
Fridlev Skrubbellrany: Den d a n s k e hus m a n d: Husmænd og hus

mandsbevægelse gennem tiderne. I-II (Det danske forlag, 1952—54). 
323 4- 368 sider.

Skrubbeltrang har ved en række landbrugshistoriske arbejder placeret 
sig i allerforreste linie blandt vore økonomiske historikere. Disputatsen 
Husmand og Inderste fra 1940 er således forlængst anerkendt som et 
hovedværk. Også som populærhistorisk forfatter har han ydet bemær
kelsesværdige ting. I nærværende forbindelse må bl. a. nævnes Husmænd 
i Danmark gennem 300 Aar (Vi og vor Fortid, nr. 9, 1942) og Den danske 
Husmandsbevægelse (Det danske Selskabs grundbøger, 1943), idet disse 
bøger må betragtes som penneprøver på det store værk om husmændenes 
historie, som det måtte være naturligt for Skrubbeltrang at stile mod at 
skrive. Det må hilses med glæde, at De samvirkende danske Husmands
foreninger nu har gjort det muligt for ham at få et sådant værk frem.

»Den danske husmand« er i to bind på ialt knap 700 sider, altså et 
virkelig stort værk. F'ørste bind behandler tiden indtil ca. 1910, mens 
andet bind fører udviklingen frem til vore dage. Dispositionen er krono
logisk, den benyttede opdeling i afsnit hensigtsmæssig. Fremstillingen 
skrider sindigt og omstændeligt frem. Sproget er velplejet, men til tider lidt 
snørklet. Forf. har hang til at bruge verscitater fra folkelige sange. Der 
findes person- og sagregister. I hvert bind gives en kort oversigt over de 
benyttede kilder, men værkets populære sigte har forhindret en udfør
ligere redegørelse for dette forhold, ligesom debat om forskningsmæssige 
problemer i det store og hele er undgået. Det ses imidlertid klart, at forf. 
har været igennem betydelige mængder stof, herunder adskilligt som 
ikke tidligere har været behandlet, og hans benyttelse af det talmæssige 
materiale og det rige detailstof, der fremlægges, er overalt præget af den 
kritiske sans og den redelighed, som kendetegner hele Skrubbeltrangs 
forfatterskab.

Denne detail rigdom i værket er en styrke, men samtidig også lidt af en 
belastning. Blandt meget væsentligt stof er der nemlig en del, som fore
kommer ret uvæsentligt, og som til tider tynger fremstillingen i en sådan 
grad, at det går ud over de store linier og den klare oversigt. Det gælder 
ikke mindst ved skildringen af husmandsførerne. Det billede, der gives af 
Peder Hansen, Lundby, en personlighed, som Skrubbeltrang med rette 
gør meget ud af, er så overbroderet med detailler — og deriblandt mange.
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hvis berettigelse i denne forbindelse man ikke forstår — at det skader 
helhedsindtrykket, så meget mere som forf. ikke helt har haft held til at 
finde frem til en prægnant og overbevisende karakteristik af denne 
dynamiske personlighed (I, s. 112—17 m. fl. st.). På samme måde går det 
med skildringerne af husmandsførerne fra nyere og nyeste tid. De er 
gennemgående ikke lykkedes særligt godt. Nu skal det indrømmes, at det 
er svært at skildre nulevende eller nylig afdøde personer helt korrekt og 
rammende. Pietetsfølelse og takt gør sig gældende, og kildematerialet er 
ikke let at få fat i. Men netop af den grund kunne der have været anled
ning til at nøjes med en mere summarisk omtale. Det må i al fald siges 
at være en dårlig idé, når forf. (II, s. 235) bruger udpluk af mindetalerne 
ved Jens Holdgaards begravelse som et led i beskrivelsen af ham. Heller 
ikke som middel til at skildre husmandsbevægelsens indstilling til H. er 
sådanne citater af større værd. Ved en begravelse ligger værdien af faldne 
udtalelser om den afdøde i et andet plan end ellers. Dette være ikke sagt 
til Jens Holdgaards forklejnelse, men for at kritisere en side af frem
stillingen, som har sin særlige betydning ved, at bogen er lagt an som 
folkelæsning. Ved personskildringerne har forf. sin styrke i at finde 
detailoplysninger frem, som - - når han ikke drukner dem i enkeltheder
nes mængde -— kan være af overordentlig stor virkning. Beretningen om, 
hvorledes Niels Frederiksen fik sig en ny mødding (II, s. 15—16), giver 
således et glimt af denne mand, som er særdeles karakteriserende.

Hist og her kunne man ved skildringen af begivenhederne have ønsket 
en knappere og klarere oversigt over, hvad der var det centrale i spørgs
målet, som f. eks. i redegørelsen for begivenhederne i den kritiske 
situation omkring 1911.

Både indholdsmæssigt og stilistisk virker 2. del lidt svagere end første. 
Skrubbeltrangs sympati for bevægelsen får ganske vist hans pen til at 
løbe raskere her end i 1. del. Der er flugt og fart over mange afsnit, og 
han finder gode udtryk for både mishag og begejstring. Men han beher
sker ikke stoffet med samme klare ro, som hvor han skriver om de ældre 
tider. Det er 1. bind, der vil give værket dets største værd. Både for den, 
der vil læse historie, og for den, der vil hente sig eksakte oplysninger om 
et detailspørgsmål, er der god og solid viden at hente her.

Skrubbeltrangs værk gør det klart, at den danske husmandsbevægelse 
ikke har været tænkt som og heller ikke har virket som en faglig orga
nisation i snævrere forstand. Den har haft et bredere sigte. Den har villet 
hæve husmandsstanden på alle områder, ikke mindst kulturelt. Skrubbel
trangs fortrolighed med højskolens historie og tankeverden har givet ham 
særlig gode forudsætninger for at trænge ind i bevægelsens betydning på 
dette punkt.

Illustreringen har åbenbart i det væsentlige været lagt i hænderne på 
en billedredaktør, der har taget sig opgaven lidt for let. Billedvalget er 
kun jævnt, og billedunderskrifterne er meget utilfredsstillende.

Skrubbeltrang har føjet et nyt værdifuldt værk til sin efterhånden ret 
store populærvidenskabelige produktion, og det vil få en hædersplads på 
boghylden i mangt et landbohjem. Men han er ikke alene populariserende 
forfatter, han er først og fremmest videnskabsmand. Og nu, da han har 
afrundet rækken af folkelige bøger om husmændenes historie med dette 
store værk, tør man håbe og vente, at der må gives ham mulighed for 
nydyrkninger på landbrugshistoriens vidtstrakte marker.

Sigurd Jensen.
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Folkedragter.
Ellen Andersen: Folkedragter i Dan ni a r k. Billeder og beskrivelser 

af egnsdragter på Nationalmuseet. Hassings Forlag. 1952. 32 s. + 36 plan
cher. Også med engelsk tekst.

Siden J. S. Møllers bog om Folkedragter i Nordvestsjælland og Elna 
Mygdals om Amagerdragter udkom i 1926 og 1932, er der ikke udkommet 
større værker om danske folkedragter. Heller ikke nogen større oversigt 
over emnet som helhed med kritisk redegørelse for det vanskelige kilde
stof har set dagens lys. Men savnet af en lille, let tilgængelig håndbog 
over de forskellige egnes dragter er nu afhjulpet ved udsendelsen af 
Ellen Andersens bog. Den, der har været udsat for udlændinges spørge
lyst på dette område, vil vide at sætte pris på, at bogen også er udsendt 
med engelsk tekst. Som bogens undertitel siger, er hovedvægten lagt på 
billederne, dels sort-hvide, dels farvefotografier, hvis kvalitet i gengivel
sen egentlig overrasker den skeptiske læser glædeligt. Dragterne er foto
graferet på levende modeller, et mærkeligt samfund af kønne gamle og 
drømmende unge, ikke mange af dem ligefrem bondcpra'gede. Jeg har 
ladet mig fortælle, at Læsø-kvinder ikke vil godkende den måde, hvorpå 
hovedklædet i fig. 15 sidder, at pandestykket skal ses som en trekant. 
Indledningen bliver en gennemgang af fester og højtider og den dertil 
knyttede dragtskik, så vist som der ikke er bevaret dagligdags dragter. 
Med god ret peges på problemerne omkring egnsdragternes opståen. 
Indgående arkivalske studier er vist den vej, dragtforskningen nu må 
befare.

Peter Michels en.

Guld- og sølvsmedemærker.
C hr. A. Bøje: D a n s k e guld- og sølv s m e d e ni æ r k e r før 1 8 7 0. 

III. folkeudgave, red. af Bo Bramsen. Politikens håndbøger nr. 53. 
Politikens forlag 1954. Kbhvn. 439 sider.

Man hilser bogens gode idé velkommen. Chr. Bøjes værk er stort og 
dyrt og tilmed delt i den egentlige bog plus et stort supplementsbind. At 
sammenarbejde disse to bind, at illustrere dem smukt, så samlere igen
nem billederne får levendegjort de tørre stempler og følger stilhistoriens 
gradvise udvikling, samt at udsende alt dette i en let, lille bog til en 
overkommelig pris, det er en god idé og, skulle man synes, ikke vanskelig 
at udføre, når det kun drejer sig om at gentage det een gang skrevne. 
Ved en bog som den foreliggende er, som også fremhævet af Erik Lassen, 
der har skrevet både fortalen og en smuk nekrolog over lektor Chr. 
Bøje, den mest pinlige nøjagtighed det vigtigste; men denne skorter 
det sandt at sige på her. Redaktionen har ikke engang evnet at indføje 
Bøjes supplementsbind i hovedmaterialet uden fejl. Under Ålborg er der 
alene på side 158 følgende fejl: en lang passage under Hans Hansen Holm 
(med mærket nr. 1452) hører rettelig hjemme under Eiler Hansen Holm 
(nr. 1453). Under Peter Dietz står, at han nævnes som værge 1630 — 
det er ikke ham, men Hans Holm, der nævnes (jfr. den rigtige Bøje). 
Under Jens Hermandsen er 1644 fejl for 1624. Vi går videre: s. 175 er der 
udeladt et mærke for Hans Christensen. S. 177 har den rigtige Bøje under 
Fredericias bymærke nr. 2: ca. 1800, den »gale« Bøje har her: 1700-tallet. 
Under Haderslevs to første bymærker (s. 182) har Bøje: 19. årh., Bo
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Bramsen: 1700-tallet. På s. 195 er Bøjes mærke nr. 3367 simpelthen 
udeladt. S. 190 forekommer en pudsig fejl (der betyder lidt for forståelsen 
af redaktionen): under Hans Peter Lindberg anføres »2 baljer med låg, 
bymuseet og KM (d. e. Københavns mærke) 1801« -- der skal naturligvis 
ikke stå bymuseet, men — bymærke. Den rigtige Bøje har forkortelsen 
bym. På s. 298 under nr. 3583 står: »Sygekalk med Køge bymærke (nr. 
1951)«. 1951 er nummeret hos den rigtige Bøje, Bo Bramsens rette nr. 
er 2269.

Under billederne vrimler det med mærkelige dateringer og provenienser, 
der ikke virker betryggende for troen på redaktionens capabilitet. 
Mærkeligt er det at se den store lågpokal s. 57 henført til Fr. Fabricius 
1690 — 10 cm høj, når der på s. 60 står, at Fr. Fabricius fødtes 1683: 
pokalen er udført af Joh. H. Meel 1692 og er 25,5 cm høj. Endvidere: 
kender redaktionen ikke forskel på Mogens Th. Lowenhertz og Thomas 
Lowenhertz (samme side to steder) ? Endelig - stadig på samme side — 
er J. Stilches bæger ikke fra 1685 (han døde 1683), men fra ca. 1645. — 
Mathiesens sukkerbøsse s. 59 er ikke fra 1699, men fra 1689. — S. 53. 
Overskriften er: drevne former; men det sidste bæger på siden er 
graveret, og hr. Chr. lonsens navn er Jensen. —- S. 71 er Lydolph Ridder- 
huus’ ske sat til 1720 (han døde 1701) ; de rette år er nok ca. 1680—1700. 
Den efterfølgende tepotte er ikke af Dettlef Pape, Kbh., den er af Anders 
Brasen, Randers; den er ikke fra 1747, men fra 1745; den er ikke 14,5, 
men 15,5 cm høj. De sidste misforståelser der ikke er vanskelige at begå 
for en lægmand, men temmelig katastrofale for en cxpert, viser — sam
men med andet —, at man har skrevet (galt) af efter Boesen og Bøjes 
store sølvbog, hvis illustrationer er lagt til grund for langt de fleste af 
tegningerne. Hvorfor er dette ikke meddelt på titelbladet eller i forordet? 
Hvorfor skal det se ud, som om tegningerne er »selvstændige«, når de ikke 
er det? de bliver da faktisk ikke ringere af at være kopieret efter foto
grafier udvalgt af to af vore fineste sølvexperter; en bemærkning herom 
ville have været på sin plads og i overensstemmelse med gængs viden
skabelige kotyme, svarende til, at man fremhæver arkitekt Elna Møllers 
og »fru Grethe Kølles« (hun er nu også arkitekt, jfr. rigtige Bøje) navne; 
men deres kunstnerret betragtes måske som større, eftersom de har tegnet 
alle de benyttede stempler?

Me.d disse få ord anbefales bogen, der kunne have været så god, til bru
gernes yderste forsigtighed og påpasselighed. Man gør vel i at have den 
rigtige Bøje ved siden. Bo Bramsen må roses for sin gode idé, men lastes 
for sin manglende omhu ved udførelsen. Det er synd for Bøje -- og 
brugerne.

Efterskrift. Langtfra alle de af anmelderen sete fejl er anført; de sete 
er fremkommet ved en flygtig kontrolgennemgang af enkelte afsnit og ved 
løs gennembladning.

E. Moltke.

Jiilelrtv ocf juiehalni i Norge.
Lilg Weiser Aatl: Juletreet i Norge. 67 sider. J iilehalinen i 

Norge. 66 sider. Utgitt av Norsk Folkeniuseiun 1953. (Småskrifter fra 
Norsk Etnologisk Gransking, nr. 2 og 3).

I 1945 skabtes ved Norsk Folkemuseum et institut til indsamling af 
den mundtlige tradition om arbejdsprocesser, social organisation og andre 
kulturelle forhold først og fremmest inden for bondesamfundet. Lignende
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institutioner findes ved Nordiska Museet i Stockholm og Dansk Folke- 
museum, og arbejdsformen er ved alle tre institutioner den samme: Ud
sendelse af trykte eller duplikerede spørgelister til en kreds af frivillige 
medarbejdere fordelt over hele landet, helst så tæt, at ingen kulturelle 
variationer af betydning kan undslippe og derved give et skævt billede 
af kulturtilstanden.

Som daglig leder af Norsk etnologisk gransking har fungeret dr. Lily 
Weiser Aall, der førend sin virksomhed i Norge havde vundet sig et 
betydeligt forskernavn i sit fødeland Østrig. Med prisværdig hurtighed 
har hun fremlagt dele af det indkomne materiale i form af småskrifter. 
Selv om dr. Aall i det første af disse (Vassbæring i Norge, 1953, s. 3) 
undskyldende fremhæver, at »det en kan by på, er ikke ferdige resultater, 
men heller nye spørsmål og framlegg til hvordan en kan prøve å få løst 
dem«, så borger hendes store kurdom og utroligt omfattende orientering 
dog for, at det fremlagte er af høj videnskabelig værdi, og selve frem
læggelsen spiller givetvis en betydningsfuld rolle såvel over for de bevil
gende myndigheder som over for instituttets mange frivillige medarbej
dere. De første ser håndgribelige resultater af deres bevillinger og de 
sidste af deres indsendte besvarelser.

