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Statens Arkiv for Historiske Film og Stemmer
Af D. Yde-Andersen

Statens Arkiv går tilbage til 1911. I dette år blev det norske dagblad Ver
dens Gang og den danske filmkonge Ole Olsen dybt uenige. Verdens Gang
henvendte sig til Politiken om kollegial støtte, og Henrik Cavling over
drog det til sin unge medarbejder Anker Kirkeby at udføre eksekutionen.
Anker Kirkeby var en journalist af format. Han så, at der kunne komme
noget nyttigt ud af striden. Der var tid efter anden fremkommet med
delelser om, at man i udlandet ville oprette arkiver indeholdende film,
der skildrede store begivenheder eller kendte personer, til brug for histo
rieforskningen. Nu mente Anker Kirkeby, der var mulighed for at få op
rettet et sådant arkiv herhjemme. Han gik til Ole Olsen og tilbød at skaffe
ham fred med Verdens Gang, mod at Ole Olsens selskab, Nordisk Films
Kompagni, optog en række »kinematografiske Portrætter af kendte Per
sonligheder, som det maa være af historisk Interesse at faa overleveret
Efterverdenen«. De kinematografiske optagelser, eller med nutidens ord
valg filmene, skulle senere overgives den danske stat som grundstamme i
»et historisk Museum for levende Billeder«. Ole Olsen slog til, og 10.
december 1911 undertegnedes kontrakt herom mellem Nordisk Films
Kompagni og Politiken.
I løbet af 1912 optoges film af følgende danskere: konseilpræsident
Zahle, professor Georg Brandes, professor Vilhelm Thomsen, ingeniør
Valdemar Poulsen, direktør Ivar Knudsen, maleren Kristian Zahrtmann,
skuespilleren Olaf Poulsen, arkitekt Thorvald Jørgensen og cykelrytteren
Thorvald Ellegaard. Endvidere af den franske kunstflyver Chevillard på
Kløvermarken og den russiske længdesvømmer Romantschenko ved
Langelinie.
I samme forbindelse foretoges en række optagelser af det gamle Kø
benhavn, som man antog ville forsvinde i de følgende år: slagterboderne
ved Nikolaj tårn (»Maven«), Østervolds bortgravning ved Boulevard
banens anlæg, rebslageren på Østervold, Frue Kirkes tårn sammenlignet
med brygger Jacobsens projekt til et spir til samme tårn, hesteomnibus
sen gennem Strøget, hestesporvognen på GI. Torv (»Hønen«), amager
konerne på Højbro Plads og skovserkonerne på GL Strand.
To af personoptagelserne var atelieroptagelser, nemlig Georg Brandes’
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forelæsning på universitetet og Zahles besøg på Politikens redaktion. Så
vel universitetsauditorium som redaktionskontor blev bygget op ude hos
Nordisk Film i Valby. De øvrige personoptagelser fandt sted i personer
nes hjem eller på deres arbejdsplads. For at skabe naturligt liv i billederne
optrådte Anker Kirkeby selv under optagelserne, idet han talte med per
sonerne og fik dem til at bevæge sig foran kameraet. Herved blev det
muligt senere at sammenkæde alle småfilmene til en stor film med Anker
Kirkeby som gennemgående person. Den fik titlen »Hvad en kjøbenhavnsk Journalist oplever paa en Dag«. Med undertitlen »Politikens histo
riske Film« er den i mange år blevet forevist i Politikens foredragssal.
Denne sammenkædede version er ikke den kedeligste.
I 1913 fik Anker Kirkeby på Politikens vegne udvirket, at Skandina
visk Grammophon Aktieselskab, »His Master’s Voice«s herværende af
deling, optog en større serie grammofonplader med kendte danske mænd
og kvinders stemmer. Atter var forudsætningen, at optagelserne skulle
indgå i et kommende kinematografisk og fonografisk statsarkiv. Det lyk
kedes at få Christian X til at indtale sin proklamationstale af 15. maj
1912. Forudsætningen var, at optagelsen ikke blev offentligheden be
kendt, men naturligvis kunne man et par dage efter læse om den i avisen.
Få nægtede derefter at lade deres stemme forevige. De fleste højere sam
fundslag er repræsenteret i 1913-optagelserne: politikere, forfattere, skue
spillere, universitetslærere, gejstlige, læger, handelens og industriens folk
med mange flere. En særlig gruppe udgør handlingens folk. Den omfatter
kun to personer: Einar Mikkelsen, opdagelsesrejsende, og Alfred Nervø,
aviatiker. Samtidig skænkede Skandinavisk Grammophon Aktieselskab
et udvalg af deres i handelen værende plader med danske kunstneres
sang- og musikpræstationer. Politiken fremskaffede yderligere en del
ældre fonografoptagelser med danske kunstnere.
9. april 1913 afholdtes et møde på Det kgl. Bibliotek, hvor det vedtoges
at oprette »Den danske Stats Arkiv for Films og Stemmer« eller »Den
danske Stats Arkiv for Films og Fonogrammer«. Det sidste navn synes
aldrig anvendt. Til stede ved mødet var overbibliotekar H. O. Lange fra
Det kgl. Bibliotek, departementschef Weis fra Kultusministeriet, greve
Frands Brockenhuus-Schack som formand for Frederiksborgmuseet og
redaktør Anker Kirkeby. Som sagkyndige var indbudt generaldirektør
Ole Olsen og kgl. hoffotograf Peter Elfelt. På Politikens vegne tilsagde
Anker Kirkeby det ny arkiv de 19 film og 178 fonogrammer, der var ble
vet samlet på bladets foranledning. Ole Olsen føjede hertil 35 film med
historisk indhold, der var blevet optaget af hans selskab i årene 1906-12.
Hertil lagde han yderligere et legat på 5.000 kr., hvis renter skulle anven
des til filmenes vedligeholdelse. Peter Elfelt skænkede arkivet de 20 bed
ste af de film, han selv havde optaget i årene 1899-1906. Det kgl. Bibliotek
gav arkivet husly og lovede at varetage dets fortsatte drift.
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I anledning af overdragelsen lod Politiken fremstille et katalog over de
af bladet fremskaffede film og lydoptagelser. Kataloget er i folioformat,
fornemt trykt og indbundet i hellæder. Det angives på forbladet at være
trykt i kun seks nummererede eksemplarer (Statens Arkiv er i dag i be
siddelse af nr. 1 og nr. 7). Foran i nr. 1 har Henrik Gavling skrevet:
»Maatte dette Arbejde, en Journalist her har udført, lære hans Kol
leger, at en dyb og uendelig Himmel ogsaa kan hvælve sig over Pressens
Døgnarbejde.«
Da Anker Kirkeby i 1911 havde foreslået Ole Olsen at optage film af
kendte danske personer, havde denne fundet planen uden økonomisk
værdi. Det, publikum vil betale for at se på film, sagde Ole Olsen, er
kjærlighed i højere sfærer.
Desværre skulle der gå år, før videnskaben fik øjnene op for, at filmen
var andet end et medium for pressens døgnarbejde og Ole Olsens højere
kjærlighed.
På Det kgl. Bibliotek gik arkivet i stå. Lydsamlingen forøgedes med et
par plader eller valser årligt, men et større antal ødelagdes samtidig på
grund af uhensigtsmæssig opbevaring og afbenyttelse. I perioden indtil
arkivet blev flyttet fra biblioteket, fandt der kun to betydningsfulde for
øgelser sted inden for lydsamlingen. I 1933 lod Politiken på Anker Kir
kebys foranledning optage en række grammofonplader med stemmer fra
landets forskellige egne og fra folkets bredeste lag, et naturligt supple
ment til 1913-optagelserne fra de højere samfundsklasser. 1933-optagelserne strækker sig fra grønlandske trommedansere til sangerinder på
Dyrehavsbakken, fra professor Labri til kronikskrivende vestjyske bøn
der. I 1940 modtog arkivet fra direktør Rolf Lorentzen, tidligere Dansk
Fonografmagasin, en stor samling kobbermatricer til magasinets ældste
produktion, bl. a. med præstationer af de store danske sangere fra århun
dredets første tiår. Også noget så sjældent som et par Caruso-matricer
fulgte med gaven. Inden for samme tidsrum øgedes arkivets filmsamling
med 40 numre. Blandt de mest betydningsfulde var her en række optagel
ser fra Genforeningen, nogle portrætfilm af store danske videnskabsmænd
fra 1924 og en samling russiske propagandafilm fra revolutionsårene
med Trotzky som hovedperson.
Så vidt man i dag kan se, skyldes hovedparten af disse nyerhvervelser
- måske alle - Anker Kirkebys initiativ. Da anvendelsen af film og gram
mofonoptagelser i slutningen af 20’rne blev mere almindelig inden for
videnskab og undervisning, var det også ham, der^fik Det kgl. Bibliotek
til at sammenkalde repræsentanter for de statsinstitutioner, som havde
taget de ny meddelelsesmidler i brug. Det drejede sig da om Universite
tet, Musikkonservatoriet, Dansk Folkemindesamling, Nationalmuseet og
Statsradiofonien. Formålet med mødet var at opnå en vis samvirken.
Mødet endte resultatløst. Men Anker Kirkebv glemte ikke arkivet. I 1939
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henvendte han sig til justitsminister Steincke for at få sagen ud af død
vande. (I Danmark sorterer film i lighed med forbrydelser under justits
ministeriet.) I 1941 til undervisningsminister Jørgen Jørgensen og der
efter til statsminister Stauning om samme forhold.
Da arkivets materiale nu var meget medtaget på grund af ælde og
uhensigtsmæssig opbevaring, da det på grund af krigsforholdene var gan
ske uforsvarligt at lade de brandfarlige film henligge på Det kgl. Biblio
tek, og da man nu i almindelighed havde fået øjnene op for films histo
riske værdi, blev der samme år nedsat et udvalg under justitsministeriet,
der skulle afgive en betænkning om arkivets fremtidige ordning. Betænk
ningen forelå i 1942, og resultatet blev, at arkivet overførtes til National
museet, hvor man for små penge kunne indrette hensigtsmæssige opbe
varingslokaler, hvor man rådede over en filmforevisningssal, hvor man
i forvejen arbejdede med såvel lyd- som filmoptagelser, og hvor endelig
direktøren, dr. phil. Poul Nørlund var interesseret i film.
På Nationalmuseet overtog overinspektør Kai Uldall den daglige ledelse
af arkivet, bistået af elmester Baltzer Hansen som teknisk sagkyndig. Kai
Uldall havde selv siden 1927 optaget folkloristiske film og havde i det
hele stor kendskab til film. Da arbejdet med Frilandsmuseet efterhånden
optog mere og mere af hans tid, kom arkivets daglige drift efterhånden
til at hvile på Baltzer Hansen. Efter at flere af museets inspektører i
nogle år havde deltaget i ledelsen af arkivet, overtog jeg dette i 1953.
På grund af evakueringer blev Nationalmuseets overtagelse af Statens
Arkiv først fuldt effektiv efter krigens afslutning. Under krigen foretoges
dog på foranledning af Dansk Diskophilklub et udvalg af de grammo
fonplader, der indleveredes til grammofonfabrikerne som erstatnings
materiale ved køb af ny plader. Endvidere traf Kai Uldall aftale med
Foba-Tone om optagelse på grammofonplade af særlig karakteristiske
udsendelser fra tysk, dansk og engelsk radio. Endelig overførtes Uldalls
talrige folkelivsoptagelser fra Nationalmuseets 3. afdeling til arkivet.
Efter krigens afslutning indbragtes fra Haderslev politikammer ca.
140.000 m UFA filmjournaler fra krigsårene. Som gave modtoges et
eksemplar af frihedsrådets film »Det gælder din Frihed«, og Baltzer Han
sen fik lejlighed til at gennemgå, hvad der var tilbage af de original
optagelser, hvoraf denne film var klippet. 20.000 m heraf indgik i arkivet.
Samtidig begyndte en systematisk overføring af arkivets ældre og i mange
tilfælde ret medtagne film til nyt materiale, ligesom man systematisk
begyndte at indkøbe arkiveringseksemplarer af den statslige filmproduk
tion (optaget gennem Dansk Kulturfilm og Ministeriernes Filmudvalg).
1953 begyndtes et systematisk opkøb af Nordisk Films Kompagnis ældre
dokumentarfilmproduktion, ligesom resten af kgl. hoffotograf Elfelts film
fra tiden 1899-1906 erhvervedes. 1955 anskaffedes ved undervisningsmi
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nistenets hjælp råmaterialet til besættelsesfilmen »De 5 År« samt et
eksemplar af denne film. Arkivet skulle hermed råde over de væsentlig
ste af de film, der blev optaget illegalt herhjemme under besættelsen.
1950 begyndte arkivet en systematisk udvælgelse og opkøb af de dan
ske grammofonpladefabrikers løbende produktion. 1957 ændredes dette
til opkøb af hele den løbende produktion. Året efter øgedes gennem gaver
og indkøb samlingen af ældre danske grammofonplader med godt 16.000
numre.
Efter de sidste 15 års genopbygning består Statens Arkiv nu af en
filmafdeling og en lydafdeling. Filmafdelingen rummer for det første
dokumentarfilm til belysning af dansk kultur og dansk historie fra 1899
til vore dage. Dernæst enkelte filmsamlinger til belysning af andre euro
pæiske nationers historie, som f. eks. de foran nævnte russiske propa
gandafilm og de tyske UFA journaler. Endelig et mindre antal etnografi
ske og arkæologiske film, deponeret af eller fremskaffet på foranledning
af Nationalmuseets andre afdelinger. Arkivets hovedopgave vil fortsat
være indsamlingen af danske dokumentarfilm.
Lydafdelingen indeholder for det første Det nationale Diskotek, d. v. s.
samlingen af kommercielt udsendte grammofonplader med danske kunst
nere eller med danske kunstneres værker. Samlingen er komplet fra
december 1957, for tiden forud søges den gjort så fuldstændig som mulig.
Seriøse plader anskaffes i 2 eksemplarer, hvad enten det drejer sig om
sang, skuespilkunst, klassisk musik eller jazz. Underholdnings- og danse
plader anskaffes almindeligvis kun i ét eksemplar. Medens den første
gruppe plader giver et indblik i dansk musikkultur, bidrager den sidste
til forståelsen af tidens almindelige kulturbillede. Fortolkningen og ud
førelsen af de store komponisters værker ændres gennem tiden, men kun
kendere er i stand til at tolke disse ændringer. Forskellen mellem en
danseplade eller en revyplade fra før første verdenskrig og en danse
eller revyplade af i dag kan enhver forstå. Derfor er der også størst
efterspørgsel på de populære plader, f. eks. til brug ved teaterstykker eller
radioudsendelser. Inden for den mere seriøse afdeling er samlingen af
danske jazzplader den mest komplette, ganske enkelt fordi dansk jazz
er af så sen dato. Ved siden af de danske plader findes i diskoteket ikke
få udenlandske plader, fortrinsvis med store kunstneres præstationer.
Denne samling blev begyndt under krigen, da Dansk Diskophilklub bjer
gede plader fra fabrikernes omsmeltningsbunker til arkivet. Indsamlin
gen udførtes af forfatteren Knud Atlung, og Knud Hegermann-Lindencrone stod for den endelige udvælgelse. Arkivet har indtil videre kun
været i stand til at fortsætte denne samling gennem gaver fra interes
serede, hvorfor denne del af lydsamlingen endnu bærer tilfældighedens
præg. Det ville være ønskeligt, at Det nationale Diskotek ikke blot inde
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holdt alle plader med danske kunstnere og med dansk kunst, men også
et nogenlunde repræsentativt udvalg af, hvad der er blevet spillet på
grammofon herhjemme gennem årene.
En underafdeling af Det nationale Diskotek udgør arkivets samling
af fonografvalser. Også her er hovedvægten lagt på valser med danske
kunstnere. Arkivets samling af disse må regnes for landets største, og da
fonografvalser slides stærkt ved afspilningen, er den tidligere nævnte
samling kobbermatricer fra Dansk Fonografmagasin, hvorefter der sta
dig kan støbes ny valser, af største betydning. For at kunne afspille fono
grafvalser og ældre grammofonplader, indspillet efter Edisons og Pathés
systemer, har arkivet måttet fremskaffe gamle afspilningsapparater.
Foruden Det nationale Diskotek rummer arkivets lydafdeling en sam
ling ikke-kommercielle optagelser af historisk eller kulturhistorisk værdi,
optaget på lakplade, wire eller tape. Da Danmarks Radio er landets stør
ste producent af denne art stof, har Statens Arkiv en snæver kontakt
med radioens stemmearkiv, der i begyndelsen af 50’erne blev mønster
værdigt reorganiseret af programsekretær Hans Rude. Statens Arkiv har
tilladelse til at kopiere materialet i radioens stemmearkiv. Da radioens
opbevaringsforhold og hele tekniske apparatur er langt bedre end Sta
tens Arkivs, og da radioens stof er behæftet med ophavsretslige klausuler,
har Statens Arkiv endnu ikke kopieret radioens materiale i større ud
strækning. En sådan kopiering vil altid senere kunne finde sted. Under
de ikke-kommercielle optagelser må også nævnes de ikke få etnografiske
optagelser, der opbevares i Statens Arkiv, her først og fremmest HaslundGhristensens store samling fra Mongoliet.
Arkivets lydoptagelser findes, som nævnt i det foregående, på fonograf
valser, på grammofonplader, på lakplader, på magnetisk wire og tape
og nogle, omend få, på kobbermatricer til fonografvalser eller til gram
mofonplader. Fonografvalser findes i mange forskellige typer og af mange
forskellige materialer. Kun én type, Edisons Blue Amberol, synes at have
større holdbarhed. Alle øvrige typer slides stærkt ved afspilning, er til
bøjelige til at mugne, mister form ved uhensigtsmæssig arkivering m. v.
Fonografvalser med lydoptagelser af større værdi må derfor overføres til
andet materiale.
Indtil begyndelsen af 50’erne blev danske grammofonplader presset af
en masse bestående af shellak, pulveriseret skifer, kulstof, harpikser m. v.
Massens sammensætning har været varieret, men fælles for alle disse
shellakplader er, at de er forbavsende bestandige. De brækker let, de
slides, når de afspilles på gammeldags grammofon med stålnål og tung
pick-up, men afspillet på moderne apparatur og behandlet med forsig
tighed, kan de holde længe. I dag fremstilles så godt som alle grammofon
plader af såkaldte termoplastiske kunststoffer, fortrinsvis af polyvenylklorid. De angives at være lige så holdbare som de gamle shellakplader,
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og de har langt større brudstyrke, men da massen før presningen tilsæt
tes en blødgører, der antagelig forsvinder med årene, kan man frygte, at
pladens riller bliver sprøde med årene. Ved arkivering af værdifuldt stof
må man derfor stadig lade udføre en forniklet kobbermatrice, hvorefter
man kan presse ny aftryk, når de gamle er slidt op. En rigtigt behandlet
kobbermatrice anses for uforgængelig.
Lak- og voksplader, som tidligere i stor udstrækning anvendtes til
ikke-kommercielle lydoptagelser, er forgængelige. De slides kraftigt ved
afspilning og springer med årene på grund af udtørring og temperatur
svingninger i det materiale, hvoraf de er udført. Lakoptagelser må der
for inden for en begrænset årrække overføres til andet materiale.
Magnetisk stålwire, der i forbindelse med de såkaldte wirerecordere
kom almindeligt i brug herhjemme efter anden verdenskrig, er uden be
standighed. Magnetismen smitter over fra vinding til vinding i wirerullen
og giver ekko. Da sletning af det indspillede kan finde sted ved fejlfunktionering under afspilning, og da wiren meget let kommer i uorden under
afspilning eller tilbagespoling, kan wireoptagelser ikke anvendes til arki
veringsbrug.
Magnetisk tape består af et tyndt lag jernilte, lagt på en base af cel
lulose, acetatcellulose (d. v. s. sikkerhedsfilm), polyvenylklorid eller po
lyester. Kun tape med base af polyvenylklorid eller polyester anbefales
til arkivering. Grammofonindustrien og radioen betragter disse to for
mer for tape som noget nær fuldkomne til lydopbevaring. Det er også
udiskutabelt, at tapens lydgengivelse langt overgår grammofonpladens.
Det er derimod meget tvivlsomt, om den i holdbarhed overgår grammo
fonmatricen. Tape kan indspilles med forskellig hastighed. Jo langsom
mere tapen køres, des mere økonomisk bliver indspilningen, men des
mere unøjagtig gengivelsen. På samme tape kan indspilles i flere spor
ved siden af hinanden. Grammofonindustrien indspiller til eget brug i
ét spor med en hastighed af 30 tommer i sekundet. Radioen bruger 15
tommer. De almindelige amatørtaperecordere kører i to spor med 7V2
tomme, 33/4 tomme og for enkelte nyere typers vedkommende med l7/s
tomme i sekundet. Hvor formålet er korrekt lydgengivelse kan der næp
pe i øjeblikket anvendes lavere hastighed end 71/2 tomme for arkiverings
formål. Ét spor er at anbefale. Hvor det drejer sig om uerstattelige op
tagelser, må disse straks efter optagelsen kopieres, således at optagelsen
findes i to eksemplarer. Tapen må aflyttes med års mellemrum for at få
kontrolleret, om den har bevaret sin bøjelighed og lydstyrke, eller om
der er opstået ekko på den. Viser der sig tendenser i nogle af disse ret
ninger, overspilles optagelsen på ny tape.
For grammofonplader, pladematricer og magnetisk tape gælder, at de,
både hvad lydgengivelse og holdbarhed angår, år for år bliver bedre. Der
kommer stadig nyt og bedre til; men der kommer samtidig enklere og
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billigere apparaturer og materialer frem, der ikke kan anvendes til arki
veringsbrug.
Arkivets filmbestand består dels af normalfilm (35 mm), dels af smal
film (16 mm). Mindre formater end 16 mm har hidtil ikke været anset
for egnede til arkiveringsbrug. Dette synspunkt vil næppe have gyldighed
fremover. Smalfilmene er altid blevet fremstillet på safety base, d. v. s.
på materialer der ikke er lettere anlændelige end almindeligt skrivepapir.
Normalfilm blev indtil 1952 almindeligt fremstillet på celluloid, også kal
det nitrat- eller nitrocellulosefilm. Nitratfilmen er yderst brandfarlig (den
består faktisk af skydebomuld opløst i kamfer). Gammel nitratfilm kan
under uheldige omstændigheder antænde ved 42° celsius. Nitratfilmen
trækker sig sammen med årene, bliver stiv og ubøjelig og går til sidst i
selvopløsning. Under nedbrydningen udvikles giftige og for andre film
skadelige luftarter. Efter 1952 har man herhjemme kun anvendt safetyfilm til normalfilm. Basen er her fremstillet af acetatcelluloser. Disse film
er ikke direkte brandfarlige, de skrumper meget mindre end nitratfilm,
ligesom de heller ikke synes at gå i selvopløsning. Sættes levetiden for
omhyggeligt opbevarede nitratfilm til 50 år, skulle levetiden for acetat
film kunne sættes til 100 år. Også inden for filmindustrien kommer år
for år bedre film frem, både hvad billedgengivelse og holdbarhed angår.
For sort/hvid filmens vedkommende regnede man i nitratfilmenes tid
selve billedet, der består af sølvpartikler indlejret i gelatine, for mere
holdbart end nitratbasen, der bar billedhinden. Om dette også er tilfældet
i dag, hvor basen er af acetatcellulose, kan være tvivlsomt. Sikkert er det
imidlertid, at billedet i farvefilm, der er opbygget af kunstfarvestoffer
indlejret i gelatinelag, er meget ubestandigt. Det eneste, fabrikerne i dag
garanterer for farvefilmenes vedkommende, er, at farverne ændres og
svinder med tiden. En enkelt fabrik, Gevaerls, har anbefalet nedfrysning
til -4-10° for at hindre farveændringen. Metoden synes ikke at være slået
igennem. Uomgængelig nødvendigt ved arkivering af alle typer film er:
1) Ren luft uden indhold af svovlholdige forbindelser og syredampe. Luf
ten i storbyer er derfor ikke særlig velegnet. 2) Konstant luftfugtighed på
omkring 50. 3) Konstant temperatur, helst under normal stuetemperatur.
Der er næppe tvivl om, at temperatur lige over frysepunktet er at fore
trække, men dette kræver flere timers temperering, når filmen føres til
lokale med anden temperatur.
For alle films vedkommende gælder, at arkiveringseksemplaret ikke
må køres i forevisningsapparater. Her bliver filmene uundgåeligt ridset
og snavset. Et filmarkiv må derfor ikke alene råde over arkiveksemplarer
af filmene, men også over forevisningseksemplarer. Til arkiveksemplarer
anvendes originalnegativet, hvis dette kan fremskaffes, ellers såkaldte
lavendelkopier, d. v. s. kontrastsvage, finkornede kopier, hvorefter det er
muligt senere at fremstille ny kopier uden væsentlig billedforringelse.
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Desværre brydes denne grundregel om adskillelse af arkiv- og forevisnings
eksemplarer ofte, især af institutioner, der kun lejlighedsvis arbejder med
film. Her anvendes af økonomiske grunde ofte de såkaldte omvendefilm,
d. v. s. at den optagne film fremkaldes, så den direkte kan bruges til fore
visning. Der bliver ikke noget negativ først. Først når originalen er blevet
fremvist så mange gange, at den er ved at være slidt op. kommer man i
tanke om at sikre dens værdifulde indhold gennem kopiering.
For ældre films vedkommende gælder det ofte, at arkivet ikke kan
finde frem til negativet, men kun til en slidt forevisningskopi. Det er i
nogen grad muligt at få denne renset for snavs og ridser og få fremstil
let et antageligt arkiveringsnegativ efter den. Man kan endvidere efter
normalfilm få fremstillet 16 mm kopier. Det er billigere end at få lavet
normalkopier, hvorfor de er at foretrække til forevisningskopier, så meget
mere som de er lettere at fremvise end normalfilm. Denne nedkopiering
er imidlertid ikke at anbefale for arkiveringskopiers vedkommende, da
billedkvaliteten lider derved, og bevaringsmulighederne forringes.
Arkivering af lyd- og billedoptagelser er et bekosteligt specialistarbejde,
hvis det skal gennemføres på en måde, der blot nogenlunde svarer til den,
arkiver, biblioteker og museer iøvrigt anvender over for deres materialer.
Det kan derfor knibe for mindre museer og arkiver at få deres materialer
af denne art opbevaret efter forskrifterne. I ikke få tilfælde har disse
institutioner sendt deres materiale til Statens Arkiv, der da har bekostet
en arkiveringskopi, der forbliver i arkivet, medens originalen og en fore
visningskopi er gået tilbage til indsenderen.
Til slut et par ord om filmens kildeværdi. Da arkivet blev grundlagt,
havde videnskaben ingen forståelse for filmens værdi som konserverings
middel. Den blev kun betragtet som et medium for Ole Olsens kjærlighed
i højere sfærer. Nu synes man snarere at være kørt i den anden grøft. Et
står imidlertid fast: der findes i dag ikke noget andet meddelelsesmiddel,
der som filmen kan fastholde en begivenhed eller skildre en kulturtil
stand. Noget andet er, om den altid bliver rigtigt anvendt, og om den
bliver rigtigt tolket af tilskueren. Filmes en stor begivenhed, afhænger
resultatet af kameramand, tonemester, instruktør og dem, der står for
filmens sammenklipning. Der er mange muligheder for udeladelser og
for subjektive opfattelser. Derimod er der ikke større mulighed for, at
filmfolkene skal indvirke på handlingens forløb, hvis det er en stor be
givenhed. Drejer det sig derimod om en lille handling med kun en eller
få personer, kan filmholdet næsten ikke undgå at påvirke handlingsfor
løbet. Er instruktøren ikke sin opgave voksen, bliver filmen alt andet end
naturlig. Dette er indlysende forhold, men man skal huske på dem, når
man ser en dokumentarfilm. Og så skal man også huske på, at filmen er
illusionernes kunst.
Blandt de film, Ole Olsen skænkede arkivet, findes en, der har for-
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teksten »Robert Svendsens Flyvning over Sundet 1910«. Man ser Robert
Svendsen gøre sin flyvemaskine klar til start, man ser ham starte og et
øjeblik efter vende tilbage til Kløvermarken. Man ser ham atter gå i luf
ten, man ser ham over Øresund, mange billeder over Øresund, også over
et af søforterne ud for København. Man ser ham gå ned ved en eller
anden bymæssig bebyggelse. - Det må være den berømte sundflyvning
17. juli 1910. Sådan forløb den netop. Men der er små sneklatter på jor
den i indledningsbillederne, og landingsbillederne fra Sverige har en
umiskendelig lighed med udsigten fra Christianshavns Vold, og fandt
sundflyvningen ikke sted kl. 4 om morgenen efter mange dages ventetid?
Havde Ole Olsen virkelig på den tid af døgnet fotografer liggende både
på Kløvermarken, på Sundet og ved Malmø? Nej, man må hellere strengt
holde sig til filmens fortekst »Robert Svendsens Flyvning over Sundet«.
Når, hvor og hvor langt over Sundet skal man ikke udtale sig om. Ole
Olsens film blev optaget for at underholde publikum. Også film optaget
med mere dokumentariske formål for øje bør analyseres.

Handels- og Søfartsmuseets faglige og
videnskabelige arbejde
Af Knud Klem

Redaktionen af »Fortid og Nutid« har bedt mig give tidsskriftets læsere
en redegørelse for det materiale, der i Handels- og Søfartsmuseets sam
linger og arkiv står til rådighed for de studerende, der søger museets
hjælp.
Det er ikke uden betænkelighed, jeg på nærværende tidspunkt opfyl
der dette ønske. Museet er relativt ungt. Det blev først startet i 1915.
Dets medarbejderes tid og kræfter har i væsentlig grad været beslaglagt
af indsamlingen af egnet museumsstof, opbyggelsen af en samling, der
på rimelig måde skildrer udviklingen inden for det kulturområde, som
det påhviler museet at beskæftige sig med, samt endelig udstillingen af
dette materiale efter pædagogisk egnede principper og tillige efter de krav
til æstetiske opstillinger, som de særprægede lokaler på Kronborg Slot stil
ler museet, krav som yderligere skærpes ved museets ret store besøgstal,
herunder adskillige kræsne udlændinge, der er i stand til at foretage sam
menligninger med tilsvarende museer i udlandet. Museet er desværre til
lige i økonomisk henseende ikke særlig godt aflagt. Som en selvejende
institution, der må supplere sit statstilskud med indkomster gennem entré
indtægter og midler fra fonds og private erhvervskredse, har det været
henvist til at klare dagen og vejen uden altfor mange svinkeærinder.
Siden 1942 har museet i forbindelse med sit venneselskab udgivet en
årbog, der foruden årsberetninger og regnskaber har givet plads for op
lysende faglige artikler med emner inden for museets fagområde. Det har
her været hensigten ikke alene at demonstrere museets daglige arbejde,
men også at opbygge en historisk årbog inden for dette vidtstrakte og
specielle felt, der forhåbentlig placerer årbogen og museet som et kul
turelt centrum for studiet af dansk handels og søfarts historie. Det vok
sende antal anmodninger fra udenlandske museer om at træde i bytte
forbindelse med museet vidner om, at dette også er iagttaget i udlandet.
Museet har for tiden ca. 115 danske og udenlandske bytteforbindelser.
Museets publikationsserie »Søhistoriske Skrifter«, der giver plads for
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større arbejder, tjener samme formål som årbogen. Desværre har økono
mien hidtil kun tilladt udsendelsen af fem numre i denne skriftserie.
Indtil 1946 var museets leder bortset fra en kortvarig medhjælp ene
om opgaverne. Da det i dette år lykkedes at skaffe midler til ansættel
sen af endnu en videnskabelig medarbejder, øgedes mulighederne selv
sagt for at tage opgaver op, som længe havde stået på ventelisten. I det
følgende skal der redegøres nærmere for disse opgaver.
Sag- og navneregister. Det vil være rimeligt at begynde med hjælpe
midlerne til udnyttelse af museets eget materiale. Ved siden af museets
tilgangsprotokoller, i hvilke den årlige tilvækst af genstande, som i andre
museer, indføres, efterhånden som de indgår, er udarbejdet et sag- og
navneregister af omfattende karakter. Der findes her emnesedler samt
navnesedler til samtlige genstande, således at registret for eksempel for
skibsfremstillingers vedkommende giver oplysninger om skibsnavn, reder,
hjemstedshavn, skibstype samt kunstner og eventuel giver, med en seddel
for hver. Af praktiske grunde er samtlige sedler indordnet i alfabetisk
rækkefølge i samme kartotek, idet der anvendes forskelligt farvede sedler,
således at hver oplysningskategori har sin specielle farve. Sedlerne hen
viser gennem museumsnumret til tilgangsprotokollen, hvor en rubrik op
lyser på hvilket sted i udstillingssamlingen eller studiesamlingen (maga
sinet) genstanden er at finde. Da der på denne måde til hvert museums
nummer kan være fra et par til 8-10 sedler i sag- og navneregistret, og
museets bestand består af ca. 24.000 numre, hvoraf adskillige dog om
fatter flere eller mange genstande, er dette kartotek omfattende omkring
80.000 sedler selvsagt meget nyttigt og oplysende.
I slutningen af 40-rne påbegyndte museet udarbejdelsen af det såkaldte
Søhistoriske registratur. Det omfatter fotografier af og oplysninger om
skibstyper af alle mulige arter - historiske og moderne - skibsinventar,
skibsudstyr, nautiske instrumenter, kolonihistorisk materiale etc. Det er
ordnet efter kartotekssystem på kartoner af standardformat A4.
Registraturet er opdelt i følgende grupper:
bjergningsvæsen,
bugsering,
fartøjer 1. skibsdetailler.
2. type alm. kronologisk ordnet begyndende med skibsfremstil
linger fra klassisk og nordisk oldtid.
3. type spec., d.v.s. de enkelte skibstyper, alfabetisk ordnet:
bark, barkentine, brig etc.
fiskeri,
flag- og signalvæsen,
fyr- og vagervæsen,
færgevæsen,
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handel og søfart (d.v.s. handelshistorie, handelskompagnier, togter etc.),
havari og forlis,
havet (meteorologi, storm, ebbe, flod etc.),
havnevæsen,
historie (uden direkte tilknytning til søfart),
håndværk og industri,
issejlads,
kanal- og slusevæsen,
kolonier,
livet i land og ombord,
lodsvæsen,
model- og modelfremstilling.
museer og samlinger,
mønt, mål og vægt,
navigation (astronomi, nautiske instrumenter, søkort etc.),
organisationer,
orlogsmarine og krigssøfart,
personalia,
redningsvæsen,
rejser og ekspeditioner,
samfærdsel,
sejl- og rosport,
skibsbyggeri,
skibspapirer,
sørøveri m. m.,
toldvæsen,
topografi,
tradition,
udmærkelse (ordner, medaljer og diplomer),
udvandring.

Det har vist sig, at den ovennævnte gruppeinddeling er hensigtsmæssig
i det praktiske arbejde med registraturet. Dette omfatter til dato ca. 17.500
fotografier. Dog forefindes der ikke negativer til samtlige fotografier, idet
en væsentlig del af dem er modtaget udefra.
Kirkeskibsmodeller. Umiddelbart efter sidste verdenskrig påbegyndte
museet en indsamling af oplysninger om kirkeskibsmodeller og de skikke,
som knytter sig til ophængningen af disse modeller, såvel som de fore
stillinger der ligger til grund herfor. Da museumsinspektør Henningen
i 1948 ansattes ved museet, viste det sig, at han i en årrække havde arbej
det med samme emne og havde indsamlet et betydeligt materiale. Det var
derfor naturligt, at museets og inspektør Henningsens stof samarbejdedes,
og i 1950 udsendtes i serien »Søhistoriske Skrifter« bogen »Kirkeskibe og
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Kirkeskibsfester«, udgivet ved Henning Henningsen. Museets stof om dette
emne er mere omfattende, end hvad det af økonomiske grunde har været
muligt at optage i bogen. Da skikken stadig vinder stærk udbredelse i
Danmark, og museet fortsætter sit indsamlingsarbejde, er det i stand til
at give interesserede oplysninger om dette emne. Museet vil ligeledes være
taknemligt for selv udefra at modtage oplysninger til supplering af dets
stof.
Inden for sømandsfolkloren vil det også være naturligt at nævne, at
museet systematisk indsamler stof. Grundlaget er også her de af inspektør
Henningsen tidligere privat påbegyndte indsamlingsarbejder, men disse
fortsættes stadig. Hovedemnerne er følgende: sømandsfestskikke (specielt
dystløb og bådeoptog), indvielses- og optagelsesskikke (især dåb ved
ækvator og andetsteds), skikke ved søsætning og navngivning af skibe,
sømænds votivgaver, livet ombord, f. eks. straffe, samt sømandstro i
almindelighed. På disse områder ligger museet inde med meget omfat
tende oplysninger, men også her gælder det, at man meget gerne mod
tager yderligere stof om disse og lignende emner udefra.
Et emne, som det naturligt måtte påhvile museet at tage sig af, er ind
samling af oplysninger om træskibskonstruktion. Allerede i museets før
ste år indgik nogle københavnske skibsbygmestres arkiv af konstruk
tionstegninger i museet, især et omfattende materiale fra skibsbygmester
E. P. Bonnesen, skænket museet af dennes søn, afdøde professor ved
Polyteknisk Læreanstalt E. P. Bonnesen.
Dette blev grundstammen i et efterhånden meget omfattende arkiv af
konstruktionstegninger. Til supplering heraf indsamlede museets leder
i 1930-rne under rejser rundt i landet konstruktionstegninger samt skibs
tømrer- og bådebyggerredskaber fra træskibs- og bådebyggerier eller fra
private hjem, hvor det lykkedes at opspore efterkommere af skibsbygger
slægter, hvor erhvervet var forladt, men som endnu kunne formodes at
ligge inde med sager af værdi. Arbejdet er fortsat siden. Blandt andet er
af Fåborg byhistoriske arkiv deponeret skibsbyggerslægten Møllers be
tydelige arkiv af konstruktionstegninger ud fra den betragtning, at det
ville være rigtigst, at sådanne tegninger blev samlet på et sted, hvor de
snarest søges af studerende inden for dette fagområde, og det naturlige
sted for en sådan indsamling er selvsagt landets eneste specialmuseum
på dette felt. Jeg skal i sagens interesse opfordre museer, byhistoriske
arkiver eller interesserede privatpersoner, som måtte eje sådanne tegnin
ger eller vide besked med, hvor de findes, at overveje, om ikke det var
naturligt at følge Fåborg byhistoriske arkivs eksempel. Disse tegninger
er kun i ringe grad egnet til at illustrere den lokale historie, men vil
samlede i et centralarkiv være til nytte for det historiske studium. Det
skal tilføjes, at museet i de seneste år er blevet opmærksom på, at der i
Rigsarkivet, foruden de velkendte tegningsarkiver, som er registrerede i
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marinens kortsamling, designation A-C, forefindes et betydeligt antal hid
til uregistrerede konstruktionstegninger fra 1700-tallet. Disse er nu med
velvillig tilladelse af Rigsarkivet under registrering ved Handels- og Sø
fartsmuseet, der ved hjælp af en bevilling, som Tuborgfondet venligst har
ydet museet, lader disse tegninger affotografere, hvorefter fotografierne
indgår i museets arkiv som en meget værdifuld forøgelse af dettes histo
riske stof.
I Danmark - som i andre lande - har der i landets forskellige egne
eksisteret en betydelig mængde lokale bådtyper, især beregnet til fiskeri,
lodstjeneste, lokalpræget transportvirksomhed etc. De har udviklet sig på
basis af gammel tradition og er i konstruktion og sejlføring bestemt af
de farvande, hvor de har været benyttet og det formål, de har skullet
tjene. Under den industrialisering og mekanisering, som præger vor tid,
forsvinder disse typer mere og mere, idet de erstattes af ensartede typer
fremstillet mere eller mindre på samlebånd. Under denne udvikling æn
dres også byggematerialet, der i stedse større udstrækning overgår fra
træ til stål. Museet har derfor set det som en vigtig opgave at bevare
erindringen om disse gamle lokalt prægede træskibstyper. Siden 1930-rne
har museet derfor ved sin senere konservator Chr. Nielsen ladet fore
tage opmålinger af de typer, som det har været muligt at få kendskab til.
Også her står museet i gæld til Tuborgfondet, der ved sine bevillinger
har muliggjort disse opmålinger. De omfatter indtil nu ialt 77 forskellige
fartøjer. Da dette arbejde formentlig vil interessere lokalhistorikere fra
landets forskellige egne, skal der her gives en oversigt over de typer,
som er opmålt, ordnet efter de farvande, hvori de benyttedes. I opregnin
gen vil der desværre ikke blive plads for en karakteristik af fartøjernes
konstruktion og type ud over spredte bemærkninger. Herom må henvises
til museets tilgangsprotokoller.
Vestkysten.
Pram fra Hjerting, til kystfiskeri, klinkbygget og med sværdkiste.
Havbåd fra Hvide Sande, bygget ca. 1850, brugt til havfiskeri fra
åben strand.
»Thor« af Klegod, jolle med stiksværd, bygget 1919 i Nr. Lyngvig.
Landdragningspram »Marie« af Søndervig, bygget 1929 i Nr. Lyngvig.
75 fods pram fra Vorupøre, bygget 1895 i S. Vorupøre.
74 fods jolle, bygget 1905 i Klitmøller.
Havbåd, bygget 1906 i Klitmøller.
Fladbåd fra Løkken, bygget ca. 1890 i Lyngby.
Løkken-jolle, bygget ca. 1886 til Lønstrup.
18 fods pram, bygget 1916 i Løkken.
18 fods dækspram »Prøven«*, bygget ca. 1885 til Furreby.
»Viking«* af Klitmøller, bygget 1917 i Thisted.
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»Bent« af Løkken, bygget 1934 i N. Vorupøre.
74 fods Hirtshalspram, bygget 1914 i Hirtshals.
Skagen-jolle, bygget 1900.

Kattegat.
Læsø-jolle, bygget ca. 1870 på Læsø.
20 fods snurrevådsjolle, bygget 1903 i Frederikshavn.
Fiskekutter »Gorm« af Frederikshavn, bygget 1904-05 i Frederiks
havn. Den første »haj« bygget her.
Limfjorden.
25 fods kåg, bygget 1905 i Løgstør.
Kåg, bygget i 1915 i Vilsund.
Sjægte »Lilly« af Fur, bygget 1902 på Fur.
Sjægte fra Sillerslev, bygget 1916 i Sillerslev.
Sjægte bygget i Skive 1916.
»Storen« af Glyngøre, bygget 1928 i Glyngøre.

Nordsjællands kyst og Isefjord.
Sildebåd »Maries Minde«* af Hundested, bygget 1895 i Liseleje.
Lodsbåden »Helsingør«*, bygget 1869 i Helsingør.
Jolle fra Frederikssund, bygget her ca. 1900.
Frederikssunds-jolle, bygget 1901.
Kragejolle, bygget 1929 i Holbæk.
74 fods pram fra Orø, bygget her 1920.
Jolle bygget i Frederiksværk, ca. 1917.
Lynæs-jolle, bygget 1907.
Ly næs-jolle, bygget 1918.

Sundet.
Sildebåden »Thora«* af Skovshoved, bygget her 1913.
Kadrejerjolle* fra Dragør, bygget ved Sundet 1888.

S m å 1 a n d s h a v e t.
Kragejolle, bygget i Guldborg ca. 1880.
Åledrivkvase »Minna«*, bygget i Stralsund 1872, tysk type med klip
pers læ vn.
Åledrivkvase »De 13 Søskende«*, af Askø, dansk jagtbygget type, byg
get 1911 af konservator Nielsens
bedstefar, bådebygmester Chr. Niel
sen, Fejø.
Drivkvase »Margrethe« af Marstal, bygget 1897 i Lundby på Tåsinge.
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Storebælt.
Kerteminde-jolle*, bygget i Kerteminde ca. 1875.
Kerteminde-jolle, bygget 1884.
Sildebåden »Heimdal«* af Nyborg, bygget i Nordenhuse 1870. Pinde
bygget.
25 fods bæltbåd »Ruth« af Kerteminde, bygget her i 1878.
Kertemindebåden »Caroline Margrethe« af Kerteminde, bygget her
1909.
Nyborgbåd »Helga« af Omø, bygget 1913 i Nyborg.
»Viktoria« af Lohals, bygget 1918.

Lillebælt og fynske øhav.
2- smakke-jolle* fra Halmø, bygget ca. 1890 i Lundby på Tåsinge.
Sildevådsjolle fra Dyreborg, bygget 1890.
3- smakke-jolle »Susanne«, bygget ca. 1890 i Middelfart.
3-smakke-jolle »Hertha« af Kalø, bygget 1902 i Sønderballe.
3-smakke-jolle fra Aarø, bygget 1907.
Bornholm.
Spejlbåd »Jacob«, bygget ca. 1880 i Melsted.
Spejlbåd »Odin«, bygget 1892 i Gudhjem.
Spejlbåd fra Boderne.
»Jens« af Gudhjem, bygget her ca. 1880, »tvestævnet«.
»Frederik«, bygget i Hasle 1899.
»Duen« af Christiansø, bygget ca. 1890, svenskpræget.
»Peter« af Teglkås, bygget i Hasle 1895, »ragstævnet« type.
»Håbet« af Listed, bygget i Svaneke 1900, »rundstævnet« type.
»Odin« af Tejn, bygget i Svaneke 1909.
»Kvik«, bygget 1917 i Gudhjem, med dam.
Flensborg Fjord.

2-smakke-jolle, bygget ca. 1900 ved Bækken.
2-smakke-jolle, bygget 1901 i Trappen.

Sydslesvig.
Kåg fra Slien, bygget 1919 i Kappel.
Kåg fra Slien, bygget 1917 i Arnæs.
28-fods 2-smakke-jolle fra Eckernførde, bygget her ca. 1880.
Eckernførdebåd, bygget 1890 i Eckernførde.
Dam jolle fra Eckernførde, bygget her 1918.
Motorkåg »Margot«, bygget 1949 i Arnæs til Slesvig.
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Specielle typer.

Norsk jolle, bygget ca. 1880.
Isbåd fra Storebælt, med lille spejl (»hønserøv«).
Ispram fra Birkholm, bygget 1937 i Rantzausminde.
Jagten »De fire Brødre«, bygget 1794 i Marstal.
Jagten »Castor«*, bygget 1867 af E. C. Benzon, Nykøbing F.
Krydsjagt XXVII*, bygget 1890 af N. F. Hansen, Odense.
Evert »Mette Catharina«, bygget 1904 i Haseldorf.
Kåg* fra Randers, bygget 1917-18 i Randers til transport på Gudenåen.
Det vil ses, at der her er repræsenteret et meget stort antal typer, og
at de fordeler sig over hele landet. Visse egne og farvande er dog mindre
stærkt repræsenteret. Det er egentlig tanken at genoptage arbejdet på de
steder, hvor det er påkrævet, men desværre må det siges, at opmålerens
arbejdskraft, siden han i 1953 blev fast ansat ved museet som konserva
tor, er stærkt beslaglagt, således at det vil blive svært at afse tid til så
danne tjenstlige rejser.
Adskillige af de opmålte fartøjer er meget gamle, men selvom en del
er nyere af bygning, repræsenterer de den gamle tradition på stedet og
giver derfor ligefuldt kendskabet til de gennem et århundrede eller mere
anvendte fartøjstyper. I ganske enkelte tilfælde er der med forsæt taget
noget nyere typer med, og her må sikkert et fornyet opmålingsarbejde
foretages, da disse typer også snart vil være historiske.
Blandt de specielle typer vil man bemærke en flodbåd, en krydstoldjagt, E. C. Benzons berømte jagtkonstruktion samt den gamle Marstaljagt »De fire Brødre«, som det lykkedes at opmåle under dens sidste år
som jagten »Anna« af Vejle, inden den krigsforliste under sidste verdens
krig. De med * afmærkede er af konservator Nielsen fremstillet i model,
som forefindes i museets samling.
Af samtlige opmålinger findes linietegning og spanterids, opstalt, dæks
planer, apteringstegning, rigningstegning samt diverse snit med tilhørende
oplysninger om byggemåde og byggematerialer, således at der gennem
opmålingerne formentlig er opnået et fuldstændigt kendskab til de gamle
typer.
Samtlige tegninger er udført i tusch på kalklærred, således at der kan
fremstilles gode lystryk, fortrinligt egnede både til studiebrug og til ud
førelse af modeller. Sådanne lystryk leveres på bestilling. Til en del pri
vate interesserede såvel i Danmark som udenlands er leveret tegninger,
og det har været museet en stor glæde, at det har kunnet hjælpe Esbjerg
Museum til tegninger af Vesterhavstyperne, hvorefter der i delte museums
udmærkede nyindrettede fiskeriafdeling forefindes modeller, udført efter
Søfartsmuseets opmålinger.
Museets konservator har benyttet sig af en af ham selv udarbejdet sær-
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deles tjenlig metode ved udførelsen af opmålingerne. Herom skal henvises
til hans afhandling »Opmåling af fartøjer« i Søfartsmuseets årbog 1958,
pag. 54-89. Det ville være meget ønskeligt, om skibs- eller bådebyggere
efter denne vejledning ville udføre opmålinger af lokale fartøjstyper på
deres egn, som ikke findes blandt museets opmålinger. Derved ville endnu
flere typer bevares for eftertiden. Museet vil også sætte pris på ved ind
sendelse af meddelelser at få kendskab til, hvor sådanne lokale bådtyper
endnu måtte findes.
I 1931 erhvervede museet som gave fra skibsreder A. O. Andersen,
D.F.D.S., et seddelkartotek, udført af forfatteren Kay Larsen: Samlinger
angående dansk søfart særlig med henblik på langfarere i perioden fra
1580 til 1918. Kilderne hertil er mangefold: vaterskoutens protokoller,
skipperlaugets arkiv, Asiatisk Kompagnis arkiv, Sø- og handelsrettens
arkiv, diverse andre arkiver og manuskripter i Rigsarkiv, landsarkiv og
det kgl. Bibliotek m. v. samt et stort antal trykte kilder og behandlinger
af kildestof. Kartoteket omfatter ca. 27.000 sedler. Det har i mange år
gjort udmærket tjeneste dels under museets eget interne arbejde, dels ved
besvarelser udefra. Desværre er det behæftet med den mangel, at de
enkelte kartotekssedler ingen kildehenvisninger indeholder, hvorfor man
aldrig er i stand til at kontrollere kilden. Heldigvis kan man ved en lang
række sedler efter meddelelsens karakter slutte sig til, at kilden er at
finde i Asiatisk Kompagnis arkiv eller andre troværdige akter, således
at man ofte kan føle sig på sikker grund.
Det er ganske naturligt, at museets medarbejdere lejlighedsvis sup
plerede Kay Larsens kartotek, når de under deres arbejde traf på nye
oplysninger, og med det voksende antal henvendelser udefra og museets
eget stigende behov for oplysning kom man snart ind på overvejelser om
at igangsætte et større indsamlingsarbejde til udbygning af kendskabet til
ældre tiders dansk søfart og skibsbygning. Det fremgår af rigsarkivets
registratur, at der i dette arkiv findes adskillige skibslister fra 1600- og
navnlig fra 1700- og 1800-tallet; men desuden findes i dette arkiv andet
stof, der giver oplysning om ældre dansk skibsfart og skibsbygning, lige
som også en række andre arkiver ejer såvel skibslister som andre oplys
ninger.
Efter beslutningen om at optage dette arbejde indledtes et samarbejde
med arkiver såvel i Danmark som i de gamle hertugdømmer Slesvig og
Holsten, der viste museet den elskværdighed at udlåne arkivalierne til
udskrivning af materialet i museets lokaler, hvilket var en absolut nød
vendighed for at arbejdet kunne gennemføres. De nævnte arkiver er føl
gende: Rigsarkivet, tildels også landsarkiverne i København, Odense,
Viborg og Åbenrå, af hvilke det sidste især indeholdt materiale af inter
esse. Hertil kommer Stadsarkivet i København, byarkivet i Haderslev og
uden for landets grænser stadsarkiverne i Flensborg, Slesvig, Eckern-
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førde, Kiel, Altona, Meldorf, Burg (Ditmarsken), Westerland (Sild),
Staatsarchiv Hamburg og Landesarchiv Schlesvig-Holstein på Gottorp
Slot. For 1800-tallets vedkommende er hjælp modtaget af Fåborg byhisto
riske arkiv, ligesom også Altona Museum har ydet megen støtte. Det
væsentligste stof er naturligvis fremdraget af rigsarkivets materiale af
General toldkammer og Kommercekollegiets arkivalier, ligesom også told
regnskaberne tid efter anden indeholder lister over de i de enkelte byer
hjemmehørende skibe. Skibslister forefindes i rigsarkivet fra over 50
danske og slesvig-holstenske byer, for nogle af disse endda for en lang
årrække. For Københavns vedkommende findes skibslister således for
perioden 1771-1835, for Altona 1745-54 og 1762-94, for Flensborg 1746-55
og 1765-86 og for Åbenrå 1745-1847, i alle tilfælde med enkelte afbrydel
ser, dog så kortvarige, at de bevarede listers indbyrdes overlapning i mate
rialet medfører, at samtlige skibe utvivlsomt er med. Materialet fra Slesvig
og Holsten er i det hele fyldigere end fra kongeriget. Også andre kilder
end arkivernes er anvendt. Det vil føre for vidt at anføre alle disse. Her
skal blot nævnes Forordninger og Breve, Københavns Diplomatarium, de
danske amtshistoriske årbøgers og Historisk Tidsskrifts behandling af
søhistoriske emner, hvortil desuden kommer et værdifuldt udenlandsk
fagtidsskrift som »Mariner’s Mirror« samt en række lokalhistoriske skrif
ter og andre litterære værker, danske som udenlandske, som det her vil
være umuligt at opregne.
Som ved de ovenfor nævnte registre er også for det søhistoriske emne
katalogs vedkommende anvendt kartoteksformen. Kartotekskortene er af
format 8801 A, og i begge tilfælde er samtlige sedler indordnede alfabe
tisk i samme kartotek for at undgå anvendelsen af en række mindre
kartoteker, som andetsteds har vist sig uegnede i praksis. Kilden er over
alt anført på kartotekskortet. Sedlerne er foreløbig kun udskrevet på
skibenes navne. Såfremt den disponible arbejdskraft og de økonomiske
forhold tillader det, er det hensigten senere at udskrive tilsvarende sedler
på redernavne, hjemstedsbyer og skibsbygningssteder. I almindelighed
findes der nemlig oplysninger om alle disse enkeltheder, samt tillige an
givelse af skibenes størrelse i læstetal, ofte ledsaget af anførsel af bilbrev
eller anden attest og undertiden med oplysning om skibsbygmesteren
samt tillige meddelelse om, i- hvilken fart skibet anvendes, og hvor det
ved listens affattelse befinder sig. Det vil således ses, at det udskrevne
kartotek indeholder mange oplysninger af betydning for det lokalhisto
riske studium. Værdien af kartoteket understreges også ved, at det i de
år, arbejdet har stået på, er vokset til o. 130.000 kort over skibe, der stam
mer fra sidste halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Det er
sandsynligt, al arkiverne indeholder endnu mere stof fra det nævnte tids
rum og rimeligvis også fra 1600-lallet. Det er tanken at fortsætte arbejdet
i den kommende tid, og det må håbes, at det vil blive muligt at fortsætte
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indsamlingsarbejdet for 1800-tallets og 1900-tallets vedkommende. Me
dens oplysningsmaterialet inden for de ældre tidsrum naturligvis begræn
ses til det bevarede arkivstof, som må antages at være formindsket gen
nem kassationer eller mangelfulde indberetninger, vil det være muligt
fra de nyere tidsrum at modtage oplysninger om samtlige danske skibe,
idet skibsregistreringskontorets protokoller her foreligger uden afbrydel
ser, og disse protokollers oplysninger er desuden hvad angår skibets byg
ning, byggested, byggetid og skibsbygmester langt mere detaillerede end
i de ældre akter.
Til slut skal anføres, at museet i de sidste par år har anlagt et biblio
grafisk kartotek over søhistorisk litteratur omfattende danske og uden
landske bogværker og tidsskriftsartikler, der vel er i sin begyndelse, men
dog allerede omfatter ca. 6.400 kort, ligesom museet ejer en udklipssamlirtg med stof fra aviser og tidsskrifter, som opklæbes og indordnes i
grupper svarende til inddelingssystemet for Søhistoriske registratur. Også
til denne samling der omfatter ca. 150 kapsler med ialt ca. 8,5 hylde
meter er der udskrevet henvisningskort. Museets håndbibliotek, der om
fatter ca. 12.700 numre, er nærmest beregnet til museets eget brug, men
der sker dog udlån herfra, dels direkte til lånere som er museet bekendt,
dels til folkebibliotekerne især gennem statens bibliotekstilsyn. En for
handling har fornyligt fundet sted mellem de biblioteker, der anskaffer
søhistorisk litteratur: Kgl. Bibliotek, Teknisk Bibliotek, Marinens Biblio
tek, handelsministeriets og fiskeriministeriets biblioteker, Søfartens Bi
bliotek og Forsikringsforeningens bibliotek, med henblik på, at disse
biblioteker finder frem til en samarbejdsform, således at man i mindst
mulig udstrækning anskaffer samme litteratur. Det påhviler herefter
museet som specialitet at påtage sig anskaffelsen af litteratur vedrørende
navigation, sømandsskab, sømandstraditioner og ældre skibsbygning,
d.v.s. træskibsbygningens periode. Det må håbes, at museet også får mid
ler til at gennemføre denne opgave.
Sluttelig skal anføres, at museet i foråret 1959 har overtaget nye kon
tor- og arbejdslokaler i Søndre Kronværksbygning på Kronborg slot. Disse
lokaler indeholder en mindre læsesal, hvor interesserede kan betjene sig
af de forannævnte hjælpemidler og af museets funktionærer vejledes i
brugen heraf.