De to skrifter, der her skal omtales, har begge hentet deres emne 
fra juletidens skikke. Juletræet er i Norge som i Danmark en forholdsvis 
ny skik; i begge lande blev den af enkelte familier indført for lidt mere 
end 100 år siden, men blev først almindelig ud over landet fra ca. 1880 
fremover. Det er da muligt at følge, hvorledes skikken breder sig og evt. 
ændres i nye omgivelser. Forud for fremlæggelsen af det norske materiale 
udreder forf. imidlertid juletræets historie og fastslår, at i Syd vest
tyskland havde man forud for reformationen pyntede træer ved jule
festen, bl. a. hos håndværker- og gildeslav i byerne. Herfra overtog pro
testanterne juletræet og brugte det bevidst for at nå deres mål: At få den 
egentlige julefest fejret i hjemmene og ikke som hos katolikerne i kir
kerne og med dans og optog i gaderne, samt at få den katolske skik 
med St. Nikolaus, der bragte gaver til børnene, flyttet over til julen, hvor 
den katolske helgens rolle overtoges af jesusbarnet.

Ved gennemlæsning af det norske stof er det iøvrigt bema'rkelsesvær- 
digt, hvor store lighedspunkter der findes mellem forholdene i Norge og 
Danmark. Det gælder således udbredelsen på landet, hvor skolen havde 
den vigtigste formidlende rolle. For forskere af folkeminder og folkelig 
tradition er juletræet iøvrigt et lyspunkt, for denne skik er livskraftig 
og vil kunne studeres mange år endnu. Det hivnger, som dr. Aall bemær
ker, sammen med, at menneskene kun har skabt sig yderst få almen
forståelige symboler til udtryk for sin feststemning. Blandt de få, som 
fra de ældste tider til nu kan betyde håb og glæde, er grønne grene og 
lys. Derfor er juletræet et <vgte symbol, hvori skiftende tiders mennesker 
kan hugge deres betydning.

Er juletræet en ny skik med livskraftig udvikling, så er julehalmen en 
svindende, ja næsten uddød skik, hvor det kan være vanskeligt at få 
fat på dens indhold. Skikken har varet vidt udbredt, og opfattelsen af 
dens alder og betydning varierer stærkt hos de forskere, der har beskæf
tiget sig med den. Skal man dømme efter det norske materiale, så har 
skikkens udøvere selv lagt en nuungde varierende betydninger deri.

Julehalmen er den halm, der bredes på stuens gulv juleaften, og hvori 
man sover i fællesskab, især selve julenat. Ganske få vidnesbyrd om denne 
skik har vi også fra Danmark. Til denne halm knyttede folk religiøse
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forestillinger og regnede med, at den besad en sårskilt kraft. Derfor 
udnyttedes den på forskellig vis: Som strøelse i stalden og som gødning 
på marken for at fremme frugtbarheden og som orakel for blot at nævne 
et par af de vigtigste funktioner. Forf.s undersøgelser synes at give jule
halmen en meget høj alder, og så langt tilbage, den kan følges, er der to 
grupper af forestillinger knyttet til den: Dens sammenhæng med frugt
barheden og dens rolle ved modtagelsen af de døde eller andre usynlige 
gæster, som især færdedes ved juletide, og som man stillede sine senge 
til rådighed for ved selv at sove i gulvhalmen.

De to småskrifter har betydning i sig selv ved det materiale, de frem
lægger, og de slutninger, der drages deraf, men også ved at vise værdien 
af det store, »anonyme« stof, der indsamles ved institutioner af samme 
art som Norsk etnologisk gransking.

Holger Rasmussen.

Skolehistorie.
Björn Kornerup: R i b e K a tedralskole s h i s l o r i e. Studier over 800 

års dansk skolehistorie II (1660 1920). Gyldendal 1952. 468 sider.

Anden del af dr. Kornerups store værk om Ribe katedralskole omfatter 
tidsrummet 1660 til 1920, de sidste 75 år er dog kun behandlet i oversigts
form. (Første del er anmeldt i »F. og N.«, bind XVIII, s. 83 f.).

Da kildematerialet til tiden efter enevældens indførelse er mere om
fattende end til de i bd. 1 behandlede tidsrum, er bd. 2 blevet et stof mættet 
værk indeholdende talrige oplysninger om det mangesidede liv, der ud
foldede sig i Ribe skole i den skildrede periode.

Efter svenskekrigene fulgte en nedgangstid for skolen, der varede til 
begyndelsen af det 18. årh., da den fik en af sine mest glansfulde perioder. 
Efter midten af århundredet levede man på det ry, de foregående decennier 
have skabt, men efter 1800 fulgte en ny blomstringstid, i hvilken skolen 
atter regnedes blandt landets bedste, og den varede så langt, som forf. gør 
skolens historie til genstand for egentlige undersøgelser. Begge glans
perioder skyldtes særligt fremragende skoleledere -- den første Christian 
Falster, den næste Peter Nicolai Thorup. Begge fungerede som kon- 
rcktorer, før de overtog den endelige ledelse af skolen, og begge virkede 
de ialt ca. 40 år ved skolen — blot med ca. 100 års mellemrum.

En skoles historie kan skrives ud fra flere forskellige synsvinkler, f. eks. 
en kulturhistorisk, en opdragelseshistorisk, en personalhistorisk — som 
tilfældet var med bd. 1, ser dr. Kornerup sagen ud fra lærdomshistorike
rens og personalhistorikerens stade. Også andre sider af spørgsmålet får 
dog en grundig behandling. En kulturhistoriker glæder sig f. eks. over de 
bidrag til belysning af dagliglivets tone, man finder i bogen.

Forf. skildrer, hvorledes trætter og slagsmål hørte til dagens orden, 
og omtaler, at datiden kun i ringe grad forargedes derover. Det hørte til 
»god tone« og skadede ikke de implicerede i deres senere løbebane.

Et værdifuldt kulturhistorisk stof finder man endvidere i bogens rede
gørelse for de kår, disciple og lærere levede under, og de økonomiske 
vilkår, der blev latinskolen til del, og finder også her tidens ansigt — 
knappe lønninger, svigtende indkomster, tarvelige kår.

Også til belysning af den pædagogiske historie giver bogen adskilligt 
nyt stof, idet forf. med lovgivningen om latinskolen og dens undervis
ning som baggrund behandler problemerne, som de formede sig for Ribe 
skole. Af disse undersøgelser fremgår det, at også i det lærde og i mange
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måder skolastisk prægede 18. årh. interesserede man sig for ai vække ele
vernes interesser og lade dem gøre egne iagttagelser, også her var der iæ- 
rere, som ikke blot var hørere, men elevernes vejledere og medarbejdere.

De ydre rammer, hvorunder livet i skolen levedes, d. v. s. skolelokaler 
og undervisningsmateriel, var i lange perioder så tarvelige, at det måtte 
vanskeliggøre adskillige af de reformer, man påtænkte at gennemføre i det 
17. og 18. århundrede, hvad enten disse så skyldtes nye love eller en 
særlig interesseret lærers private initiativ. Man hører om faldefærdige 
bygninger og usle lokaler, dårligt inventar og tarvelige boliger for 
rektorerne og hørerne. Lejlighedsvis søgte man vel at afhjælpe de værste 
mangler, således da skolen under Christian Falster ombyggedes og ud
styredes med nye og bedre lokaler. Senere i århundredet møder man dog 
stadig utilfredshed, og i det 19. århundrede var skolen ude for nye og 
gennemgribende restaureringer-

Disse mangler til trods lykkedes det alligevel gennem længere tidsrum 
det ripensiske lærerkollegium at præstere noget fremragende på under
visningens område — nemlig når skolens leder var en mand med de for
nødne evner til selv at undervise, og med en personlighed, der kunne 
præge skolens lærere og elever. Ser man på bevægelserne i elevtallet, 
viser det sig da også at være stærkt afhængigt af de skiftende skolelederes 
kvalitet.

Der er derfor god grund til, at forf. samler sine studier og sin skildring 
om de mænd, der gennem tiderne har været knyttet til Ribe skole, og de 
biografiske afsnit af bogen hører til de mest fængslende og til de viden
skabelig set betydeligste, sådan som de også gjorde det i bd. I.

Interessen for de mennesker, der virkede ved Ribe skole har jævnlig 
fået forf. til ikke blot at skildre sådanne sider, forudsætninger og egen
skaber, som betingede vedkommendes virksomhed som skolemand, men 
også andre, der er nødvendige, for at en alsidig og afrundet biografi kan 
forelægges.

Under læsningen af biografierne møder man en anden af dr. Kornerups 
hovedinteresser, lærdomshistorien. Hvor det lader sig gøre, lægges der 
vægt på at give en grundig redegørelse for den biograferede persons 
stilling til tidens forskellige åndsstrømninger, og har han optrådt som 
forfatter, får man en særdeles saglig, omend ofte kort karakteristik af 
hans produktion.

I forordet meddeler forf., at mere end et decennium er medgået til at 
udarbejde de foreliggende 2 bind om Ribe skole, og ulejliger man sig med 
at gå værkets store noteapparat igennem, forstår man, at der bag udarbej
delsen af disse to bind ligger et umådeligt slid. Ulykkeligvis får dette 
værk sikkert samme skæbne som så megen anden lærd historieskrivning 
— de, der benytter det som håndbog, er få, og de, der læser det igennem, 
færre. Det bør da i denne forbindelse fremhæves, at er værket end for 
tungt til at blive læst i et stræk — dertil har det for meget håndbogens 
karakter — lader et betydeligt antal enkeltafsnit sig læse med stor 
fornøjelse, ikke mindst de biografiske.

For den, der ønsker besked om den lærde skoles udvikling, som den 
har formet sig i Danmark, er det en god bog. Hans søgen efter viden 
besværliggøres dog ved, at bogen kun er forsynet med et person- og 
stednavneregister. Et emneregister ville også have været ønskeligt. I 
stedet er indholdsfortegnelsen delt op i emner, og en sådan ordning kan 
i mange tilfælde erstatte, ja være bedre end et sagregister, men i det 
foreliggende tilfælde ville sagregistret have været kærkomment, da en
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gennemlæsning af et eller flere afsnit let fører med sig, at adskillige af 
de talrige nye og værdifulde detailoplysninger, der gives om de problemer, 
bøgerne berører, overses, således at de kun vanskeligt eller slet ikke 
blK er udnyttet, som de burde.

Georg Hansen.

Sproghistorie.
Peter Skautrup: Del danske sprogs historie, 3. bind. 482 sider. 

Gyldendal, 1953.

Den af alle sproginteresscrede med forventning imødesete fortsættelse 
af Skautrups sproghistorie foreligger nu, ligesom forgængerne skønsomt 
illustreret med friser og plancher.

Den nye del af arbejdet behandler de to vigtige perioder: Holbergtiden 
1700—1750 og nyere dansk 1750—1870.

I bindets første hovedafsnit gives en redegørelse for vor store komedie
skrivers betydning for sprogfølelsen og sprogets udvikling. Skautrup 
beskriver det forskelligartede præg, det holbergske forfatterskabs enkelte 
led bærer (listen over de i undersøgelsen anvendte forkortelser er dog 
ikke komplet), og bogtrykkernes rolle ved udgavernes fremtrædelsesform 
påvises. Skautrup nævner digterens sproglige forudsætninger og stiller 
de »frie expressioner« i sammenhæng med tidens sprogfornemmelse.

Derefter peger den kyndige sproghistoriker på den sociale baggrund 
for sprogets udvikling i de følgende tidsrum og kortlægger modersmålets 
område. Det 18.-19. århundredes bestræbelser for at finde frem til en 
fælles sprognorm beskrives indgående, ligesom Jens Schielderup Snee- 
dorffs fortjenester som sprogets fornyer med rette får en central plads 
i fremstillingen. Med anførelse af talrige detailler behandler Skautrup 
de eksisterende stillag, talesprogets form slås fast, bl. a. gennem litterære 
rimord, og i forbindelse med sprogrensernes virke karakteriseres tidens 
oversættelser af fremmed litteratur. Endnu brugte stivnede ordforbin
delser benyttes til at vise ældre sprogtrin, og foruden hjemlige nydannel
ser dateres også låneord fra klodens nære og fjerne egne.

Læseren følger sproget gennem Ewalds følsomme strofer og Baggesens 
ordleg til romantikkens guldalder. Skautrups værk kaster nyt lys over en 
periode, som hidtil oftere har været betragtet under den litterære end 
den sprogligt-kulturelle synsvinkel. Oehlenschlågers plastiske billeder 
analyseres, og med fornøjelse læser man om Grundtvigs »levende ord«, 
Kierkegaards virtuositet, Blichers jyske udtryk og ikke mindst om, 
hvorledes H. C. Andersen udvikler folkeeventyrets fortællestil. Ligesom 
i de andre bind er også her navneskik omtalt, og bindet slutter som de 
tidligere med en liste over filologiske udtryk og en nyttig litteraturliste.

Beskrivelsen af de mange fagområders terminologi er ført op til 1950, 
så at moderne ord som vitamin og elementhus er kommet med.

Derimod er den almindelige gennemgang af sprogets kår i de seneste 
80 år udskudt til sidste bind. Det må oprigtigt håbes, at den storstilede 
bedrift: at give en sprogets kulturhistorie fra oldtid til nutid, kan fuld
føres i de nærmeste år.

Rikard Hornby.
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Arbejderininder.
Svenskt liv och arbele, nr. 1 19. Nordiska Museet, Stockholm

1947 -1953.
Norsk Eolkeniuseiuns Serie: A r b e i d s f o l k f o r l e 11 e r. Fra Papirindu

strien. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1953. 131 s.

Skorstensfejeren, Nationalmuseets 3. afdeling, København 1952. 28 s.

Smeden. Kulturbilleder fra tiden omkring århundredskiftet. Udgivet af 
Nationalmuseet 1952. Hassings Forlag, København. 341 s.

Severin Hemsen: Fra Iric skoen til rigsdagen. En fiskers erin
dringer. Nationalmuseets 3. afdeling. Industri- og arbejderundersøgelserne, 
København 1952. 255 s.

V a n d r e b o (j f or Tø m r e r s vend O v e O v c s e n. Udgivet af Natio
nalmuseets Industri- og arbejderundersøgelser, København 1953. 32 s.

P. I). Pedersen: Et liv i a r b e j d e. Erindringer fra 1870—1900. Industri-, 
håndværker- og arbejderundersøgelserne, Nationalmuseet, København 1954. 
59 s.

Da Nordiska Museet, Norsk Folkemuseum og Dansk Folkemuseum blev 
stiftet, tog man først og fremmest sigte på bevaring af minder om bonde
standens ældre kultur. Den materielle side af de højere stænders kultur, 
herregårdenes og det bedre borgerskabs miljø, blev dog heller ikke glemt. 
Men det er først fornylig, man har påbegyndt undersøgelser af visse lag 
af befolkningen, som hidtil ikke har haft deres plads på museerne. Der 
tænkes her på arbejderklassen, dette ord taget i videste forstand og om
fattende både de socialt laveste lag af den egentlige landbefolkning og 
industri- og andre arbejdere i byerne. Det er jo nemlig sådan, at ligesom 
det gamle, endnu ikke omdannede bondesamfund nu er os så fjernt i tid, 
at kun få kan have spredte minder om det, således er også forholdene 
under den begyndende industrialisme efterhånden ved at fortone sig i 
forglemmelsens tåger. Ingenlunde at epokens tilstande vil gå tabt i nor
mal historisk henseende. Gennem aviser, arkivalier, statistik ved man alt 
om begivenheder, arbejdskampe, organisationernes oprindelse, levekårene. 
Men det er ikke almindeligt, at store ændringer i samfundsstrukturen er 
historikeren så nær inde på livet. Der frembyder sig her en mulighed for 
at udnytte et kildestof af en anden art end det lige nævnte, svarende til 
hvad man allerede længe har gjort ved udforskningen af bondestandens 
kultur. Nu endelig gøres der noget for at sikre de minder, ældre folk af 
arbejderklassen har om tilstande og omvæltninger i deres unge år, og 
man får derved et fyldigt og levende stof, som kulturhistorikeren må 
savne for ældre tider.

Den moderne folkelivsforskning har været tidligere på færde i Sverige 
end i nabolandene, og det var da også Nordiska Museet, som først satte 
kraftigt ind på en indsamling af minder fra sidste fjerdedel af 1800-årene 
vedrørende livet i forskellige grupper af arbejderklassen. På grundlag 
af kortfattede spørgelister, der blot giver en disposition for stoffet, har 
meddelerne selv nedskrevet deres minder. For de fleste gruppers vedkom
mende er det indkomne materiale så stort, at man tør tillægge det en vis 
almengyldighed. Der er endnu ikke sket nogen større videnskabelig 
udnyttelse af stoffet, men en lang række små bind med prøver på de
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bedste levnedsskildringer inden for de forskellige grupper er udgivet af 
Nordiska Museet under redaktion af og forsynet med kulturhistoriske 
kommentarer af Mats Rchnberg, som er drivkraften i undersøgelserne. 
Det drejer sig om serien Svenskt liv och arbete. Nogle af numrene hand
ler ganske vist om helt andre emner, nemlig Hilding Celander’s lille hefte 
om Stjärngossespel, Allan Nilson’s fine lille undersøgelse af Skolseder 
från Skara, Anna-Maja Nylén’s populære oversigt over Folkdräkter, Mats 
Rehnbcrg’s Småländsk bystämma, en vel kommenteret udgave af en 
bylavsprotokol, og endelig Folke Svedenfors’s fortnvffelige undersøgelse 
af Vävskcdsmakeri och hornslöjd.

Emnemæssigt passer Edvin Thorsén’s Uppländskt torpar liv bedre ind 
i rækken, men adskiller sig fra de andre ved at være skrevet af en enkelt 
person. Sammen med de to bind Statarminnen giver den en gribende 
skildring af de to laveste lag af landbefolkningen, hvoraf torparne måtte 
købe den smule selvstændighed, som en ganske lille jordlod kunne give, 
med hårdt slid i de lyse sommeraftener efter hjemkomsten fra arbejdet 
på de store gårde, medens statarne indtil statsystemets afskaffelse 1945 
var helt afhængige af de store gårde, hvor de var gifte landarbejdere, 
gerne med kontrakt for et år ad gangen, delvis lønnet med naturalier, 
og med arbejdspligt for konen, om ikke også for børnene. Skogsarbetar- 
minnen og Sågverksminnen behandler livet i de store skove og blandt 
de mange mennesker, der blev knyttet til tranndustrien efter industria
lismens gennembrud ved midten af sidste århundrede, da den første damp
sav blev anlagt 1847. Industrialismens fremtrængen gennem landet følges 
også i Rallarminnen, som er skrevet af folk, der har været med blandt 
de hold af arbejdere, som anlagde jernbaner i årene før århundredskiftet. 
Livet i den befolkningsgruppe, som blev knyttet til jernbanerne, da de 
først var anlagt, beskrives i Järn vägsminnen. Videre kan nævnes Bygg- 
nadsarbetarminnen, Järnbruksminnen og Verkstadsminnen. Både Typo
grafminnen og Bokbindarminnen behandler erhverv, hvis udøvere for det 
meste synes at være rekruteret fra byerne, hvorfor det her for en stor 
del er ei andet miljø, vi bliver ført ind i ved skildringen af barndommen, 
end i de andre bind. Også Polisminnen har man udgivet. Og Godtemplar- 
minnen, en meget interessant skildring af en folkebevægelse, som har 
spillet en stor rolle i Sverige, åbenbart ikke mindst med hensyn til oplys
ning og demokratisk skoling af arbejderklassen.

Lederen af Norsk Folkemuscums »Avdeling for Arbeiderminner«, 
Edvard Buil, har valgt et lidt anderledes princip for udgivelsen af afde
lingens første publikation »Arbeidsfolk forteller. Fra papirindustrien«. 
Medens man i de svenske bøger får samlede levnedsskildringer, hver 
enkelt fortæller fulgt fra fødsel til skriveøjeblikket i den høje alderdom, 
har Edvard Buli delt minderne fra papirindustriens arbejdere op i små
stykker, som samles om enkelte sider af fortællernes tilværelse: ung
dommen og valget af erhverv, arbejdet i fabrikken, forholdet til de over
ordnede, de første fagforeninger. Det letter overblikket, og man undgår 
den enstonighed, som man undertiden har fornemmelse af, når man 
læser den ene svenske levnedsskildring efter den anden, men til gengæld 
går man glip af det indtryk af individualiteterne, som man får i de 
svenske bøger. Det norske udgivelsesprincip må have kostet redaktøren 
en del mere arbejde end det svenske.

Udgiverne af de her omtalte bøger er selvfølgelig klar over, at det 
indsamlede stof skal behandles med fornuftig kritik. Til belysning af 
mange forhold i dagliglivet meddeles der her træk, som historikeren ikke
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vil finde i andre kilder. Og med hensyn til den almindelige samfunds
historie kan man ikke nok understrege vigtigheden af at lære de impli
ceredes egen mening at kende, så vist som deres syn på sagen er mere 
bestemmende for deres stillingtagen end nogle for dem ukendte fakta. 
Blot er der jo her tale om en stærkt forsinket og ikke en samtidig op
fattelse. Det fremgår ikke af de svenske bøger, i hvor høj grad meddelerne 
har fået hjælp ved nedskrivningen, men det har dog vist nok fundet sted 
i langt ringere grad, end tilfældet har været ved den norske undersøgelse, 
sådan som det fremgår af fortællerlisterne efter hvert kapitel i den norske 
bog. Netop selve nedskrivningsprocessen må vel være en fejlkilde, som 
kan give anledning til en skævhed i materialet, ikke blot ved vanskelig
heden ved at udtrykke sig skriftligt, når man ikke er vant til det, men 
ved at der er sket en udvælgelse af meddelerne, nemlig af dem, som er 
villige og har evne til at deltage under disse vilkår, og det er vel ofte 
tillige de bedst oplyste og åndeligt mest bevægelige.

I nogen grad kan man måske komme ud over dette ved at anvende 
samtalens form, men af økonomiske og arbejdsmæssige grunde kan det 
kun lade sig gøre i forholdsvis få tilfælde. Hvor meget kolorit der går 
tabt i den skriftlige form, ser man indirekte af den lille tryksag Skor
stensfejeren, som i 1952 blev udsendt af det danske Nationalmuseums 
nystartede industri- og arbejderundersøgelser under ledelse af David Yde- 
Andersen. Denne livfulde beretning er nemlig trykt nøjagtigt efter mundt
lig form, som den var fæstnet ved hjælp af båndoptageren. Den hidtil 
vigtigste publikation fra de danske undersøgelser er bogen »Smeden«, 
hvori man efter svensk mønster har samlet en række af de bedsTe 
levnedsskildringer fra et større materiale indkommet fra et enkelt fags 
folk. De senere udsendelser fra dansk hold vejer ikke tungt. Omend en 
læseværdig erindringsbog, er den kulturhistoriske interesse, der knytter 
sig til Severin Hansen’s »Fra træskoen til rigsdagen«, dog snart overset. 
»Vandrebog for Tømrersvend Ove Ovesen«, der blev udsendt i 1953, må 
nærmest betegnes som en kuriositet, og jernbanemanden P. D. Pedersen’s 
»Et liv i arbejde« er en enkeltskildring, som naturligvis ikke kan sættes 
ved siden af den tilsvarende svenske samling af Jårnvågsminnen.

Peter Michelsen.

En provinsby i renæssancetiden.
P e r l e s l i k k e r b o g e n. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers 

optegnelser og regnskaber, udg. af Samfundet for dansk genealogi og per
sonalhistorie ved Hans Knudsen og Albert Fabritius. København 1954. 434 
sider, 1 plan.

Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie har i anledning af 
sit 75 års jubilæum udgivet landets næstældste kirkebog, den såkaldte 
»perlestikkerbog«, hvis forfatter, Anders Pedersen Mavorm eller Perle
stikker, var sognepræst for Nakskov 1618—29. Manuskriptet er forfattet, 
for at præsten kunne holde rede på sine indtægter og udgifter og have 
overblik over byens borgere og husfolk, hvad de måtte give i tiende 
af deres marker, i præstepenge af boderne, i husleje af præstens boder, 
hvad sædedegnene skulle yde af korn, hvilke børn der blev døbt, hvem 
der blev trolovede, viede og begravede, hvem der stod offentlig skrifte, 
hvilke kirkegangskoner, der blev indladt o. s. v.
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Udgiverne har af teksten udeladt gentagelser af listerne over tiende
ydelserne og afgifterne af gårde og boder, idet borgernes navne findes 
i forvejen; også altergangsfortegnelserne er forkortede; endelig har man 
omarbejdet afsnittet om indtægter og udgifter til tabeller. Kortfattede 
noter identificerer de i teksten omtalte adelige og gejstlige m. fl. Tekstens 
latinske citater, anmærkninger og tekststykker findes oversat i noterne, 
og udgaven afsluttes med registre over personnavne samt udenbys sted
navne.

I en kort beretning om, hvad der er sket i forfatterens levetid, beskrives 
Nakskov bys fire fjerdinger. Også åndelige og politiske begivenheder 
omtales, Kalmars erobring, fredsbetingelscrne i 1613, striden mellem 
Hans Poulsen Resen og magister Oluf Koch, det uvejr som forårsagede, 
at kirkespiret styrtede ned og ihjelslog fem mennesker i Nakskov. Om 
denne ulykke og vandfloden, der samtidig skyllede ind i byen, skriver 
Anders Perlestikker, at de ikke har strakt sig længere, end Guds vilje er ... 
dog ikke så at forstå, at de mennesker, som blev ihjelslagne af spiret 
eller druknede i vandfloden skulle være syndere (frem) for alle menne
sker. Men Gud har sendt menneskene syv plager for at få dem til at 
omvende sig ... Thi »udi denne spier« kunne man se Guds almægtighed. 
Skolemesteren blev lig Noa bevaret frem for andre, da han lå i sin seng, 
og alting på skolen blev slået ned undtagen det sted, hvor han lå. 
Ligeledes blev Jørgen Skomager og en bartskærsvend bevaret, mens 
skomagerens hustru, barn, svend og pige blev dræbt, men »for Gud er 
dette ikke underligt.« Tør man læse mellem linjerne, at skolemesteren 
og skomageren er blevet bevaret af Gud, frem for deres mindre velbehage
lige familie?

Anno 1625 »er hans kongelig maytt. vddragenn med en stoer krigs hær 
thill att stride for religionens skylid imod keyseren eller dett rommeske 
rige.« Præsten ved endnu ikke, om hollænderne yder kongen nogen 
bistand; men »Gud er den bedste.« Beskrivelsen slutter desværre anno 
1626, så vi går glip af præstens kommentarer til nederlaget. Forbundet 
mellem den himmelske krigsherre og Christian den Fjerde viste sig jo 
ikke at være varigt, kan hænde fordi kongen også havde andre og mere 
personlige grunde til at drage i felten end religionens fremme.

Præsten havde nøje rede på sine sognebørns.vandel. Han noterede sig, 
hvem der fik skudsmål, og hvad de betalte for det. Det var nødvendigt 
for folk, der kom langvejs fra, at fremvise sådanne skudsmål for at 
blive trolovet eller gift. Præsten påberåber sig den magt til at løse og 
binde, som apostelen Peder havde fået, når han bandsætter eller binder 
de forhærdede og afløser dem, der gør pønitese; man skal herved agte, at 
hvo som synder åbenbart, skal afløses åbenbart, og hvo som synder 
hemmeligt, skal hemmeligt afløses. I årene 1618—1626 udgjorde de uægte
fødte børn i Nakskov 9 pct. af samtlige levendefødte. Til sammenligning 
kan tjene, at de uægte fødsler i byerne på Lolland-Falster i årene 1875-79 
udgjorde omkring 8 pct. Trods de strenge straffe, man i renæssancetiden 
kunne idømmes, var overtrædelserne af det sjette bud dog nærmest 
hyppigere end 250 år senere, da samfundet så mildere på disse forseelser. 
Betalingen for offentligt skrifte i Nakskov kirke varierede som oftest 
mellem en mark eller to og en daler å en hel krone- Samtidig erlagdes for 
skudsmål 6 skilling til 1 daler. En kone, som lå sit barn ihjel, måtte for 
offentlig skrifte betale en daler. Selve byfogden Povl Madsen måtte stå 
åbenbart skrifte for den skørlevneds synd, han bedrev i sin enkestand 
med sin tjenestepige. Men prisen nævnes ikke. Det samme gjaldt for
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skolemester Zakarias Pedersen, der havde besovet sin fæstemø. En karl, 
der tjente hos en borger i byen, blev for lejermål publice absolveret i 
sakristiet i nærværelse af fem borgere og måtte betale hele to daler. En 
maler og hans pige havde trolovet sig selv og mente derefter, at de frit 
måtte søge seng tilsammen; men efter at de en gang var fundet i den 
befatning, blev de begge sat i stokken og måtte bøde 2 daler til de 
fattige samt straks efter øvrighedens befaling lade sig trolove af kapel
lanen hr. Oluf.

Præsten noterer, når en heks bliver brændt, eller en kvinde, der har 
ombragt sit barn, bliver rettet med sværdet. I 1627 betalte han en sten
hugger for at gøre piller til et bord, som vel ligeledes må have været 
gjort af en stenplade. Ved tiltrædelsen af embedet havde han af for
gængerens enke købt to jernkakkelovne, som stod i huset, et fyrretræs
bord, en fyrretræs »bing« (kiste), et bogskab i studerekammeret, 3 senge
steder forneden i præstegården, en »retterbing« (køkkenbord), en himmel 
over et sengested i sengekammeret samt de lister og måtter, som var 
opslået adskillige steder i stuerne og kamrene. Bogen er iøvrigt ikke 
mindst interessant ved de mange tilnavne taget fra håndværksprofes
sioner, som må have været repræsenteret i byen: Tækker, glarmester, 
kedelfører, knivsmed, hakkelseskærer, krumkagebager, pølsepige, ler
kliker, tærsker, stodderkonge og isenkræmmer for at nævne nogle i flæng.

Til slut et lille eksempel på, at sandheden ofte kommer for en dag, 
hvis man har tålmodighed. En hører i Svendborg var blevet afsat på 
grund af en pige, som absolut ville giftes med ham; hun havde bundet 
en hynde eller pude under sit forklæde og »sagde sig ved hannem att 
værre siugelig«. Han undslap dog hendes listige anslag og blev siden 
sædedegn i Gudbjerg sogn; man kan finde adskillige dagligdags hændelser 
og gode kulturhistoriske træk i perlestikkerbogen. Den anbefales til 
studium ikke blot for genealoger og lokalt historisk interesserede, men 
for alle »Fortid og Nutid«s læsere.

Axel Steensberg.

Stubbekøbing.
Sven Henningsen: Stubbekøbing / 3 5 4 — 1 9 5 4. Udgivet af Stubbe

købing byråd. Kbhvn 1954. 119 sider.

Man tror ikke sine egne øjne, når man ser Sven Henningsens navn 
på en bog om Stubbekøbing; men det er virkelig professoren i moderne 
historie, der for en stund har vendt det storpolitiske spil ryggen og givet 
sig tid til at skildre en lille provinsbys historie i anledning af 600-året 
for udstedelsen af dens første købstadprivilegier. Man ser med stor glæde, 
at en professor i historie, oven i købet den allernyeste historie, ikke har 
holdt sig for god til at beskæftige sig med lokalhistorie, og man følger 
med fornøjelse forfatterens udredning af hans fødebys skæbne gennem 
tiderne. Bogen bygger ganske vist ikke på arkivstudier, men hovedsageligt 
på Bering Liisbergs bog om Stubbekøbing fra 1912 og Hjelholts store 
værk om Falsters historie. Men den er skrevet af en mand, der mestrer 
sit stof. Bogen er lille, altfor lille, kun et rids. Den giver dog en god over
sigt (men heller ikke mere). Udstyret er overordentlig nydeligt med 
yndefulde tegninger af Alex Secher. En enkelt ortografisk ejendomme
lighed bemærkes. De »ghellekoner«, der nævnes side 15, skal være
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»gællekoner«, d. v. s. koner, der fjernede gæller og indvolde af sildene, 
der fangedes i Øresund.