Færøsk kulturhistorie
Af Holger Rasmussen
Til Rigsarkivets største færøske skatte hører syv håndskrevne hæfter i
skindbind, der indleveredes til Rentekammeret 1789 som indberetning om
en rejse til Færøerne, foretaget af den færøske student Jens Christian
Svabo i årene 1781-82. Hæfterne har vel længe været kendt og nu og da
benyttet af kulturhistorikere, men kun en mindre del deraf har været ud
givet (J. C. Svabo: FøroyferSin 1781-82. tJrval vi3 fororSi av M. A. Ja
cobsen. Torshavn 1924). Til almindelig berigelse for den etnologiske viden
skab ikke blot i Norden, men i hele Europa, er de samlede indberetninger
nu blevet udgivet på eksemplarisk måde med registre og noter. (J. Chr.
Svabo: Indberetninger fra en Reise i Færøe 1781 og 1782, udg. af N.
Djurhuus for Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier.
København 1959, 497 s., 34 tekstilt, heraf 8 i farver, samt 3 specialplan
cher med farveprøver). Af selskabets prisværdige gerninger turde denne
være den hidtil vigtigste, og det fortsætter derved på smukkeste måde
udgivelsen af færøbeskrivelser, som indledtes med den ældste i 1950
(Thomas Tarnovius: Ferøers Beskrifvelser (1669), udg. af Håkon Hamre,
Kbhvn. 1950).
Svabos tekst, så rig på enkeltheder, kunne ofte friste til kommentar.
Det er utvivlsomt rigtig valgt af udgiveren at begrænse den til det strengt
nødvendige i form af saglige og tekstkritiske oplysninger samt ordforkla
ringer. Hertil slutter sig indledningen med redegørelse for Svabos data,
især koncentreret om hans rejse og indberetninger. Vigtige bidrag til Sva
bos levnedsløb i almindelighed var givet tidligere, først og fremmest af
M. A. Jacobsen i ovennævnte værk og af Chr. Malras i indledningen til
Svabos færøske visehåndskrifter.
Svabos værk må ses i sammenhæng med den interesse for erhvervslivet,
der var rådende i 1700-årene, og som gav sig udtryk i en række mere eller
mindre officielle økonomiske og fysiske afhandlinger fra hele det danske
monarki. Som nærmeste paralleler til Svabos indberetninger kan anføres
Eggert Olafsens og Biarne Povelsens »Reise igiennem Island« (Sorø 1772),
O. Olavius’ »Oeconomisk Reise igiennem de nordvestlige, nordlige og
nordostlige Kanter af Island« (Kbh. 1780) samt de mange norske topo
grafiske beskrivelser, der inspireredes af Erik Pontoppidans eksempel
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med arbejdet på »Danske Atlas«. Også Svabos indberetninger skulle be
fordres i trykken, men i bearbejdet form. Denne bearbejdelse nåede han
aldrig, og sandsynligvis er det en fordel, for som han siger ved afleverin
gen af de første 3 hæfter til Rentekammeret: »Endog i denne Prøve fin
des der Beretninger, ja endog Artikle, som ikke ere befalede. Min BevægeGrund dertil har været denne: Ligesom en Kilde indeholder mere Vand,
end just det, man øser deraf, saa kunde og en nyttig Oplysning finde Sted
i disse Indberetninger, endskjønt den ikke bør have det i en Beskrivelse
over Øerne«.
Rentekammerets instruks gik ud på at indsamle alle oplysninger, der
kunne tjene til en fysisk-økonomisk beskrivelse af Færøerne, selv om han
vel heller ikke måtte forsømme at beskrive »Indbyggernes Sinds og Le
gems Beskaffenhed, Sprog, Mund Art og Meeninger, Sæder og Skikke«
m. m. Til et sådant arbejde var Svabo vel skikket. Ikke alene var han ind
født Færing, men havde også praktisk og teoretisk indsigt i nærings
væsenet. Om det sidste foreligger flere vidnesbyrd, således flere reform
forslag indsendt til Landhusholdningsselskabet om brugen af plov på
Færøerne, om færøsk hjemmefarvning og andet mere. Den rent praktiske
side af opgaven er da også i høj grad tilgodeset ved udførlige beskrivelser
af tilstandene indenfor øernes vigtigste erhvervsgrene, landbrug og fiskeri
for ikke at glemme så betydningsfulde sysler som fuglefangst og jagt på
sælhunde og hvaler. Denne tilstandsbeskrivelse suppleres ofte med reform
forslag.
Heldigvis har han som nævnt ikke holdt sig strængt til instruksen, men
noteret alt, hvad han anså af interesse. Ikke alene kulturhistorikeren kom
mer det til gavn. Hans beskrivelser over øernes dyreliv er f. eks. blevet så
ledes bedømt af en moderne ekspert, at takket være disse besidder vi
»større Viden om Fuglelivet paa disse afsides Øer, end vi gør fra de fleste
andre europæiske Lande«. Men lad os notere med glæde, at der findes
udførlige oplysninger om »bondens spise og rætter«, om »nogle alder
doms-levninger og mærkværdigheder«, om »klæde-dragten«, om »haandværker, manufakturer m. v.« (d. e. den færøske husflid), om »sæder og
tænkemaade« og om »lege og lystigheder m. v.« Alt dette i forening tjener
til at gøre indberetningerne til - som udgiveren siger - »et kildeskrift af
uvurderlig betydning og til det vigtigste værk i Færøernes ældre topogra
fiske litteratur«, en vurdering, som anmelderen ganske deler.
Som et moderne sidestykke til Svabos indberetninger kan den bog om
Færøerne i to bind betragtes, der i 1958 udsendtes af Dansk-Færøsk Sam
fund efter års forberedelser. {Færøerne I-II, udg. af Dansk-Færøsk Sam
fund med støtte af Dansk-Færøsk Kulturfond. København 1958, 408 +
312 s., ill. samt kortbilag). Som Svabo tilstræbte en udtømmende tilstands
beskrivelse af øerne på sin tid, har en lignende opgave foresvævet initiativ
tagerne til det foreliggende arbejde. Til den ende er blevet udvalgt 28 for-
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fattere, hvoraf 19 færøske og 9 danske. Til at styre denne flok et redak’
tionsudvalg på 6 bistået af 2 redaktionssekretærer, 1 billedredaktør, 2 til
rettelæggere og 9 oversættere. Den sidste gruppe forklares ved, at bogen
er udsendt såvel i et færøsk som et dansk oplag, en fremgangsmåde som
er forståelig og naturlig, omend det måske havde været nyttigt, om bogen
- også - var fremkommet med f. eks. engelsk tekst. Resultatet af hele dette
store apparat er efter ca. 3 års arbejde blevet virkelig nydeligt i tryk og
billedgengivelse, heraf enkelte i farver med prøver på den færøske maler
kunst. Lad det om illustrationerne være sagt, at deres formål må være
akkompagnement til teksten i den forstand, at de må belyse og uddybe
den skrevne fremstilling. Ud fra dette synspunkt er der måske ødslet for
meget med billeder af hav og fjæld, så der er blevet for knapt med illu
strationer til andre afsnit. Det ville således være af betydning at bringe
billeder i større fylde til de afsnit, der omhandler det gamle bondesam
fund, dets redskaber og husflid. At domkirkeruinen er afbildet hele syv
gange er forklarligt udfra den dominerende plads den har i øernes histo
rie, men når der bringes fem billeder af lunder (søpapegøjer) er det for
mange, selv om lunden visselig er en morsom fugl.
Det skal fastslås, at redaktionen har haft held til at få dækket alle
områder af betydning ind, så to binds værket virkelig kan siges at give
besked om Færøernes forhold i dag og i ældre tid. En gennemgang af de
mange enkeltafsnit, der strækker sig fra geologi til digtning er ugørlig,
men det må være tilladt at fremhæve visse afsnit, som forekommer den
kulturhistorisk interesserede centrale. Det gælder således to, skrevet af
samme mand, omend i det ene tilfælde formummet som digteren He3in
Bru, nemlig landbrugskonsulent H. J. Jacobsen. Det første af dem er
»Det gamle Bondesamfund«, der - som det står skrevet - ikke bygger på
»litterære kilder, men på personlig erindring. Den søger at give et billede
af det færøske samfund, som jeg selv mindes det fra min opvækst i årene
lige efter århundredskiftet. Altså som det så ud på et tidspunkt, hvor det
endnu i arbejdsmåde og livsopfattelse helt hvilede på ældgammel over
levering . . .« Bedre indføring i den færøske kulturverden er overhovedet
ikke skrevet. Den burde være sat først i værket, og til den ville da alle
de andre afhandlinger kunne støtte sig, få lys fra og belyse dens enkelte
facetter. At forfatteren ikke blot skriver udfra dyb fortrolighed med
emnet fra personlige oplevelser, viser hans afsnit om »Landbrug«, hvor
de indviklede ejendomsforhold og de - for udenforstående - fremmed
artede driftsforhold klarlægges på eksemplarisk vis. Det må også være
tilladt at fremhæve Sverri Dahis afsnit om »Fortidslevn« og »Husflid,
Håndværk og Redskaber«. I det første af dem findes en systematisk og
kritisk gennemgang af, hvad man på øerne har af levn fra den periode,
hvor skrevne kilder tier eller er helt utilstrækkelige. Hovedparten af mate
rialet er fremdraget af forfatteren selv og publiceret i det færøske viden-
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skabelige tidsskrift, Froöskaparrit (se således I, 1952, 149-175, Tvey fornminni i Syörgotu; II, 1953, 36-44, Runarsteinur i Fåmjin; 45-59, Nölsoyarfundurin; IV, 1955, 61-84, Um tiöarfesting av førøyskum fitisteinsfundum
og V, 1956, 153-167, Vikingaaldargrøv i Tjørnuvik). Det andet afsnit giver
i koncentreret form et væld af oplysninger. Vil man anskue, hvorledes
mange af de nævnte redskaber ser ud, kan man nu slå op i Svabos værk
på tekstillustrationerne.
Nær til de nævnte afsnit slutter sig artiklerne om »Husbygning« og
»Klædedragt«, hvor for det sidste emnes vedkommende fru Petra Djurhuus beskedent bemærker, at hos ældre forfattere findes så meget mate
riale bevaret, at »den, der engang vil skrive den færøske dragts historie
har udmærkede kilder at øse af«. Selv om afsnittet således ikke giver sig
ud for den endelige behandling af den færøske dragtskik, gives der dog
værdifulde oplysninger udfra forfatterens egen erfaring. Det gælder især
for barnedragtens vedkommende, hvorom ingen af de ældre forfattere
mæler et ord. En fremtidig monografi over færøsk dragtskik vil få inter
essante problemer at tage stilling til. Sporadisk har enkelte forskere strej
fet dem (se således Sigfrid Svensson: »Förhistoriska och medeltida tradi
tioner i nordisk bondedräkt« i Nordisk Kultur XV:B, 1941, 134-135; Bir
git Laquist: »Lulelapparnas byxtyp. En nordisk-arktisk reliktföreteelse« i
Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, 1952, 60-64). - Der kunne være
grund til at nævne endnu flere bidrag således Djurhuus’ om »Dansen«,
Chr. Matras’ om »Sproget og Folkedigtning« eller William Heinesens me
get personlige og meget charmerende om »Torshavn«. Egentlig har kun
eet bidrag skuffet forventningen, nemlig Thomas Havnings om »Bygdekirker«, der forekommer mig at bygge alt for meget på luftige formodnin
ger uden forsøg på efterkontrol gennem ældre litteratur, f. eks. Svabo og
Daniel Bruun. - Som et værdifuldt tillæg findes en bibliografi over færølitteratur, der synes at have fået så godt som alt med.
Et værk som det lige omtalte er at betragte som en statusopgørelse, hvor
det er muligt at afgøre, hvor meget der er opført på de enkelte konti. Det
kan konstateres, at der endnu mangler en hel del beløb i regnskabet i
form af specialstudier, som glædeligvis har fået et forum gennem det
Færøske Videnskabsselskab (Føroya FroÖskaparfelag), der udgiver publi
kationen Froöskaparrit (Annales Societatis Scientiarum Færoensis), lige
som andre periodica og selvstændige publikationer også behandler færøsk
stof.
Et betydeligt bidrag til færøsk kulturhistorie er det netop udkomne
værk om folkemedicinen (R. K. Rasmussen: Gomul føroysk heimaråö.
Torshavn 1959. Annales Societatis Scientiarum Færoensis, Supplementum
III, 152 s., ill., dansk og engelsk resumé). Det er en stor lykke for etnolo
gien, at dr. Rasmussen har fået dette værk i trykken. Da jeg i 1947 besøgte
dr. Rasmussen i lægeboligen i EiÖi, fortalte han om sin store samling af
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lægeråd, som han væsentligst havde indsamlet igennem en lang og travl
virksomhed i sit udstrakte lægedistrikt, selv om materiale fra de øvrige
øer også er indgået. Lægedistriktet omfatter 18 bygder, dækkende den
nordligste del af øerne Strømø og Østerø, og er tyngdepunktet i fremstil
lingen.
Dispositionen for bogen følger mønstret for en medicinsk lærebog, det
vil sige at materialet opdeles efter sygdomsgrupper, men først gives en
oversigt over de forskellige slags lægemidler hentet fra planteriget, dyre
riget (levertran, pulveriseret blæksprutteskaller, mider i vindtørret fåre
kød m. m.) og mineralriget (pulveriseret fedtsten) for ikke at tale om
sådanne ting som åreladning og kopsætning, sejrskjorte, arveguld og
trolddom. Som almindeligt sygdomsafværgende middel brugte man at
tage en skefuld sur urin hver morgen på fastende hjerte eller at ånde dybt
ind nogle gange over urintønden, mens der rørtes om i den. Almindeligt
var det ligeledes altid at have noget i munden, når man gik ud første
gang om morgenen.
Første afsnit af lægerådene handler om menses, svangerskab, barne
fødsel og det spæde barns pleje. Her møder vi mange af de samme forbud,
som også var gængse for svangre kvinder i ældre tid i Danmark. Løs
ningsstenen (behandlet af F. L. Grundtvig, 1878) kendes også fra Fær
øerne som vefremkaldende middel, men mens den danske løsningssten er
eksotiske (vestindiske) frøkapsler, er den færøske løsningssten en lille,
blålig sten, der traditionsmæssigt skal hentes i ravnens rede. De nævnte
frøkapsler kendes også på Færøerne, men brugen er anderledes. Bærer
man dem på sig, når man ror på fiskeri, giver de fiskelykke. - Det vil af
det anførte fremgå, at teksten ikke snævert holder sig til sygdomme og
lægeråd, men giver en bredere fremstilling. Det gælder således spædbørns
tøj, dåbsskikke, sut og sutflaske (et vædderhorn med skindsut). I et par
bygder bestod denne skindsut af patten og en del af yveret af et får, der
blev trukket over hornet. Andre steder anbragte man et stykke af en
fingersvamp med en klud uden om i spidsen af hornet. Typisk for det
færøske kulturmiljø er rådene mod søsyge og rådene for at blive rask og
kæk til søs og i fjæld. Karakteristisk nok bruges de kun til drengebørn.
Interessant er også den gamle form for kopsætning, hvor et kopsat barn
førtes rundt i bygden og leverede vakcinen. I et bestemt tilfælde var bar
net blot fire år og blev båret rundt i en løb.
Andet afsnit af lægerådene samler sig om en række forskellige fæno
mener: Tandpine, nedfalden drøbel, hikke, hoste, næseblod, brok, ørepine,
hudsygdomme, skørbug, ligfald, sindssyge for blot at nævne et fåtal af
dem og de råd, der anføres for deres behandling. Heriblandt forekommer
også lægemidler, hvis kraft tilskrives overnaturlige egenskaber. Mod øjen
sygdomme således det også andetsteds fra velkendte med brugen af øren
ringe af bly eller guld. Overnaturlige forestillinger forekommer i forbin-
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delse med at blive synsk, at afsjæle sig, at gøre sig usynlig, at vende mands
hu til kvinde og kvindes til mand. Afsnittet slutter med oplysninger om
døden og dødsvarsler, ligkister og begravelsesskikke for at hindre gen
gangeri. Som selvstændigt afsnit følger fire sagn, der behandler sygdom
me og dødsfald, deraf de tre om den sorte død. - Registre over henh. syg
domme og skader og råd herimod gør anvendelsen af bogen let. En kort
fattet litteraturliste giver de vigtigste bevissleder for folkemedicin såvel
for Færøernes som for Norges vedkommende. En dansk parallel til den
her omtalte bog og til I. Reichborn-Kjenneruds »Vår gamle trolldomsmedisin« findes ikke.
I forbindelse med bogen om folkemedicin vil det være naturligt at
nævne et par mindre arbejder af dr. Rasmussen, som slutter sig nært til
emnet. Det er to artikler, begge offentliggjort i Dansk Folkemuseums
årbog »Budstikken«. Den første af dem er fremkommet i årgang 1954-55
og handler »Om spæde, færøske børns påklædning i gamle dage«. Den
giver en værdifuld førstehåndsberetning om dette lidet opdyrkede emne
(jfr. ovf.). Den anden afhandling er fra årgang 1957 og handler »Om
drøbelen i den færøske folkemedicin«. Det er en udførligere beretning
om de folkelige forestillinger knyttet til drøbelen og de anvendte kure
end afsnittet herom i bogen om folkemedicinen. Bl. a. anføres materiale
fra andre tider og områder til belysning af de færøske forestillinger, en
fremgangsmåde, som ikke er fulgt i bogen om folkemedicinen, der er at
betragte som fremlæggelsen af det færøske materiale uden jævnførende
studier af betydning.
De færøske transportmetoder er af betydelig international interesse og
har også tidligere været genstand for videnskabelig behandling. Det gæl
der således transporten med pandebånd, som den svenske forsker Ragnar
Jirlow påviste fandtes vidt udbredt over jordkloden (»Bårmesen. Ett
ålderdomligt bårredskap och dess utbredning« i Ymer, 1935, og »Das
Tragen mit dem Stirnband« i Acta Ethnologica, 1937), og den færøske
kløvsaddel, der kan tjene til at forklare og belyse den tilsvarende lappiske
(samme forf. »En lapsk klovsadel och dess ursprung« i Rig, 1931). Uad
skilleligt forbundet med det specielle færøske pandebånd er trækassen,
den færøske leypur, som nu har fået sin udførlige monografi ved Johan
nes av S kardi (»Føroyska leypurin« i FroSskaparrit IV, 1955, 32-60 og
V, 1956, 108-152, ill., engelsk resumé).
Om denne trækasse og dens anvendelse i forbindelse med kløvsaddel
har Svabo en god og udførlig skildring, men om dens anvendelse som
transportredskab på menneskeryg siger han blot: »De Løber, hvori man
bær noget paa Ryggen, ere mindre, og de, hvori man bær Fisk, ere gierne
tættere«. Løb til kløvning på hesteryg nævner Johannes av SkarSi kun
i forbifarten som en enkelt af de former, hvori den færøske leypur op
træder. Som grundlag for fremstillingen ligger traditionsmateriale, ind-
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sendt af medarbejdere fra godt 30 bygder jævnt fordelt over hele det
færøske område, suppleret med forfatterens egne erfaringer og indsam
lede materiale. Materialet aftegner visse forskelligheder af mere prin
cipiel karakter. Således viser SuSuroy en særudvikling, men ellers tjener
bygdeforskellighederne til at give et fyldigt billede af løbens konstruktion
og brug. Afhandlingen falder i flg. hovedafsnit: Konstruktion og form,
benævnelser, rumfang (mål jævnført med andre mål som tønde, skæppe,
kannubæra = 1/e skæppe) og løbens anvendelse som arbejdsredskab. Bort
set fra afsnittet om mål, hvor materialet er ringe, er der overalt givet en
detaljeret redegørelse, der også udstrækkes til behandling af måden at
bære løben på, de klæder, man bar, når man gik med løb, og den ind
virkning på helbredstilstanden, som den specielle bæremetode kunne have.
Johannes av SkarSis arbejde er meget betydningsfuldt for udforskningen
af færøsk kulturhistorie, og man må håbe, at tilsvarende arbejder må
fremkomme om andre sider af det færøske bondesamfunds materielle
kultur.
Et meget vigtigt og udførligt afsnit i Svabos indberetninger behandler
den færøske fåreavl, der fra de ældste tider har været en grundpille i
den færøske bondes tilværelse. En klar redegørelse for fåreavlen gives af
landbrugskonsulent Jacobsen i to-binds værket om Færøerne. Der er ingen
tvivl om, at disse redegørelser har den største interesse også udenfor Fær
øerne, ikke blot i det nordatlantiske område (Island, Vestnorge, Skotland
og den skotske øverden), men i høj grad også i det centrale Europa, hvor
fåreavl har spillet og stadig spiller en betydelig rolle. Skade blot at spro
get vil være en hindring for, at de allerfleste etnologer og kulturhistori
kere i disse lande vil kunne have glæde af det publicerede materiale. Det
gælder desværre også for den bog, som Robert Joensen nylig har udsendt
om samme emne (Robert Joensen: Royvi3. Klakksvik 1958, 104 s., ill.).
Bogen, der bygger på forf.s egne erfaringer fra sin hjembygd på
BorSoy, giver et værdifuldt supplement til de ovenfor nævnte beskrivelser
og viser, hvor betydningsfuld en rolle fårene endnu spillede i det færøske
bondesamfund for en mandsalder siden. Som hos andre udprægede kvæg
avlere kan fårenes betydning på Færøerne aflæses af det utal af benæv
nelser for dyrene, der har været og er i brug. Det fremgår med al tyde
lighed af afsnit 5 om farverne, der benyttes til at karakterisere og ud
skille de enkelte dyr i flokken. I afsnittet anføres ca. 50 forskellige be
nævnelser, hvoraf mange iøvrigt kan kombineres, og så tilføjer forf., at
det er tydeligt, at der findes mange andre benævnelser end de angivne.
På tilsvarende vis findes der en lang række benævnelser til at karakteri
sere dyret fra nyfødt til fuldvoksent; også det et velkendt fænomen hos
andre kvægavlere. Bogen behandler iøvrigt udførligt læmningstiden, tiden
for at samle dyrene til mærkning og uldaftagning (ikke klipning, der ikke
er brugt på Færøerne), ulden og dens behandling og slagtningen med en
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nøje gennemgang af dyrekroppens enkelte dele og deres anvendelse i hus
holdningen. I tilgift fås de tabuord og den overtro, der knytter sig til de
forskellige faser af de skiftende arbejdsprocesser samt de primitive lege
tøjsting, der fremstilledes af knoglestykker, horn o. s. v. Forf. stiller en
fortsættelse i udsigt. Den vil blive imødeset med forventning. - Endnu
et bidrag til fåreavlens kulturhistorie skal nævnes. Det skyldes Chr. Ma
tras, der i sin søgen efter kulturlån fra og til det keltiske område er stand
set ved en særlig hildningsanordning for får, et dobbeltåg, som kendes
fra Suöuroy (også omtalt af Svabo). Dette enkle redskab: en pind med
et bindsel i hver ende, har en benævnelse, der er af gælisk oprindelse
(Chr. Matras: »Caigeann og Køkja« i Frööskaparrit V, 1956, 98-107, ill.,
engelsk resumé).
Den anden vigtige side af bondens tilværelse, agerbruget, har også fået
sin specialafhandling i de senere år. Den behandler et bestemt afsnit af
korndyrkningen, nemlig efterbehandlingen af det høstede korn. (Holger
Rasmussen: »Korntørring og -tærskning på Færøerne« i Kumi 1955, 131157, ill., engelsk resumé). Inden det hjemmeavlede færøske korn kunne
tærskes, måtte det gennemgå en tørringsproces, der fandt sted på en
tørreovn af meget gammeldags type. Det skal bemærkes, at benævnelsen
på denne ovn også er af gælisk oprindelse. Ovnen slutter sig i type nær
til en i hele Europa vidt udbredt ovnform til tørring af frugt, kastanjer
og hør og synes at være et gammelt agerbrugselement, der på Færøerne
er blevet bevaret som specielt bestemt til korntørring. - Samme forf. har
givet en sammenfatning af det gamle færøske landbrugs hovedtræk i en
afhandling (Holger Rasmussen: »Der pfluglose Feldbau auf den Färöer«
i Agrarethnographie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
Bd. 13, Berlin 1957, 68-81, ill.), der oprindelig blev holdt som foredrag
ved et møde i Berlin i 1955 med hovedemnet agraretnografi.
Et område af den færøske kultur, som vi gerne ville vide noget mere
om, og som ville have den største interesse for europæiske etnologer og
kulturhistorikere, er årets og livets fester og højtider. Ser man litteratur
fortegnelsen i bind II af »Færøerne« igennem, er det kun lidt, der er
skrevet herom, og specialafhandlingernes tal er meget ringe. Om bryl
luper, som er bedst repræsenteret, findes tre afhandlinger af henh. H. C.
Lyngbye (1820), W. Hammershaimb (1846) og Th. Thomsen (1907). Om
julen kun en enkelt beskrivelse (Hus og Hjem, 1912), og er litteraturfor
tegnelsen end ikke komplet, så mere vil kunne findes frem, er det dog
tydeligt, at delte område af den færøske kulturhistorie er underforsynet.
De ting, der findes herom i den ældre topografiske litteratur, får blot en
til brændende at ønske, at denne side af sagen må tages op. Det gælder
ikke alene brylluper, til hvis historie der findes interessante bidrag hos
såvel Tarnovius (1669) som Svabo (1780erne), men i høj grad også livets
andre højdepunkter og årets fester. Når man f. eks. hos Robert Joensen
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(s. 92) læser en kort bemærkning om udklædte personer ved fastelavn,
ville man gærne vide mere om denne skik. - Et beskedent bidrag til dåbs
skikkenes historie er nylig udkommet [Holger Rasmussen: »Carrying
Ghildren »i kiltingi«« i Folk, Dansk etnografisk Tidsskrift, I, 1959, 133139, ill.), hvor den bestemte måde at bære børn til dåb over fjældet fra
afsides bygder uden kirke beskrives og de forestillinger, der knytter sig
hertil, jævnføres med tilsvarende fra Alpernes sydskråning.

Skandinaviens fire kirkeværker
Af Erik Moltke
Indtil 1959 var »Sveriges kyrkor« (siden 1912 - i det følgende betegnet
SK) og »Danmarks Kirker« (DK, siden 1933) ene om at repræsentere de
skandinaviske landes kirkeværker; men 1959 øgedes søskendeflokken til
fire, idet »Suomen kirkot« (»Finlands kyrkor«, FK) sprang ud med eet
bind og »Norges kirker« (NK) med to.
Der er da al mulig grund til at kaste et blik på denne søskendeflok, at
give en kort oversigt over værkernes formål, rækkevidde, midler og prin
cipper samt berøre et par vigtige principielle spørgsmål.
Alle fire kirkeværker søger i virkeligheden at forene to uforenelige for
mål: at skrive videnskabeligt og samtidig populært. Det alsidige stof, der
rummes i et kirkeværk kalder nemlig på videnskabsmænd og lægmænd
fra alle lejre: arkitekturhistorie, kunst- og brugskunsthistorie, kulturhisto
rie, arkæologi, personalhistorie og heraldik turde være de vigtigste disci
pliner, der kan finde næring i kirkeværkerne, foruden den ikke ringe læse
kreds af vågne og interesserede lægmænd, hvoriblandt lærere og præster
som lokalhistorikere ofte selv har ydet værdifulde bidrag til afsnittene
om deres egne kirker.
Man kan nu engang ikke skrive »videnskabeligt« og »populært« på
samme tid, hvor meget man så forsøger det (figura viser det), og hver
enkelt redaktør må derfor lægge vægt på at udtrykke sig i det enkleste
og klareste sprog uden brug af for mange kunst- eller fagudtryk. Det skal
ikke her kommenteres, for hvilket kirkeværk denne opgave er lykkedes
bedst; men i erkendelse af det umulige at undgå en række fagord (lisén,
arkitrav, predella etc.), fordi det er umuligt at skrive kort og knapt om
arkitektur og kunsthistorie uden dem, har DK - i lighed med flere uden
landske værker - foran i hvert amtsbind anbragt en lille fagordbog, der
i stadig øget og forbedret udgave, i text og billeder, oplyser den mindre
erfarne læser om de mest almindelige fagudtryk og kunstord. Det behøver
næppe at understreges, hvad en sådan ordbog sparer redaktionen af be
svær, tid og plads, ligesom en slig lille ordbog har sin egen selvstændige
værdi.1
1. Tidligere amter af DK medtog i fagordbogen også forklaringer på forældede beteg
nelser, af hvilke kirkeregnskaberne indeholder en mængde (navnlig på tøj og stof betegnelser der ofte er præget af, at det er mænd, der har ført dem i pennen); her
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Kirkeværkernes fornemste opgave turde vel ret beset være: monument
bevaring gennem beskrivelse, opmåling og billeder, en bevaring og over
levering af den kirkeskat, Norden rummer, en skat der er gjort indhug i
fra første færd, og som uafladelig angribes af ulykker, ministerier, museer,
præster, kirkeværger, menighedsråd - arkitekter ikke at forglemme. Hvor
forældet er mon (på grund af senere ændringer) SK’s først udgivne bind?
næppe mindre end DK’s, der udkom en snes år senere. Alle fire kirke
værker indeholder i lapidarstil rystende meddelelser om myndigheders
manglende pietetsfølelse over for de gamle bygninger, fx.: totalt nedbrudt
18. ., eller: inventaret som helhed ryddet ud og fornyet 19. . etc.
Når en læser tager en afsluttet del af et »officielt« kirkeværk i hånden,
har han krav på at få ordentlig rede på alt vedrørende de enkelte kirke
bygninger, deres udsmykning, inventar og gravminder, således at han
ikke blot for sit indre øje ser kirken, som den er idag, men også skuer
dens udvikling gennem tiderne, ser bygningen opløst i dens kronologiske
bestanddele, og han må vente at få klar besked om glas- og kalkmalerier
nes, inventarstykkernes og gravmindernes alder og (stil) type. Han må
heller ikke lades i stikken med hensyn til kirkernes rent historiske for
hold, deres værnehelgener, ejerskifter etc., og mange interesserer sig for
de til kirkerne knyttede sagn, der dog ofte - især de navneforklarende er så latterlige, at en ikke-folklorist må kvie sig ved at bringe dem frem
på prent.
Så vidt om monografierne. Men også en samlet og samlende oversigt
over kirkerne og deres indhold må betegnes som et så selvfølgeligt krav
fra læserens side - både den læge og lærde - at en sådan før eller senere
vil komme til at foreligge for alle fire kirkeværker. Thi monografierne
kan, når alt kommer til alt, kun betragtes som sten til den bygning, der
til sidst skal krone hvert lands kirkeværk: oversigten, landets ældste arki
tektur- og kunsthistorie og dennes udvikling i alt fald lige til stilfor
bistringen. Denne endelige samlede oversigt må af praktiske grunde sam
les af mange enkelte, som beskæftiger sig med de ’store’ linjer, der ikke
kan optrækkes i monografierne, og som må behandle problemer som sta
tistik, topografi, særlige udviklingsspørgsmål vedrørende bygning og kon
struktion, kunst- og kulturhistoriske forhold. Selv om de områder, der er
lagt til grund for hvert lands enkelte bind, sjældent udgør »kunsthistori
ske enheder« (især ikke hvis en verdslig inddeling er lagt til grund), kan
en sådan partiel oversigt, fornuftigt anlagt og med behørigt hensyn til
nabo-»enhederne«, blive af den allerstørste værdi, så meget mere hvis den
er man imidlertid gået over til en parentetisk oversættelse efter de enkelte ord i
selve tcxten. NK citerer en rigdom af gamle og glemte ord, der ikke bliver klarere af
at være gengivet i originaldokumentets ortografi. De er ofte af en art, at man har
en mistanke om, at redaktørerne, der ikke er filologer, næppe selv forslår dem umid
delbart. Hvorledes det nu end forholder sig, så får læserne i alt fald ingen forkla
ring. Hvad er fx. ..Diridomdey“ (NI< II, 229)?
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er skrevet af de redaktører, som selv har arbejdet sig gennem hvert kirke
monument i den pågældende »enhed«. Oversigten bliver da kvintessensen
af forskernes friske, faglige viden, en helheds- og detailviden, som aldrig
senere vil komme igen.
Som naturlige og uundværlige hjælpemidler må man også foruden et
ordentligt noteapparat og almindelige kilde- og litteraturhenvisninger be
tragte personregister og - ikke mindst - et sagregister.
Det er en selvfølge, at et kirkeværk, som vil være tidssvarende, ikke
blot må være rigt, men overordentlig rigt illustreret: texter kan blive og
bliver forældede, billeder vedbliver at være dokumenter. Helst skulle der
af en landsbykirke være en tre-fire bygningsfotografier (exteriører) og
mindst to interiørbilleder; alle de vigtigste udsmykninger og inventar
stykker m. m. bør afbildes; men det er klart, at om et kirkeværk senere
skal bruges til finere kunsthistoriske studier, må helhedsbillederne sup
pleres med talrige detailbilleder. Overordentlig vigtige er opmålingerne,
og her er en plan med signaturer, der angiver de forskellige bygnings
perioders alder naturligvis den mest betydningsfulde; men en bygning er
ikke fuldt oplyst, hvis ikke der også foreligger tvær- og længdesnit samt
opstalter. På dette punkt spiller de enkelte værkers økonomi og arbejdsstab imidlertid så stor en rolle, at der både her og der kan påpeges ad
skillige mangler. Den, der skriver disse linjer, vil ikke lægge skjul på, at
DK, hvad snit og opstalter angår, står tilbage for de øvrige kirkeværker,
idet man kun undtagelsesvis - af de ovenfor anførte grunde - bringer snit
og opstalter af landsbykirker, og af købstadkirkeme i virkeligheden kun,
fordi sådanne allerede foreligger fra tidligere restaureringer.
Efter at vi nu har peget på, hvad man med rimelighed kan forlange af
et moderne kirkeværk, vil vi undersøge, hvorledes hvert enkelt af de
skandinaviske kirkeværker løser deres opgave. Thi vel er formålet det
samme for alle, men fremgangsmåderne er mer eller mindre forskellige.
Hvert land skriver naturligvis på sit sprog. FK udkommer på finsk, et
sprog der som bekendt ikke er tilgængeligt for ret mange mennesker
uden for Finland; men denne kendsgerning opvejes i nogen grad af, at hver
monografi efterfølges af et overordentlig klart og velskrevet resumé på
svensk, hvor bygningernes og inventarets udvikling efter SK’s mønster
er opdelt i perioder. Også fortalen i det foreliggende bind er oversat til
svensk, ligesom billedunderskrifterne er både på finsk og svensk.
SK har både svensk, tysk og engelsk billedunderskrift, og efter de
enkelte monografier findes svensk, tysk og engelsk resumé.
DK har af de hidtil udkomne amtsbind udgivet særskilte, rigt illustre
rede engelske resuméer, ud fra den forudsætning at udenlandske museer
og biblioteker næppe i større tal ville abonnere på selve det store (danske)
værk.
NK skriver kun på norsk (rigsmål).
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»Sveriges kyrkor« grundlagdes 1912 af Sigurd Curman2 og Johnny
Roosval, de to Grand Old Men inden for svensk middelalderforskning,
endnu utrættelige deltagere i kæmpekirkeværket, som i den forløbne men
neskealder - tør man nok sige - har udsendt metervis af hefter fra det
ganske land, ja, aldrig så hurtigt strømmende som i de sidste år, efter at
Curman har nedlagt sit mangeårige scepter som rigsantikvar og helt har
koncentreret sig om Sveriges kirkeværk.
Selve formatet af SK er noget mere undersætsigt end de øvrige kirke
værkers, kolumnesatsen er klar og overskuelig med moderat brug af typo
grafiske hjælpeskrifter. Papiret er, som i de øvrige lande, »det næst
bedste«, dvs. ikke krideret kunsttrykpapir. På hefteomslagets inderside er
praktisk angivet, hvad der tidligere er udkommet (de to sider slår snart
ikke mere til) samt pris på hvert udkommet hefte; på bagsiden findes,
ligeså praktisk (efterlignet af FK og NK, men endnu ikke af DK) et kort
over Sverige og den pågældende landsdel - SK udkommer i landsdele -,
hvor der med forskellige skraveringer angives de bearbejdede områder.
De senere hefter har - som en ansigtsløftning - været forsynet med et
extra papiromslag, hvis forside indeholder et smukt og karakteristisk bil
lede (autokliché) fra det i heftet behandlede stof.
Hver monografi ledsages af en rigdom af billeder, hvis antal og format
er egnet til at gøre visse brødreredaktører gule af misundelse, samt et væld
af fine opmålinger, planer (1:300), snit og perspektivtegninger, der sagligt
og fornøjeligt giver fuld »dækning« for udseendet af i dag samt den
historiske udvikling. I de sidste hefter er der sket en glædelig forbedring
af autoklicheernes standard, der i lang tid har været ude af niveau, mildt
sagt. Selv om fotografen (der i gamle dage altid var den ofte af andet op
tagne forsker selv) nu kommer hjem med et underlødigt fotografi, er det
utroligt, hvad en energisk, til tider brutal optræden over for institutionens
fotografiske atelier, senere over for klichéanstalten og sidst over for tryk
keriet kan hidføre af forbedring. Et negativ kan forstærkes eller svækkes;
der existerer utallige papirvalører, autoklichéen kan forbedres som et foto
grafisk negativ, mens trykkeriet kun kan »tage farve af« og »sætte farve
på« i striber over et helt ark. Det gælder derfor om, at kirkeværksredak
tøren præcist ved, hvad han kan forlange af de tre forskellige reproducenter, hvis ikke han skal blive afspist med en mængde »fagligt« vås om
det umulige i at gøre ditten og datten. Over for disse tre instanser gælder
det: Never Give Up!
Billederne er bogens ansigt. De er, som ovenfor sagt, på en vis måde
vigtigere end texten. Nogle af de vanskeligste og mest anstrengende foto
grafier er »kirkeoptagelser«, hvor fotografen - foruden et tidssvarende
udstyr - har brug for al sin kunstneriske og tekniske kunnen. Det er der2. Forf. undlader ikke her at henlede opmærksomheden på det prægtige billede af S. C.,
stående i Sollentuna kirkes romanske vestportal (SK VI, 599).
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for med glæde, man konstaterer, at fotografernes navne er anbragt foran
i hefterne side om side med redaktionssekretærens og opmålernes.
SK’s fremgangsmåde ved behandlingen af de enkelte kirker er følgende:
Kildehenvisninger - evt. sognehistorie - kirkegården (med gravminder) og
klokkestabel - den stående kirkebygning (plan - historiske bestanddele og materiale, vinduer, døre, indre, hvælv, kalkmalerier, tag og tagværk
samt historisk gennemgang af bygningen, endvidere tilbygninger, restau
reringer og opvarmning). Herefter: inventar (begyndende med alteret)
suppleret med regnskabsudskrifter for de væsentlige forsvundne dele; alt
»tøj« er samlet i een gruppe (textilier), på hvilke Sverige er usædvanlig
rig) ligesom alterstager, lampetter og lysekroner er samlet under »ljusredskap«. Så følger runestene, gravstene (inde i kirken), klokker etc., alt,
som nævnt, afsluttet med et tresproget resumé.
Selve fremstillingen er bred, jævnt og klart skrevet, stoffet let overskue
ligt, ikke mindst på grund af de gammeldags, men såre praktiske »mar
ginoverskrifter«, men også ved brug af typografisk fremhævelse. I de
sidste hefter er indført længe savnede sidehenvisninger under illustra
tionerne. Karakteristisk for SK er, at kirkebeskrivelserne også omfatter
moderne bygninger, der text- og billedmæssigt behandles ligeså grundigt
som de gamle kirker.
De enkelte bind indledes med register og forkortelsesliste, afsluttes med
tillæg og rettelser, sted-, person- og sagregistre. Endnu har kun to bind
bragt ret nødtørftige »oversigter«. Sagregistret kunne uden skade gøres
fyldigere. Det nævner ganske vist sidetallene på alle de vigtigste emner.
Men det er ikke morsomt for den, der fx. søger en ganske bestemt dør
at skulle gennemgå de op mod 50 sidehenvisninger, der findes under dette
opslagsord. Og så ser man i samme register (VI, 817) S. Erasmus, der
ialt kun har 12 sidetal, udspecificeret i hele sex afsnit (»infor domaren«,
»kokas« etc.). Var en lignende lille forklarende parentes (evt. blot med
tidsangivelse) efter hvert sidetal uoverkommelig? eller blot en almen kro
nologisk inddeling i fx. 50-år? Hver person i personregistret får dog sin
titel eller betegnelse med på vejen.3 Dette er kun småting, der dog kan
virke ret irriterende, især i en tid da mange unge, svenske forskere sysler
med artikler til det interskandinaviske kulturhistoriske lexikon. Det er må
ske derfor, man i dette så sjældent finder henvisning til SK?
Det er ikke hensigten i denne lille artikel at foretage en almen vur
dering af de skandinaviske kirkeværker. Det ville lidet sømme sig for
en, der selv er med i båden. Men det må være forf. tilladt at udtrykke sin
glæde over den høje standard, som SK har holdt gennem de mange år,
ja, stadig højnet og forbedret. Og det må være tilladt at gratulere de to
redaktører med den fremragende stab af medarbejdere, de har kunnet
3. I selve redaktionstexterne gøres der omhyggeligt i fodnoter rede for nævnte perso
ners data (en god ny vinding).
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knytte til denne kæmpeopgave. Man er i trygge hænder, når man giver
sig under SK’s førerskab. Det siger sig selv, at SK som den ældste i
søskendeflokken gennem sin plan og sit anlæg i høj grad har påvirket de
efterfølgende kirkeværker, ikke mindst DK. Vi vedgår med taknemmelig
hed arv og gæld.
»Danmarks Kirker« grundlagdes (første bind 1933) af Nationalmuseets
sidste år afdøde direktør, Mouritz Mackeprang, der selv ønskede at dele
æren derfor med hovedforfatteren af første amt - DK udkommer i amter afd. Chr. Axel Jensen, der i det væsentlige har udarbejdet de principper,
DK stort set følger endnu (jfr. indledningen til »Præstø Amt«), og sin
efterfølger i Nationalmuseets direktørstol, afd. Poul Nørlund. Idag er otte
af de 22 amter udkommet (Københavns amt med Roskilde domkirke fyl
der fire svære bind) samt hovedstadens middelalderkirker. Værkets ydre
format er fulgt af FK, men de danske textsider er mindre både i format
og typeantal.
Monografierne ledsages af så mange billeder, budgettet kan bære, med
nogen vægt på detailbilleder og tilnærmelsesvis fuldstændighed, hvad
angår middelalderlig skulptur. DK har valgt at placere fotografernes ini
tialer samt optagelsesårstallet med lille skrift under hvert billede, ligesom
her findes sidehenvisning til textbehandlingen, selv om denne står på
samme side som billedet. Der medgives hver landsbykirke en historisk
skraveret plan, men (desværre) kun sjældent snit og opstalter.
Gangen i redaktionerne svarer med visse afvigelser til SK’s. Der ind
ledes med en »historik« (d. e. en på historiske kilder bygget indledning)
og herunder omtale af nyere kirker og deres arkitekter, idet DK hidtil
ikke har behandlet kirker fra efter o. 1850; herefter følger specialgennem
gang af bygningen, indledet af en kort oversigt over dens bestanddele (en
parafrase af planen), således at læseren straks får et overblik over kir
kens karakter.
Også inventaret begynder med en lille oversigt. Til forskel fra SK hol
des alterstager af historiske grunde adskilt fra lysekroner-lampetter etc.
Gravminder opdeles i epitafier, gravsten (der oprindelig har haft plads
inde i kirken) og kirkegårdsmonumenter. Af de forsvundne dele med
tages kun ting, der skønnes at have kunst- og kulturhistorisk, eventuelt
personalhistorisk interesse. Man lægger vægt på - som forberedelse til
den store oversigt - at placere de større, vigtigere ting i egns- og kunst
historisk sammenhæng, og indskrænker beskrivelserne af de afbildede
genstande til et minimum. I inventarbeskrivelserne sondres skarpt mel
lem selve tingen (dens materiale og opbygning) og dens staffering. De
enkelte afsnit både inden for bygning, inventar etc. søges fremhævet ad
typografisk vej, så de er lette at finde.
Amtsbindene, der indledes med en almindelig litteratur- og forkortel
sesliste samt fagordbog, og som samler sokkel- og andre profiler herreds-
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vis, afsluttes af en »kunsthistorisk oversigt« (en lidt misvisende betegnelse
for det alsidige indhold). Denne beskæftiger sig med topografi, arkitektur,
målforhold m. m., der oplyses af forskellige tabeller, og bygningskronolo
giske overvejelser, gennemgår inventar og gravminder opdelt efter mate
rialer (sten- og billedhuggerarbejder, billedskærer- og snedkerarbejder,
metalarbejder etc.). Til slut følger person- og sagregistre. I det sidste er
de enkelte emner inddelt i kronologiske grupper med særskilt angivelse af
daterede genstande. Herunder finder man også kunstner- og håndværker
registre. Artiklen »ikonografi« omfatter kun middelalderen.
»Suomen kirkot« (Finlands kyrkor) unddrager sig til dels en parallel
opstilling, idet forf. ikke behersker det finske sprog og derfor kun kan
holde sig til de resuméer, der findes efter hver monografi, og som er på
svensk.
FK er grundlagt af just nu afgåede statsarkæolog C. A. Nordman og
hans efterfølger i embedet, Niels Cleve, begge velkendte forskere såvel i
markarbejdet som - især den første - ved forfatterskab kirkerne ved
rørende. Første bind, Vemo provsti - værket udkommer i stifter -, er
redigeret af den unge kunsthistoriker og arkæolog, Tove Riska. Den fore
liggende bogs ydre format svarer, som ovenfor nævnt, til DK’s, men sidetexten (spaltesats) er på størrelse med det i ydre format anseligere NK.
Billedstoffet er rigt, smukt og fyldestgørende (alle ønskelige snit og opstalter) og velplaceret (billedredaktør: Barbro Svedlin). Klichégengivelsen
er fin; man mærker de gode forlæg. Skulle man vove en mild kritik, måtte
det være, at en del klicheer står lovlig kontrastrigt, selv om det på ingen
måde er så grelt som i talrige andre tilsvarende værker 4. Det er ikke kli
chéanstaltens skyld, men det betyder, at de i øvrigt udmærkede fotografer
(kun Per-Olof Welin er nævnt i forordet) er sprunget over, hvor gærdet
er lavest: de har fotograferet med direkte (projektør)lys på genstandene.
Dette er ifølge arbejdets natur ofte uundgåeligt, men fra optagelser af
altertavler, prædikestole og lign, samt friskulptur og relieffer burde
direkte lys være bandlyst: ind på en hvid eller med hvidt maskinpapir
beklædt væg med lyset! Hvor ville de yndige gotiske figurer p. 84 f. fig. 31
og 32 da være kommet til deres ret.
Monografiernes fremgangsmåde svarer, så vidt forf. kan fornemme,
stort set til SK’s; i alt fald har FK optaget SK’s resumé-system, hvor byg
ning i forening med inventar opdeles i kronologiske grupper eller perioder,
der samtidig giver en oversigt over bygningens udvikling og bevægelserne
inden for udstyret. Da bygning og inventar inden for de nævnte grupper
holdes skarpt adskilt, er det let for den, der kun interesserer sig for eet
af disse emner, eller måske blot søger en enkelt ting eller genstande af
bestemte typer at orientere sig.
4. Jfr. forf.s recension af Die Knnstdenkniåler des Landes Schleswig-Holstein. Stadt
Flensburg. Deutsches Kunslverlag 1955, i Sønderjydske Årbøger 1956.
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Bindet indledes med forkortelsesliste og oversigt over planernes skra
veringssignaturer (kun finsk underskrift), afsluttes med meget fyldig lit
teraturliste, noter til de enkelte kirker, samt personregister. Et sagregister
savnes i nogen grad i et værk, hvis sprog er utilgængeligt for de fleste
udenlandske forskere, men det kommer forhåbentlig i stiftets sidste hefte
sammen med en fyldig oversigt.
»Norges kirker« er grundlagt af rigsantikvaren Arne Nygård-Nilssen,
der afgik ved døden kort før de første to binds publikation, og til hvem
de derfor pietetsfuldt er dediceret. Redaktionskomiteen bestod af afdøde
Anders Bugge, Gerhard Fischer samt Roar Hauglid (Nygård-Nilssens
efterfølger i embedet) og Reidar Kjellberg. Selve arbejdet i marken og
redaktionen er lagt i hænderne på arkitekt Haakon Christie (bygnings
redaktør) , der bl. a. har gjort sig fortjent ved en forbilledlig publikation
af de af ham selv ledede udgravninger af Urnæs stavkirke, samt kunst
historikeren Sigrid Marie Christie, der har taget sig af det øvrige stof.
De første to bind af NK, Østfold, - NK udkommer i fylker - foreligger
i et format, der uimodsigeligt gør dem til de stateligste blandt Nordens
kirkeværksbind, selv om textsiderne ikke er større end i FK, der arbejder
med en lille margin. Især må bind 1, der indeholder en bred oversigt over
fylkets kirker og deres skatte, og som ifølge forordet skal være »en bok
til å lese« betegnes som textligt og bibliofilt meget vellykket, trykt som
den er i kolumnesats med store, klare, let læselige typer, levendegjort af
talrige anselige illustrationer. Andet bind, monografierne, »det egentlige
oppslagsværk for forskere og de lokalt interesserte«, har spaltesats og an
vender en lovlig lille typestørrelse, omtrent som den FK bruger i sine
resuméer. Det er ikke kønt på den store side, men det er netop spalte
satsens fordel frem for kolumnesats, at den tillader brug af mindre typer,
uden at det derfor går ud over læselighed og overskuelighed. Men NK’s
monografier bliver ikke lette at læse for dem, som er bievne gamle, og
hvis øjne dummes, især ikke da det her og der skorter lidt på disposition
og brug af typografiske hjælpemidler (hvorom mere nedenfor). Hvad bil
ledstoffets kvalitet angår, tør man udtale, at der hverken er stillet for
store krav til fotografer eller til klichéanstalt (trykkeriet har ikke behøvet
påmindelser); man støder ikke blandt de mange billeder i de to bind thi på mængden kan der ikke klages - på een eneste virkelig mester
optagelse. Med hensyn til stregtegningerne kan det beklages, at mange af
de virkelig smukt tegnede opmålinger (det gælder også perspektivtegnin 
gerne) står med sammenløbne streger, et forhold der let kunne være bragt
i orden ved behørig kritik fra redaktionens side. Utvivlsomt vil disse ting
blive bragt i orden - er formentlig allerede rettet - i forberedelserne til de
næste fylkesbind. Mens man under opmålingerne finder årstal og arkitek
tens navn, savnes årstal og fotografnavn under fotografierne. I forbin
delse med omtalen af planerne må det påtales og dybt beklages, at NK
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i modsætning til de tre andre skandinaviske kirkeværker, hvis opmålinger
er gengivet i 1:300, har valgt målforholdet 1:200. Hvorfor denne sepa
ratisme? Forf. er ikke ene i håbet om, at de næste bind i så henseende
vil vise en mere almen skandinavisme, hvis fordele her er så indlysende,
at det ikke skulle være nødvendigt at fremhæve dem. Samtidig ville det
være ønskeligt, og NK til pryd og gavn, om der kom blot en antydning af
system i planernes signaturer (skravering).
Ordningen i en oversigt og monografier svarer til dispositionen i DK,
men i detailbehandlingen er der så store forskelle fra dette og de andre
kirkeværker, at en lidt mere udførlig omtale her vil være på sin plads.
Det fremgår også af Nygård-Nilssens forord, at NK skal være anderledes,
og det er blevet det. Men det skal straks siges, at mens de øvrige tre kirke
værker - der tales her kun om monografierne - lyser af en praktisk klar
hed, som er en naturlig følge af, at grundlæggerne alle var praktiske, i
marken arbejdende arkæologer og historikere, er NK ligesom mere teore
tisk betonet, som om pennen og skrivebordet har overvægt over øjet, der
så. Det er forf.s tro, at dersom de to unge redaktører i starten havde sid
det inde med den viden, de nu har, og havde kunnet sætte deres mening
igennem, ville en del have været ændret. Disse bemærkninger gælder - det
skulle ikke behøves at understreges - ikke de to binds kvalitet, der ikke
står tilbage for noget af de øvrige K’er, men visse skønhedspletter på
dispositionen.
NK’s oversigt er betydelig større og bredere end den tilsvarende i DK
(der aflaster sin oversigt ved et differentieret sagregister) og samtidig rigt
illustreret med et alle discipliner udmærket dækkende billedvalg. Planer,
snit og profiler er bandlyst fra monografibindet, og de aktuelle opmålin
ger er anbragt bagest i »læsebogen« sammen med to udmærkede plancher
snedkerprofiler. Det er meningen, at læseren af monografierne skal kunne
have planen i det opslåede bind 1 for øje under studierne. Efter en generel
indledning om historiske og topografiske forhold gennemgås arkitekturen
så nogenlunde efter samme plan som i DK’s oversigt, men selvfølgelig til
passet forholdene. Bygningsafsnittet, der også tager stilling til udenland
ske forudsætninger - afsluttes med en gennemgang af konstruktion og
detaljer.
Afsnittet »Innredning og farveutstyr« har først et kulturhistorisk in
teressant kapitel om »interiøret« og dets udvikling gennem tiderne, belagt
med gode, konkrete ex empier; herefter følger middelalderskulptur samt
billedhuggerkunsten og maleriet efter reformationen. Tredie kapitel be
skæftiger sig med kunsthåndværk (hellige kar, paramenter, møbler etc.),
mens fjerde kapitel behandler kirkegård og gravminder, også her med
prisværdig vægt på det kulturhistoriske. Texten afsluttes (før plancherne
med planer og snit etc.) med noter og litteratur, idet personregistrene (et
kunstner-håndværker-register og et alment) danner afslutning på mono-
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grafibindet. Et sagregister findes ikke. Beklageligt, da en oversigt ikke
kan være fuldstændig. Hvordan har redaktørerne tænkt sig, at læseren skal
finde frem til de i monografibindet beskrevne, ikke uinteressante middel
alderlige gravsten? De omtales ikke i oversigten.
NK’s oversigtsbind er god læsning både for læg og lærd. Forfatterne
har nået, hvad forordet lovede. Med flid og trods lærdom har de virkelig
skabt »en bok til å lese«, velskrevet, ofte begejstret, givtig. Rigtignok er
formen dog af og til så almen, så den mere synes at være en indledning
til »Norges kirker« end til det lille »Østfold«. Måske er det med velberåd
hu. Hvorledes forfatterne vil klare dette problem i de følgende bind, bli
ver deres hovedpine.
Andet bind rummer kirkemonografierne, der i lighed med SK - men
knap så udførligt - føres op til vore dage. Hoveddispositionen afviger ikke
meget fra de øvrige nordiske kirkeværker. Hver kirke indledes med en
»historik«, der dog ender med en kort redegørelse for kirkegårdens belig
genhed. Herefter følger den egentlige bygningsbeskrivelse, begyndende
med kirkens udseende af idag, men uden redegørelse for de ældre afsnits
alder. Så gennemgås alle detaljer: mure, muråbninger, tilbygninger etc.
En sammenfattende, historisk oversigt findes ikke. Afsnittet »Interiør og
inventar« indledes med en lille oversigt over rummet og dets møblering
med redegørelse for de enkelte (også de forsvundne) deles plads og alder.
»Paramenter« er samlet i een gruppe (der også rummer bl. a. alterduge
og forhæng?), andre grupper er »Rituelle kar« (hvor man finder alter
sølv, sygesæt og dåbsfade), »Lysstell«, der samler alter- og gravstager,
lysekroner og lampetter. Stolestader og pulpiturer samles oftest i een
gruppe, »Benker og gallerier« (undertiden kaldet gallerier og stole), men
findes også behandlet i to grupper. Der er også tit et afsnit, der hedder
»Diverse« eller »Klokker og diverse«, men det, der eet sted behandles
under diverse, ses ofte i et eget afsnit. Blader man hastigt en del kirker
igennem og betragter gruppedelingen (markeret ved indrykning), finder
man fx. at een gruppe (p. 22) kan indeholde: korskille, benker, orgel og
messingkrucifix, en anden (p. 231): 2 klokker og 2 blomstervaser, en
tredie (p. 233): paramenter, alterstager og klokke (tilsvarende gruppeexempler kan hentes fra bygningsredaktionerne). Sidste afsnit omhandler
kirkegård og gravminder (med en meget summarisk behandling af de
sidste, hvoraf nogle også hører til inde i kirken). Epitafier nævnes (p. 241)
mellem klokker og gravspade, p. 264 mellem krucifix (dvs. korbuekrucifix) og rituelle kar. Hver monografi afsluttes med kildehenvisninger samt
en henvisning til de kirken vedrørende illustrationer i første bind. Om
personregister og manglende sagregister, se ovenfor. Bindet indledes med
en forkortelsesliste.
Har NK’s redaktion gjort det let for »læseren« af første bind, kan man
ikke sige det samme om det arbejde, der er pålagt forskeren og lokal-
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historikeren, som vil studere den enkelte kirke i andet bind. Alt, hvad
han vil have at vide, står der - og mere til, men ikke altid lige let tilgænge
ligt, og man opdager, at første binds »læselighed« i nogen grad er opnået
på bekostning af andet binds overskuelighed. Det viser sig nemlig hurtigt,
at man ikke kan nøjes med at have bind 1 opslået på planen, nej, man
må blade rundt i det under den fremadskridende læsning af den enkelte
kirke i bind 2. Tager vi fx. den første kirke i bind 2, Trøgstad, er der en
udmærket gennemgang af bygningens forskellige enkeltheder, men ikke
et ord om alder, hverken for helhed eller enkeltheder. Hvor ville det være
let og fyldestgørende at udvide den givne oversigt med ordet ’romansk’
foran skib og kor. Som det nu er, fremgår det kun af underskriften under
billedet af kirkens ydre, at kirken er »middelaldersk«; og for at få denne
betegnelse nærmere defineret, må man slå op i bind 1 på p. 16, hvor det
af planen fremgår, at kor og skib (der begge er rektangulære), er roman
ske, hvilket bekræftes ved opmålingen af kordøren p. 28 og korvinduet
p. 35, ligeledes i bind 1. Når hertil kommer, at man, for at få rede på kir
kens inventar m. m., skal slå op i bind 1 p. 151 for at se en afbildning af
altertavlen og p. 148 for at efterse et epitaf, samt at nogle kirker i sted
navneregistret indeholder over fyrreogtyve sidehenvisninger (uden op
lysende parenteser) til bind 1 (som naturligvis alle må gennemgås, der
som man ønsker en kirke fuldt belyst), vil det umiddelbart forstås, at det
knap er så let at læse en monografi i NK som i de andre kirkeværker.
Men vi er ikke færdige med besværlighederne endnu; vender vi tilbage
til inventaret, vil det af den ovenfor skitserede gennemgang ses, at NK
med forkærlighed - vel af pladshensyn (?) - anvender en kraftig gruppe
inddeling, hvor man forsøger at ophobe så meget - ikke altid homogent som muligt, og at disse gruppeinddelinger ikke ligger fast. Var disse grup
per nu klart opdelt på en eller anden måde, ville læsningen og oversigten
vel kunne betegnes som tålelig. Men tager vi et par enkelte nogenlunde
faste grupper som paramenter eller rituelle kar, finder man nogle steder
en monoton opremsning af: alterkalk, alterkalk, alterkalk, disk, disk,
sygekalk, sygekalk etc., ligesom de mest forskelligartede »paramenter«
(d. e. textilia), bevarede og forsvundne, er hobet sammen uden nogen
form for typografisk skille. Det, der her er indvundet af plads ved gruppe
redaktionen, er imidlertid sat over styr ved den idelige gentagelse af den
samme genstandsbetegnelse; her ville man med fordel kunne nøjes med
et enkelt klart fremhævet opslagsord efterfulgt af talnumre: 1-2-3 etc.,
en ordning, der i høj grad ville bidrage til overskueligheden. I denne for
bindelse skal det blot antydes, at den redaktionelle brug i NK af kursiv
skrift - systematisk set - ikke er hævet over kritik. I et opslagsværk, hvad
enten det er et lexikon, en ordbog eller et kirkeværk, er en fast konsekvens
en lise - ikke blot for læseren, men også for redaktøren.
Og mon det så ikke var værd at overveje, hvor stor interesse mange af
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de i NK nævnte forsvundne genstande har? mens de andre kirkeværker
her har fortaget et skønsomt udvalg (nemlig de ting, der siger noget),
synes NK at have taget revl og krat med fra regnskaberne. Hvilken inter
esse knytter der sig egentlig til en alterkalk, om hvilken man blot ved, at
den har existeret? eller en degnestol? Alle kirker har jo på et bestemt
tidspunkt haft degnestole. Ligeså kan der sættes spørgsmålstegn ved be
timeligheden af altid at citere regnskaberne med datidens snørklede orto
grafi, hartad uforståelig for mange. Det ville være lettere (for læseren,
forskeren), om alene den egentlige genstandsbetegnelse citeredes ordret
(med oversættelse hvis den ikke er umiddelbart forståelig) og resten nor
maliseredes.
Det er forf. bekendt, at redaktørerne af NK allerede under forberedel
serne til næste fylke har foretaget betydelige ændringer i fremgangsmå
den, især hvad inventaret angår. Muligvis er de ovenfor fremførte redak
tionelle anker da allerede forældede.
Et af de mest interessante spørgsmål i et kunst- eller brugskunsthisto
risk værk er datering, kunsthistoriske og proveniensbestemmelser, der
ofte følges ad og hænger nøje sammen. Hvor vid eller hvor snæver tør
man gøre en datering? Bør man altid hæfte en stilbetegnelse på en alter
tavle, en skulptur, en alterkalk, en lysestage eller en gravsten? og skal
man så vidt muligt give proveniensen: indenlandsk, udenlandsk og med
nærmere begrænsning?
Da man må gå ud fra, at de forskellige kirkeværker skrives af experter
eller med specialexperters bistand, må det anses for såre værdifuldt, om
der så vidt muligt sættes dateringer på alt (også på de enkelte bygnings
afsnit), selv om det er klart, at fremtidig forskning kan ændre grundlaget
eller forudsætningerne for nutidens kronologi-ansættelse ved at omstyrte
det, der nu betragtes som faste støtter. Ved en omtrentlig datering kommer
de oprindelige stilbetegnelser: romansk, gotisk, renæssance etc. ind som
et godt hjælpemiddel - dog kun en nødhjælp, da disse betegnelser løsrives
fra deres grundbetydning, når man fastlægger en stilperiode som en tids
periode. Om de ældste, stående kirkebygninger ved man normalt kun, at
de er romanske, selv om det i visse tilfælde, hvor særlige enkeltheder i
materiale, teknik og opbygning er til stede, kan være muligt at henlægge
en bygning eller et bygningsafsnit til en tidligere eller senere del i denne
periode.
Det gælder også en del kirkeligt tilbehør, fx. kirkeklokker og visse
døbefonte, at man (endnu) kun er i stand til at datere med en meget vid
margin. Nogle steder nøjes man med devisen: middelalderlig. Det gælder
i Danmark nogle ret ukarakteristiske, glatte granitdøbefonte, om hvilke
det er umuligt at sige, om de ligger (kort eller langt) før eller efter 1250
(ja, måske er de slet ikke middelalderlige trods deres »romanske« form).
Ofte tør man ikke datere en skriftløs (altså middelalderlig) klokke på
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mindre end 100 år, fordi klokkevidenskaben endnu ikke giver basis for en
nærmere bestemmelse. På den anden side kan dåbsfade nok defineres
noget nærmere end tilfældet er i (nogle af) vore kirkeværker.5 For forf.
har det været lærerigt at se røgelsekarret fra Vemo kirke (FK p. 304);
det er det eneste »romanske« stykke i hele det foreliggende bind; men da
kirken er opført o. 1300, er karret højst sandsynligt fra denne tid.
Ved beskrivelsen af et krucifix fra o. 1250 eller en altertavle fra o. 1625
kan stilbetegnelserne komme lidt på tværs, således at der må en lidt nøjere
redegørelse til; men dette volder ikke problemer og kan næppe give anled
ning til større uenighed.
Derimod hersker der ikke, hverken inden for kirkeværkerne eller i det
hele taget i kunsthistoriske værker, enighed om, hvor snævert man kan
tillade sig at datere, dvs. give den snævreste margin, som har en fair
chance for at overleve i alt fald den nulevende generation. Det er jo ikke
alle kirkeværksredaktører, der er inkarnationer af den endnu af mange
kendte, legendarisk sikre Chr. Axel Jensen, der daterede en altertavle
til o. 1615 og som, da der fandtes en seddel i tavlen, der viste, at den var
snedkret 1616, udtalte: »Så tog jeg altså fejl«. Imidlertid er en så snæver
datering som til o. 1615 (der efter sin sammenhæng kan opfattes med en
5- eller 10-års margin) ikke nogen umulighed inden for en snæver værk
stedskreds o. eller efter 1600, hvor man i forvejen besidder meget paral
lelmateriale og mange daterede exemplarer; men i almindelighed - dvs.
hvis man ikke har bestemte facts (og typologi er ikke facts) at holde sig
til -, er en sådan datering letsindig og derfor i alt fald forkastelig i et
»officielt« kirkeværk, på hvis ord læserne ofte tror som på selve bibelen,
og hvis meninger og dateringer løsrives og citeres de forskelligste steder.
Jo længere man går tilbage i tiden, des større margin må den ansvars
fulde arkæolog og kunsthistoriker anvende. Thi han ved - eller bør vide at gamle og unge, konservative og fremskridtsvenlige kunstnere og hånd
værkere lever side og side i samme by og gade, at de så at sige produce
rer i hver sin stilart, og at de ikke desto mindre tager arbejder eller dele
af arbejder i entreprise fra hinanden, alt eftersom den ene eller den an
den har tid. Han ved også, at kun de færreste billedsnidere, billedhuggere
og malere er originalt skabende (1 °/o? eller 1 °/oo), og at selv de bedste
arbejder efter (ikke af dem selv frembragte) forlæg, som bringer en ny
fejlkilde ind i dateringsproblemet, eftersom det kan være et samtidigt eller
et betydeligt ældre stik (snit). Det er velkendt, at Albrecht Dürers snit og
stik brugtes af billedsnidere som forlæg langt ned i 1600’rne. Og hertil
kommer atter, at forlæggets ophavsmand heller ikke behøver at være
5. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at ikke alle de nordiske kirkeværker på
behørig måde skelner mellem malm og messing. Når man i eet af dem finder: to mes
singkroner fra 1630’rne sammen med (i øvrigt udaterede) malmslager, kan dette
næppe have sin rigtighed.
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original, ja, uhyre sjældent er det. Også han har samlet sit forlæg fra
forhåndenværende snit og stik, ældre og samtidige.6 Det turde af dette
fremgå, at man i arbejder af vore kirkeværkers art bør fare med den
største lempe, iklæde sig den største beskedenhed, når det gælder datering
af middelalderlig kunst. Normalt burde et spatium på et halvthundrede år
være minimum selv for gotikken, når man kun har typologien at holde
sig til, selv om en så betydelig margin kræver stor resignation hos den
redaktør, der måske netop har gjort denne stil og dette tidsrum til sit
speciale og i sine private afhandlinger ubekymret arbejder med tidsgræn
ser på kun 5 og 10 år.
Til belysning af disse almindelige og ganske uoriginale bemærkninger,
men bemærkninger der idelig glemmes og derfor med mellemrum bør
fremsættes, vil forf. vælge eet blandt mange exempler i vore kirkeværker
og slår da ned på et af sengotikkens »store« stykker, det gribende triumfkrucifix i Ed kirke (SK. Uppland. VI, 746). SK daterer figuren - eller går
ind for en datering - til »1460-tallet«, altså med en margin på 10 år. En
så snæver datering på dette tidspunkt og af dette arbejde kan efter forf.s
mening måske (?) forsvares i en »privat« afhandling, men næppe i et
standardværk - anonymt kunne man godt sige, thi vi, som skriver, citeres
altid DK, FK etc. med mindre plausible grunde samtidig fremlægges.
Ed-krucifixet er af Andreas Lindblom 7 sammenstillet med den i litte
raturen ofte omtalte Vadstena smertensmand, og disse to arbejder er af
W. Paatz føjet til en gruppe, hvis mester han - efter triumfkrucifixet i
Lübeck Katharinekirke - kalder »Meister der Lübeckischen Triumph
kruzifixe«, en mester der med rette af Carl R. af Ugglas s ironisk beteg
nes som »fænomenet« Meister der Lübeckischen Triumphkruzifixe. Thi
en mere heterogen og letsindig værkstedssammenstilling skal man lede
længe efter. - Paatz ansætter her Edkrucifixet til o. 1470. Dateringen 1460tallet skriver sig fra sammenstillingen af Ed-krucifixet med Vadstena
smertensmand, som af Lindblom - på spinkelt arkivalsk grundlag dateres til 1454, en datering om hvilken af Ugglas med vanligt stærkt
ordvalg - men sikkert med rette siger: »Ett datum som 1454 ter sig för
mig som fullständigt orimligt«,9 ligesom han naturligvis pure benægter
sammenhængen med »fænomenet«. Smertensmanden bør også snarest
ansættes til o. 1400 (med margin på begge sider, selv om enkeltheder
6. Jfr. Erik Moltke: Nogle malerier i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om
Peder Candid, i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1955. - Et særdeles morsomt exempel på
eklekticisme giver altertavlen i Duttenstedt o. 1600 (B. u. K. Braunschweig II, 1900,
p. 264 ff., også afbildet i Reallex. z. deutsch. Kunstgesch. I, sp. 41 f.), hvis nadver er
taget dels fra et stik efter Marten de Vos (venstre halvdel), dels fra et stik efter
Candid (den anden halvdel).
7. Hos W. Paatz: Die lübeckischen Bildschnitzer und Maler Hans Hesse, Iohannes Sten
rat und ihr Kreis, i Nordelbingen VII, 1928, p. 90.
8. Efterlämnade konsthistoriska studier, Stockh. 1951, p. 149.
9. Tidskrift för konstvetenskap, 25. årg. 1944, p. 16.
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kunne synes at trække den op i begyndelsen af 1400’rne). Løsrevet fra
Vadstena smertensmand svæver dateringen af Ed-krucifixet til 1460’erne
frit i luften. Dets nærmeste kronologiske holdepunkt bliver nu triumfkrucifixet i Lübeck Katharinekirke, arkivalsk dateret til 1489. En sam
menligning mellem dette og Ed-krucifixet godtgør - ikke med Paatz at de
er fra samme værksted
men at de er skåret efter samme eller stærkt
beslægtede forlæg. Men er dette tilfældet, hvilket er så ældst? Thi kunst
historikeren glemmer alt for ofte, at når han daterer en skulptur, er det
faktisk ikke den, men forlægget, han daterer. Hvilket af de to krucifixer
står forlægget (træsnittet) nærmest? Forf. skal ikke her komme ind på sin
subjektive mening om den kronologiske værdi af Liibeckerkrucifixets hårog skægbehandling eller betydningen af dets bredere og mere gnidret be
handlede lændeklæde i sammenligning med Eds mere typiske hår- og
skægform og dets smalle, distinkt foldede lændeklæde; ej heller skal vi
fortabe os i de to krucifixtypers naturlige udvikling af ældre forlæg, der
fx. giver sig til kende i det store Bordesholm-krucifix 10, og hvad man
deraf kan slutte om forlæggets almindelige udbredelse. Men af det an
førte bør vel fremgå, at med det forhåndenværende materiale kan en for
svarlig datering af Ed-krucifixet kun blive: o. 1475, hvis ikke man lige
frem, i text eller note, vil skrive: sikkert skåret efter samme (evt. be
slægtet) forlæg som triumfkrucifixet fra 1489 i Lübeck Katharinekirke.
Den kendsgerning, at fremragende kunsthistorikere, virkelige kendere
af middelalderens kunst i alle dens faser og detaljer, som Lindblom og
af Ugglas, kan datere den samme skulptur (Vadstena smertensmand) med
en forskel på 50 år, synes i nogen grad at tale for en gennemgående større
resignation med hensyn til snæver datering. En tidsansættelse af en gotisk
skulptur til o. 1405 (ikke hentet fra noget af kirkeværkerne) må betegnes
som irrelevant, fordi forskeren ved at benytte sig af det konkrete årstal
(og fx. ikke sige: begyndelsen af 1400’erne) tillægger sig selv en kompe
tence og intuition, som savner rod i virkeligheden.
Hvor tilfredsstillende og hvor rigtige de mere runde dateringer er og
kan være, viser et andet exempel - også hentet fra SK. I Uppland IV, 196
beskrives og afbildes en lille sidealtertavle med en ret stereotyp Mariafigur; den dateres til o. 1500 og bestemmes som muligvis tysk, men i
øvrigt stemmende med svenske arbejder fra samme århundredskifte. 1956
gennemgik skabet en konservering, og på væggen bag den fjernede figur
fandt man følgende malede indskrift: »15 an (no) 14 up sante Iohans
bapetese dach so is dat bilte gemacket to stokholmie« 1:L. Skab og figur
er altså forfærdiget af en »svensk tysker« (på en dansker virker figuren
nærmest svensk). Den typologiske datering kunne ikke være anderledes.
SK kan med et smil - som Chr. Axel Jensen - sige: Altså tog vi fejl.
10. Afbildet bl. a. hos Haupt: Schleswig-Holstein I, 525.
11. Jfr. Monica Rydbeck: Mariaskåpet från Haga kyrka, i Fornv. 1956, p. 213-15.
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Intetsteds i videnskabens så talrige discipliner er der fejret så store
orgier som hos kunsthistorikere og arkæologer, når de svælger i prove
niens-, værksteds- og mesterbestemmelser. Også her - forekommer det
forf. - kunne vore kirkeværker vise en større tilbageholdenhed. Skønt pro
blemerne lybsk, hamburgsk, nordtysk, baltisk etc. atter og atter har været
under diskussion som et klart bevis på, at forskerne er sig vanskelighe
derne bevidst ved at henføre et enkelt værk til en enkelt by, finder man
ret ofte i vore kirkeværker - ved siden af betegnelser som tysk, nordtysk, devisen lybsk, ja endog udtrykket »arbejde i lybsk stil« anvendt. Det
ville være ganske interessant, om man blot nogenlunde ville være i stand
til at redegøre for begrebet lybsk stil på et bestemt tidspunkt eller i en
bestemt periode. Hvorledes er Lübecks kunst-ansigt? Lübeck, byen, hvor
til kunstnere og håndværkere fra hele Tyskland, fra Frankrig, Nederlan
dene og Skandinavien strømmede, hvor sydtysk kunst krydsedes med
westfalsk og blandedes med nederlandsk. Der er som bekendt også andre
røde køer end præstens og andre nordtyske byer end Lübeck (Hamborg
og Danzig ikke at forglemme). Det bliver ikke vor, ej heller næste genera
tions sag at skildre de forskellige nordtyske kunstcentrers særpræg og
skelne mellem dem (hvis det overhovedet kan lade sig gøre). Og, så be
klageligt det end kan være: det bliver næppe kunsthistorikerens æstetiske
eller arkæologens anatomiske undersøgelser, der bliver afgørende i den
sag, men her som ellers i moderne videnskab teknikeren (kemikeren,
botanikeren, konservatoren), der enten selv forener de exakte videnska
ber med de humanistiske eller samarbejder med en humanist. Kunst
historikeren angiver problemstillingen, teknikeren løser problemet - enten
alene eller i samvirke med den første. Uden arbejdskraft intet kirkeværk, uden penge ingen arbejdskraft. Lad
da disse linjer munde ud i en tak til de forskere, som har indskrevet deres
navne i Skandinaviens kunst- og kulturhistorie som grundlæggere af de
fire nordiske storværker, og til de institutioner, der ikke blot har indset
betydningen af disse arbejder, men også muliggjort dem ved rundhåndet
økonomisk støtte, i Danmark Kirkeministeriet, Carlsbergfondet og Ny
Carlsbergfondet, i Finland Humanistiska nämnden, i Norge Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Østfold fylke og Norske minnesmerkers
fond, i Sverige Humanistiska fonden.