Carl Lindberg Nielsen.

Vendsysselbogen.
V end s y sselbogen. Udgivet af skolebiblioteksforeningen for Hjørring 

amt. 1954. 472 sider.

»Kendsgerninger, sir, ikke andet end kendsgerninger«, lader Dickens 
en af sine romanfigurer erklære for at være det ene fornødne. Man 
kunne fristes til at tro, at forfatterne af den hjemstavnsbog om Vend
syssel, der for nylig har set lyset, havde taget dette ord til motto for 
deres arbejde. Kendsgerninger er dynget sammen fra bogens begyndelse 
til hen mod dens slutning. Kendsgerning føjer sig til kendsgerning i over
lærer Chr. Kjærsgaards afsnit om Vendsyssels geologiske forhold (som 
de fleste geologiske skildringer temmelig uforståelig for de fleste). Kends
gerninger og atter kendsgerninger er det, der præger museumsbestyrer 
P. Christensens store afsnit om bebyggelse og kultur i oldtiden, om 
Vendel og vendelboer i middelalderen, Vendsyssel i nyere tid, kirker, 
klostre og herregårde samt strandinger og redningsvæsen. Det samme kan 
siges om skoleinspektør Værnfelts skildring af Vendsyssels moser og 
postmester Klitgaards behandling af skovene og skudehandelen.

Lige så vigtigt det er, at en hjemstavnsbog bygger på kendsgerninger 
og ikke må være eventyr, lige så sikkert er det, at en bog som denne, der 
skal være folkelig, ja endog er tænkt anvendt i skolen, står og falder 
med sin form. Forfatterne må gå ud fra, at læserne sædvanligvis møder 
med meget små forudsætninger, men gerne vil vide noget om den hjem
stavn, der er deres. Skildringen må derfor for det første være meget 
populær, malende og fængslende, så den siuges som en roman. Det er 
en kunst at skrive en hjemstavnsbog og stiller de største krav til bidrag
yderne. For den historiske forsker spiller formen, hvorunder resulta
terne fremlægges, en underordnet rolle. For historieskriveren kommer 
formen i første række. De store mønstre er her Troels-Lund og Hugo 
Matthiessen. Og for det andet må der en bred baggrundsskildring til. 
Man klarer f. eks. ikke middelalderens kirke ved blot at skildre dens 
mænd som undertrykkere af bondestanden, som P. Christensen er til
bøjelig til. Det er godt at bo under krumstaven, siger dog ellers ord
sproget med rette. Og hvilken åndsmagt kirken har været, hvorledes 
den virkede i den middelalder, der ligger de fleste læsere så fjernt, 
kommer slet ikke til sin ret.

Vendsysselbogen var bl. a. tænkt anvendt som skolebog. Der er næppe 
noget skolebarn, der frivilligt går i lag med en så tungt skrevet bog. 
Og kun få voksne læsere vil binde an med denne bog, der skulle være en 
indledning til den mere specielle sogne- eller købstadhistorie.

Kun een af bogens bidragydere har fyldestgjort de krav, der må stilles 
til forfatteren af en hjemstavnsbog. Det er Arne Nielsen, hvis afsnit om 
det vendsysselske sprog, et af de sidste i bogen, er forbilledligt. Det er 
skrevet for børn, men som H. C. Andersens eventyr tillige lærerigt for 
voksne. En behandling af en landsdels dialekt vil let kunne blive det 
kedsommeligste, der tænkes kan. Under Arne Nielsens vejledning læser 
man spændt om Vendsyssel-målets særpræg. Det er en perle, der burde 
kendes af enhver, der vil give sig af med hjemstavnsskildring.

Carl Lindberg Nielsen.
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Gadstrup og Syv.

Gadstrup og Syv Sogne. Trykt i Roskilde Dagblads Bogtrykkeri 
1953. 272 sider. Illustr. Kildehenvisninger.

Denne sognebog, der omfatter 29 afsnit, er blevet til ved et samarbejde 
mellem 11 forfattere, hvoriblandt lærere udgør majoriteten, men desuden 
træffes flere folk af bondestanden, sognepræsten, en fabrikant og som 
den eneste fremmede fugl en historiker fra København, der tager sig af 
det korte afsnit om sognet i oldtiden. Lad det va^re sagt straks, at bogen 
på påskønnelsesværdig vis udmærker sig ved, at forfatterne har forsøgt 
at orientere sig i kildematerialet og derved bragt væsentlige ting frem 
til belysning af de enkelte fænomener. Det gælder sådanne kilder som 
bispearkiver, præsteprotokoller, visitatsbøger og skolearkiver for sogne
kaldets og skolernes historie og markbøger til matriklen i 1680’erne, 
Roskilde amts landvæsensprotokoller og Vibygårds godsarkiv til de en
kelte landsbyers historie. Man kan måske her som i bogens hele tilbli
velse se påvirkningen fra lokalforskcrcn cand. polit. Søren Sørensen.

Naboskabet til Roskilde påvirker de to sognes historie føleligt. Det 
gælder ikke alene på det gejstlige område, hvor afhængigheden af Ros
kilde domkirke var stor, idet begge sogne var præbender under domkirken, 
sådan at indtægterne gik hertil, mens kirketjcncsten blev udført af be
skedent lønnede kapellaner. Men det gælder også i høj grad på det verds
lige område, idet ejendomsforholdene til bondejorden viser et broget 
billede med tilhørsforhold såvel til domkapitlet og efter reformationen 
til kronen og Københavns magistrat, universitetet m. m., takket være 
kongernes disposition til fordel for de forskellige institutioner.

Indenfor selve sognets grænser kommer endnu en faktor til, nemlig 
hovedgården i Viby, hvor adelige og borgerlige ejere skifter. En overgang 
lå godset under kronen, der indrettede det som ryttergods. Vibygårds 
godsarkiv har ydet betydelige bidrag til forståelsen såvel af selve godsets 
historie som bondebyernes. Som særlig bemærkelsesværdigt skal frem
hæves det hoveriskab, der med sin oprindelige indretning med hoveri
mærker endnu står på gården.

Den største part af bogen udgøres naturligt nok af landsbybcskrivel- 
serne. Det ville have været ønskeligt, om de alle havde været disponeret 
ens, så man kunne have fået et fuldgyldigt billede frem af deres historie. 
Nu må man glæde sig over, at flere af beskrivelserne er af kvalitet. 
Interessant er det at få den sidste ende af udviklingen med, idet den 
ændring i bebyggelse og samfærdsel, som jernbanernes anlæggelse frem
kalder, også er skildret. Blot må det om beskrivelsen af Viby stationsby 
som om andre afsnit beklages, at man egentlig skal være lokalkendt for 
at kunne få noget rigtigt ud af den. Forståeligt nok har den lokale forf. 
villet have så mange lokale navne med som muligt, men det medfører 
desværre, at den generelle udvikling drukner heri til skade for over
blikket. En plan over stationsbyen og dens fremadskridende udvikling 
ville have hjulpet.

Et lignende lokalt hensyn ligger der bag bogens mange biografier af 
personer, der på en eller anden måde har gjort en indsats for de to sogne. 
Ikke alt er her af interesse, men det skal siges, at der er mange biografier, 
der virkeligt giver betydelige bidrag til den almene udvikling. Det gælder 
således om en del af præstebiografierne, der tegner den åndelige udvikling 
i sognene, hvor rationalismen aldrig rigtigt fik fodfæste. Dette forhold
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kom til at spille en rolle for den senere gudelige vækkelse på egnen fra 
midten af forrige århundrede, der får en nærmere omtale på et helt andet 
sted i bogen.

Bogen omfatter egentlig mere end Gadstrup og Syv sogne, idet lands
byen Øm også er taget med i beskrivelsen. Dette afsnit er iøvrigt bogens 
bedste beskrivelse af en landsby og dens jordtilliggende. Øm hørte op
rindeligt til Syv sogn, der derved fik et utroligt langt og smalt omrids 
(et udmærket kort findes ved s. 160). Som følge af denne fjerne place
ring i forhold til kirkebyen, kom Ørns forbindelser tidligt at knyttes 
nærmere til Rorup-Glim kommune, der næsten helt omsluttede den. 
Det føltes derfor naturligt for beboerne i Øm at blive knyttet til denne 
kommune, men forsøgene herpå var længe uden resultat. Først efter 
næsten 100 års forsøg blev Øm i 1935 kirkeligt og kommunalt skilt ud 
fra Syv sogn og lagt under Rorup-Glim kommune. Men da havde Øm i 
næsten 200 år haft skolefællesskab med Højby i Rorup sogn.

Bondesamfundets gamle skikke findes kun ufyldestgørende omtalt, 
selv om der gives en interessant skildring af høstgilderne på Vibygård. 
Til gengæld har man jo i Marie Christophersens lille bog Fra Hedebo- 
egneu et udmærket supplement.

Holger Rasmussen.

Østjyske landsbyer.
August F. Schmidt: Aarhus eg uens landsby liv. Jydsk Central

trykkeris Forening. Århus 1953. 140 s.

Når jorden udstykkes i småbidder, og håndværk og industri, videnskab 
og kunst er genstand for vidtdrevet specialisering — hvorfor så ikke 
dele kulturhistorie efter geografiske linier, som August F. Schmidt, Dan
marks flittigste forfatter, folkemindeforsker og lokalhistoriker, har gjort!

»Aarhusegnens landsbyliv« dækker området fra Kysing Nor i syd til 
op mod Kalvø Vig i nord og vestpå henad Silkeborg. Dagliglivets almin
delige sysler og mere sjældne foretagender indenfor denne kreds er næppe 
anderledes end i meget af det øvrige Jylland. Det omhandlede stof svarer 
ret nøje til, hvad man kender fra oplevelser vest for Silkeborg og i Vejle 
vesteregn, just således gik det til — dengang. Ældre mennesker siger 
kanske straks: det husker vi da godt nok; hverken arbejdsmåden eller 
skikkene bliver nogensinde glemt. Dog vil de glædes ved at få trækkene 
frisket op.

Men snart er alt dette gamle helt nyt. I maskinalderen ændres for
holdene hurtigt, fra generation til generation. Derfor har August F. 
Schmidts bog en bevarende gerning at øve, nogenlunde svarende til 
museernes. Ellers står ungdommen om føje år fremmed overfor, hvorledes 
tingene var tidligere: Landsbyliv og byggeskik, hoveri, hegn og markfred, 
åndsarbejde, livet ude og inden døre, mad og drikke, tøj, handel, fester 
og højtider — samt meget andet. Udførlige noter og registre supplerer 
materialet, og i indledningen nævner forfatteren, hvor mere kan hentes.

Den smukke, illustrerede bog er tilegnet mindet om stednavneforskeren 
Gunnar Knudsen. Også dette er på sin plads.

Rasmus Mortensen.
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Træk af Vinding sogns historie. Udgivet af Vinding kommune. 
Redigeret af Holger Axø og Johs. E. Tang Kristensen. Vejle 1954. 241 s.

Betegnelsen »træk« i denne bogs titel antyder, at ikke alt fremskaffe
ligt stof er taget med i skildringen; kanske netop derfor tegner sammen
draget et helhedsbillede, som står levende i forholdet til omgivelserne, 
dansk kultur og historie.

Der blev tidligt gjort forsøg på at skrive sognehistorie om Vinding. 
Allerede sidst i 1890erne afskrev pastor Hagemann kirkebøger, gamle 
skøder, familiepapirer og lignende; længere nåede man dog ikke dengang. 
Men tanken virkede videre, og i foråret 1943 besluttede sognerådet at 
lade udarbejde en hjemstavnsbog; arbejdet overdroges egnshistorikeren, 
sognefoged J. J. Ravn, hvis kendskab til sognets udvikling var både vidt 
favnende og dybtgående. Da Ravn i 1945 døde, måtte andre fortsætte 
materialeindsamlingen og fuldføre bogen.

Først skildrer viceskoleinspektør Olaf Aastrup, hvorledes landskabet 
blev til og fik den skikkelse, vi har for øje i dag. Det må jo altid inter
essere mennesker at vide, hvad den jord indeholder, de bor og bygger på, 
lever af og ser ud over. Børn fatter lettere fjerne forhold, når nære ting 
står dem klare. Derfor er det nødvendigt, at undervisning begynder 
hjemmefra. Olaf Aastrups redegørelse danner et fortrinligt materiale 
hertil.

Samme kyndige forfatter behandler i næste afsnit de trufne vidnesbyrd 
om oldtidsbebyggelsen i Vinding. Aastrup har selv fundet størsteparten 
og påviser, at der eksisterer mange flere historiske mindesmærker, end 
trykte kilder meddeler.

Holger Axø tager sig af stednavnene, væsentlig efter »Vejle amts sted
navne«. Her savner man de naturnavne, Ravn vistnok har efterladt sig. 
Udover enkelte glimt vedrørende kirken og sogneskellet står middel
alderen mærkelig tom. Men til gengæld er Holger Axø’s store afsnit 
»Vinding fra 1570erne til vor tid« meget udførligt og overordentligt op
lysende. Her hører vi om kongens vildtbane, svenskekrigenes følger, ryt
terne under Koldinghus og udskiftningen. Særdeles værdifuld er også 
Axø’s redegørelse for sognets enkelte gårde og ligeledes hans fremstilling 
vedrørende håndværk, handel og industri. Man får her fortrinlig vej
ledning i nyere historie.

Johs. E. Tang Kristensen skildrer den vækst, Mølholm, Eskholt og 
Vinding land er inde i. Vi får heraf viden om, hvorledes den moderne tids 
forstæder opstår, øges og styrkes, hvilket ofte savnes i tilsvarende frem
stillinger. Det er prisværdigt arbejde, skønt vekselspillet i forholdet 
Vinding—Vejle: hvilken part, der i det lange løb overvejende blev giver, 
hvem modtager af ånd og økonomi — ikke synes vurderet.

Man ser, at de to forfattere og flere af de andre medarbejdere (bogen 
ville nok have vundet ved at være skrevet af noget færre) har nydt gavn 
af Vejlebogens stof, men Vejle bys historie er også blevet beriget ved 
Vinding-bogens fremkomst.

Rasmus Mortensen.



Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde 
i København den 26.—27. august 1954

Ved årsmødet i Nationalmuseet var følgende museer repræsenteret: National
museets 1., 2., 3., 6. og 7. afd., Københavns Bymuseum, Jernbanemuseet, Kunst
industrimuseet, Dansk Post- og Telegrafmuseum, Rosenborg, Teaterhistorisk 
Museum, Tøjhusmuseet, Dansk Landbrugsmuseum, Handels- og Søfartsmuseet, 
Helsingør Bymuseum, Frederiksborg, Frederiksværk, Gilleleje, Hørsholm, 
Tikøb, Roskilde, Køge, Amagcrmusect, Kalundborg, Næstved, Møns, Bornholms, 
Maribo, Nykøbing Falster, Reventlowmuseet, Odense, Bogense, Fåborg, Nyborg, 
Rudkøbing, Ringe, Hjørring, Frederikshavn, Try, Aalborg, Viborg, Randers, 
Grenå, GI. Estrup, Den gamle By, Horsens, Silkeborg, Odder, Vejle, Kolding, 
Ringkøbing, Herning, Holstebro, Varde, Esbjerg og Haderslev.

Torsdag aften d. 26. holdt museumsinspektør Gudmund Bocscn et interessant 
foredrag om »Gamle glas i Danmark«, foredraget var ledsaget af lysbilleder.