Forkortelser i Ahistorisk litteratur
Indledning til forslaget om forkortelser
Der findes ikke i Danmark retningslinier for forkortelser i historiske artikler
og værker. Mange har længe følt dette som et savn, og Dansk historisk Fælles
forening besluttede derfor at nedsætte et udvalg til at undersøge og drøfte
muligheden af at udarbejde sådanne retningslinier. Det bestod af professor,
dr. phil. Kr. Hald, landsarkivar Johan Hvidtfeldt, museumsinspektør Peter
Michelsen og arkivar Knud Prange. Udvalget har afgivet betænkning til sty
relsen den 27. maj 1959, og styrelsen har derefter godkendt indstillingen på
et møde den 28. maj.
Når disse retningslinier for forkortelser m. m. nu bliver udsendt, sker det i
håbet om, at de vil kunne være forfattere, redaktører og andre til hjælp. Det
står os selvfølgelig klart, at ingen kan være bundet af disse forkortelser, og at
de heller ikke vil finde tilslutning fra alle sider. Men alligevel tror vi, at de
kan blive en vejledning for den, der står usikker overfor forkortelser, kan være
med til at skabe en vis ensartethed, en vis orden i det kaos, der hersker.
Forkortelseslisten er udarbejdet udfra det synspunkt, at forkortelser bør
være umiddelbart forståelige for alle, der har noget kendskab til historisk
litteratur, historiske institutioner m. m. Denne regel er kun fraveget i ganske
enkelte tilfælde, hvor der er tale om forkortelser, der er kendt og godkendt af
alle. Der er selvfølgelig tilstræbt en vis systematik, men vi har dog ikke anset
det for praktisk i alle tilfælde at være bundet af systematikken; det samme
ord er ikke altid forkortet på samme måde, og visse forkortelser kan nu og da
dække over forskellige ord. I øvrigt er princippet ved forkortelserne det, at
det som regel er den sidste del af ordene, der er bortkastet, ligesom præposi
tioner og andre småord er udeladt. Er der forkortet inde i et ord, begynder
den følgende stavelse med stort, f.eks. RRåd for Rigsråd, StMøder for Stæn
dermøder. Forskellige tidsskrifter, som ikke forkortes, er medtaget. Forkortel
sestegn er ikke anvendt.
Den største vanskelighed har været at afgøre, hvor omfattende listen over
forkortelser skulle være. Det har været udvalgets opfattelse, at omfanget ikke
måtte blive for stort, og det vil heller ikke være vanskeligt for den enkelte i
den udstrækning, det er nødvendigt, selv at udarbejde forkortelser efter de
samme retningslinier. Listen medtager de væsentligste tidsskrifter og kilde
publikationer, visse håndbøger m.m., samt i nogen udstrækning også nyere og
ældre institutioner, mens det derimod kun er ret få almindelige historiske
værker, som er optaget deri.
Regler for kildehenvisninger og noter m. m.
Noter kan anbringes under linien, idet henvisning sker ved notetegn, der af
typografiske grunde ikke bør være forsynet med parentes. Noterne kan end
videre anbringes bagefter artiklen eller bagest i bogen. De bør i så fald num-
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mereres fortløbende, f.eks. indenfor hvert kapitel. For at gøre det lettere at
finde frem til de enkelte noter, bør der også her være tydelige kapiteloverskrif
ter. Er der tale om et omfattende noteapparat, vil det desuden være praktisk,
at det angives, til hvilken side i teksten de enkelte noter refererer. Drejer det
sig om mere populære værker, f.eks. købstad- eller sognehistorier, kan man
også give de nødvendige oplysninger om kilder m.m. på en anden måde, idet
man undlader at anvende notetegn, men ved hjælp af sidetal og nogle få karak
teriserende ord, der kursiveres, angiver, hvor noterne hører hjemme, f.eks:
S. 224: St. Hans kirketårn: Vilh. Lorenzen: Lambert v. Haven, 1936, s. 24.
Denne fremgangsmåde er f.eks. anvendt i Sønderjyllands Historie og i Flens
borg bys historie. Der bør ikke være henvisning til kildematerialet i selve
teksten.
Forkortelser: I selve fremstillingen anvendes kun de almindeligt anerkendte
forkortelser som m.m., osv., f.eks., bl.a. Angivelse af dato sker ikke ved brøk,
men ved at skrive datoen og månedens navn, altså ikke 3 fa 1834, men 3. april
1834. Følgende måneder kan forkortes: jan., feb., aug., sep., okt., nov., dec. Om
man i teksten vil udelade forkortelsestegnet eller ikke må blive en skønssag.
Citeringsmåde: Ved citerede, selvstændige værker, bør trykkeåret anføres.
Dette anbringes mellem kommaer. Trykke- eller udgivelsesstedet anføres som
regel ved udenlandske værker. Er der tale om duplikerede eller utrykte vær
ker, angives det. Findes et værk i flere udgaver, nævnes det, hvilken der er
benyttet.
I øvrigt angives kildehenvisningerne på følgende måde:
Hist T 3. r. V (eller 5) s. 385-88.
Arb Vib 1929 s. 356.
Arup I, 1925, s. 36.
Aage Friis: Bernstorfferne og Danmark I, 1903, s. 35.
Da Kane. C 34 (RA).
Ty Kane. IA. D 34 (RA).
Fyns bispeark: Alsø herreders breve 1587-1785 (LA Od).
Randers byfogedark: Skifteprot 1755-60, fol. 6 f. (LA Vib).
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dernes Historie i Frederik III’s Tid, udg. af C. Rise
Hansen
Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Slændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid, udg. af Kr. Erslev
Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 166076, udg. af J. Lindbæk
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C. Paludan-Müller
Breve og Aktstykker til Oplysning af Christjern den An
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Allen
Allen, C. F.: Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet
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Allen, G. F.: De tre nordiske Rigers Historie
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Bernstorffske Papirer, udg. af Aage Friis
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Bol og By
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Bornholms Museum
Bricka: Dansk biografisk Lexicon
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UnivJub Bland

Årb Bornh
Mus Bornh
Bricka Da Biogr Lex
Brøndsted
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By og Bygd
Bøje: Danske Guld og Sølvsmedemærker
Chronologische Sammlung der ... Verordnungen und Ver
fügungen ...
Classica et Mediaevalia
Codex Esromensis
Corpus Constitutionum Daniae, udg. af V. A. Secher
Corpus Constitutionum Regio-Holsaticarum
Corpus Statutorum Slesvicencium
Dania
Danmarks Adels Aarbog
Danmarks Folkeminder
Danmarks gamle Folkeviser
Danmarks gamle landskabslove
Danmarks gamle Købstadslovgivning
Danmarks gamle Personnavne
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udg.
af C. Nyrop
Danmarks Herregaarde ved Aar 1920
Danmarks Kirker
Danmarks Riges Breve
Danmarks Riges Historie
Danmarks Runeindskrifter ved L. Jacobsen og E. Moltke
Danmarks Stednavne
Dansk biografisk Leksikon
Danske adelige Brevkisler, udg. af A. Thiset
Danske adelige Sigiller fra 13. og 14. Årh., udg. af H. Pe
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Danske Købstæders Segl
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Danske middelalderlige Regnskaber
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Diplomatarium Danicum
Diplomatarium Flensborgense, udg. af H. C. P. Sejdelin
Diplomatarium Norvegicum
Diplomatarium Svecanum
Diplomatarium Vibergense, udg. af A. Heise
Dronning Christines Hofhusholdningsregnskaber, udg. af
Will. Christensen
Ducange: Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis
Dueholms Diplomatarium, udg. af O. Nielsen
Dänische Wirtschaftsgeschichte
E donatione variorum
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Tidsrummet 1770-1827, udg. af Louis Bobé
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riget Danmark med tilhørende Bilande 1814
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Frederik II.s Enke Dronning Sophies Kopiboger 1588-1617
Fritzner, J.: Ordbog over det gamle norske Sprog
Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger
Fynske Minder
Fynske Aarbøger
Gamle kongelige Samling
Generalkirkeinspektionskollegiel
Generalkrigsdirektoriet
Generalkrigskommissariatet
Generaltoldkammeret
Geografisk Tidsskrift (dansk)
Geschichte Schleswig-Holsteins
Grieg: Middelalderske byfund
Hamburgisches Urkundenbuch
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog
Hanserezesse
Hansische Geschichtsblätter
Hansisches Urkundenbuch
Hardsyssel Aarbog
Hauberg, P.: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark
Heimatblätter aus Nordschleswig
Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Rendsburg
Heimen
Hellquist, E.: Svensk etymologisk ordbok
Hirch, J. G. W.: Danske og norske Officerer 1648-1814
Historische Zeitschrift
Historiske Meddelelser om København
Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog
Historisk Tidskrift (Svensk)
Historisk Tidsskrift (dansk)
Historisk Tidsskrift (norsk)
Historiskt Tidskrift för Skåneland
Historisk Aarbog for Mors
Historisk Aarbog for Randers Amt
Historisk Aarbog for Thisted Amt
Hofman: Samlinger af ... Fundationer . ..
Hof- og Statskalender
Holm, Edv.: Danmark-Norgcs indre Historie 1660-1720

Holm, Edv.: Danmark-Norges Historie fra den store nor
diske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse
Håndbog for danske Lokalhistorikere
Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772
Institut for dansk Dialektforskning
Institut for Navneforskning
Instituttet for sammenlignende Kulturforskning. Skrifter
Jahrbuch der Heimalgemeinschaft Eckernförde
Jahrbuch des Angler Heimatvereins
Jahrbuch des Nordfriesischen Instituts
Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde
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Gesch Sch-H
Grieg Byfund
Hamb UrkB
Hand So Mus
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Hans GeschBl
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Hauberg Møntforh
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.Jahrbuch für die Schleswigsche Geest
Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogtümer Schles
wig, Holstein und Lauenburg
Jensen, Chr. Axel: Danske Adelige Gravsten
Jysk arkæologisk Selskabs Skrifter
Jyske Samlinger
Jørgensen, Ellen: Annales danici medii ævi
Jørgensen, Poul Johs.: Dansk Retshistorie
Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772
Kalkar: Ordbog til det ældre danske Sprog
Kancelliets Brevbøger ...
Kieler Beyträge
Kieler Blätter
Kirkehistoriske Samlinger
Kjøbenhavns Universitets Matrikel, udg. af S. Birket Smith
Kommercekollegiet
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve
Kong Frederik den Førstes danske Registranter
Kong Valdemars Jordebog, udg. af Sv. Aakjær
Krigskancelliet
Krigskollegiet
Kristensen, Evald Tang: Danske Sagn
Kristensen, Evald Tang: Det jydske Almueliv
Kristensen, Evald Tang: Jydske Folkeminder
Kronens Skøder på ... Jordegods i Danmark
Kulturen
Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder
Kulturminder
Kultur og Folkeminder
Kumi
Kungliga Biblioteket i Stockholm
Kunstindustrimuseet
Kunstmuseets årsskrift
Københavns Diplomatarium
Københavns Stadsarkiv
Købstadmuseet „Den gamle By“. Årbog
Landesarchiv Schleswig-Holstein
Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sjælland m. m.
Landsmålsarkivet i Lund
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala
Ledreborgske Samling
Liber daticus Lundensis, udg. af Weeke
Liv och Folkkultur
Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog
Lund, E. F. S.: Danske malede Portrætter
Mackeprang, M.: Danmarks middelalderlige Døbefonte
Mackeprang, M.: Jydske Granitportaler
Matzen, H.: Forelæsninger over den danske Retshistorie
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Krig skåne
Krigskoll
Tang Kr Da Sagn
Tang Kr Jy Almueliv
Tang Kr Jy Folkem
Kron Sk
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Mecklenburgisches Urkundenbuch
Meddelanden från Lunds Universitets historiska Museum
Meddelelser fra det kgl. Gehejmearchiv
Meddelelser fra Rentekammerarchivet
Mensing, Otto: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch
Missiver fra Kongerne Christian I’s og Hans’s Tid, udg. af
William Christensen
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde
Molbech: Dansk Dialect-Lexikon
Monumenta Germaniae historica Scriptores
Monumenta historiæ Danicæ, udg. af H. F. Rørdam
Monumenta inedita, udg. af Westphalen
Museet for Holbæk og Omegn (og tilsvarende)
Museet på Sønderborg Slot
Maal och Minne
Namn och Bygd
Nationalmuseet
Nationalmuseet, Sverige
Nationalmuseets Arbejdsmark
Nationalmuseets Skrifter, Arkæologisk-historisk række
Nationalmuseets Skrifter, Etnografisk række
Nationalmuseets Skrifter, Større Beretninger
Necrologium Lundense
Neues Staatsbürgerliches Magazin
Nielsen, Lauritz: Dansk Bibliografi
Noodt: Beyträge zur Erläuterung . . .
Nordalbingische Studien
Nordelbingen
Nordiska Museet
Nordiska Museets Handlingar
Nordiske Fortidsminder
Nordisk Kultur
Nordisk numismatisk Årsskrift
Nor veg
Nyt Tidsskrift for Kunstindustri
Ny kongelige Samling
Nørlund og Lind: Danmarks romanske Kalkmalerier
Ordbog over det danske Sprog
Partikulærkammeret
Personalhislorisk Tidsskrift
Petersen, Magnus: Kalkmalerier i danske Kirker
Prins Christian (V)’s Breve, udg. af E. Marquard
Privatarkiver
Quellensammlung der Schleswig-Holsteinisch-Laucnburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Hol
steins
Regesta diplomatica historiæ Danicæ
Rentekammeret
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis
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Revue Historique
Ribe Stifts Aarbog
Rietz: Svenskt dialekt-lexikon

Rig
Rigsarkivet
Ringkøbing Museum (og tilsvarende)
Rostgaards Samlinger
Sach, A.: Das Herzogtum Schleswig in seiner ethnogra
phischen und nationalen Entwicklung
Samling af gamle danske Love, udg. af I. L. A. KolderupRosenvinge
Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1614, udg. af
V. A. Secher
Samlinger af Adkomster .. . for Ribe Domkapitel ... kal
det Oldemoder
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi
Sammlung der hauptsächlichen Schl.-Holst. gemeinschaftl.
Verordnungen
Scandia
Schiller og Lübben: Mittelniederdeutsches Wörterbuch
Schleswig-Holsteinische Anzeigen
Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkun
den
Schleswig-Holsteins Siegel des Mittelalters
Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichle
Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchen
geschichte
Schultz Danmarkshistorie
Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, udg. af M.
Gl. Gertz
Scriptores rerum Danicarum
Skalk
Skattegraveren, udg. af E. Tang Kristensen
Skautrup, P.: Det danske sprogs historie
Skivebogen
Skånes Hembygdsförbunds Årsbok
Skånes Ortnamn
Slesvigske Provindsial-Efterretninger
Sprog og Kultur
Staatsarchiv Hamburg (Lübeck)
Staatsbürgerliches Magazin
Stadtarchiv Flensburg
Statens historiska Museum
Statsarkivet i Oslo, Hamar osv
Statsraadets Forhandlinger, udg. af Har. Jørgensen
Stednavneudvalget (Institut for Navneforskning)
Stemann: Geschichte des öffentlichen und Privat-Rechts
des Herzogthum Schleswigs
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning
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Rietz DialLex
Ra (evt. Oslo, Sth)
Mus Ringk
Rostg
Sach Hzth Schl

Kold-Rosenv Love

Rett Domme
Ribe Old

Jy Sand
Gern Verordn

Schiller Lübben Wörterb
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Stemann Priv Recht
Stud Spr OldForskn
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Suhms Samlinger
Svenska Akademiens ordbok
Svenska Kulturbilder
Svenska landsmål (skiftende titler)
Svenskt Diplomatarium
Sveriges gamla Lagar
Sveriges ortnamn
Sydslesvigs Stednavne
Systematische Sammlung der für ... Schleswig und Hol
stein erlassenen ... Verordnungen
Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket
Sønderjyllands Historie
Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden
Sønderjyske Stednavne
Sønderjyske årbøger
Sønderjysk Månedsskrift
Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund
1497-1783
Testamenter fra Danmarks Middelalder, udg. af Kr. Erslev
Tidsskrift for Filologi og Pædagogik (skiftende titler)
Tidsskrift for Industri
Tidsskrift for Kunstindustri
Tidsskrift for Landøkonomi
Torp: Nynorsk etymologisk ordbok
Trap: Danmark
Turistforeningen for Danmarks Årbog
Tyske Kancelli
Tøjhusmuseets Skrifter
Udvalg af gamle danske Domme, udg. af I. L. A. KolderupRosenvinge
Udvalg for Folkemål (Institut for dansk Dialektforskning)
Ugeskrift for Retsvæsen
Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker
Universitetsbiblioteket
Urkundenbuch der Stadt Lübeck
Urkundenbuch des Bistums Lübeck
Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte
Weilbachs Kunstnerleksikon
Vejle Amts Aarbog
Vejledende Arkivregistraturer
Vendsyssel Historiske Museum
Vendsysselske Aarbøger
Westergaard, P. B. C.: Danske Portrætter i Kobberstik,
Litografi og Træsnit
Wiberg, S. V.: Personalhist. statistiske og genealogiske bi
drag til en alm. Præstehistorie
Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske. Arkæologisk-Kunsthistoriske Meddelelser
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SJy Sk Jb
SJY Stedn
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Ty Kane
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Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske. Arkæologisk-Kunsthistoriske Skrifter
Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske. HistoriskFilologiske Meddelelser
Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske. HistoriskFilologiske Skrifter
Videnskabernes Selskabs Ordbog
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Viking
Wimmer, L.: De Danske Runemindesmærker
Vitae Sanctorum Danorum, udg. af M. CI. Gertz
Vor Bygd
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertums-Kunde
Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte
Østjydsk Hjemstavn
Aalborg Historiske Museum (og tilsvarende)
Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt
Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift
Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund

Arkæol Kunsthist Skr Dan
Vid Selsk
Hist Filol Medd Dan Vid
Selsk
Hist Filol Skr Dan Vid
Selsk
Vid Selsk Ordb
VJSchr Soz WGesch

Wimmer Runemindesm
Vitae Sanct
Z AgrGesch AgrSoz
Z Hamb Gesch
Z Lüb Gesch
Z SavignySt RGesch
Z Sch-H Gesch

ØJy Hjemst
Mus Ålb
Årb Od As
Årb Oldk Hist
Årb Sorø
Årb Årh St
Årb Svendb

Acta Arch
Acta Jutl
Acta Phil Scan
Acta Pont
Add
Adel Break
Aktst Greve fejde
Aktst Statskoll Hist

Allen Br Aktst
Allen Da Spr Hist

Allen Nord Rig Hist
Ann Dan
Arch Gesch Stat

Arch St KGesch

Ark Nord Fil
Arkæol Kunsthist Medd
Dan Vid Selsk
Arkæol Kunsthist Skr Dan
Vid Selsk
Arnamagn Sand
Arup
Beitr Sch StGesch
Bernst Pap
Bibi Dan
Bricka Da Biogr Lex
Brøndsted
Buli Dan
Bøje
C hr 4 Breve
Chron Samml
Class Med
God Esrom
Corp Const Dan
Corp Const Holsat
Corp Stat Slesv

Acta Archaeologica
Acta Jutlandica
Acta Philologica Scandinavica
Acta Pontificum Danica
Additamenta
Danske adelige Brevkister, udg. af A. Thiset
Aktstykker til Nordens Historie i Grevefejdens Tid, udg. af
C. Paludan-Müller
Aktstykker og Oplysninger til Stalskollegiets Historie 166076, udg. af J. Lindbæk
Breve og Aktstykker til Oplysning af Christjern den An
dens og Frederik den Førstes Historie, udg. af C. F. Allen
C. F. Allen: Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet
Slesvig eller Sønderjylland
C. F. Allen: De tre nordiske Rigers Historie
Ellen Jørgensen: Annales danici medii ævi
Archiv für Geschichte, Statistik, Kunde der Verwaltung und
Landesrechte der Herzogthümer Schleswig, Holstein und
Lauenburg
Archiv für Staats- und Kirchcngeschichte der Herzogthümer
Schleswig, Holstein, Lauenburg und der angrenzenden
Länder und Städte
Arkiv for (för) nordisk filologi
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Arkæologisk-Kunsthistoriske Meddelelser
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Arkæologisk-Kunsthistoriske Skrifter
Arnamagnæanske Samling
Arup: Danmarks historie
Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte
Bernstorffske Papirer udg. af Aage Friis
Bibliotheca Danica
Bricka: Dansk biografisk Lexicon
Brøndsted: Danmarks oldtid
Bullarium Danicum
Bøje: Danske Guld og Sølvsmedemærker
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve
Chronologische Sammlung der . . . Verordnungen und Ver
fügungen .. .
Classica et Mediaevalia
Codex Esromensis
Corpus Constitutionum Daniae, udg. af V. A. Secher
Corpus Constitutionum Regio-Holsaticarum
Corpus Stalutorum Slesvicencium
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Da Ad Gravsten
Da Ad Sig 1
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Ad Sig 2
Ad Arb
Atl
Bibl
Biogr Leks
Folkem
FolkemSaml
Folkemal
Gl Folkev
Gl KbstLovg
Gl LandskLove
Gl Pers
Herreg
Kane
KancReg
Kirk
Kirk elove
Kirk Hist
Landbr 1688

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Mag
Olds
Pol Br
Rig Br
Rig Hist
Rom Kalkm
Runeindskr
Sami

Da SI Herreg
Da Stedn
Da Stud
Dipl Dan
Dipl Flensb
Dipl Norv
Dipl Svec
Dipl Viberg
Dronn Christines
HofRgsk
Dronn Sophies Kopib
Ducange
Dueholm Dipl
Dan WirtschGesch
E Don Var
Ehrencr-M ForfLex

Chr. Axel Jensen: Danske Adelige Gravsten
Danske adelige Sigiller fra 13. og 14. Årh., udg. af H. Pe
tersen
Danske adelige Sigiller fra 15.-17. Årh., udg. af A. Thiset
Danmarks Adels Aarbog
Danske Atlas
Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi
Dansk biografisk Leksikon
Danmarks Folkeminder
Dansk Folkemindesamling
Danske Folkemaal
Danmarks gamle Folkeviser
Danmarks gamle Købstadslovgivning
Danmarks gamle Landskabslove
Danmarks gamle Personnavne
Danmarks Herret ;aarde ved Aar 1920
Danske Kancelli
Danske Kancelliregistranter 1535-1550
Danmarks Kirker
Danske Kirkelove 1536-1683, udg. af H. F. Rørdam
Den danske Kirkes Historie
De danske Landbrug, fremstillet på Grundlag af Forarbej
derne til Christian V’s Matrikel 1688 ved Henrik Pedersen
Danske Magazin
Danske Oldsager
Danske politiske Breve fra 1830’erne og 1840’erne
Danmarks Riges Breve
Danmarks Riges Historie
Nørlund og Lind: Danmarks romanske Kalkmalerier
Danmarks Runeindskrifter ved L. Jacobsen og E. Moltke
Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- & Lit
teraturhistorie
Danske Slotte og Herregaarde
Danmarks Stednavne
Danske Studier
Diplomatarium Danicum
Diplomatarium Flensborgcnse, udg. af H. C. P. Sejdelin
Diplomatarium Norvegicum
Diplomatarium Svecanum
Diplomatarium Vibergense, udg. af A. Heise
Dronning Christines Hofhusholdningsregnskaber, udg. af
Will. Christensen
Frederik II’s Enke Dronning Sophies Kopibøger 1588-1617
Ducange: Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis
Dueholms Diplomatarium, udg. af O. Nielsen
Dänische Wirtschaftsgeschichte
E donatione variorum
H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon for Danmark, Nor
ge og Island indtil 1814
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El Gøye Jb
Eng Hist Reu
ErhvArk
ErhvHist Årb
Erslem ForfLex
Espersen Ordb
Falck Privatrecht
Falck Samml
Falk-Torp Etym
Wörterb
Fatab
Feilberg Ordb

FinKoll
Fond Us Publ
Fornv
Fort Nut
Frederiksb Mus
Fr 1 Reg
Fritzner Ordb
Fund Forskn
Fy Mi
Gern Verordn
GenKirkKoll
GenKrDirek
GenKrKommiss
GenToldkamm
Geogr T (Da)
Gesch Sch-H
Gejstl Sig
Gilde Lavsskr
Gl By
GIDa Gramm
Gl Kgl Sami
Grieg Byfund
Hamb UrkB
Hand SoMus
Hand SoMus Årb
Hansb Reg
Hanserez
Hans GeschBl
Hans UrkB
Hauberg Montforh
Hd Segl
HeimBl NSchl
Hellquist Etym Ordb
Hirch Officerer

Eline Gøyes Jordebog
English Historical Review
Erhvervsarkivet
Erhvervshistorisk Årbog
Th. H. Erslew: Almindeligt Forfatterlexikon for Kongeriget
Danmark med tilhørende Bilande 1814 m. suppl.
V. C. S. Espersen: Bornholmsk Ordbog
N. Falck: Handbuch des Schleswig-Holst. Privatrechts
N. Falck: Sammlungen zur näheren Kunde des Vaterlan
des ...
H. Falk og A. Torp: Norwegisch-Dänisches etymologisches
Wörterbuch
Fataburen (Nordiska Museets och Skansens Årsbok)
H. F. Feilberg: Bidrag til en Ordbog over jyske Almues
mål
Finanskollegiet
Fonden ad usus publicos
Fornvännen
Fortid og Nutid
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
Kong Frederik den Førstes danske Registranter
J. Fritzner: Ordbog over det gamle norske Sprog
Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger
Fynske Minder
Sammlung der hauptsächlichen Schl.-Holst. gemeinschaftl.
Verordnungen
Generalkirkeinspektionskollegiet
Generalkrigsdirektoriet
Generalkrigskommissariatet
Generaltoldkammeret
Geografisk Tidsskrift (dansk)
Geschichte Schleswig-Holsteins
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udg.
af C. Nyrop
Den gamle By
Johs. Brøndum-Nielsen: Gammeldansk Grammatik
Gamle kongelige Samling
Grieg: Middelalderske byfund
Hamburgisches Urkundenbuch
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Årbog
De Hansborgske Registranter, udg. af Caroline Andersen
Hanserezesse
Hansische Geschichtsblätter
Hansisches Urkundenbuch
P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark
Danske Herreders Segl
Heimatblätter aus Nordschleswig
E. Hellquist: Svensk etymologisk ordbok
J. C. W. Hirch: Danske og norske Officerer 1648-1814
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Hist Filol Medd Dan Vid
Selsk
Hist Filol Skr Dan Vid
Selsk
Hist Medd Kbh
Hist T (Da)
Hist T (No)
Hist T Skåne
Hist T (Sv)
Hist Z
Hofm Fund
Hof StKal
Holm Da-N o Hist
1660-1720
Holm Da-No Hist
1720-1814
Håndb Lok Hist
InkvKomm
Inst Da DialForskn
Inst NavForskn
Inst Sml KultForskn Skr
Jahrb Angeln
Jahrb Eckernf
Jahrb Geest
Jahrb LKunde

Jahrb Nordfr Inst
Jahrb Nordfr
Jahrb Rendsb
Jy Ark Selsk Skr
Jy Saml

Jørgensen Retshist
KabStyr
Kalkar Ordb
Kalkm Da Kirk
Kane Brevb
Kbh Dipi
Kbh StArk
Kbh Uniu Matr
Kgl Bibi
Kgl Bibi Sth
Kgl Sig
Kiel Beitr
Kiel Bl
Kirkehist Saml
Kold-Rosenv Domme
Kold-Rosenv Love

KommKoll
Kort Da Folkemål

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. HistoriskFilologiske Meddelelser
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. HistoriskFilologiske Skrifter
Historiske Meddelelser om København
Historisk Tidsskrift (dansk)
Historisk Tidsskrift (norsk)
Historiskt Tidskrift för Skåneland
Historisk Tidskrift (Svensk)
Historische Zeitschrift
Hofman: Samlinger af ... Fundationer ...
Hof- og Statskalender
Edv. Holm: Danmark-Norges indre Historie 1660-1720

Edv. Holm: Danmark-Norges Historie fra den store nor
diske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse
Håndbog for danske Lokalhistorikere
Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772
Institut for dansk Dialektforskning
Institut for Navneforskning
Instituttet for sammenlignende Kulturforskning. Skrifter
Jahrbuch des Angler Heimatvereins
Jahrbuch der Heimatgemeinschaft Eckernförde
Jahrbuch für die Schleswigsche Geest
Jahrbücher für die Landeskunde der Herzugthiimer Schles
wig, Holstein und Lauenburg
Jahrbuch des Nordfriesischen Instituts
Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde
Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Rendsburg
Jysk arkæologisk Selskabs Skrifter
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi og Jyske Samlin
ger
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie
Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772
Kalkar: Ordbog til det ældre danske Sprog
Magnus Petersen: Kalkmalerier i danske Kirker
Kancelliets Brevbøger ...
Københavns Diplomatarium
Københavns Stadsarkiv
Kjøbenhavns Universitets Matrikel, udg. af S. Birket Smith
Det kgl. Bibliotek
Kungliga Biblioteket i Stockholm
Danske kongelige Sigiller
Kieler Beyträge
Kieler Blätter
Kirkehistoriske Samlinger
Udvalg af gamle danske Domme, udg. af I. L. A. KolderupRosenvinge
Samling af gamle danske Love, udg. af I. L. A. KolderupRoscnvinge
Kommercekollegiet
Bennike & Kristensen: Kort over danske Folkemaal
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Krigskarle
Krig sk oll
Kron Sk
Kult Folkemi
KultHist Leks
KultMi
KunstindMus
Kunst mus Årsskr
Købst Segl
LAKbh
LandsmArk Lund
LandsmArk Upps
LA Od
LA Sch
LA Vib
LA Åb
Ledreb
Lensmænd 1-2
Lib Dat Lund
Liv Folkkult
Lund Portr
Mackepr Døbefonte
Macke pr Granit portaler
Matzen Retshist
Meckl UrkB
Medd Geh Ark
Medd Lund Hist Mus
Medd RtkArk
Mensing Wörterb
MidAld Rgsk
Missiver

Mitt Liib Gesch

Molbech Dial Lex
Mon Germ Hist
Mon Hist Dan
Mon Ined
Mus Bornh
Mus Hjørr
Mus Holb
Mus Ringk
Mus Sønderb
Mus Ålb
Mål Mi
Na Bygd
NatMus
NatMus Arb
NatMus Skr Ark Hist Rk
Nat Mus Skr Etnogr Rk
NatMus Skr St Beretn
NatMus Sv

Krigskancelliel
Krigskollegiet
Kronens Skøder på . . . Jordegods i Danmark
Kultur og Folkeminder
Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder
Kulturminder
Kunstindustrimuseet
Kunstmuseets årsskrift
Danske Købstæders Segl
Landsarkivet for Sjælland m. m.
Landsmålsarkivet i Lund
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala
Landsarkivet for Fyn
Landesarchiv Schleswig-Holstein
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele
Ledreborgske Samling
Kr. Erslev: Danmark-Norgcs Len og Lensmænd I-II
Liber daticus Lundensis, udg. af Weeke
Liv och Folkkullur
E. F. S. Lund: Danske malede Portrætter
M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte
M. Mackeprang: Jydske Granitportaler
H. Matzen: Forelæsninger over den danske Retshistorie
Mecklenburgisches Urkundenbuch
Meddelelser fra det kgl. Gehejmearchiv
Meddelanden från Lunds Universitets historiska Museum
Meddelelser fra Rentekammcrarchivet
Otto Mensing: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch
Danske middelalderlige Regnskaber
Missiver fra Kongerne Christian I’s og Hans’s Tid, udg. af
William Christensen
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde
Molbech: Dansk Dialekt-Lexicon
Monumenta Germaniae historica Scriptores
Monumenta historiæ Danicæ, udg. af H. F. Rørdam
Monumenta inedita, udg. af Westphalen
Bornholms Mueum
Vendsyssel Historiske Museum
Museet for Holbæk og Omegn (og tilsvarende)
Ringkøbing Museum (og tilsvarende)
Museet på Sønderborg Slot
Aalborg Historiske Museum (og tilsvarende)
Maal och Minne
Namn och Bygd
Nationalmuseet
Nationalmuseets Arbejdsmark
Nationalmuseets Skrifter, Arkæologisk-historisk række
Nationalmuseets Skrifter, Etnografisk række
Nationalmuseets Skrifter, Større Beretninger
Nationalmuseet, Sverige
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Neer Lund
Noodt Beytrdge
Nordalb Stud
Nord Fortidsm
Nord Kult
Nord Mus
Nord Mus Handl
Nord Numism Ärsskr
N St Mag
Ny Kgl Saini
Nyt T Kunstind
Ordb Da Spr
PartikKamm
PersHist T
Prins Chr’s Br
PrivArk
ProvBer
Quell Forsch
Quell Saimnl
RA (evt Oslo, Sth)
Regesta
Reg Urk

Repert
Rett Domme

Reventl Pap

Rev Hist
Ribe Old
Ribe St Ärb
Rietz DialLex
Rostg
RRäd StModer Fr 3

RRåd StMøder Kr 4

Rtk
Sach Hzth Schl
Sch-H Anz
Schiller Lübben Wörterb
Sehr Flb StGesch
Sehr Sch-H KirchGesch
Schultz
Ser Min

Necrologium Lundense
Noodt: Beyträge zur Erläuterung ...
Nordalbingische Studien
Nordiske Fortidsminder
Nordisk Kultur
Nordiska Museet
Nordiska Museets Handlingar
Nordisk numismatisk Årsskrift
Neues Staatsbürgerliches Magazin
Ny kongelige Samling
Nyt Tidsskrift for Kunstindustri
Ordbog over det danske Sprog
Partikulærkammeret
Personalhistorisk Tidsskrift
Prins Christian (V)’s Breve, udg. af E. Marquard
Privatarkiver
Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Hol
steins
Quellensammlung der Schleswig-Holsteinisch-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte
Rigsarkivet
Regesta diplomatica historiæ Danicæ
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkun
den
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis
Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1614, udg. af
V. A. Secher
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i
Tidsrummet 1770-1827, udg. af Louis Bobé
Revue Historique
Samlinger af Adkomster ... for Ribe Domkapitel ... kal
det Oldemoder
Ribe Stifts Aarbog
Rietz: Svenskt dialekt-lexikon
Rostgaards Samlinger
Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermø
dernes Historie i Frederik HI’s Tid, udg. af C. Rise Han
sen
Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermø
dernes Historie i Kristian IV’s Tid, udg. af Kr. Erslev
Rentekammeret
A. Sach: Das Herzogtum Schleswig in seiner etnographischen und nationalen Entwicklung
Schleswig-Holsteinische Anzeigen
Schiller og Lübben: Mittelniederdeutsches Wörterbuch
Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte
Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchen
geschichte
Schultz Danmarkshistorie
Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, udg. af M.
CI. Gertz
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Ser Rer Dan
Siegel Sch-H
SJy Hist
SJy MSkr
SJy Sk Jb
SJy Stedn
SJy Årb
Skattegr
Skautrup S pr Hist
Skåne Ortn
Slesv Prov Eft
S pr Kult
SSl Stedn
Stadt Arch Flb
St Arch Hbg (Lüb)
StArk Oslo, Hamar osv
Stat Hist Mus Sv
Statsr Forh
StednUdv (Inst NavForskn )
Stemann PrivRecht

St Mag
Stud S pr OldForskn
Suhms S ml
Sv Akad Ordb
Sv Dipi
Sv GI Lag
Sv KultBild
Sv Landsm
Sv Ortn
Syst S ammi
Södermall Ordb
Tab Øresund

Tang Kr Jy Almueliv
Tang Kr Da Sagn
Tang Kr Jy Folkem
Testam Da Midd
T Filol
T Ind
T Kunstind
T Landøkon
Torp Etym Ordb
Trap
Turistf Årb
Ty Kane
TøjhMus Skr
Udv Folkem (Inst Da
DialForskn)
Vgeskr Retsv

Scriptores rerum Danicarum
Schleswig-Holsteins Siegel des Mittelalters
Sønderjyllands Historie
Sønderjysk Månedsskrift
Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden
Sønderjyske Stednavne
Sønderjyske årbøger
Skattegraveren, udg. af E. Tang Kristensen
P. Skautrup: Det danske sprogs historie
Skånes Ortnamn
Slesvigske Provindsial-Efterretninger
Sprog og Kultur
Sydslesvigs Stednavne
Stadtarchiv Flensburg
Staatsarchiv Hamburg (Lübeck)
Statsarkivet i Oslo, Hamar osv
Statens historiska Museum (Sverige)
Slatsraadets Forhandlinger, udg. af Har. Jørgensen
Stednavneudvalget (Institut for Navneforskning)
Stemann: Geschichte des öffentlichen und Privat-Rechts
des Herzoglhum Schleswigs
Staatsbürgerliches Magazin
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning
Suhms Samlinger
Svenska Akademiens ordbok
Svenskt Diplomatarium
Sveriges gamla Lagar
Svenska Kulturbilder
Svenska landsmål (skiftende titler)
Sveriges ortnamn
Systematische Sammlung der für ... Schleswig und Hol
stein erlassenen ... Verordnungen
Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket
Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund
1497-1783
Evald Tang Kristensen: Det jydske Almueliv
Evald Tang Kristensen: Danske Sagn
Evald Tang Kristensen: Jydske Folkeminder
Testamenter fra Danmarks Middelalder, udg. af Kr. Erslev
Tidsskrift for Filologi og Pædagogik (skiftende titler)
Tidsskrift for Industri
Tidsskrift for Kunstindustri
Tidsskrift for Landøkonomi
Torp: Nynorsk etymologisk ordbok
Trap: Danmark
Turistforeningen for Danmarks Årbog
Tyske Kancelli
Tøjhusmuseets Skrifter
Udvalg for Folkemål (Institut for dansk Dialektforskning)

Ugeskrift for Retsvæsen
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Uldall Kirkekl
UnivBibl (evt Oslo osv)
UnivJub Bland
UrkB Bist Lüb
UrkB St Lüb
UrkSamml Sch-H-L

Vald JBog
Weilbach KunstLeks
Vejl ArkReg
Westergaard Portr
Wiberg Præstehist

Vid Selsk Ordb
Vid Vedt
Wimmer Runemindesm
Vitae Sand
VJSchr Soz WGesch
Z AgrGesch AgrSoz
Z Hamb Gesch
Z Lüb Gesch
Z SavignySt RGesch
Z Sch-H Gesch

Æld Da ArkReg
0Jy Hjernst
Årb Bornh
Årb Frdb
Årb Fy
Årb Gill
Årb Gl By
Årb Hards
Årb Hirnm Kj
Årb Holb
Årb Kbh
Årb Loll-Falst
Årb Mors
Årb Od As
Årb Oldk Hist
Årb Præstø
Årb Rand
Årb Ribe
Årb Svendb
Årb Thist
Årb Vejle
Årb Vends
Årb Vib
Årb Sorø
Årb Årh St
Årsb Skåne

F. Uldall: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker
Universitetsbiblioteket
Blandinger udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund
Urkundenbuch des Bistums Lübeck
Urkundenbuch der Stadt Lübeck
Urkundensammlung der Schleswig -Holstein -Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte
Kong Valdemars Jordebog, udg. af Sv. Aakjær
Weilbachs Kunstnerleksikon
Vejledende Arkivregistraturer
P. B. G. Westergaard: Danske Portrætter i Kobberstik, Li
tografi og Træsnit
S. V. Wiberg: Personalhist. statistiske og genealogiske bi
drag til en alm. Præstehistorie
Videnskabernes Selskabs Ordbog
Danske Vider og Vedtægter
L. Wimmer: De Danske Runemindesmærker
Vitae Sanctorum Danorum, udg. af M. Gl. Gertz
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Al
tertums-Kunde
Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte
De ældste danske Arkivregistraturer
Østjydsk Hjemstavn
Bornholmske Samlinger
Fra Frederiksborg Amt
Fynske Aarbøger
Fra det Gamle Gilleleje
Købstadmuseet „Den gamle By“. Årbog
Hardsyssel Aarbog
Fra Himmerland og Kjær Herred
Fra Holbæk Amt
Fra Københavns Amt
Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog
Historisk Aarbog for Mors
Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog
Historisk Aarbog for Randers Amt
Fra Ribe Amt
Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund
Historisk Aarbog for Thisted Amt
Vejle Amts Aarbog
Vendsysselske Aarbøger
Fra Viborg Amt
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt
Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift
Skånes Hembygdsförbunds Årsbok

Anmeldelser
»Danmarks Oldtid«. Jernalderen

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid, Bind III, Jernalderen. 2. udgave.
København 1960 (Gyldendal). 459 sider, ca. 620 tekstillustrationer og
14 plancher, hvoraf 4 i farver.
Det er ærlig talt forbløffende, at den nye udgave af »Danmarks Oldtid«
har kunnet afsluttes med udsendelsen af jernalderbindet bare 16 måneder
efter, at bronzealder-delen lå på ens bord. »Fortid og Nutid «s læsere har
været holdt orienteret om værkets enkelte dele, og der har været lejlighed
til at gøre opmærksom på principper og udstyr ved det nye værk, på for
skel fra og fordel frem for den første udgave. De mange positive ting, der
kunne anføres for to og for eet år siden, skal ikke gentages, skønt de lige
så vel gælder tredie del og dermed det samlede værk. I stedet for skal der
siges noget mere specielt om jernalder-bindet.
For hele jernalderen gælder, at der er indarbejdet nyt stof og nye
arbejdsresultater, lavet om og føjet til på en sådan måde, at helheds
indtrykket er bedre end ved den 20 år gamle udgave. Den nye er tilmed
forøget kendeligt, og en stor del af de ekstra sider er anvendt til nødven
dig supplering af afsnittene om yngre jernalder. Endda ville germansk
tid og vikingetid ikke have lidt ved endnu fyldigere omtale, for skildrin
gen forekommer stadig vel knap i forhold til mange af den ældre jern
alders afsnit.
Jernalder-bindet er ikke blot forøget med 71 sider, men ved omplace
ring af billedstof og ved udeladelse af en del kortmateriale har forf. fået
sagt betydeligt mere på den forhåndenværende plads. Mens vi er ved
kortene: Det blev ved omtalen af stenalder-bindet nævnt, at lidt for mange
udbredelseskort med tilhørende tekst (så væsentlige for alle, der vil lidt
dybere ind i stoffet) havde måttet ofres for at få alt det nye med. Det
er da glædeligt at kunne sige, at antallet af kort i det nu foreliggende
bind kun er reduceret fra 44 til 31, og at mange noter med lister over
bestemte fund-arter har kunnet bibeholdes. Tak! Yderligere må det som
noget særligt for jernalder-bindet nævnes, at alle store udbredelseskort
over de enkelte perioders vigtigere fund er lavet om og ført å jour. Også
de to registre bag i bogen har nu fået det rigtige omfang.
Ved gennemlæsning af den nye udgave får man et indtryk af, at der
er sket overmåde meget i dansk jemalderforskning gennem de sidste tyve
år, selv om man i de fleste tilfælde er i stand til at bygge videre inden for
de dengang afstukne linier og vedtagne rammer. Ganske vist bringes der
netop her i »Fortid og Nutid« regelmæssigt arkæologiske litteraturoversig
ter, således at læserne kan følge nogenlunde med, men når man nu ser
20 års forskning under eet, virker det alligevel stærkt, at der kan ske så
meget på så forholdsvis kort tid. Blot nogle af de vigtigere ting skal næv-
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nes. Fra ældste jernalder kan meldes om en enestående, vistnok keltisk
bronzekedel fra Braa, de ca. 350 smykkeringe i Smederup mose, Tibirkevejen, mærkelige stensatte kældre fra Vendsyssel, kvindedragten fra
Huldremose (først rigtigt vurderet og dateret i Margrethe Halds dispu
tats), sære træfigurer (gudebilleder (?)) fra Nordjylland og oldtidsagre
på Bornholm. For romertiden kan anføres nye grave med prægtige gaver
af guld, sølv, bronzer og glaskar fra bl. a. Dollerup i Sydjylland, Himlingøje på Sjælland og fra Bornholm. Hele to virkeligt store våbenned
læggelser i østjyske moser er nu med (Illerup og Ejsbøl) sammen med
en lang række enkeltfund, hvoriblandt den vigtige runeindskrift på træ
æsken fra Stenmagle og de efterhånden vidt bekendte moselig (Tollund,
Grauballe, Borremose etc.) vel er de væsentligste. Fra germansk jern
alder må bemærkes en for første gang publiceret hustomt fra Trælborg
i Verst sogn ved Kolding, hvor man allerede et par århundreder før
vikingetid møder denne periodes særlige hustype. Fra germansk tid er
også vigtige bopladser på Bornholm og en række grave (pragtsværdet fra
Kyndby kunne måske have fortjent en lidt bedre afbildning). Sidst, men
ikke mindst har man de mange storfund fra vikingetid: Lindholm høje,
nye ringborge ved Aggersborg og Fyrkat for ikke at glemme de sænkede
vikingeskibe i Roskilde fjord. Jelling-monumenterne fremtræder efter
langvarige undersøgelser i nyt lys, og det samme kan siges om det mere
beskedne runemindesmærke ved Bække, der forøvrigt viste sig at være
en skibssætning. Nye er nogle mærkelige vejanlæg ved Sjellebro i Øst
jylland og billedstenen fra Hørdum i Thy, hvor Tor og Midgårdsormen
gennem århundreder udkæmpede deres dyst uden tilsyneladende at have
forstyrret freden i den kirke, hvor stenen al den tid har været anvendt
som trappe.
Når det er sagt, at forf. mestrer at give en dybtgående og alligevel let
fattelig oversigt inden for et hvilket som helst område af dansk forhistorie
med nabovidenskaber, kan det vel derefter nævnes, at jernalderen fra
gammel tid er forfatterens særlige arbejdsfelt. Man mærker på den per
sonlige stillingtagen til problemer og diskussioner, at det stadig er den
periode, hvor han mest føler sig hjemme. Det er ikke mindst en fordel
i de tilfælde, hvor ofte skarpt optrukne diskussioner inden for detail
problemer kan volde visse vanskeligheder, når de skal fremstilles i en
håndbog som »Danmarks Oldtid«. Gennem det udmærkede noteapparat
kan så særligt interesserede læsere selv vove sig fra den klare og enkle
fremstilling ind på faglitteraturens ofte mærkværdigt snørklede veje og
ind i dens underlige halvmørke.
Kun eet sted i jernalderen er de tidligere periodegrænser blevet ændret,
nemlig i den keltiske (eller førromerske) tid. I første udgave blev den
dengang almindelige tvedeling af perioden fulgt; igangværende (men ikke
helt afsluttede) studier har imidlertid været så overbevisende for forf.,
at der nu tales om tre forskellige afsnit. Da det viser sig, at det første af
dem endnu er fri for indflydelser fra keltisk kultur, betyder den ændrede
deling også nyt syn på mange af tidens store, kulturhistoriske problemer.
1. periode af keltisk tid beregnes at have varet ca. 100 år, men det er
sikkert for lidt, da fundene fra flere egne er så mange, og da der tilmed
kan skelnes mellem ældre og yngre inden for dem. Det var måske rime
ligere at skyde skellet mellem bronze- og jernalder tilbage til ca. 500 f. Kr.
i stedet for ca. 400 og på den måde lade den første »keltiske« periode om-
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fatte tiden fra ca. 500 til ca. 300 f. Kr. Men mulighederne for absolutte
dateringer i dette tidsrum er nu engang meget begrænsede.
Medens vi er ved denne del af jernalderen, vil det være rigtigt at gøre
opmærksom på en række helt nye oplysninger om et af vore store fund
fra Borremose i Himmerland. Udgravningerne er afsluttet siden 1940,
og der bringes nu for første gang en virkelig grundplan af anlægget og
dets to faser, den ældre tilflugtsborg og den yngre landsby. Samtidig vil
de særligt sagkyndige bemærke, at borgens tid er illustreret med et andet
udvalg af lerkar end i første udgave (hvad der ikke kan undgå at få be
tydning for igangværende diskussioner om hele periodens keramik). Den arkæologiske tolkning af anlæggets historie får en kraftig og uventet
støtte gennem de resultater, som den botaniske og pollenanalytiske under
søgelse på pladsen er nået til. Tre stadier af stedets vegetationshistorie
kan nemlig udskilles klart gennem det arbejde, som vor palæo-botaniske
førstekraft, dr. Johannes Iversen, og medarbejdere har udført her. Først
er en del af tørvelaget omkring holmen afgravet og mosen forvandlet
til en sø: det er fæstningstiden, under hvilken de nærmeste omgivelser
var dækket af græs og urter med en usædvanlig mængde af spergel (en
almindelig kulturplante i ældre jernalder). Så kommer en periode, hvor
vegetationen har været domineret af nælder, hvilket betyder, at holmen
har været forladt eller i hvert fald ikke anvendt til græsning for kvæg.
Endelig følger en periode med kornmarker i umiddelbar nærhed; det er
landsbytiden. - Billederne af hele anlægget med dets mange og store huse
omkring en stenlagt gade viser en stor og rig landsby, vel den eneste
herhjemme, der er blevet udgravet i sin helhed. Den endelige behandling
af dette vigtige fund må imødeses med største interesse.
En enkelthed fra bogens sidste afsnit må lige berøres. Vikingetiden
anses nu for at spænde over perioden ca. 800 til ca. 1100, hvor den første
udgave havde den mere sædvanlige angivelse 800-1000. Såvidt ses gives
der ikke nogen begrundelse for denne ret afgørende ændring, og i hvert
fald er hele fremstillingen lagt således an, at kun visse kulturelementer
omtales fra den tidlige del af 1000-tallet, medens en række af århundre
dets mere iøjnefaldende træk - kongemagt, kirke og købstæder - ikke
nævnes. På dette ene punkt lades læseren noget i stikken.
Sammenlignet med de to foregående bind af ny-udgaven står det senest
foreliggende stærkt og er vel det bedste af dem alle. Det betyder, at yder
ligere anbefaling strengt taget er overflødig: for Johannes Brøndsteds
»Danmarks Oldtid« er allerede et begreb, der er kendt og skattet langt
ud over arkæologers og arkæologisk interesserede læseres kreds.
C. J. Becker.

Britiske arkiver og skandinavisk forskning
A Guide to the Materials [or Swedish Historical Re
search in Great Britain (Meddelanden från Kiingl. Krigs
arkivet. V). Stockholm 1958. 264 s.

Ideen at lade en eller flere forskere gennemgå et bestemt lands arkiver
for at få en samlet oversigt over kildemateriale til deres egen nations
historie er ikke ny. Allerede i 1880’erne foretoges f. eks. en sådan under-
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søgelse i danske arkiver og svenske biblioteker af englænderen W. D.
Macray, publiceret som Appendix II til Report of the Deputy Keeper of
Public Records 1883 (udkommet 1885). Fra dansk side virkede tidligere
en af Videnskabernes Selskab nedsat kommission for registrering af hånd
skrevne litterære kilder til dansk historie, som findes i udenlandske biblio
teker og arkiver (registrant over breve udgivet 1934 af Lauritz Nielsen),
men det drejede sig her ganske overvejende om litterært materiale, således
som det også var planens forudsætning.
Nu har svenske forskere gennemtrawlet England og Skotland og frem
lægger deres fangst. Undersøgelserne er udført i årene 1950-56; ni per
soner har direkte deltaget heri, og to af dem, dr. B. Broomé og fil. lic.
Elsa Nordstrøm, til slut redigeret værket. Arbejdet har især taget sigte
på tiden fra 1500-tallet og fremefter, d. v. s. til op mod slutningen af 1800tallet, men der er dog også hist og her omtalt middelalderstof. Det betones
i indledningen - hvad næppe heller falder en nogenlunde kyndig læser
ind - at beretningen på ingen måde giver et fuldstændigt billede af det,
de britiske samlinger kan give svenske historikere. Der er simpelthen alt
for meget stof til, at det kan opregnes, endsige gengives i en eller flere
beretninger; tilmed øges stoffes jo da også for hver dag, der går, selv om
det fra indeværende århundrede normalt ikke er tilgængeligt.
Meningen med værket har været at lede den søgende frem til de for
skellige samlinger og serier i disse, så han eller hun kan gå dybere eller
videre frem end forgængerne, hvis der har været sådanne.
De svenske undersøgelser bygger ikke alene på et studium af arkiva
lierne, men også på de trykte registraturer og kildeudgaver, der forelig
ger, ikke mindst for visse grupper af privatarkiver på det omfattende
publiceringsarbejde, der siden 1869 er udført af the Royal Commission
on Historical Manuscripts, der er nået frem til arkiver, de svenske for
skere ikke har besøgt (Belvoir Gastle, Cirencester Park, Clifton Hall). Til
gengæld har svenskerne fået adgang til slotte, hvis samlinger kommis
sionen endnu ikke har behandlet, således til det af Lady Mountbatten
ejede Broadlands med størstedelen af Palmerston’s meget omfangsrige
arkiver, hvis registrering af en eller anden grund er trukket særlig
længe ud.
Den svenske beretning går iøvrigt regelret til værks, først Public Re
cord Office (Rigsarkivet) i London, så andre offentlige myndigheders
arkiver (parlamentet, Board of Customs and Excise, Commonwealth
Relation Office (bl. a. med East India Company’s arkiv, der ikke er gen
nemgået), General Register Office og de forskellige grevskabsarkiver,
hvor statsmænds arkiver kan være indgået sammen med herregårds
arkiver. Derefter følger afsnittet - bogens største - om British Museum
og dets næsten endeløse manuskriptsamlinger - der er over 36.000 numre
i Additamenta. Da engelske statsmænd (ministre og diplomater f. eks.)
i langt højere grad end tilsvarende danske har kunnet beholde officielle
eller officiøse papirer, har private samlere haft et meget omfattende
materiale at arbejde med, og da Public Record Office først sent - af visse
retslige grunde - har kunnet modtage sådant stof, der en tid havde været
i privat eje, er umådelige mængder heraf havnet i British Museum, mens
andet ligger på herregårdene rundt om i landet, hvorfra det under de
ugunstigere tider for godsejerne nu og da kommer i drift, også helt ud
på auktionernes vildsomme hav. Det er ofte store samlede grupper, der
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er kommet til British Museum. I 1884 modtog det således 57 bd. papirer,
efterladt af den officielle dechifreringstjenestes mænd fra 1600-1800-tallet; de forstod også at tyde fremmede magters chifre og at få tag i deres
korrespondance. Der er i dette materiale et betydeligt stof til svensk
diplomatisk historie og vel også til dansk, et par danske breve omtales
direkte, nemlig et fra A. P. Bernstorff til gesandten i Madrid C. V.
Dreyer 1794 og et fra gesandten i London Fr. Anton Wedel-Jarlsberg til
Chr. G. Bernstorff 1801. Blandt British Museums allerstørste grupper er
papirer, stammende fra Thomas Pelham-Holles, 1. Duke of Newcastleupon-Tyne (død 1768). Hans korrespondance fylder 300 bd., heri ganske
vist også mange kopier af opsnappede breve; det siger sig selv, at den
slags ikke lader sig gennemgå i hast (B. Sallnås har iøvrigt skrevet sær
skilt herom i (Svensk) Historisk Tidskrift 1951).
Rester af det svenske gesandtskabsarkiv i Paris findes i nogle autografsamlinger; andre arkivalier af svensk proveniens ligeledes spredt rundt
omkring. British Museum må således have lagt stærkt beslag på de sven
ske forskere og har givet godt udbytte, men var dog kun en station på
vejen. Bodleian Library i Oxford (værdifuldt) samt Universitetsbibliote
ket og det særlige Pepysian Library ved Magdalen College i Cambridge
gennemgås samt endnu enkelte andre institutioner i England, der dog
kun giver lidt. Så kommer turen til 12 herresæders arkiver, heri det alle
rede omtalte Broadlands. Vigtige er iøvrigt især samlingerne i Blenheim
Palace (med Marlborough-papirerne), Hatfield House (med Salisbury
(Cecil)-papirerne) og på Longleat (med flere store samlinger).
Rundrejsen afsluttes i Skotland, med undersøgelser i Scottish Record
Office og National Library of Scolland i Edinburgh (begge med vigtige
samlinger af privatarkiver), i Universitetsbiblioteket sammesteds og i
byarkivet i Aberdeen samt i nogle herregårdsarkiver.
For svenske forskere - ikke mindst for begyndere - må bogen være
overordentlig nyttig. Af stor betydning er det givet også, at man har be
nyttet lejligheden til at mikrofilme særlig vigtige rækker, herimellem
Ståle Papers i Public Record Office (endog rækken Denmark 1577-1659),
eller til at få kopier af allerede eksisterende film. Spørger man om bogens
betydning for en dansk historiker, forekommer det anmelderen - som
ikke har studeret i engelske arkiver - at den også her må være nyttig,
især vel for den, der første gang gæster engelske og skotske arkiver, bl. a.
ved sine almindelige bemærkninger om adgangsbetingelser, om trykte
eller maskinskrevne kataloger o. 1.; men også inden for det specielle stof,
hvor bogens hovedvægt ligger på det udenrigspolitiske og krigshistoriske,
vil der kunne hentes adskillig lærdom.
Man kunne ønske, at de svenske undersøgelser gav anledning til, at
man fra dansk side optog tilsvarende systematiske undersøgelser i udlan
det med påfølgende mikrofilmning af væsentlig stof.
C. Rise Hansen.
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Trankebarbreve

Alte Briefe aus Indien. Unveröffentlichte Briefe von Bartholomäus
Ziegenbalg 1706-19. Herausgegeben von D. Arno Lehmann. Evangelische
Verlagsanstalt. Berlin 1957. 552 s.