Fredag kl. 9 begyndte repræsentantskabsmødet med, at formanden, museums
direktør Svend Larsen, Odense, bød gæster og repræsentanter velkommen, 
hvorefter rektor C. L. Christensen, Herning, valgtes til dirigent. Formanden 
udtalte derefter i sin årsberetning:

»Siden sidste generalforsamling er Skanderborg Museum optaget som 
medlem, og jeg byder museet velkommen i vor kreds. Foreningen tæller nu 
91 medlemmer; heraf er 22 centralmuseer, yderligere 16 er statsunderstøttede 
og 20 har statsanerkendelsc. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder og 3 
forretningsudvalgsmøder.

Studiekredsmøderne er blevet fortsat med møder på Rosenborg og i Den 
gamle by. Man har søgt at samle sig om enkelte emner, der kunne uddybes 
nærmere. På Rosenborg var det spørgsmål vedrørende tekstilkonservering, 
i Århus drøftede man sølvtøj og jordfund. I begge tilfælde havde møderne god 
tilslutning, og foruden den faglige viden, disse møder kan give, tjener de til 
at styrke sammenholdet mellem museumsfolk.

Af vor årbog »Danske Museer« er bind IV ved at blive udsendt i disse dage. 
Der har været ført en række forhandlinger med forlaget om denne sag. For
holdet er som bekendt det, at Hassings Forlag har påtaget sig den økonomiske 
risiko for årbogens udgivelse. Det er forlaget, der efter vor indstilling antager 
og lønner redaktøren, medens vi udpeger et redaktionsudvalg, der for tiden 
består af museumsdirektør, dr. Søgaard og museumskonsulcnt Halkjær Kri
stensen. Vi har bidraget til at sikre årbogens økonomi ved at udvirke, at der 
fra undervisningsministeriet ydes et tilskud på 1000 kr. årlig og ved at bede 
museerne om virksom støtte til dens salg.

Da redaktøren, magister Victor Hcrmansen for et årstid siden blev alvorligt 
syg, måtte museumskonsulent, dr. Bæksted varetage redaktionsarbejdet. Hertil 
kom, at forlaget fik alvorlige betænkeligheder med hensyn til det økonomiske 
grundlag, men det har altså dog besluttet sig til at udgive bind IV, omend 
med nogen forsinkelse. Antallet af solgte eksemplarer pr. årgang ligger på 
5- 600, og man kan vel godt forstå, at forlaget finder dette for ringe. Vi er
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interesseret 1, at årbogen fortsætter. Dens indhold forekommer os nyttigt — 
også for andre end dem, der direkte beskæftiger sig med museumsarbejde, — 
og den er et middel til at sprede oplysning om vore museers indhold og virk
somhed. Forlaget har stillet som betingelse for den fortsatte udgivelse af 
årbogen, at abonnemcntstallet forøges med 200, og vi må som følge af denne 
fordring indtrængende henstille til museerne, at de gør et effektivt arbejde 
for at skaffe faste abonnenter, idet forlaget ikke kan basere årbogens økonomi 
på salg i boghandelen.

Siden engang i trediverne har man syslet med tanken om at få fremstillet 
en museumsteknik. Gang på gang står man over for problemer med hensyn til 
konservering, protokollering, opstilling etc., hvor en sådan håndbog vil kunne 
tjene som en værdifuld håndsrækning. Det var oprindelig museumsinspektør 
Chr. Axel Jensen, der skulle udarbejde den. Efter hans død er opgaven gået 
i arv til museumskonsulent Halkjær Kristensen og konservator Axel Christensen. 
De to forfattere har beregnet dens omfang til ca. 150 sider, og der er foretaget 
en udgiftsberegning, hvorefter vi har ansøgt undervisningsministeriet om 
tilskud til udgivelsen, og ved skrivelse af 16. juni 1954 har ministeriet bevilget 
5000 kr. til formålet. Der kaldes på Halkjær Kristensen fra mange sider, og det 
er ikke let for ham at få den arbejdsro, som opgaven kræver, men han har nu 
lovet, at manuskriptet skal foreligge til april 1955.

Som noget nyt har vi i disse dage udsendt første nummer af »Museumsmed
delelser«, et duplikeret blad, som skal indeholde praktiske oplysninger om 
museernes arbejde, auktioner, udstillinger, ny litteratur, også et blad, i hvilket 
man kan søge oplysninger om museumsgenstande indenfor en emnekreds, som 
man beskæftiger sig med. Det er tanken, at bladet skal komme 2—4 gange om 
året og vederlagsfrit sendes til hvert enkelt medlem af foreningen, og vi håber, 
at man vil kunne vurdere det som et nyttigt bindeled mellem museerne.

I tilslutning hertil kan jeg nævne de store auktioner over direktør Hans 
Tobiescns samlinger. De kom til at berøre et stort antal af vore museer, idet 
der her blev udbudt en betydelig mængde sølvtøj, hvoriblandt meget provins
arbejde, som det måtte være naturligt at søge sikret for vore samlinger. På et 
tidligt stadium gennemgik Halkjær Kristensen samlingens katalog for at danne 
sig et skøn over, hvor store beløb der kunne blive tale om. Vi måtte koncentrere 
de til rådighed stående midler fra staten om denne opgave, til hvis løsning også 
Ny Carlsbergfondet viste os interesse og varm støtte, og dette sammen med 
lokalt indsamlede midler gjorde det muligt for museerne at sikre sig talrige 
gode stykker. Stort set tror jeg, at alle berettigede ønsker blev opfyldt.

Dermed nærmer vi os spørgsmålene om de bevillinger, der i årets løb er givet 
fra statens side til de enkelte museer. Som bekendt deles tilskuddene i forskellige 
grupper: de direkte, faste tilskud, en dispositionsbevilling, der efter ansøgning 
kan anvendes til montrer, istandsættelsesarbejder, forbedring af museale forhold 
etc. og en dispositionsbevilling til erhvervelse af særlig værdifulde genstande. 
Takket være tipsfondens midler har man i år kunnet imødekomme ansøgninger 
i videre omfang end før; der vil senere blive gjort rede for midlernes fordeling, 
men jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at de indsendte 
ansøgninger ikke altid er så fyldestgørende, som det er ønskeligt. Hvis man 
søger midler til nye skabe, bør det oplyses, hvorledes skabene skal se ud, hvad 
de vil koste, og hvor de skal stå. Det er et vægtigt argument, hvis det af 
ansøgningen fremgår, at anskaffelsen af nye montrer er et led i en fast plan 
for museets nyordning. Og når det gælder anskaffelse af museumsgenstande, 
kan det ikke være nogen stor ulejlighed at ledsage ansøgningen med et fotografi 
af den pågældende genstand, ligesom det ved ansøgninger om konservering må 
være muligt at præcisere, hvad man ønsker at få behandlet. Jo fyldigere 
oplysningerne er, jo lettere er det at vurdere ansøgningerne.
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Vi troede sidste år, at nu skulle vi være færdige med at snakke krigsforsik
ring, men det er gået anderledes. I december fremkom der i dagspressen 
meddelelser om, at krigsforsikringen rådede over et beløb på over en halv snes 
millioner kroner, der er opkrævet for meget, og som man ville fordele til 
forskellige formål inden for erhvervene. I den anledning søgte vi omgående 
forbindelse med folketingsmand Svend Jørgensen, der så ofte har vist det 
kulturhistoriske arbejde varm interesse. Vi gjorde opmærksom på, at ganske 
vist har staten refunderet museerne ca. 170.000 kr. af museernes krigsforsik
ringsbidrag, men vi har selv måttet skaffe 450—500.000 kr., og i betragtning 
af museernes hårdt anspændte driftsøkonomi, fandt vi det ikke urimeligt, at 
man ved en evt. tilbagebetaling af det nævnte overskud tog hensyn til kulturelle 
institutioner, der har været ude for en ekstraordinær belastning.

Folketingsmand Svend Jørgensen bragte sagen frem i en af folketingets 
spørgetimer og understregede kraftigt, at museerne ikke blot burde tages i 
betragtning ved behandlingen af denne sag, men museernes forhold i det hele 
taget burde tages op til alvorlig behandling. Undervisningsministeren svarede 
med en henvisning til, at der vistnok allerede var truffet bestemmelse om 
overskuddets fordeling, men han understregede kraftigt, at han ønskede mu
seernes forhold forbedrede og ventede, at der måske allerede inden udgangen 
af dette år ville foreligge et forslag i så henseende.

Sagen om krigsforsikringsoverskuddet fremkaldte imidlertid en så voldsom 
debat, at den blev henvist til et særligt udvalg. Vi har i en skrivelse af 11. 
juni til det pågældende udvalg gjort rede for vore synspunkter og ønsker. 
Sagen vil først blive behandlet i folketingets nye samling, men jeg vil gerne 
ved denne lejlighed bringe folketingsmand Svend Jørgensen en hjertelig tak 
for den varme interesse, som han har vist os i denne sag. Med stor tilfredshed 
hilser vi også undervisningsministerens positive indstilling til ønskerne om at 
få vore museers forhold forbedrede.

Som bekendt har undervisningsministeriet anmodet museumsnævnet om at 
fremkomme med et forslag til en nyordning af de kulturhistoriske museers 
forhold. Der blev sidste år i juli gennem vor forening udsendt et omfangsrigt 
spørgeskema, der skulle tjene til at skaffe oplysninger om hvert enkelt museums 
forhold. Det tog sin tid, før besvarelserne kom ind, og et enkelt museum har 
— trods fornyet henvendelse — endnu ikke svaret. Materialet er sendt til 
Statistisk Departement til bearbejdelse, og resultatet vil foreligge i løbet af 
kort tid.

Nævnet har holdt en lang række møder, og for at underbygge det billede, 
som skemaerne vil give, har det foretaget rejser til de fleste museer øst for 
Lillebælt og i Sønderjylland; disse rejser vil blive fortsat i efteråret for resten 
af landets vedkommende. Formålet med disse uanmeldte besøg har været at få 
et indtryk af museernes indhold og tilstand. Yderligere har man ved drøftelse 
med bibliotekstilsynet haft lejlighed til at orientere sig med hensyn til biblio
tekslovens bestemmelser og virkning.

Det ligger i sagens natur, at der ikke på indeværende tidspunkt kan gives 
nogen oplysning om, hvorledes den betænkning vil blive formet, der bliver 
resultatet af kommissionsarbejdet, men vi kan fastslå, at den nuværende tilstand 
og den nuværende ordning, som den er fastlagt i de gældende regler for de 
kulturhistoriske museer, er ganske utilfredsstillende. Der findes småmuseer, 
der er i fortrinlig stand, og der findes store museer, hvor betydningsfulde 
samlinger ligger hen uden tilfredsstillende lokaleforhold og med et så enormt 
arbejdsstof, så mange uløste opgaver, at man ikke fortsat kan basere deres 
virksomhed på frivillig og delvis ulønnet arbejdskraft.

Nogle vil sige, at provinsmuscernes forhold er lokale anliggender, andre 
vil mene, at det burde være en statsopgave at bringe dem i forsvarlig stand.
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Forholdet er vel det, at sandheden ligger i midten. Det cr vel muligt, at et 
lokalmuseum har en særlig betydning for den egn, det er knyttet til — ganske 
som et bibliotek har det — men man kan vanskeligt bestride, at museets 
indhold er et led i det materiale, der kan belyse Danmarks kulturhistorie som 
helhed. Det skulle netop være lokalmuseets opgave at give det nuancerede 
billede af sit områdes kultur, som hovedmuseet i København ikke kan give.

Der må fra lokal side ydes en indsats for at bringe disse forhold i lave. Den 
tid er forbi, hvor man kunne regne med mæceners støtte som bærende, vi kan 
ikke — som i firserne — regne med, at en kreds af storborgere i en by bygger 
huse til os, og det er meget få, der nu om dage har råd til gratis at ofre tid 
og kræfter på museumsarbejde. Derfor må offentligheden træde til, og det må 
ske i form af et samvirke mellem kommunerne og staten, således at statens 
bidrag står i forhold til de lokale bidrag.

Undervisningsministeren nævnte i folketinget, at målet måtte være at få 
oprettet et antal faste stillinger ved museerne, og der cr i denne henseende 
gjort fremskridt adskillige steder, idet man søger at skabe samarbejde mellem 
flere kommuner om en aflønning af fast ansatte folk. Her støder man imidlertid 
ofte på den vanskelighed, at der ikke findes kvalificerede muscumsfolk. Først 
nu er der håb om, at også dette kan bedres, idet overinspektør, dr. phil. Axel 
Steensberg endelig har fået sin udnævnelse som lektor i kulturhistorie ved 
Københavns universitet og påbegynder sine forelæsninger i september. Det 
må dog understreges, at oprettelse af faste stillinger ikke cr tilstrækkeligt. 
Den mand, der kommer ud til et museum, må have midler til at virke med; 
der må være penge både til undersøgelser og til samlingernes konservering og 
opstilling; der må være midler til at gøre museet levende og til at honorere de 
nødvendige medarbejdere. Og ved de museer, hvor man ikke kan ansætte faste 
folk, men må klare sig ved løsere medhjælp, må man kunne give disse men
nesker et rimeligt vederlag for deres arbejde. I denne situation cr det nød
vendigt, at man søger at påkalde offentlighedens interesse for vore museers 
forhold. Det er mit indtryk og min erfaring, at denne interesse kan vækkes. 
Hvert enkelt museum må gøre det i sin kreds, men vi må stå sammen og arbejde 
sammen, det vil give bedre resultater end at ligge og skændes om et sogneskel.

Det er i år 25 år siden denne forening blev stiftet. Jubilæumsåret falder i en 
kritisk tid for vore museer, men også i en tid, hvor der dog er håb om en 
bedring. Vi har ment, at året skulle markeres, ikke ved festligheder, men ved 
et forsøg på at vise vor eksistensberettigelse. Dette er baggrunden for planen 
om i oktober at afholde en udstilling af de bedste ting fra vore museer. Der 
er sendt henvendelse til museerne om denne sag, og der cr indkommet et så 
stort antal forslag, at der bliver rigeligt materiale. Vi har nedsat et udstillings
udvalg bestående af museumsdirektør Helge Søgaard, museumsinspektør 
Gudmund Boescn og muscumskonsulcnt Halkjær Kristensen. Udstillingen vil 
blive holdt på Nationalmuseet, idet museumsdirektør, professor Brøndsted har 
givet tilsagn om, at den må indgå som Nationalmuseets efterårsudstilling. Vi 
takker for dette tilsagn; vi opfatter det som et udtryk for Nationalmuseets vilje 
til at støtte vore bestræbelser for at skaffe orden i dansk museumsvæsen, og 
idet jeg slutter denne beretning med at takke enhver, der har ydet os støtte 
i det forløbne år, udtaler jeg ønsket om, at vi også i det kommende år kan stå 
sammen og få fastlagt linierne for fremtidens arbejde.«

I tilslutning til formandens beretning drøftede man bl. a. planerne for 
oprettelse af faste lederstillinger ved museerne.

Calov, Kalundborg, gjorde rede for, hvorledes man i Holbæk amt har arbejdet 
med denne sag. Endnu har man ikke fået den gennemført, men der cr interesse 
for den både i købstadskommunerne og i amtsrådet, og man håber, at det skal
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lykkes at skaffe de nødvendige midler. Sagen ville dog ganske givet glide 
lettere, hvis staten kunne bevæges til at yde et fast årligt bidrag til formålet.

Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, anså det for at være af største betydning for 
museerne at få ansat amtskonsulenter, men der var visse praktiske vanskelig
heder at overvinde, og blandt disse var-det økonomiske fordelingsgrundlag 
måske det sværeste at enes om. Skal de enkelte byers tilskud fastsættes efter 
deres museums størrelse eller efter indbyggertallet? Det er jo ikke givet, at den 
største by har det største museum. Han mente, at man i stedet for at gå til 
amtsrådet med en ansøgning om penge snarere skulle forsøge at få disse midler 
fra amtsskolefondet. De forskellige kommuners tilslutning vil sikkert blive 
gjort betinget af, at alle går med og yder deres bidrag efter en bestemt skala. 
Hvis nogen springer fra, falder hele sagen. Selvfølgelig vil det være lettere at 
opnå kommunernes tilslutning, hvis man kan sige, at staten også vil yde et 
beløb til sagens løsning.

Christiansen, Roskilde, ønskede at vide lidt om, hvorledes de nuværende 
museumslcderes stilling vil blive, hvis planen om en sammenlægning af museer 
under en fælles ledelse gennemføres. Skal den faglige kundskab spille hoved
rollen? Ønskede disse spørgsmål diskuteret ved et senere møde.

Friis, Hjørring, glædede sig over, at der nu synes at være gang i sagerne. 
Det haster også med at få større bevillinger til museernes arbejde. Udviklingen 
går med ødelæggende stormskridt hen over vore gamle minder. Boligerne 
ændres, og minderne forsvinder.

Folketingsmand Svend Jørgensen gjorde opmærksom på, at overskuddet i 
krigsforsikringen var på ca. 16 millioner kroner, og det sidste ord er ikke 
sagt i denne sag. Undervisningsministeriet er interesseret i en forbedring af 
museernes kår. Oprettelsen af lektorstillingen i kulturhistorie forekom ham 
at være et af de mest betydningsfulde skridt, der i lang tid er taget til gavn 
for dansk museumsvæsen.

Calov ønskede meddelelserne om studiemøder sendt til alle museer, og 
Kaster, Odder, takkede for »Museumsmeddclelser« og ville gerne have oplaget 
så stort, at ethvert bestyrelsesmedlem kunne få et eksemplar af bladet.

Formanden takkede de forskellige diskussionsdeltagere for deres forståelse 
af de vanskeligheder, vi har at kæmpe med. Vi har intet ønske om at klemme 
de nuværende ledere ud, tværtimod. Men sagen haster, fordi der er steder, 
hvor man i løbet af kort tid kan stå uden leder.

Beretningen blev derefter godkendt.
Museumsdirektør Knud Klem forelagde derefter regnskabet, der balancerede 

med 11.014,63 kr. I kassebeholdningen på 5.480,03 kr. indgår 1.000 kr. som 
tilskud til årbogen og en bevilling på 2.000 kr. til tekstilkonservering, så 
foreningens egentlige kassebeholdning er kun på 2.480,03 kr. Regnskabet er 
revideret af Jørgen Paulsen og Ove Marcusscn. Regnskabet godkendtes.

Disposiltonsbevillingerne 1953—54. Svend Larsen redegjorde for bevillingen 
på 10.300 kr., der ved tilskud fra tipstjenestens overskud var forhøjet til 18.000 
kr. Der var indkommet 22 ansøgninger om beløb på ialt ca. 57.000 kr. 
Fordelingen blev følgende:

Viborg 2.000 kr., Bornholm 2.000 kr., Herning 5.000 kr., Frederiksværk 
2.161 kr., Hjørring 2.704 kr., Marstal 400 kr., Gummcrup 785 kr., Odense 
1.850 kr., Ringkøbing 300 kr. og Hørsholm 800 kr.

Hertil kommer yderligere følgende beløb bevilget af tipstjenestens overskud: 
Silkeborg: indretning af nye lokaler 5.000 kr., Thisted: udvidelse af 

museumsbygningen 10.000 kr., Viborg: museumsbygningens ydre istandsættelse 
6.000 kr., Den gamle By: fornyelse og udvidelse af varmeanlæg 10.000 kr., 
Holbæk: centralvarmeanlæg 6.000 kr. og Kalundborg: restaurering af stuk
dekoration 6.000 kr.



237

Overinspektør Kai Uldall gav en oversigt over fordelingen af bevillingen 
på 20.000 kr. til indkøb og konservering. Her var indkommet 26 ansøgninger 
om beløb på ialt ca. 40.000 kr. Følgende museer fik til indkøb:

Maribo: 300 kr., Viborg: 2.000 kr., Amagermuseet: 600 kr., Kolding: 1.918 kr., 
Odense: 1.700 kr., Næstved: 1.000 kr., Sønderborg: 563 kr., Den gamle By: 
1.000 kr., Ålborg: 6.537 kr., Køge: 1.460 kr. og Horsens: 1.000 kr. Til konser
vering fik Rcventlowmuscet: 1.600 kr. og Lemvig: 322 kr.

Uldall måtte beklage, at en del ansøgninger om tilskud til konservering ikke 
havde kunnet efterkommes. Man havde været nødt til at samle kræfterne om 
de mange betydningsfulde indkøb. Han henstillede til bestyrelsen at tage 
spørgsmålet om en særlig bevilling til konservering op. De 20.000 kr. er for lidt 
til både indkøb og konservering,

Museurnskonsulenterne, dr. Bæksted og Halkjær Kristensen redegjorde 
derefter for deres arbejde i det forløbne år.

Lovændring. Formanden motiverede bestyrelsens forslag om at ændre 
lovenes § 4 til: »Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsam
ling«, med at det var upraktisk i lovene at fiksere medlemskontingentets 
størrelse, så nedsættelse eller forhøjelse af kontingentet kræver en ændring 
af lovene. Han ville ikke lægge skjul på, at det var hensigten at søge forsam
lingens tilslutning til en kontingentforhøjelse, hvilket underskuddet på sidste 
års regnskab klart viste nødvendigheden af. Man havde ved forhandling med 
Dansk historisk Fællesforenings bestyrelse fået tilsagn om, at en sådan for
højelse af kontingentet helt skal tilfalde museumsforeningen.

Forslaget om at ændre sidste punktum i lovenes § 7 til: »Fællesforeningens 
tidsskrift »Fortid og Nutid«, hvoraf hvert museum modtager 1 eksemplar, 
søges udformet således, at det også kan være organ for museernes interesser«, 
skyldes blot ønsket om at bringe overensstemmelse mellem de to foreningers 
love på dette punkt.

Riismøller, Aalborg, kunne anbefale forslaget. Vi må give bestyrelsen det 
nødvendige økonomiske grundlag for dets arbejde.

Calov anbefalede ligeledes forslaget. Den nuværende graduering af kontin
gentet for de forskellige museumskategorier er for snæver.

Hvidlfeldt, Viborg, bekræftede på fællesforeningens vegne, at den påtænkte 
kontingentforhøjelse helt skal tilfalde museumsforeningen.

Derefter vedtoges de af bestyrelsen foreslåede lovændringer.
Kassereren takkede for tilslutning til tanken om en kontingentforhøjelse, 

og på bestyrelsens vegne foreslog han et årskontingent på 60 kr. for National
museets enkelte afdelinger, andre større museer og centralmuseer, 40 kr. for 
andre statsunderstøttede museer, 30 kr. for statsanerkendte provinsmuseer og 
25 kr. for andre museer.

Riismøller anbefalede at stemme for denne meget moderate forhøjelse. Han 
kunne godt have tænkt sig den noget højere.

Forsamlingen vedtog derefter den af bestyrelsen foreslåede kontingent
forhøjelse.

Bestyrelsesvalg. Svend Larsen genvalgtes til formand, og til bestyrelsen gen
valgtes desuden Klem, Søgaard og Halkjær Kristensen.

Under eventuelt havde arkitekt Tidemand-Dal og lensbaron Berner ^childen 
Holsten ordet for at opfordre museumsforeningens og de historiske samfunds 
medlemmer til at gøre noget alvorligt for at skaffe årbogen »Danske Museer« 
flere abonnenter.

Formanden takkede de forskellige deltagere i diskussionen. Han omtalte 
derefter et par af de problemer, der under mødet var rørt ved, og som er 
brændende for alle museer, nemlig konservering og magasinplads.
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Om eftermiddagen fortsattes mødet med en forhandling om »museerne og 
skolen«, indledet af museumsdirektør, cand. mag. Jørgen Paulsen, lektor, dr. 
phil. Hans H. Fussing og kommunelærer Thorkil Holm. I den livlige og interes
sante diskussion deltog foruden museernes folk også en del indbudte skolefolk.

Jørgen Paulsen udtalte, at han anså det for at være en naturlig opgave for 
museerne at hjælpe skolen i dens historieundervisning. Uden selv at blive en 
skole bør museet tage del i det pædagogiske arbejde. Hertil kræves imidlertid, 
at vi har folk med speciel museumspædagogisk uddannelse, og en sådan må 
derfor indgå i universitetets historieundervisning. Vi ved, at museumsbesøg 
kan virke trættende, og det er derfor beklageligt, at vi i alt for ringe udstræk
ning kan give skoleeleverne siddeplads, tegnebrætter og flere andre ting, som 
de har brug for under deres besøg.

Dr. Fussing nævnte gymnasieskolens pligt til at besøge museer og monu
menter, dels for at levendegøre et stof, som eleverne i forvejen kender fra den 
almindelige historieundervisning, dels for at lære eleverne at arbejde med det 
stof, museer eller monumenter rummer. Men tiden hertil er stærkt begrænset, 
og derfor må både læreren og museet tilrettelægge og forberede besøget 
grundigt. Eleverne trættes hurtigt af den uvante arbejdsform, gør derfor 
besøget kort og koncentrer det om få ting. Og giv så eleverne noget at sidde 
på under besøget. I gymnasiet kan man arbejde med et speciale, og dette er ofte 
knyttet til monumenter eller arkæologisk materiale. Her er der tale om at 
arbejde med tingene i længere tid, og derfor må eleverne kunne gå rundt 
i bygningen, og de må have tingene selv i hånden, så de på egen hånd kan 
iagttage og drage slutninger. Her er det min bøn til museerne, at de ikke 
strengt holder på tingenes urørlighed; det er min erfaring, at eleverne optræder 
med takt og varsomhed, og i det lange løb skal det nok blive til gavn for 
museerne, om vi har opdraget en flok gymnasiaster til at se museernes værdier. 
Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der skal vise om og lede besøget, er det 
min erfaring, at det må blive læreren, hvis museumsmanden da ikke tillige er 
skolemand, kun læreren kan vide, hvad den pågældende klasse har forudsæt
ninger for at få udbytte af, og hvor meget den kan tage.

Thorkil Holm mente, at vore museer i deres nuværende form var ret gode 
til udflugtsbesøg, mindre velegnede til arbejdsbesøg. Det sidste kræver nemlig, 
at eleverne har lejlighed til at arbejde med tingene, ikke blot at se på dem. 
Til sådanne besøg er det nødvendigt, at der er borde og stole til eleverne. 
Måske kunne problemet løses ved hjemlån af materialesamlinger. Han savnede 
museumslektorer og specielle børnemuseer. Der skulle udarbejdes opgave
samlinger, og børnene skulle ved museumsbesøgene have små opgaver til 
besvarelse.

Overlærer Arne Meyling, Espergærdc, gjorde rede for, hvorledes han arbej
dede med den pædagogiske samling i Tikøb kommune, og opfordrede kolleger 
til at samle lignende, cvt. i samarbejde med museerne.

Kommunelærer Torben Gregersen anbefalede museerne at lave små eksem
pelsamlinger, der kunne give et hurtigt overblik. Som vejledning for børn, der 
selv går på museum, skulle der ved indgangen være en plan over museet, også 
en pædagogisk museumsfører ville være en stor hjælp. Hvorfor skal eleverne 
altid følges med læreren? Kustoden er den person, læreren ser mest til på 
museerne. Lad os få fri vej gennem museerne, ingen spærrende snore.

Lektor Garde fremhævede betydningen af, at museumsbesøget var vel for
beredt og tilrettelagt. Disse besøg hører så absolut med ind i skoleundervis
ningen. Også særudstillinger kan med stort udbytte besøges. Han forstod godt, 
at museerne i høj grad må lægge vægt på det æstetiske.

Adjunkt Herlig omtalte de erfaringer, man på dette område har gjort på
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Norsk Folkemuseum. Opfordrede danske museumsfolk til at tage et lignende 
arbejde op. Det er ufatteligt, at de store museer ikke prøver at ansætte musc- 
umslektorer.

Erling Albrectsen havde på Stiftsmuseet i Odense holdt kursus for lærerne, 
der syntes stærkt interesseret.

Boesen havde set, hvor udmærket man arbejdede med skoleundervisning på 
Naturhistorisk Museum i Århus, og han mente, at noget lignende sikkert kunne 
skabes i de kulturhistoriske museer.

N. A. Christiansen hævdede, at de små museer havde lettest ved at give det 
pædagogisk rigtige. Det skulle være læreren, der viste rundt på museet.

H. D. Schepelern ville henstille til skolerne at anmelde deres besøg og nævne 
deres ønsker i god tid, så ville de sikkert kunne møde andre på museet end 
opsynet. Snorene anbringes ikke for at genere publikum, men for at vejlede; 
det er oftest tidsbesparende at følge en bestemt rute gennem et museum.

Kontorchef Collin Nielsen gjorde opmærksom på, at Nationalmuseet gen
tagne gange havde søgt penge til en stilling som museumslektor. Man har 
klapstole på Nationalmuseet til brug for studiebesøgende.

Jørgen Paulsen ville holde på, at museumsmanden med pædagogisk forståelse 
var den bedste omviser i sit museum. Samarbejdet mellem museerne og skolen 
er et stort og betydningsfuldt problem, lad os hver især og i fællesskab gå ud 
og gøre vort til at løse det til gavn for alle.

Årsmødet sluttede om aftenen, hvor der afholdtes et fællesmøde med Dansk 
historisk Fællesforening. Her talte overinspektør, lektor, dr. phil. Axel Steens- 
berg om »kulturhistorie som universitetsfag«.



Dansk historisk Fællesforenings årsmøde 
i København den 27.—29. august 1954

Følgende foreninger og institutioner var repræsenteret ved mødet: de histo
riske samfund i Ålborg og Århus amter, på Bornholm, Frederiksborg amt, 
Fyns stift, Hjørring og Københavns amter, Lolland-Falster, Præstø, Randers, 
Ribe, Ringkøbing og Sorø amter, Sønderjylland, Vejle og Viborg amter, Rigs
arkivet, landsarkiverne i Åbenrå, København og Viborg, Københavns Stads
arkiv, Erhvervsarkivet i Århus, de byhistoriske arkiver i Esbjerg, Fåborg, 
Haderslev, Odder og Viborg, Dansk Folkemindesamling, Historisk Samfund i 
København, Det danske Sprog- og Litteraturselskab samt de fleste af de museer, 
der var repræsenteret ved Museumsforeningens årsmøde den foregående dag 
(se s. 232).

Årsmødet indlededes fredag d. 27. august om aftenen ved et fællesmøde med 
Dansk kulturhistorisk Museumsforening i Nationalmuseets foredragssal. Over
inspektør, lektor, dr. phil. Axel Stcensberg holdt her foredrag om »Kultur
historie som universitetsfag«.

Repræsentantskabsmødet lørdag d. 28. august, der ligeledes blev holdt i 
Nationalmuseets foredragssal indlededes med navneopråb, hvorefter formanden, 
landsarkivar Johan Hvidtfeldt, aflagde følgende beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne år:

Foreningens medlemstal er nu: 25 historiske amtssamfund og historiske 
foreninger, 24 arkiver — deraf 11 by- og egnshistoriske — 91 museer, 7 biblio
teker samt 26 by- og amtsråd. Ialt har vi således 173 medlemmer mod 172 
sidste år. Det er jo ikke store udsving, men således som DHF er bygget op, 
kan man heller ikke vente større forandringer, og der er næppe muligheder 
for en væsentlig udvidelse af vort medlemstal.