I 1955-56 fejredes omend under ret beskedne former herhjemme 250-års
jubilæet for udsendelsen til Indien af missionærerne Ziegenbalg og Plütschau, hvormed protestantisk mission her tog sin begyndelse. Noget fest
skrift fremkom ikke fra dansk side, men december-heftet (nr. 4) af Nor
disk Missions Tidsskrifts 1955-årgang bragte nyttige oversigtsartikler,
således af universitetslektor L. Stampe om trankebarmissionens hjemlige
baggrund og over litteraturen vedrørende trankebarmissionen i det hele
taget, mens sognepræst N. Bundgaard skrev om denne missions begyn
delse og blomstring samt om dens opløsning og missionær C. Bindslev
om dens arvtagere. Nogen dansk afløser af Johs. Ferd. Fengers gamle,
men endnu værdifulde bog fra 1843 om »Den Trankebarske Missions Hi
storie« blev det ikke til. Derimod udgav den tidligere tyske missionær
i Indien, nu professor ved universitetet Halle-Wittenberg, dr. Arno Leh
mann et større arbejde (354 s.) »Es begann in Tranquebar. Die Geschichte
der ersten evangelischen Kirche in Indien« (Berl. 1955, 2. opl. 1956),
hvoraf en engelsk udgave (uden videnskabeligt apparat) udsendtes 1956
under titlen »It began at Tranquebar. A History of the first Protestant
Mission in India« (185 s.). Det er forfatteren til disse arbejder, der har
udgivet den brevsamling, der her omtales.
Missionen var fra sin begyndelse et dansk-tysk foretagende, forøvrigt
med støtte - også økonomisk - fra engelsk side. Initiativet udgik fra
Frederik IV, og fra 1711 skulle det danske postvæsen årligt betale 2.000
rdlr. til missionen; men de missionærer, der udsendtes, var næsten alle
tyske; det er således kun naturligt, at det er på tysk foranledning, udga
ven er fremkommet, så meget mere som også brevene er skrevet på tysk,
hvortil yderligere kommer, at det arkivmateriale, hvorpå udgaven byg
ger, ganske overvejende findes i Missionsarkiv der Franckeschen Stiftun
gen i Halle/Saale, et arkiv, der synes vel bevaret, i modsætning til det
danske missionskollegiums arkiv, hvis ældre dele gik til grunde ved Vajsenhusets brand 1795. I det danske kgl. bibliotek er derimod fundet breve
fra Ziegenbalg (for de to’s vedkommende tillige fra hans fælle Griindler)
til J. G. Holstein sammen med endnu et brev til en cand. theol. J. G.
Saltzmann, Z.s senere svoger. Nu bødes der ganske vist i ikke ringe grad
på de ved branden forvoldte tab ved den praksis, man anvendte med
at sende kopier af brevene med forskellige skibe til Halle og København
og London. Breve til Fr. IV, der er tabte i orig., kan således nu findes i
kopi i Halle; det samme gælder breve til andre medlemmer af kongehuset
og til private. Men det er desværre undgået udgiverens opmærksomhed,
at Kollegiet for den evangelisk-lutherske mission i Leipzig i 1897 (jvf.
Kr. Erslev: Rigsarkivet, 1923, 83) afleverede en del arkivalier efterladt
af missionærerne i Trankebar til Rigsarkivet i København, herimellem
netop nogle bøger fra Ziegenbalgs tid med koncepter til breve fra mis
sionærerne, og det er herigennem muligt at finde frem til adskillige breve,
der ikke forekommer i den i udgaven s. 537 ff. aftrykte »Vollständiges
Verzeichnis der Ziegenbalg-Briefe«, og som også savnes i udgaven. Det
er næppe sandsynligt, at der herigennem vil kunne findes frem til væ-
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sentligt nyt stof, da brevskrivningen foregik så hyppigt, og de samme
fakta berettes til forskellige personer; men det er i hvert fald muligt hist
og her at forbedre udgavens tekster, hvor det benyttede har været dår
ligt overleveret.
Brevene er iøvrigt ikke i udgaven gengivet bogstavret, men bogstaverin
gen tillempet efter nutidens skriftsprog, formentlig af popularitetshensyn;
det havde været ønskeligt, om dette ikke var sket. Noterne er yderst spar
somme og burde være givet i langt større udstrækning, ligesom bogens
registre, der er forfattet af en assistent, er meget primitive; fornavne eller
forbogstaver (eller hist og her efternavne) mangler i mange tilfælde, stil
lingsbetegnelser næsten helt. For en dansk - og for en tysker vel for den
sags skyld endnu mindre - er det ikke meget oplysende i registret at læse
»Jens 267, 319«; det fremgår af teksten, at det drejer sig om en dansk
præst død i september 1712 i Trankebar, nemlig præsten Jens Bindebalg,
andenpræst ved Zionskirken. Den i registret opførte »Jacob 267« er en
anden dansk præst Jacob Clementin, død i Trankebar 1730. Nogle opslag
i Kay Larsens »Dansk-ostindiske personalia og data« på det kgl. biblio
tek ville have hjulpet; men i det hele havde et videre samarbejde mel
lem danske og tyske interesserede her været på sin plads; det må dog
regnes udgiveren til gode, at efterkrigstiden ikke har været gunstig her
for. I adskillige tilfælde er navne overhovedet ikke medtaget; det gælder
navnene på mange indfødte, men også på andre personer og på loka
liteter. Fridericia, der nævnes s. 318, søges således forgæves. Der kunne
fortsættes, og det er endda noget ærgerligt, at den slags udenværker ikke
er i orden, for bogen er en betydningsfuld tilvækst, der fremlægger værdi
fulde aktstykker til dansk-tysk missionshistorie og til dansk kolonihisto
rie. Der er naturligvis meget om Ziegenbalgs stridigheder med komman
danten i Trankebar Hassius og om livet derude med de sparsomme og
ofte svigtende forbindelser med hjemlandene. Først og fremmest giver
brevene dog et billede af Z.s egen virksomhed og personlighed, af hans
arbejde for at tilegne sig de indfødtes sprog og kendskab til deres reli
giøse forestillinger. Samtidig med at han var i stadig pengeforlegenhed
og trods talrige skuffelser, underviste og prædikede han, skrev breve, lod
trykke bøger og foretog rejser i Trankebars omegn, endelig 1714-16 sin
europarejse for at bedre missionens kår. Intet under, at Z. efter dette
hårde slid døde 36 år gi. i feb. 1718. Udgaven slutter af med et brev fra
hans kollega Grundler, der indberetter, at det har behaget »dem allein
weisen Gott, nach seinem uns unerforschlichen Rath . . . seinem muntern
Knecht den Herrn Probst Ziegenbalg d. 23. Feb. a. c. durch einen Seeligen Tod aus der Missions Arbeit auszuspannen und in sein Himmlisches
Jerusalem zur Ruhe . . . einzufiihren«.
C. Rise Hansen.
Den sjællandske Bondestands Sparekasse
Fridlev Skrubb eltrang: Den sjællandske Bondestands Spare
kasse 1856-195 8. Udsendt af Sparekassens tilsynsråd. 1959, 400
s., ill.

For tredie gang i sin historie har Den sjællandske Bondestands Sparekasse
udsendt et jubilæumsskrift. Ved 25-års jubilæet 1881 kom »Den sjæl-
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landske Bondestands Sparekasses første 25 Aar, 1856-81« af formanden
C. G. Alberti. 75-årsdagen 1931 fejredes med »Den sjællandske Bonde
stands Sparekasses gennem 75 Aar« af landbrugslærer Otto Christensen
og redaktør J. V. Christensen. Og nu i anledning af hundredåret 1956
har vi så - lidt post festum - fået dr. Skrubbeltrangs bog.
Forsinkelsen skyldes ikke forfatteren, der først har fået opgaven over
draget i 1957, efter at en tidligere udpeget forfatter havde måtte opgive
på grund af sygdom. Der tilkommer ham tværtimod en betydelig aner
kendelse for på den korte tid, der har været ham tilmålt, at have løst
den uden at slække på sin velkendte grundighed og soberhed, der pla
cerer bogen på et meget højt niveau som jubilæumsskrift betragtet.
Det er vel tænkeligt, at bogen på et par punkter var blevet noget ander
ledes disponeret, dersom forfatteren havde haft længere tid til sin rådig
hed. Man havde gerne set også den historiske baggrund, Sparekassens
stiftelse og dens historie i den første menneskealder skildret af dr. Skrubbeltrang. I stedet har man valgt at genoptrykke det af stifterens søn ud
arbejdede afsnit i 1931-bogen. Uden at forklejne Otto Christensen tør
man nok mene, at det havde være mere frugtbart denne gang at lade
hans periode underkaste en fornyet, kyndig prøvelse. Et lille tilløb hertil
findes i indledningen og noterne, hvor dr. Skrubbeltrang kan bringe en
del supplerende og korrigerende oplysninger. Interessant er bl. a. påvis
ningen af, at gamle Albertis løn som Sparekassens formand såmænd ikke
var så beskeden endda. Den har dog altså i 1880erne andraget, hvad der
ville svare til en 80.000 eller mere i nutidsmønt. Uden på nogen måde at
ville beklikke »Albertiens« legendariske hæderlighed kan anmelderen i
øvrigt ikke trods alle lovordene helt frigøre sig for en fornemmelse af
ubehag ved ham. Hans despotiske optræden i 1884 med trusler om at
sprænge Sparekassen virker ikke tiltalende. Med bøndernes eget styre af
deres egen sparekasse har det vist i realiteten lige til reorganiseringen
efter sønnens storbedragerier været så som så. At disse overhovedet har
kunnet finde sted, er vel i øvrigt ikke uden forbindelse med den magt
og vælde, hvormed de to kraftfulde personligheder - både fader og søn havde »sat« sig på Sparekassen og bønderne. Thi hvorledes man end
vender og drejer problemet, er og bliver det dog en ganske fantastisk og
næsten utrolig historie, at det har været muligt at frasvindle Sparekassen
over 15 miil. kr. ud af en samlet indskudssum på omkring 38 mili.
Det ville naturligvis være et urimeligt krav, at et jubilæumsskrift for
Bondestandens Sparekasse (som navnet efterhånden synes at skulle for
kortes til) også skulle skildre de øvrige sparekassers historie. Men det
forekommer dog anmelderen, at fremstillingen ville have vundet yder
ligere, og billedet af jubilaren selv have stået endnu mere prægnant, om
det i lidt højere grad havde været muligt at indramme det med oplysnin
ger om de andre og korte oversigter over periodens almindelige spare
kassehistorie. Mon ikke også dette forhold kan skrives på den korte tids
konto?
Bortset herfra savner fremstillingen af Sparekassens historie i snævrere
forstand ikke den fornødne baggrund af den almindelige økonomiske
udvikling med særlig henblik på landbrugets forhold. Kyndigt og klart
gør forfatteren rede for de vilkår og forudsætninger, hvorunder Den
sjællandske Bondestands Sparekasse til gavn for samfundet har øvet sit
virke i medgang og modgang. Imponerende er det at se, hvorledes han
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som ikke-fagmand er i stand til at tumle med rent sparekasse- og bank
tekniske problemer.
Man kan vel mene, at bogens persongalleri er temmelig stort og nu og
da grænsende til det lyriske, men dette hører naturligvis med til spillets
regler i et jubilæumsskrift. I sig selv er de personhistoriske oplysninger
jo altid af værdi, og et navneregister gør det let at udnytte dem.
Bogen rummer et stort og udmærket billedstof og er illustreret af teg
neren Viggo Bang. Men indbindingen er elendig - sart og af dårlig kva
litet. Den lyser desværre langt væk af - jubilæumsskrift.
Jens Holmgaard.

Stockholmsk forvaltningshistorie
Carl-Fredrik Corin: Självstyre och kunglig makt politik inom
Stockholms stadsförvaltning 1668-169 7. Monografier
utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 21, Stockholm 1958, 671 s.

Den omfattende og alsidige skriftserie, der udgives af Stockholm by, er
et smukt vidnesbyrd om bystyrets historiske interesse og et eksempel til
efterfølgelse. Mange af bindene har betydning udover det lokale, især
gælder dette de socialhistoriske og de kunsthistoriske undersøgelser (jfr.
Fortid og Nutid XIX, s. 504 f.), men heller ikke de forvaltningshistoriske
arbejder bør lades upåagtede.
Den af C.-F. Corin udarbejdede fremstilling behandler således et også
i dansk historie meget betydningsfuldt emne, nemlig forholdet mellem
central- og lokalstyre i enevældens gennembrudstid. Forfatteren går over
måde grundigt til værks. Bogen er på ikke mindre end 671 tættrykte sider,
hvilket omtrent svarer til det samlede omfang af M. Mackeprangs og P.
Munchs kendte bøger om samtlige danske købstæders styrelse i historisk
tid. Som forklaring på dette omfang tjener, at forarbejder »nära nog
saknas«, men læseren spørger, om ikke det havde været hensigtsmæssigt
at aflaste fremstillingen ved særstudier eller excurser, thi enkelthederne
synes ganske at have taget magten fra forfatteren. Dette er så meget mere
beklageligt, som forfatteren ikke gør noget forsøg på at samle resulta
terne af sit store og møjsommelige arbejde i en konklusion, ligesom han
ganske undlader at sætte udviklingen i Stockholm i relation til udenbys
- for ikke at tale om udenrigske tilstande. Herved er bogen nærmest ble
vet til en materialesamling, men rummer som sådan en rigdom af op
lysninger. Den, der studerer det pågældende tidsrum, kan søge til den
med udbytte. Ganske som andetsteds var enevælden forberedt gennem en
længere udvikling. 1634 var overstatholderembedet oprettet, og to år
senere var styret blevet kollegialt ordnet. Efterhånden gjorde også bor
gerskabets særlige organ, de 48 »ældste« (jfr. Københavns 32 mænd),
sig gældende, til tider gennem direkte kontakt med kongemagten. Efter
skånske krig forstærkedes statsindgrebene. Den nye overstatholder Chri
stoffer Gyllenstiema, som »över allting älskat Gud, konungen och rättvi
san«, hørte til kredsen om den unge konge og betragtede byens forvalt
ningsapparat som et instrument for den kongelige magtudøvelse. Den
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omhyggelige redegørelse viser, hvorledes den følgende udfoldelse af ene
voldsstyret på en række punkter var i nøje overensstemmelse med ud
viklingen andetsteds i Europa. Bestræbelserne på at skabe en effektiv
finansforvaltning resulterede i, at magistraten efterhånden ikke længere
var herre i eget hus, bl. a. fordi forsøgene på at drive en merkantilistisk
manufakturpolitik for stadens regning kom til at koste dyrt. Netop manu
fakturdriften har interesse som tidstypisk fænomen, forløbet minder på
faldende om det danske, og det er karakteristisk, at man fra svensk side
holdt sig underrettet om den danske lovgivning på dette - og vel også
andre områder. Enevældens trang til at beherske finansstyret og erhvervs
politikken genfindes således også i Stockholm. Hertil må vistnok føjes
endnu et almindeligt træk, nemlig en vis militarisering. Før den skånske
krig udgjorde garnisonen 3-400 mand, men senere over 2.000. Indkvar
teringen af denne styrke har ikke alene været en belastning for borgerne,
den har også mindet dem om, hvem der var herre i byen.
Ikke mindst fordi den svenske enevælde aldrig nåede en udfoldelse
som f. ex. den danske, er det af meget stor interesse at se, hvor stor over
ensstemmelse der var mellem regeringernes mål og midler.
For den alment interesserede hører disse sider af undersøgelsen vel til
de værdifuldeste. Men også andre afsnit lader sig studere med udbytte,
således skildringen af den dynamiske arkitekt, byplanlægger og merkantilist Jean de la Vallée, der som en rigtig reformator var til tjeneste, hvad
enten det gjaldt en byplan (efter Norrmalms brand 1686) eller en ny
renovationsordning (der gennemførtes 200 år senere). Læseværdigt er
også kapitlet om forholdene i byen under skånske krig og den udmær
kede introduktion, der vidner om, at forfatteren godt kan skrive instruk
tivt. Resten af bogen er desværre et vidnesbyrd om, at han ikke gør brug
af denne evne.
Johan Jørgensen.

Europas Havekunst
C. Th. Sørensen: Europas H a v e k u n s t. Fra Alhambra til Liselund. Kø
benhavn 1959. G. E. C. Gads Forlag, 306 s., ill.
Det er lidt af en begivenhed, at et værk om Europas havekunst for første
gang i historien er udkommet på dansk og tilmed skrevet af en dansker.
Dets forfatter, professor ved Kunstakademiet G. Th. Sørensen, er selv ud
øvende havekunstner og har på dette område hentet sig store fortjenester.
Igennem mange år har han dyrket sin interesse, havekunstens historie,
og resultatet heraf er nedlagt i dette værk.
Med udgangspunkt i et citat fra Jacob Burckardts »Der Cicerone« be
toner forfatteren, at »jeg i denne bog kun i meget ringe grad vil give mig
af med analyser, knap nok vurderinger. Den, der arbejder med kunst
nerisk bestemte ting - eller forsøger at udøve kunst - må se anderledes
på det end den, der skriver om kunst«. Bogen skulle således, bortset fra
indledningskapitlet, hvor forfatteren fremsætter sine teorier, være, af refe
rerende karakter lidt i retning af Burckhardts fortræffelige fører i Italiens
kunst. Dette synspunkt er akceptabelt. Et oversigtsværk må naturligvis i
høj grad bygge på tidligere forskeres arbejder, og forfatteren må derfor
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have sat sig ind i den nyeste litteratur om emnet og have benyttet gængse
håndbøger af pålidelige forskere. Dette er ikke altid tilfældet i det her
behandlede værk.
Tager vi som et enkelt eksempel afsnittet om Versailles må følgende
punkter korrigeres: navnet på arkitekten for Louis XIII’s Versailles kendes
ikke. Forfatteren anfører Salomon de Brosse (p. 118). Målestokken på
planerne p. 119 og 121 er fejlagtigt angivet; skulle een cm som skrevet
svare til 500 m, ville afstanden fra slottets vestside til grille royale i par
kens vestende være mere end 6 km. Afstanden er 3,2 km som rigtig anført
i teksten. P. 120 omtales Patels maleri af slottet fra ca. 1668 efter Levaus
ombygning. Det som af forfatteren benævnes »små lysgårde« i blokkene
er voldgravene om slottet (se plan af Silvestre 1667 i Hautecoeur: L’architecture classique en France, Bd. 2, p. 266 og vue af slottet af samme kob
berstikker fra 1664 gengivet i G. Briére: Le chateau de Versailles, Tome 1,
p. II). »De meget bredere sidefløje« er mod syd taget af orangeriet og
balustraderne, der kantede gravene mod haven. På samme side længere
nede læses: »men staldene er endnu ikke byggede«. Af Silvestres plan
fremgår, at den sydligste af de to I-formede fløje var stalde. Det forfat
teren mener, men ikke tydeligt angiver er, at de i 1679-86 af J.-H. Man
sart opførte stalde endnu ikke eksisterede. At rytterstatuen syd for »Piece
des Suisses« skulle være anbragt som point de vue for dette er forkert.
Statuen, der forestiller Louis XIV og ikke som anført Louis XVI blev
forvist til denne plads, en afkrog af haven, fordi den mishagede kongen.
En pudsig trykfejl, at spejlsalen i Versailles på grund af en vildfarende
akcent er kommet til at hedde »galerie des glacées«.
Kapitlerne om den engelske have er ikke alene de mest omfattende,
men tyder også på, at der her er et område, forfatteren har interesseret
sig særligt for. Man kan ikke tiltræde den opfattelse, at »parken« ved
villa Lånte er en 200 år for tidlig romantisk have, idet den blot er det
italienerne betegner som et »selvaggio«, hvilket i dette tilfælde er en rest
af den oprindelige skov på stedet. Andre iøjnespringende unøjagtigheder
skal også påpeges her. Chatsworth (p. 190) er ikke bygget af Talman
alene, Thomas Archer plus en ukendt arkitekt, måske hertugen selv er
ansvarlige for to af fløjene, Archer tillige for det berømte kaskadehus,
der er et af de vigtigste monumenter i haven. Disse forhold er allerede
i 1950 påvist af Marcus Whiffen og nyere håndbøger som Summersons
»Architecture in Britain« og Thompsons »The History of Chatsworth«
nævner det. Det er kedeligt, at omtalen af en af Englands navnkundigste
haver: Sir Richard Temples Stowe er fyldt med uvæsentligheder. Det, der
især bidrog til parkens berømmelse, og som er en vigtig del af anlæggets
helhed og derfor for forståelsen af dette, de mange templer og den palladianske bro, er kun nævnt rent en passant (p. 228). Lord Burlingtons
Casino i Chiswick kan dateres helt ned til mellem 1724 og 26, det er for
ældede værker, der bringer den sene datering. Lord Burlingtons »bagnio«
sammesteds er på gengivelsen i Vitruvius Brittanicus Bd. 3, 1725, pi. 26
dateret 1717, hvorfor så spørgsmålstegnet? Når der på samme side siges
at William Kent foruden på Chiswick »rimeligvis« kun har arbejdet på
Rousham, må man også gøre indsigelse (p. 226). Der findes publicerede
tegninger af Kent til dele af haven på Holkham. Det berømte clumpmotiv, som blev populariseret af »Capability« Brown er skabt af Kent på
dette sted (se Clark: The English Landscape Garden pi. 4). Det er også
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ukorrekt, når det nævnes, at Kent har lavet »dekorative« bygninger på
Blenheim. Det eneste, han har udført på nævnte sted er tegningen til
Marlborough-monumentet som Rysbrack udførte (se Green: Blenheim
Palace, p. 274 note 160).
Med hensyn til Rousham nævnes p. 228 en ikke gengivet plan til haven
formentlig af Bridgeman. Dette dokument, som ikke er publiceret, viser,
at anlægget af haven i hovedlinierne ikke er Kents værk. Øjensynligt har
hans virksomhed her svaret ganske nøje til den på Stowe og Ghiswick.
Der er endnu mange problemer, der må løses, før Kents indsats i dannel
sen af den landskabelige have kan bedømmes.
Endelig skal påpeges en række pudsige udtryk: p. 160 om Schonborn,
»Slægten bor endnu på godset, men haven er romantiseret«, p. 77 (Villa
Lånte) »Pegasus med rigtige englevinger«. P. 61 (Ghenonceau) »Vest for
donjonen ligger en lille parterrehave, som Catharines navn er heftet til«.
P. 249 om Ermenonville: »Her og der i parken er der digte og andre
inskriptioner, ikke alene på fransk, men også på engelsk, italiensk og
latin. En del af dem forekommer Blackie ilde anbragt.« Om Fredensborg
Slotshave hedder det p. 182, at N.-H. Jardin »nogle få år efter« omdan
nede den af Krieger 1718-19 anlagte midterallé til et »tapis ver te«. Dette
skete 1759 ff.!
Bogen er rig på stof og vil, kritikken til trods, blive til god nytte. Vægtigst er kapitlet om »de første bøger«, hvor de betydeligste omhyggeligt
gennemgås og lange citater gengives. De er et uudtømmeligt kildestof, og
den omhu C. Th. Sørensen har lagt for dagen i indsamlingen af bogtitler
er beundringsværdig, der kan næppe være mange, der er overset. En
bibliografi bag i bogen vil gøre god fyldest hos fremtidige haveforskere.
Selv om denne ikke pretenderer at være fuldstændig, savner man alligevel
så vigtige værker som Clark: The English Landscape Garden, 1948, C.
Hussey: The Picturesque, 1927 og Ghase: Horace Walpole, Gardenist,
1943.
Bogen er rigt illustreret med gennemgående gode reproduktioner, men
hvorfor er planerne p. 180 og 191 vendt på hovedet så træerne vokser
nedad. Skulle der være lidt system i foretagendet kunne man have vendt
de to andre Frederiksberg-planer, der ikke er retningsbestemte.
Inge Mejer Antonsen.

Gamle Skibe, Gamle Huse
Mogens Lebech: Gamle Skibe, Gamle Huse - en bog fra Christians
havn. (Burmeister & Wain. 1959. 212 s.).
Det er fine gaver, Burmeister & Wain sender venner og forbindelser. 1955
udsendtes Mogens Lebechs store bog om Christianshavn (jfr. Fortid og
Nutid XIX, 503) og nu samme forfatters skildring af »Grønnegaard« havns
400årige historie. Oprindelig vinterhavn for København, siden skibsværft,
sæde for den vestindiske handel, militært laboratorium og meget andet
har dette lille område en broget og interessant fortid, som vi følger indtil
det omkring midten af forrige århundrede kom til at danne midtpunktet
i B. & W.s virksomhed.
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Hvad illustrationer og udstyr angår, betegner bogen et højdepunkt af
kultur og teknisk kunnen. Det falder kun i få topografers eller historike
res lod at få et arbejde frem i så pompøs en ramme. Forfatteren har sin
del af æren for det smukke resultat, idet han med stor sporsans har fun
det meget nyt frem - ikke mindst en række tegninger fra arkiverne. Gamle
billeder er som bekendt ofte vigtige historiske kilder, men de skal bruges
med kritik. Der må især være balance i udvalget; man kan, ikke mindst
hos arkitekturhistorikere, undertiden finde en så ensidig interesse for det
skønne og idylliske i fortiden, at der hos betragteren vækkes ganske fejl
agtige forestillinger om »de gode gamle dage«. Forf. har valgt en lang
række af sådanne smukke billeder, men ligevægten er bevaret, man be
tragte blot den pertentlige tegning af slaveskibet s. 129. En flydende kon
centrationslejr.
Det er altså med ikke helt små forventninger man går over til selve
texten - og man skuffes ikke. Forf. har ikke ladet det blive ved hastige
billedunderskrifter, der er tværtimod anstillet omfattende undersøgelser
i arkiverne, så at fremstillingen jævnligt byder på hidtil ukendte oplys
ninger. Naturligt nok gælder dette i mindre grad den ældste periode, hvor
man dog med glæde byder skibsbyggeriets ældste frembringelse »pram
men som kaldes Skæl tudsen» eller »Skildpadden« velkommen som et
værdigt sidestykke til de fra 1644 kendte »Fladlusen« og »Stumpet Dorte«.
Det kan for resten tilføjes, at et toldregnskab (RA. Christianshavns by
fogedregnskaber) viser at »Grønnegaards« ejer omkring 1640, den kendte
Jacob Madsen, fik losset så meget egetømmer, at man vel tør regne med,
at også han har drevet skibsbyggeri her. Derimod bringer afsnittet »Det
Trellundske Eventyr« velkomment nyt om tiden efter 1660, der er ret
uudforsket. Her skildres det vigtige forhold til Nederlandene både kultu
relt og økonomisk. Man beklager, at Abraham Wuchters ikke gav sig
bedre tid, da han taxerede Trellunds billeder. Også forf. synes at have haft
lidt for travlt. Hvorfor skjule, at Trellunds lån 1667 af 2.000 rd. skete hos
Hans Nansen, eller at også Cort Adler, der som Trellund var indgiftet i
familien Pelt, deltog i forretningerne. Med interesse læses om laborato
riet »hvorudi granater og fyrkugler vorder forfærdigede« og om labora
toriearbejdernes vilkår; vor viden om småkårsfolks forhold i byerne i det
18. århundrede er ikke alt for velfunderet, og man er derfor Lebech tak
nemmelig for de oplysninger han giver her og andetsteds i bogen. Værdi
fuldt er også kapitlet om saltværket, et tidstypisk industriforsøg, der endte
med at den uafsatte produktion blev pålignet landets uskyldige købstæder
og amter.
I sidste halvdel af det 18. århundrede lå Christianshavns tyngdepunkt
unægtelig udenfor »Grønnegaards« område. Thi længere nordpå i Strand
gade havde Asiatisk Kompagni til huse. Den gamle vinterhavn havde dog
stadig en vis betydning som værft. Lebech opgiver, at dette 1761 kunne
købes for 13.200 rd., 1781 for 28.000 rd., og at prisen 1789 var 46.850 rd.
Virksomheden trivedes åbenbart. Til Lebechs fremstilling bør det føjes, at
John Brown 1787 udtalte, at værftet årlig gav en ren fortjeneste på 18 å
20.000 rd. (Af Slægten Browns Historie ved Th. Hauch-Fausbøll, Kbh.
1918 s. 168 f.).
Fra udgangen af det 18. århundrede bliver fremstillingen mere skitse
mæssig, vel bl. a. fordi den ellers for en stor del måtte blive B. & W.s egen
historie. Den tør vi måske håbe at få næste gang. Skønt meget af kilde-
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materialet hertil gik til grunde under krigen, må forsøget gøres; det er
jo nemlig rigtigt, hvad Lebech (s. 141) skriver: »Det er vel det bedste bevis
på den centrale betydning, man altid har tillagt området umiddelbart
ved Grønnegaards havn, at store og kendte personligheder i hovedstadens
erhvervsliv stadig har været knyttet til det.« Grundlæggerne af B. & W.
var så vist ikke de ringeste af dem.
Lebechs bog er overmåde levende skrevet. Til tider så levende at spro
get kommer til at stå i en mærkelig modsætning til det fornemme udstyr
(»Aknej, aknej« - »Saa gik ruletten . . .« og endog »Orknej«, der minder
om det i sin tid så navnkundige »okkenej«). Der er mange energiske ud
råbstegn og mange gode citater. »Friskheden« har visse steder sat spor i
text og noter i form af småunøjagtigheder, men kun læsningen Levin for
Linn (s. 140) er værd at nævne. Den almentinteresserede har fået en over
ordentlig smuk og læseværdig bog. Specialisterne god ny viden (langtfra
alt har været omtalt her) og måske især tilskyndelse til videre arbejde.
Johan Jørgensen.