Fortid og Nutid. Vi har nu 460 abonnenter på vort tidsskrift, deraf 80 biblio
teker. Her må vi desværre melde om en lille tilbagegang på 30. Det er måske 
en naturlig reaktion efter den store tilvækst for nogle år siden. Der vil altid 
være en naturlig afgang, men den skulle jo gerne opvejes af en lige så stor 
tilgang, og jeg beder repræsentanterne undersøge, om der ikke rundt om i 
deres virkeområde skulle være mulighed for at finde folk, som kunne have 
udbytte af Fortid og Nutid. De 6 kr., det koster, er jo ikke mange penge nu om 
dage, og det er også en ringe betaling for det interessante og fyldige hefte, 
som abonnenterne får.

Ændringer i styrelsens organisation. Den hidtidige regnskabsordning har vist 
sig uhensigtsmæssig, fordi både kassereren og sekretæren måtte føre et ret 
omfattende regnskab — sidstnævnte for Fortid og Nutid — for salg af skrifter 
m. v. Ved årsafslutningen skulle dette regnskab så indarbejdes i hovedregn
skabet. Hertil kom, at jeg af praktiske grunde fra min sekretærtid havde beholdt 
regnskabet for den lokalhistoriske håndbog, som også indgik i hovedregnskabet. 
Det gav et stort og broget arbejde, både til kasserer og revisorer, og allerede 
i min sekretærtid var jeg klar over, at det ville være ønskeligt, om man kunne 
få hele regnskabsføringen samlet hos kassereren. Det er nu endelig lykkedes



241

at få gennemført en nyordning, idet sekretæren tilbød at overtage kasserer
hvervet. I november sidste år vedtog styrelsen derefter at slå kasserer- og 
sekretærhvervet sammen, således at hele regnskabsvæsenet — dog med und
tagelse af håndbogsregnskabet, der snart vil kunne afsluttes — blev henlagt 
under samme person og ført i een og samme kassebog, hvorved det fremtræder 
meget mere overskueligt. Forudsætningen herfor var imidlertid, at sekretæren 
blev fritaget for hvervet som redaktør af »Fortid og Nutid«, der i virkeligheden 
kræver sin mand, som ikke nødvendigvis behøver at være medlem af styrelsen. 
Hele sekretærhonoraret er fulgt med redaktionshvervet, og sekretær- og kasse
rerhvervet, som nu begge bestrides af direktør Jørgen Paulsen, er således 
ulønnet, dog at der med styrelsens godkendelse kan stilles indtil et par hun
drede kr. til rådighed for medhjælp. Til ny redaktør af »Fortid og Nutid« har 
styrelsen udpeget museumsassistent, cand. mag. Peter Michelsen, mens redak
tionsudvalget består af direktør Svend Larsen, dr. Roar Skovmand og for
manden.

Denne ændring i styrelsens organisation vil formodentlig blive fulgt af en 
påkrævet reform af foreningens ekspedition, der hidtil har været splittet 
mellem sekretæren og en funktionær i Rigsarkivet, som har haft med selve 
udsendelsen af »Fortid og Nutid« at gøre.

Foreningens økonomi har i det forløbne år været stabil og god, som det vil 
fremgå af regnskabsaflæggelsen. Den største udgiftspost er jo trykningen af 
»Fortid og Nutid«. Udgifterne til papir og trykning har dog holdt sig på 
nogenlunde samme niveau som året før, og vi har været glade ved at kunne 
forhøje vore honorarsatser til forfatterne omend såre beskedent — fra 8 
og 10 kr. til 10 og 12 kr. pr. side.

I det svundne år foretoges bedømmelsen af de artikler, der var fremkommet 
i henhold til den af DHF i 1949 udlovede pris for en værdifuld afhandling om 
en bys eller egns forhold under besættelsen, fremkommet i en af de amts
historiske årbøger inden udgangen af 1952. Desværre var der ikke så meget at 
vælge imellem, som vi havde håbet. Bedømmelseskomiteen — d. v. s. styrelsen 
— besluttede at tildele prisen på 300 kr. til redaktør A. Svensson, Haderslev, 
for hans artikel i Sønderjydske årbøger: »Dansk Samråd. Et bidrag til sønder- 
jydsk historie før og under den tyske besættelse«. Bedømmelsen lyder således:

»Redaktør Svenssons dokumentariske fremstilling af Dansk Samråds historie 
er en overordentlig værdifuld artikel om en enkelt egns forhold under be
sættelsen. Gennem citater af breve og samrådets forhandlingsprotokoller giver 
den værdifulde bidrag til karakteristik af de mænd, som havde hovedansvaret 
for Sønderjyllands skæbne under besættelsen, og den giver et stærkt vidnes
byrd om den nationale fællesskabsfølelse, der i farens stund byggede bro over 
alle skel. Den lægger dog ikke skjul på, at sammenholdet havde sine svagheder 
og først og fremmest var betinget af det stærke pres fra rigstysk og hjemmetysk 
side. Videnskabeligt er dette materiale så centralt, at enhver fremstilling af 
Sønderjyllands historie under besættelsen må tage hensyn dertil og delvis 
må bygge derpå. Styrelsen er enig om, at dette bidrag til de fem onde års 
historie bør tildeles den udsatte præmie«.

Præmien for den bedste artikel i årbøgerne for 1952.
Styrelsen har vedtaget at dele årbogspræmien for 1952 mellem forfatteren 

Niels Th. Mortensen, Bredballe, og cand. mag. Olaf Olsen, København.
Niels Th. Mortensens afhandling: Malerkunsten i Vejle Amt med særlig Hen

blik paa Landskabsskildringerne i Vejleegnen, som er trykt i Vejle Amts År
bøger 1952, har først og fremmest sin store værdi ved det interessante emne
valg. Den viser nye veje for amtsårbøgernes forfattere. Forfatteren har udført 
et stort arbejde, og hans fremstilling er præget af hans fortrolighed med emnet.
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Der er dog ingen tvivl om, at artiklen ville have vundet ved en snævrere af
grænsning. Der er adskillige indgående og yderst værdifulde redegørelser — 
f. eks. afsnittet om Munkebjerg-malernc — men nu og da tvinges forfatteren til 
en ret intetsigende opremsning af kunstnernavne. Selvom der således er mang
ler ved afhandlingen, mener styrelsen dog, at den fortjener præmiering.

Olaf Olsens afhandling: Christian IV.s tugt- og børnehus, der er fremkommet 
i Historiske Meddelelser om København 4. R., III, er skrevet af en ung histo
risk student. Den vidner om store videnskabelige evner og om en udtømmende 
benyttelse af kildematerialet. Emnet er i virkeligheden mere rigshistorisk end 
lokalhistorisk, og forfatteren har da også i høj grad rettet blikket ud mod det 
samtidige Europa, ligesom han har fået de forskellige sider af problemet, de 
sociale såvel som de økonomiske og kulturhistoriske, med i fremstillingen. 
Styrelsen har ment at burde belønne denne artikel, både på grund af det 
dygtige forskerarbejde, der ligger bag, og fordi den viser, hvorledes et lokal
historisk emne kan behandles på en sådan måde, at det ses i sin rigshistoriske 
og europæiske sammenhæng.

Vore publikationer. »Fortid og Nutid« udkom desværre meget forsinket. Vi 
beklager dette og beder medlemmer og abonnenter undskylde dette, men en 
del forhold sammensværgede sig mod os. Vi håber bestemt, at næste hefte 
vil komme inden årets udgang. Til vore eventuelle kritikere vil jeg dog gerne 
bemærke, at redaktionen af F & N ikke er noget let hverv. De mange anmel
delser, institutionsoversigterne m. m. kræver en meget omfattende korrespon
dance, og hvis bare en enkelt af medarbejderne svigter, kan det betyde en 
stor forsinkelse. Vi regner med iår at udsende 7% ark som sædvanlig. Og det 
kommende hefte vil altså blive redigeret af den nye redaktør.

Den lokalhistoriske håndbog var sidste år lovet færdig inden dette møde. 
Det er ikke sket. Jeg beklager dette meget, og som undskyldning kan jeg kun 
sige, at det ikke skyldes dovenskab, men dels et stærkt arbejdspres, dels at 
forarbejderne har taget betydelig mere tid, end jeg regnede med. Hertil kommer, 
at et længere ophold i USA — det regnede jeg ikke med sidste år — har 
stjålet en ikke ringe del af min tid. Men jeg er dog nu nået så langt, at en 
betydelig del af manuskriptet er udarbejdet, og det er mit bestemte håb, at det 
trykfærdige manuskript kan afleveres til trykkeriet inden nytår. Økonomisk 
tegner håndbogens fremtid sig i ret lyse farver, selvom det ikke er muligt 
at sige noget med sikkerhed, før hele arbejdet er afsluttet. En henvendelse 
til medlemmerne af »Østjysk Hjemstavn«, som skete i henhold til aftale med 
denne store forening, har bragt antallet af prænumeranter et pænt stykke 
i vejret, og vi håber jo også på et ikke ringe salg, når værket er fuldendt.

Præstegårdsværket er en af vore gamle travere. Jeg vil gerne sige her, at det 
er styrelsens ganske bestemte overbevisning, at nu må dette værk føres frem 
til afslutning. Det er så vigtigt, fordi der hvert år går historiske værdier tabt, 
og vi skylder også de fonds, der i sin tid ydede tilskud hertil, at arbejdet 
bliver fremskyndet. Magister Langberg, der har påtaget sig arbejdet med 
præstegårdsværket, har allerede udført en del opmålinger, men der er en 
lang ende tilbage. Vi har i efteråret haft en indgående forhandling med 
magisteren. På grund af andre, meget omfattende arbejdsforpligtelser kunne 
han ikke give noget bindende tilsagn om at afslutte arbejdet indenfor en 
bestemt frist. Han stillede sig derimod meget velvillig overfor et forslag fra 
vor side om at søge at finde en eller flere medarbejdere, som kunne udføre 
den væsentlige del af arbejdet, selvfølgelig i samråd med magister Langberg. 
Vi har ført forhandlinger med en yngre arkitekt, men han er desværre bundet 
af andre opgaver det første år. Desuden har vi været i forbindelse med en 
yngre historiker, og den foreløbige løsning bliver da nok, at vi nu tager fat
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på indsamlingen af det arkivalske materiale og systematiske oplysninger ude 
fra landet ang. alle de præstegårde, som kan komme i betragtning. Jeg vil dog 
gerne tilføje, at vi ikke har opgivet håbet om at finde en arkitekt, der ret 
omgående kan fortsætte opmålingsarbejdet. I hvert fald vil vi sætte alt ind på 
at få dette arbejde gjort færdig indenfor en rimelig tid, men det må på den 
anden side understreges, at det her drejer sig om undersøgelser, der ikke 
foretages på et par måneder eller et halvt år. Til slut kan jeg oplyse, at der 
endnu er 5.280 kr. tilbage af de oprindelige bevillinger, og at vi selvfølgelig 
må have ret betydelige supplerende tilskud for at kunne afslutte værket.

Kulturhistorien. Det nedsatte udvalg, der består af dr. Stecnsberg, professor 
Skautrup, sekretæren og formanden, har i det forløbne år holdt en række 
møder og har bl. a. søgt samarbejde med komiteer, der foretager kildcindsam- 
ling til andre værker — middelalderleksikon’et og den nye Kalkar — for 
eventuelt at få koordineret dette indsamlingsarbejde. For at få et fastere 
overblik over hele arbejdets omfang har vi ladet en ung historiker foretage 
prøveudskrivning af trykt kildemateriale fra 1500- og 1600-årene, ligesom der er 
udarbejdet en foreløbig disposition for et enkelt af værkets bind. Disse 
forarbejder bliver muliggjort ved forskellige tilskud, bl. a. fra Den Carlsen- 
Langeskc lcgatstiftelsc. Udvalget har derigennem fået mulighed for i nogen 
grad at kunne skønne over, hvor mange penge vi vil behøve til udarbejdelse af 
kulturhistorien, ligesom det ad denne vej også vil blive muligt at nå frem til 
klarhed over, hvorledes fremstillingen skal bygges op, og hvorledes det yderst 
vanskelige og komplicerede forfatterspørgsmål bedst skal løses. Vi er fuld
stændig klar over, at vi her har givet os i lag med en jætteopgave, der også 
vanskeliggøres ved, at materiale fra næsten alle historiske områder drages 
med ind i undersøgelserne. Vi skal udnytte arkivernes såvel som museernes 
materiale, vi skal bygge på filologiens resultater og udnytte den folkelige 
tradition. Men det er vort håb, at det arbejde, der nu er i gang, vil gøre det 
muligt for os i den allernærmeste fremtid at kunne gå til de store fonds med 
en ansøgning, som er så vel begrundet og funderet, at den vil have chancer 
for at gå igennem. Men jeg vil dog gerne samtidig understrege, at det bliver 
ikke sidste gang, De hører om kulturhistorien. Også her må der arbejdes på 
lang sigt, men jeg synes dog, vi har lov iår at sige, at vi er kommet et stykke 
frem ad den vej, som fører til målet.

Museumsforeningens bog om museumsteknik. Som De husker har DHF søgt 
at fremme færdiggørelsen af dette værk, der udarbejdes af museumskonsulent 
Halkjær Kristensen og konservator Christensen. Desværre er manuskriptet 
endnu ikke færdigt, men der er udsigt til, at dette for så mange vigtige værk kan 
foreligge afsluttet ' den nærmeste fremtid.

Lærestolen i kulturhistorie ved Københavns universitet. Sammen med 
museumsforeningen har vi i flere år arbejdet for oprettelsen af en sådan 
lærestol, og vi kan med glæde fastslå, at den endelig er blevet en realitet. 
Overinspektør, dr. phil. Axel Steensberg er blevet udpeget til lektor i kultur
historie, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe ham en hjertelig 
lykønskning fra DHF’s side. Vi hørte igår om dr. Steensbergs tanker om 
kulturhistorie som universitetsfag. Jeg tør sige, vi stiller store forventninger 
til det arbejde, som han skal tage op til gavn for de kulturhistoriske studier 
i dette land i almindelighed og vore kulturhistoriske museer i særdeleshed.

Som jeg nævnte sidste år, vil DHF gerne bestræbe sig på at hjælpe de for
skellige foreninger og institutioner med hensyn til løsningen af de mange 
rent praktiske forhold. Jeg omtalte fordelingen af publikationer, udsendelse af 
meddelelser m. m. Vi har i årets løb ført forhandlinger med firmaet Adrema, 
og for kort tid siden er der til alle interesserede blevet udsendt en redegørelse
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for disse drøftelser. Det var tanken, at de skulle danne grundlaget for en 
forhandling om spørgsmålet. Jeg vil gerne tilføje, at vi selvfølgelig er klar over, 
at adressografmetoden ikke er den eneste mulighed, og at der kan være flere 
andre. Jeg vil gerne henstille, at man under drøftelsen kommer frem med 
alle de ideer og tanker, som repræsentanterne måtte have herom. Og iøvrigt 
håber jeg, at udtalelserne bliver af en sådan art, at styrelsen kan arbejde videre 
med spørgsmålet og sammen med alle interesserede kan finde frem til en god 
løsning. I denne forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi også har opmærksom
heden henvendt på, om der ikke skulle være mulighed for at finde frem til en 
metode, der gør det billigere al trykke lokalhistoriske værker, kildepublika
tioner m. m., som kun skal komme i et ret begrænset oplag. Det er allerede nu 
muligt at reproducere maskinskrevne værker ad fototypografisk vej, hvis man 
kan sige det så. Denne reproduktionsmåde er meget billigere end almindelig 
trykning, men er vel næppe brugbar, fordi de fleste vil synes, at en bog, der 
fremtræder som maskinskrevet, ikke er nogen rigtig bog. Der er i den sidste 
tid fremkommet helt nye maskiner i USA, som gør det muligt at trykke bøger 
til en pris, der skulle ligge under det halve af trykkeriernes. Amerikanerne 
kalder det koldt tryk i modsætning til almindelig varmt tryk, hvor der arbejdes 
med smeltet bly. Jeg tror, at vi skal have opmærksomheden henvendt på disse 
nye metoder. Måske er der her muligheder, som kan få stor betydning ved 
udgivelsen af lokalhistoriske værker.

Lokalhistoriske kursus. Som De ved, havde vi iår planlagt et kursus, der 
i nogen grad skulle tage sigte på det mere praktiske arbejde, redaktion af bøger 
og tidsskrifter, trykning m. m. Det viste sig imidlertid, at tilslutningen ikke var 
særlig stor, og vi besluttede derfor ikke at afholde dette kursus nu. Vi har dog 
ikke opgivet tanken derom, men mener, at der skulle være mulighed for at 
virkeliggøre tanken senere. Vi har tænkt på efterårsferien eller de første dage 
efter nytår. Jeg vil gerne høre repræsentanternes mening herom, høre, om De 
tror, der vil være interesse for et lokalhistorisk kursus, holdt i forbindelse 
med årsmødet, og i så fald, hvornår. Jeg vil gerne tilføje, at når vi skal prøve 
at samle folk fra hele landet til et sådant kursus, er det meget vigtigt at få fat 
på de rigtige mennesker, ikke blot de gamle og erfarne, men også de yngre, 
de der er ved at lære, hvordan det praktiske arbejde skal gribes an. Vi vil 
til et kursus netop gerne have fat på dem, der skal være med til at forme 
fremtiden, der skal vise vej i de år, der kommer. Skulle der mon ikke være 
mulighed rundt om i foreningerne for at sende en eller flere af de yngre folk 
til København to eller tre dage for at øse af de erfaringens kilder, som jo nu 
engang rinder i denne store by. Dermed være ikke sagt, at der ikke kan høstes 
erfaringer udenfor København. Jeg har sagt det før, og jeg vil gerne under
strege det endnu engang, at endnu vigtigere end sådanne fælleskursus i 
København er det at få arrangeret lokalhistoriske kursus rundt om i landet. 
Historisk samfund for Sønderjylland og for Ribe amt har flere gange haft kursus 
af denne art, og sidste år arrangerede Østjysk Hjemstavn og Historisk samfund 
for Århus stift et udmærket kursus i Odder. Det var stærkt besøgt, og der er 
planer om et kursus i år i Silkeborg. Som formand for DHF medvirkede jeg 
ved planlæggelsen og gennemførelsen af mødet, og da det er min faste over
bevisning, at disse møder har deres store betydning ved ikke blot at virke 
belærende, men også inspirerende og tilskyndende, vil jeg gerne opfordre 
foreningerne rundt om til at tage et sådant arbejde op. De vil altid kunne 
regne med DHF’s støtte dertil, og De kan altid henvende Dem til mig om bistand 
med råd og dåd.

Forskellige meddelelser. Dansk historisk Fællesfond, hvori DHF er repræ
senteret ved formanden, har på et møde d. 27. januar vedtaget at uddele 700
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kr. iår til hver af de deltagende foreninger mod 600 kr. det foregående år. Det 
er et værdifuldt tilskud, vi på denne måde får til vort arbejde. Landsudvalget 
for indsamling af gamle fotografier, hvori DHF ligeledes er repræsenteret, har 
i løbet af det sidste år især arbejdet med registrering af fotografier og med 
udgivelse af en fortegnelse over danske fotografer i 1800-årene. Man må med 
den største glæde hilse det arbejde, der her er blevet taget op. Det er vigtigt 
at få reddet og registreret det værdifulde kildemateriale til nyere dansk historie, 
som disse billeder er. Der gøres et stort arbejde på dette område af de 
byhistoriske arkiver, men de findes nu engang ikke alle vegne, og deres virke
kreds er normalt stærkt begrænset. Der er ingen tvivl om, at der her er en 
opgave, som vore museer i høj grad burde interessere sig for. Bedst ville det 
være, om de kunne gå i samarbejde med de historiske amtssamfund og de 
lokale biblioteker. Jeg synes, man bør overveje dette spørgsmål i amtssam
fundenes og museernes styrelser og gennem pressen og de lokale tillidsmænd 
henlede offentlighedens opmærksomhed herpå, eventuelt kan man jo også, som 
det er forsøgt enkelte steder, arrangere en udstilling, der både kan give en 
øjeblikkelig høst af gamle billeder, og samtidig være med til at skabe en mere 
varig interesse herfor.

Vi skal i eftermiddag drøfte de byhistoriske arkivers problemer på et særligt 
møde. Jeg vil dog gerne her lige nævne, at vi har støttet sammenslutningen 
af lokalhistoriske arkivers arbejde ved i Fortid og Nutid at trykke en vejledning 
for disse arkiver og deres arbejde, udarbejdet af sammenslutningen i sam
arbejde med DHF.

I eftermiddag skal vi høre Hans Lund tale om Historisk sans. Jeg er over
bevist om, at vi derigennem vil få inspiration til det arbejde, vi alle skal 
udføre derhjemme i vort amt eller vor by, og jeg håber på en righoldig og 
inciterende diskussion efter foredraget. Det er meget vigtigt, at vi alle gør os 
klart, hvilke opgaver og hvilke forpligtelser vi har, vi der hver for sig sidder 
med ansvaret eller i hvert fald en del af ansvaret for det historiske virke på 
vor egn. Gang på gang hører vi - både i amtssamfundene og i museerne - - 
at det kniber med at finde folk, der vil være med i arbejdet. Der er mange 
steder for få til at skrive i årbøgerne. Man må ty til faghistorikerne, og det er 
jo egentlig ikke meningen. Vi er i DHF’s styrelse ganske klar over, at der her 
er et stort problem. Vi har gang på gang drøftet det indenfor styrelsen, og det 
er en af grundene til, at vi har bedt Hans Lund tale ved dette møde. Vi vil gøre, 
hvad vi kan for at være med til at vække og til at hjælpe i det praktiske 
arbejde, men det må jo først og fremmest blive fra de lokale samfund og 
organisationer, at fornyelsen, hvis jeg må bruge et så krævende ord, skal 
komme. Hver eneste mand indenfor de mange styrelser må ville noget i sit 
arbejde, ikke bare med det gamle, men vække og skabe interesse i meget 
videre kredse for det kulturarbejde, som det er vores pligt at gøre. Jeg vil 
endnu engang gerne understrege, at vi beder Dem kalde på DHF, når De tror, 
vi kan hjælpe, og være med til også at vise os nye veje i vort arbejde.

Efter formandens beretning forelagde kassereren, museumsdirektør .Jørgen 
Paulsen regnskabet (se side 248), som blev enstemmigt godkendt.

Der fulgte herefter en almindelig drøftelse af foreningsanliggender i til
knytning til beretningen. Vedrørende planen om etablering af en fælles 
adressografcentral, der kunne tage sig af foreningsudsendelser m. v. var der 
delte meninger, eftersom samfundene benytter vidt forskellige fremgangs
måder. Nogle fordeler årbøgerne og foretager kontingentopkrævning ved hjælp 
af by- og sognerepræsentanter, hvorved man bevarer en værdifuld personlig 
tilknytning til medlemmerne; andre udsender selv med vedlagt giro-indbeta-



246

lingskort eller ved postopkrævning, medens en række foreninger har engageret 
sig med stedlige boghandlere eller adresserings-bureau’er. Der er mest stemning 
for at søge en eventuel rationalisering gennemført på lokal basis.

Adskillige repræsentanter udtalte sig til gunst for afholdelsen af kursus for 
lokalhistorikere i forbindelse med DHF’s årsmøde og helst med et program, 
der ved siden af en mere teoretisk og teknisk betonet skoling også kunne tjene 
til udvidelse af perspektivet for lokalhistoriske studier og interesser.

Valgene var alle genvalg; styrelsens medlemmer er: landsarkivar Johan 
Hvidtfeldt, Viborg (formand), museumsdirektør Svend Larsen, Odense (næst
formand), museumsdirektør Jørgen Paulsen (kasserer og sekretær), professor, 
dr. phil. Kristian Hald, museumsleder Rasmus Mortensen, Vejle, højskoleleder, 
dr. phil. Roar Skovmand, Krogerup, og overinspektør ved Nationalmuseet, 
lektor, dr. phil. Axel Steensberg. Revisorer er: overinspektør Georg Galsler 
og museumsdirektør Knud Klem.

Museumskonsulent P. Halkjær Kristensen gav dernæst et referat af museums
foreningens årsmøde dagen i forvejen og til slut redegjorde dr. phil. Lis 
Jacobsen og magister John Danstrup for udgivelsen af »Kulturhistorisk 
Leksikon for nordisk Middelalder«, hvilket værk tilbydes medlemmerne af 
foreninger og institutioner under DHF til favørpris (2/3 af bogladeprisen) 
forudsat, at der afgives bestilling inden 1. april 1955. Der vil blive indlagt 
cirkulære om værket i samtlige amtshistoriske årbøger.

Efter at formanden havde takket for alle fremkomne udtalelser og indlæg, 
hævedes mødet.

Om eftermiddagen afholdtes møde med foredrag af fhv. højskoleforstander, 
cand. mag. Hans Lund om »Historisk sans«, i tilknytning til hvilket der 
udspandt sig en livlig diskussion.

Lørdag aften samledes repræsentanterne tillige med en række indbudte 
gæster til festmiddag i Folketingets restaurant.

Søndagsudflugten gik først til Jægerspris, hvor forstander for Frederik VII’s 
stiftelse, dr. phil. Signe Prytz, holdt foredrag og senere, sammen med slots
foged, frk. Westergaard, viste deltagerne omkring i slottet og dets omgivelser. 
Efter at have spist middag i slotskroen gik turen videre over Skibby til Selsø 
kirke og derfra over Skuldelev og Frederikssund til Slangerup kirke, der begge 
forevistes af dr. phil. Jan Steenberg. Endelig kørtes der til Bastrup ruin, hvor 
dr. phil. Vilh. la Cour holdt foredrag om dette højst bemærkelsesværdige 
monument fra Danmarks middelalder.



Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver 
afholdt i tilslutning til Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i København 
et møde lørdag den 28. august 1954. I mødet deltog godt 30 repræsentanter.

Formanden, cand. pharm. Hans Brandt, Fåborg, bød velkommen og oplyste 
i sin beretning, at styrelsen i det forløbne år havde søgt at få staten til at yde 
et tilskud til sammenslutningens arbejde, men at resultatet, selv om sagen 
havde været anbefalet af såvel direktør Brøndsted, Nationalmuseet, rigsbiblio
tekar Birkelund og fællesforeningens formand, ligesom rigsarkivaren havde 
stillet sig yderst velvillig, desværre var blevet negativt. Det var dog alligevel 
lykkedes at få fremstillet særtryk af den i Fortid og Nutid fremkomne 
»Vejledning ved oprettelse af byhistoriske arkiver«, idet man fra rigsarkivet 
havde modtaget et tilskud på 200 kr., for hvilket tilskud vi skylder rigsarkivaren 
vor bedste tak. Dette tilskud havde ikke alene betydet, at vi kunne få særtryk
kene udsendt, men også en opmuntring i arbejdet, idet det viser, hvilken 
betydning rigsarkivaren tillægger de lokalhistoriske arkivers arbejde. Sær
trykkene vil i løbet af efteråret blive udsendt til samtlige større biblioteker, til 
museerne og til alle byråd og sognerådene i de større landkommuner.

Kassereren, fuldmægtig Olav Christensen, Haderslev, aflagde regnskabet, 
der udviste en kassebeholdning på 70,13 kr.

Til styrelsen genvalgtes bogholder E. Kaster, Odder.
I den efterfølgende drøftelse opfordrede revisor Otto von Spreckelsen, 

Viborg, til at lade udarbejde standardiseret materiale til brug for arkiverne 
og foreslog, at arkiverne lod folketællingslisterne affotografere. Bogholder 
Kaster fortalte om nyerhvervelser i Odder, medens lektor Tengnagel Jørgensen, 
Esbjerg, oplyste, at man i Esbjerg havde afholdt en billedudstilling, som i 
3 dage havde haft 5000 besøgende, samt at Esbjerg havde købt en båndoptager 
og var begyndt på at lade optage stemmearkiv. Hvidtfeldt advarede mod 
båndoptagere, idet båndene efter indhøstede erfaringer i U. S. A. ikke var 
egnede til opbevaring i længere tid, den eneste sikre metode var at få 
optagelserne skåret i plader. Ved affotograferinger anbefalede Hvidtfeldt at 
anvende smalfilm; men at det så selvfølgelig ville være nødvendigt med et 
læseapparat, der iøvrigt burde være en naturlig bestanddel i ethvert arkiv.



DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS REGNSKAB 1953-54
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INDTÆGTER
Kontingenter og bidrag:

Foreninger .............................................................. 1.988,51
By- og amtsråd ................................................... 495,00
Museer ...................................................................... 1.412,50
Arkiver o. 1............................................................. 565,00 4.461,01

Tilskud:
Staten ........................................................................ 1.500,00
Dansk historisk Fællesfond .......................... 700,00
Særlige tilskud til forarbejder vedrørende 

kulturhistorien ............................................ 2.000,00 4.200,00

Renter ............................................................................................... 361,75
Fortid og Nutid ............................................................................ 3.150,65
Salg af skrifter ............................................................................ 305,65
Præstegårdsværket ...................................................................... 0,00
Håndbog for lokalhistorikere ................................................. 2.344,83
Forskelligt ...................................................................................... 208,43

E G N S K A B
UDGIFTER

Redaktørhonorar .......................................................................... 600,00
Styrelsesudgifter ..........................................................  872,60
Tryksager, porto, telefon m. v.................................................. 523,15
Årsmødet i Sønderborg 1953 ................................................... 529,95
Forfatterpræmier .......................................................................... 500,00
Fortid og Nutid:

Réstancer for 1952-heftet .............................. 370,05
Tryknin& clir.hppr- 1053-hpftet 4,754,88____________
Honorarer .............................................................. 1.340,36
Ekspedition og forsendelse............................ 588,50 7.053,79

Præstegårdsværket ...................................................................... 0,00
Håndbog for lokalhistorikere ................................................ 123,25
Forskelligt ...................................................................................... 162,39
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Ialt .... 10.365,13
Forøgelse af beholdningerne:

Foreningens egne midler .............................. 445,61
Kulturhistorien ................................................... 2.000,00
Håndbog for lokalhistorikere ..................... 2.221,58 4.667,19

15.032,32

STATUS PR.
Foreningens egne midler:

Beholdning pr. 30/4 1953 .............................. 1.888,04
Overskud i 1953/54 ............................................ 445,61 2.333,65

Præstegårds værket (som foregående år) ......................... 5.289,55
Håndbog for lokalhistorikere: 

Beholdning pr. 30/4 1953 .............................. 9.497,04
Forøgelse i 1953/54 ............................................ 2.221,58 11.718,62

Kulturhistorien (tilgået i 1953/54) ................................... 2.000,00

15.032,32

31. MAJ 1954
Beholdningerne pr. 31/5 195b f ore.f andtes således: 
Hos kassereren:

Indestående i sparekasse ................................................ 6.997,70
Postkonti .................................................................................... 2.030,08
Kontant ...................................................................................... 5,75
Regnskabssaldo 1954/55 ................................................... 589,67

Hos formanden:
Indestående på bankbøger m. v.......................................... 11.718,62

21.341,82 

Viborg og Hillerød, d. 15. juli 1954.
JOHAN HVIDTFELDT,

formand.

21.341,82

JØRGEN P A U L S E N, 
kasserer.

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene. 
Georg Galster. Knud Klem.



Tilbud til vore medlemmer.
else til sekretæren kan medlemmer af forei 
Fællesforening til favørpris erhverve:

^riftens Historie i Danmark fra
en til Nutiden................................. 4,50 (bog
: Skriftprøver................................. 6,80 (bog
Litteraturvejledning for kultur- 
ovinsmuseer.................................... 3,00 (bog
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