Hovedstadens forskønnelse
V. Malling: København i Søgelyset. Noget af et puslespil. Forenin
gen til Hovedstadens Forskønnelse 1885-1960. Busck. 1960. 70 s.

I stedet for det traditionelle festskrift med de noksom bekendte ovale por
trætter af koryfæerne har Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse ud
sendt en interessant bog med korte oversigter over forskellige sider af
foreningens arbejde igennem de 75 år. Overingeniør V. Malling har ved
gennemgang af foreningens arkiv trukket udviklingsgangen i vigtige sager
op og forsynet dem med gode illustrationer. Bogen bærer undertitlen
»Noget af et puslespil«, og på de to største brikker i puslespillet kan man
følge hovedlinierne i kampen om vore parker og om den indre by. Til
disse to hovedafsnit slutter sig mindre kapitler om forskønnelsesarbejdet,
før foreningen blev til, om det berigede gadebillede og om Nyhavn. Man
læser bogen, som hovedsagelig består af citater, med interesse. De mange
forskellige synspunkter, sagerne har været set fra gennem tiden, kan sæt
tes op mod hinanden og give teksten dramatisk stigning. Man bør dog
nok holde sig for øje, at det er udvalgte citater, som kan være udtryk for
outrerede synspunkter.
Forskønnelses- og bevaringsarbejde er i høj grad et spørgsmål om at
afveje fordele og mangler ved de indgreb, man påtænker. Omkring 1930
beskar man f. eks. Kongens Have for at kunne udvide Gothersgade. Haven
blev mindre, og den fik en stærkt trafikeret færdselsåre tæt ind på livet,
men denne brede, nye gade har, som Malling fremhæver, bidraget til, at
den indre bys gamle bygninger og krogede, middelalderlige gadenet end
nu delvis er bevaret. Bykernen fik et pusterum, inden nye angreb satte
ind. Gang på gang har man haft planer om at inddrage Kongens Have
til bebyggelse, men indtil nu har haven dog klaret frisag. Det er beskæm
mende at se, at der især er museumsfolk, der har været ivrige for at ud
nytte parken til opførelse af store museumsbygninger. De mange kæmpe-
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projekter blev heldigvis ikke til noget i Kongens Have. Til gengæld er
det gået hårdt ud over vore andre parker, og faren er på ingen måde
drevet over endnu.
Med særlig interesse læser man afsnittet »Den indre bys spænding«. Det
giver en kortfattet oversigt over de heftige diskussioner, der har været
ført om den indre bys forhold. Det er naturligt, at man er glad ved at se
sin by blomstre, ved at se, at der er fremdrift og udvikling i den, men
denne blomstring skulle nødigt fortsat give sig udslag i de misvækster, der
skyder op overalt i den indre by.
Mallings syn på udviklingen i kvarteret ved Holmens Kanal, at det er
sidste led i en naturlig udvikling i dette område, deles sikkert af mange.
Men det kan ikke være rigtigt. Det er ikke sidste led, for der vil ske mere
af samme art - om muligt endnu værre end det, der allerede er sket -, og
det er ikke naturligt, at man raserer karreer med flere fredede ejendom
me på et tidspunkt, hvor man allerede har indset, at totalsanering ikke
mere bør praktiseres.
Foreningen kan se tilbage på adskillige vellykkede aktioner, f. eks. sik
ringen af en del af Christianshavns vold, beskæring af projekter, der ville
have formindsket vore parker, protester mod indgreb i den indre by
m.m.a. Det er værdifuldt at have en forening, der kan tage sagerne op
til debat, og som kan protestere mod oplagte urimeligheder i myndighe
dernes dispositioner. Foreningen har vist sin eksistensberettigelse, og man
må ønske den fortsat held med et aktivt arbejde for bevaringen af Køben
havns skønhedsværdier.
Poul Strønistad.

Tønder i sprogreskripternes skygge

Asger Nyholm: Nationale og religiøse brydninger i Tønder
på s p r o g r e s k r i p t e r n e s t i d. Skrifter, udg. af Historisk Sam
fund for Sønderjylland nr. 19. 1958. 307 s.
»Religion og Politik« var titlen på Asger Nyholms Monrad-disputats fra
1947. I sin sidste bog har dr. Nyholm påny vist, at han ejer den blandt vor
tids danske historiskere sjældne evne at spænde over begge disse felter.
Hovedemnet er dog her det nationale.
Det var en plet på den ellers så strålende danske bevægelse i Nordslesvig
efter 1840’rne, at man greb til med tvang at ville fordanske Mellemslesvig.
Det skete efter Treårskrigen med de Regenburgske sprogreskripter, hvor
med den danske regering påtvang det overvejende tysksindede Mellem
slesvig dansk skolesprog og indførte dansk gudstjeneste ved siden af den
tyske, imod menighedernes ønske.
Særlig vanskelige blev forholdene i Tønder. Denne by var dengang som
nu dansktalende, men den dominerende overklasse var tysksindet, og om
man så havde haft engle til embedsmænd, ville de ikke have kunnet klare
stillingen. De rigsdanske embedsmænd, der kom til det dansksindede
Nordslesvig efter 1920, havde deres tilpasningsvanskeligheder, men det
var for intet at regne mod hvad de rigsdanske præster og lærere, der kom
til Tønder efter 1850, kom ud for. De var uønskede, og de vandt aldrig
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befolkningens tillid. Alene af den grund var deres stilling umulig. Den
mand, der ledede skolevæsenet og viste stor nidkærhed med gennemførel
sen af reskripterne, archidiakon J. M. Dahl, søgte 15 gange bort fra byen
uden at få sit ønske opfyldt. Men dertil kom, at regeringen synes totalt
at have manglet sans for, at der krævedes ganske særlige menneskelige
egenskaber for at klare disse Uriasposter. Det indtryk man får gennem
dr. Nyholms personskildringer, der iøvrigt skuffer lidt, er, at mændene
ikke holdt de mål, der måtte kræves til stillingerne i Tønder. Jeg ville tro,
at Cornelius Appel i så henseende dannede en undtagelse, men det rige
kildestof, som forfatteren øser af og udnytter med stor dygtighed - hvor
på bogens mange citater giver prøver nok - synes ikke helt at være tilstede
i Appels tilfælde, hvilket må beklages; det er næppe forfatterens skyld,
så ufortrødent han har eftersøgt alle tilgængelige kilder. Det er nær ved,
at de brydninger, hvorom bogen handler, nok så meget finder sted mel
lem danske indbyrdes som mellem tyske og danske!
I sit forord skriver dr. Nyholm, at »det forstemmende ved at følge alle
disse brydninger er, at personlig sympati og antipati ofte gør sig stærkt
gældende«. Heri kan han have ret, men sådanne følelser gør sig nu gæl
dende i al samfundsvirksomhed, - et andet kendt eksempel herpå er de
brydninger, som på samme tid fandt sted indenfor lærerkredsen på Rød
ding Højskole, - de udelukkede dog ikke, at højskolens virksomhed fik
varig og positiv betydning, hvilket er opløftende. Det forstemmende fore
kommer mig at være, at ingen af de stridende parter blandt danskerne
kunne se, at det var ufriheden i skole og kirke, der forgiftede atmosfæren.
Det begyndte dog at dæmre for nogle af dem. Den interessanteste be
vægelse, der udgår fra Tønder i tiden mellem krigene, er »Klosterpolitik
ken«, der havde sit navn efter et iøvrigt ret forvirret møde i Løgumkloster
i foråret 1861. Denne politik, hvis egentlige ledere, lærerne Chr. Sigfred
Ley og Cornelius Appel, var grundtvigsk inspirerede, var i visse hen
seender forud for sin tid. Den vendte sig imod Ejderpolitikkens indlem
melsesbestræbelser og hævdede, at Slesvig ikke måtte indlemmes, før be
folkningen gennem en demokratisk stænderforfatning selv havde stemt
derfor, men samtidig hævdede dens tilhængere ganske vist, at Slesvig var
en folkelig enhed, og de var afgjort modstandere af Slesvigs deling. De
krævede ikke sprogreskripterne ophævet, men ønskede dem lempet, så
der blev plads for tyske privatskoler og tysk konfirmationsforberedelse.
En bevægelse med dette indhold havde ingen muligheder for at slå igen
nem i samtiden, men dens bedste tanker overvintrede og kom til at præge
den frisindede skoleordning, som Cornelius Appels søn, Jacob Appel, gen
nemførte ved Genforeningen - og som stod sin prøve i dette århundredes
mellemkrigstid.
Det er en af fortjenesterne ved dr. Nyholms bog, at Klosterpolitikken
- der dog nok så meget hører hjemme i Tønder-egnen som i selve Tønder
by - er blevet fyldigt behandlet og bedre forstået end hidtil; det må også
være rigtigt at drage den frem i rampelyset, fordi den satte frugt, der kom
en fremtid til gode, - det kunne ikke siges om al den gerning, der blev
gjort fra dansk side i Tønder i Mellemkrigstiden.
Bogen er forsynet med bilag, noter og register, og den er fortrinligt
illustreret med samtidige fotografier af steder og skikkelser. Mærkeligt
nok virker selve tekstens skikkelser lidt svage i omridsene; der er gjort
fyldigt rede for data, forudsætninger og udvikling, og dog savner karak-
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teristikken undertiden fylde, og læseren kan have en fornemmelse af, at
nogle personer har fået uforholdsmæssig megen omtale, andre for lidt.
Det hænger måske sammen med, at fremstillingen virker lovlig aktbun
det. Man ville ganske vist nødig undvære de mange gode kildecitater, men
man er på den anden side taknemlig, hvor fremstillingen hæver sig til
frigjorthed derfra. Det blivende indtryk er i det hele taknemlighed mod
forfatteren, der midt i en krævende virksomhed som praktisk skolemand
har kunnet give et så værdifuldt bidrag til forståelse af den bevægede tid
mellem Treårskrigen og nederlaget 1864.
Roar Skovmand.

Latinskoler

Th. 0. Achelis: Die Lateinschulen in Hadersleben und Ri
pen. Eine vergleichende Betrachtung zur Geschichte des höheren
Schulwesens im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Hrsg, von: Arbeitsge
meinschaft für Landes- und Volkstumsforschung Schleswig. Slesvig 1959.
95 s. (Gottorfer Schriften, 5).
Den foreliggende lille bog er fremkaldt af dr. Kornerups monumentale
værk om Ribe Katedralskole og bygger i alt væsentligt dels på dette, dels
på dr. Achelis’ egne talrige arbejder vedr. Haderslev Katedralskoles histo
rie. Sammenstillingen af de to skoler gælder iøvrigt særligt to forhold,
nemlig deres undervisningssprog og rekrutteringen af deres lærere og
elever, geografisk og socialt. Bogen rummer et stort statistisk materiale,
er uhyre detailrig og er yderst karakteristisk for dr. Achelis ved sin
helt særprægede fremstillingsmåde og sit omfattende lærdomsapparat.
Noget væsentligt nyt kan den dog ikke siges at bringe, og man synes egent
lig, at bogen er temmelig overflødig. I betragtning af noternes omfang
undrer man sig forøvrigt over, at forf. ikke benytter lejligheden til at
bringe en fuldstændig bibliografi over sine mange bidrag til Haderslev
Katedralskoles historie i stedet for, som sket er i note 5, at henvise til
ældre sammenstillinger af disse. Man kunne i det hele taget ønske at få
en sammenfattende bibliografi over dr. Achelis’ talløse, ofte meget for
tjenstfulde, men uhyre spredte og tit vanskeligt tilgængelige bidrag til
sønderjysk lærdoms- og personalhistorie. En sådan bibliografi ville have
haft uendelig større værdi end det foreliggende arbejde.

Aage Bonde.

Indsigelse mod en anmelder

I Fortid og Nutid bd. XX. hæfte 7, har landsarkivar Carl Lindberg Nielsen
anmeldt tre nyudkomne værker. Det ene af disse, H. Heilesens bog om
Randers Kloster, har Lindberg Nielsen i forvejen anmeldt i Jyske Sam
linger (Ny række V. 1), hvis læserskare vist ikke er meget forskellig fra
Fortid og Nutids, og selv om anmeldelsen er god og oplysende, havde det
under disse omstændigheder næppe været urimeligt, om redaktionen
havde overdraget opgaven til en anden.
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De to andre anmeldelser er imidlertid af en sådan karakter, at de ikke
bør stå uimodsagte.
Om P. Zoffmann: Set. Jørgens Hospital i Kolding 1558-1958 hedder det
kategorisk, at forfatteren - der er forstander ved hospitalet - ikke har
magtet sin opgave. Bogen er velment, siges det, »men i det store og hele
dilettantisk og uden værdi med undtagelse måske af de allersidste års
historie, som forfatteren selv har gjort med«. Denne bedømmelse er ikke
blot uartig, men også i højeste grad uretfærdig. Bogen bygger på flittige
arkivstudier, og historikere, som arbejder med den sociale forsorgs histo
rie, kan her hente talrige værdifulde oplysninger, der - så vidt jeg har
kunnet konstatere - er omhyggeligt og redeligt refererede. De par småfejl, som Lindberg Nielsen anholder, kan ikke ændre dette indtryk. An
melderen anker over, at bogen især for den ældre tids vedkommende kun
giver spredte, usammenhængende træk af hospitalets historie. Det kan
hertil bemærkes, at Zoffmann, der ikke er faghistoriker, klogelig! har
afholdt sig fra at konstruere et større sammenhæng ud fra det sparsomme
kildestof. Sobert og ganske upretentiøst forelægger han det materiale, som
han har fremdraget i arkiverne, uden overflødigt fyldestof, gætteri og
uholdbare konklusioner. At dette skulle kunne stemples som dilettanteri,
er mig ganske ubegribeligt.
Lindberg Nielsens tredie anmeldelse omhandler Dalum sogns historie,
hvis hovedforfatter Knud Mortensen får læst og påskrevet, fordi han mis
forstår afladsbegrebet og øjensynligt ikke har læst en leksikonartikel af
anmelderen herom. Det er naturligvis en slem fadæse, og anmelderen gør
også ret i at beklage sig over forskellige andre småfejl i bogen. Men når
anmeldelsen munder ud i en hoven bemærkning om, at »der er ingen
tvivl om, at adjunkt Mortensen har betingelser for at kunne skrive en
virkelig god populær bog«, så må der protesteres. Thi Dalum sogns histo
rie er en god bog, et af de lødigste lokalhistoriske værker, der er frem
kommet i de seneste år - og det ikke blot fordi den er velskrevet. Klar,
overskuelig og med et væld af nye oplysninger er det en bog, som man
glædes over og gerne vender tilbage til.
Det er Fortid og Nutids vigtigste opgave at vejlede i benyttelsen af den
nyudkomne historiske litteratur. Som helhed betragtet bliver denne op
gave løst på forbilledlig vis. De fleste af tidsskriftets anmeldere giver skri
benterne en fair behandling og læserne en saglig og nøgtern vurdering.
Hoven besserwissen og ondskabsfulde spark hører heldigvis til undtagel
serne. Men man var gerne disse undtagelser foruden.

Olaf Olsen.

Litteratur for lokalhistorikere 1959
Nærværende fortegnelse over lokalhistorisk litteratur fra 1959 - samt enkelte
bøger fra 1958 - bygger på den af Gads Forlag udgivne »Dansk Bogfortegnelse«.
Bøgerne er opstillet efter forfatternavn eller efter det første betydende ord
i titlen. Man skulle af fortegnelsen kunne se, hvor bøgerne kan erhverves, og
i de fleste tilfælde er der endvidere givet oplysning om prisen på den billigste
udgave.
Udvalget er gjort så omfattende som muligt, men en og anden vil sikkert
alligevel savne enkelte værker i denne fortegnelse. Det skyldes, at nogle bøger
først optages ret sent i »Dansk Bogfortegnelse« - andre optages slet ikke - fordi
udgiverne ikke sørger for at gøre Gads Forlag opmærksom på bogen. Dette
bevirker, at listen bliver ufuldstændig, og samfundene opfordres derfor ind
trængende til i løbet af det kommende år at sende oplysninger om lokalhisto
risk litteratur for deres forskellige områder til foreningens sekretær. Derved
skulle litteraturlisten kunne blive en virkelig hjælp for alle der driver lokal
historie, og samtidig har samfundene her en mulighed for at sprede kend
skabet til deres egne publikationer til den videst mulige kreds.
Achen, Sven Tito: Bibliografi over dansk
heraldik. Hf. 29 af Vaabenførende Slæg
ter i Danmark. Heraldisk Forlag, Bred
gade 14-16, København 1958. 10 kr.
Aktstykker og oplysninger til rigsrådets
og stændermødernes historie i Frederik
III’s tid. Udg. ved C. Rise Hansen af Sel
skabet for Udgivelse af Kilder til Dansk
Historie. Bd. I (1648-50). Gad 1959.
24 kr.
Amager-registret. Navnelister fra Christian
II’s tid vedr. den nederlandske amager
koloni. Ved Mogens Strunge. Munksgaard 1958. 6 kr.
Arv og Eje. Årbog for Dansk Kulturhisto
risk Museumsforening, Danske Museer,
bd. 8. Odense 1959. 9,75 kr.
Barn af Aalborg. Erindringer fra barne
årene af kendte aalborgensere. Lions
Club, Ålborg 1959. 19,50 kr.
Becker, Tage: Baron Holberg og Lenet
Holberg. Tanker om den første Over
hofmester for Ridder-Akademiet i Sorø
og Kredsen bag ham. Rosenkilde og
Bagger, 1959. 11,50 kr.

Beskrivelse af gamle danske Folkedanse.
Udg. af Foreningen til Folkedansens
Fremme. Hf. 3. [4. opl.]. 1959. 3,50 kr.
Briand de Crevecoeur, E.: Herluf Trolle.

Kongens admiral og Herlufsholm Skoles
stifter. C. A. Reitzel, 1959. 16,75 kr.
Broby-Johansen, B.: Gennem det ny Kø
benhavn. Gyldendal 1959. 14,75 kr.
Bruun, Henry: Poul Laxmand og Birger
Gunnersen. Studier over dansk politik i
årene omkring 1500. Munksgaard 1959.
20 kr.
Budstikken 1959. Udg. af Dansk Folkemu
seum, Nationalmuseets 3. afdeling. Na
tionalmuseet 1959. 15 kr.
Bæksted, Anders: Besættelsen i Tisled
1696-98. Bd. I. (Danmarks Folkeminder.
69). Munksgaard 1959. 36 kr.

Candidati og examinati juris 1736-1936.
Candidati politices 1852-1936, Candidati
actuarii 1922-1936. Af A. Falk-Jensen og
H. Hjorth-Nielsen. Bd. 5. Personregister.
Gad 1959. 20 kr.
Christensen, Olav: Bibliografi over sønder
jysk slægtstavlelitteratur. 2. udg. Med
tillæg: Manukripter vedr. sønderjysk
personalhistorie i landsarkivet i Åbenrå.
Ved Peter Kr. Iversen. (Skrifter udg. af
Historisk Samfund for Sønderjylland,
11). Tønder 1959. 12 kr.
Christensen, Peder: Ølby, Asp og Fousing
Sogne. En historisk Beretning om Kirke,
Skole og Hjem. Udg. af en Komité fra
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Sognene. Christensens
1959. 27 kr.

Forlag,

Struer

Christiansen, Reidar Th.: Studies in Irish
and Scandinavian folktales. Published
for Coimisiun Béaloi deasa Éireann
(Irish Folklore Commission). Rosenkil
de og Bagger 1959. 30 kr.

Christians Kirke gennem 200 år 1759-1959.
[København]. Til minde om kirkens
indvielse første søndag i advent, den 2.
december 1759. Christians Kirke, Kor
degnekontoret, LI. Søndervoldstr. 1, Kø
benhavn 1959. 10 kr.
Cohn, Einar: Privatbanken i Kjøbenhavn
gennem hundrede Aar. 1857-1957. 2.
halvbd. Efter Aarhundredskiftet. Høst
1958. 20 kr.
Dahl, Svend: Ad den gamle jydske hærvej.
Udg. af Samvirkende Jydske Turistfor
eninger. 2. opl. Munksgaard. Ringkøbing
1959. 5,50 kr.
Dalum Sogns historie. Ved Jacob Hansen
og Knud Mortensen. Udg. af Dalum
Kommune. Bd. I, 1. del. Indtil 1662. Da
lum Kæmnerkontor, Fruens Bøge 1959.
10 kr.
Danmarks Adels Aarbog. Udg. af en for
ening. 1960. 76. aarg. Schultz 1959.
40 kr.
Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet.
Bd. 7. Bornholm. Gad 1954-59. 42 kr.
- 21. Tønder Amt. Gad 1957-59. 60 kr.
- 20. Haderslev Amt. 1.-2. del. Gad 195457. 68 kr.
Danmarks riges breve. Udg. af Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab under ledel
se af Franz Blalt. 3. rk. Bd. 2. 13441347. Munksgaard 1959. 20 kr.
Danske kirkes historie, Den. Under red.
af Hal Koch og Bjørn Kornerup f. Bd.
4. Gyldendal 1959. 44 kr.

Danske messeboger fra reformationstiden.
Udg. i facsimile af Universitets-Jubilæets
Danske Samfund med en lilurgihistorisk
redegørelse af S. H. Poulsen. (Universi
tets-Jubilæets Danske Samfunds Skrif
ter, 383). Schultz. Odense 1959. 30 kr.

Dansk skønlitterært forfatterleksikon 19001950. Bd. 1, A-H. Grønholt Pedersen.
150 kr.

Danicum. Udg. af Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab. 3.
rk. Bd. 2. 1344-1347. Munksgaard 1959.
40 kr.
Erhvervshistorisk Årbog 1958. Meddelel
ser fra Erhvervsarkivet. Bd. 10. Univer
sitetsforlaget, Århus 1959. 16,25 kr.
Diplomatarium

Esbjerg. By og egn. Red.: Karl Bruun og
Finn Staugård. Udg. af Esbjerg Skole
væsen. [2. udg.]. Jespersens boghandel,
Esbjerg 1958. 13,50 kr.
Europa, Danmark og Nordslesvig. Akt
stykker og Breve fra udenlandske Arki
ver til Belysning af Danmarks udenrigs
politiske Stilling efter Freden i Wien.
1864-1879. Udg. af Aage Friis og Povl
Bagge. Bd. 4. Fra 1. Februar 1879 til
31. December 1879. Munksgaard 1959.
30 kr.
Excerpta Historien Nordica. Vol. 2. Chief
ed.: Povl Bagge. Published under the
auspices of The International Committee of Ilistorical Sciences. Rosenkilde og
Bagger, Odense 1959. 12 kr.
Fink, Troels: Spillet om dansk neutrali
tet 1905-09. L. C. F. Liitken og dansk
udenrigs- og forsvarspolitik. (Skrifter
udg. af Jysk Selskab for Historie, Sprog
og Litteratur, 6). Universitetsforlaget,
Århus 1959. 17,25 kr.
Fra Als og Sundeved. [Udg. af Historisk
Samfund for Als og Sundeved]. Bd. 37.
Historisk Samfund for Als og Sundeved
1908-58. Sønderborg 1958.
Fra det Gamle Gilleleje. Nordsjællandskystens årbog. Årg. 26/27. 1958/59. Gille
leje Museums Forlag 1959. 8 kr.
Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog
for Haderslev by og amt. Udg. af Ha
derslev by og amt. [Red. af Olav Chri
stensen, Magnus Mikkelsen og Hans Neumann]. Hjemstavnsbogen, Rådhuset, Ha
derslev 1958. 19,75 kr.
Fra Holbæk Amt. Historiske årbøger. Udg.
af Historisk Samfund for Holbæk Amt.
Årg. 52. Haase, Holbæk 1958, 5 kr. Årg. 53. Haase, Holbæk 1959, 5 kr.
Fra Ribe Amt. Udg. af Historisk Samfund
for Ribe Amt. 1959. Bd. 14. Hf. 4. Haase
1959. 10 kr.
Fra Viborg Amt. Årbog udg. af Historisk
Samfund for Viborg Amt. 27. årg. 1959.
N. P. Munk, Nørremøllevej 14, Viborg.
1959. 13,50 kr.
Frederiksberg gennem Tiderne. Bd. 7.
1958. Udg. af Historisk-Topografisk Sel
skab for Frederiksberg. Frederiksberg
Kommunebiblioteker, Solbjergvej. 1959.
16 kr.
Friedell. Egon: Kulturhistorie. Kultur
strømninger fra den sorte død til første
verdenskrig. Bd. 2. Barok og rokoko.
Oplysning og revolution. Rosenkilde og
Bagger 1959. 40 kr. - Bd. 3. Romantik
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og liberalisme. Imperialisme og impres
sionisme. Rosenkilde og Bagger 1959.
47.50 kr.
Friis, Aage: Den danske Regering og Nord
slesvigs Genforening med Danmark. Bd.
4. Kong Oscar II og Danmark. Artikel
V’s Ophævelse og det Cumberlandske
Ægteskab. Afsluttet og udg. af Povl
Bagge. Munksgaard 1959. 26 kr.

Fund og Forskning i Det Kongelige Bi
blioteks Samlinger. Bd. 5-6. 1958-59. Det
Kongelige Bibliotek 1959. 24 kr.

Frøland, Aleks: Dansk boghandel i året
1908. Særtryk af Boghandleren 19581959. Fyns Boghandel, Odense 1958.
7.50 kr.
Fynske Minder 1958. Udg. af Odense Bys
Museer. Fyns Boghandels Forlag, Odense
1959. 9 kr.
Fynske Aarbøger. Udg. af Historisk Sam
fund for Fyns Stift. Bd. 6. III. Hempelske Boghandel, Odense 1958. 11 kr. Bd. 7. I. Hempelske Boghandel, Odense
1959. 11 kr.
Galster, Georg: Coins and history. Selecled
numismatic essays. (Den Kgl. Mønt- og
Medaillcsamling, Nationalmuseet). 1959.
30 kr.
Glostrupbogen. Aarshefte for Historisk
Selskab for Glostrup og Omegn. Hf. 12.
Historisk Selskab for Glostrup og Om
egn,
Kommunebiblioteket,
Glostrup.
1959. 5 kr.
Glostrup Sogns Kirkebog 1676-1814. Udg.
af Historisk Selskab for Glostrup og
Omegn. Hf. 4 og 5. Udg., Kommune
biblioteket, Glostrup. 1959. å 3 kr,
Grimberg, Carl: Verdenshistorien. Under
red. af Sven Tito Achen. Politiken. Bd.
5. Folkevandringerne. 1959. 19,75 kr. Bd. 6. Korstogstiden. 1959. 19,75 kr. Bd. 7. Gryende renæssance. 1959. 19,75
kr. - Bd. 8. Opdagelser og reformation.
1959. 19,75 kr. - Bd. 9. Spaniens århun
drede. 1959. 19,75 kr. - Bd. 10. Frankrigs
århundrede. 1959. 19,75 kr.
Grue-Sørensen, K.: Opdragelsens historie.
(Scandinavian University Books). Bd. 3.
Gyldendal 1959. 26.50 kr.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
Årbog 1959. Udg. af selskabet „Handelsog Søfartsmuseets Venner“. 1959. 12,50
kr.
Hansen, H. P.: Natmændsfolk og Kjæltringer. 2. udg. Bd. 1. Rosenkilde og
Bagger 1959. 24,50 kr.
Hansen, Martin A.; Af Folkets Danmarks

historie. Seks Kapitler fortalt for Ung
dommen. 2. opl. Gyldendal 1959. 14,50
kr.
Hansen, Uffe: Af salmesangens historie.
Forf., Ubberup, Kalundborg. 1959. 8 kr.
Hardsyssels Aarbog. Udg. af Historisk
Samfund for Ringkøbing Amt. Bd. 53.
Haase 1959. 10 kr.
Heilesen, Henning: Randers Klosters hi
storie. Udg. af Randers Kloster i Jubilæumsaaret 1958. Randers 1958. 40 kr.
Herlufsholm Birks tingbog 1630-33. Udg.
af Udvalget for Udgivelse af Kilder til
Landbefolkningens Historie. Ved Karen
Marie Olsen. Hf. 6. Rosenkilde og Bag
ger 1959. 6 kr.
Historisk Aarbog fra Banders Amt. 52. årg.
af „Fra Randers Amt“ udg. af Randers
Amts Historiske Samfund under med
virken af Randers Museums historiske
afdeling. Randers 1958. 10 kr.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1959.
Udg. af Historisk Samfund for Thy og
Hanherred. Haase 1959. 4 kr.
Hjelholt, Holger: Sønderjylland under tre
årskrigen. Et bidrag til dets politiske
historie. Bd. 1. Fra revolutionens ud
brud til våbenstilstandens ophør foråret
1849. Gad 1959. 10 kr.
Hjerm Sogn. Bd. 2. Kirke og Skole. Kul
tur- og Aandsliv. Af J. Søndergaard Ja
cobsen. Delvis paa Grundlag af P. Nørskov Lauritsens Optegnelser. Christen
sens Forlag, Struer 1959. 20 kr.
[Holbek, Bengt:] August F. Schmidt. Bi
bliografi udg. i anledning af forfatterens
60-års dag den 4. august 1959. August F.
Schmidt, Hovedgaden 124, Brabrand.
1959. 3 kr.
Holm, Axel: Hvidsten gruppen. 7. opl.
Vendelkær. Århus 1959. 9,75 kr.
Holm, Johan Chr.: Danske Mønter 18481947. Forf., Skt. Peders Stræde 43, Kø
benhavn. 1959. 12 kr.
Holm, Søren: Oplysningstiden. Tanker og
Livssyn. Munksgaard 1959. 32 kr.
Holst, Poul: Gader og navne i Absalons
by. Bd. 2. Fagskolen for Boghåndværk,
boglrykskolens forskole. 1959. Ikke i
bogh.
Houmøller, Sven: Paa Vandring i den
stille Have. Frederiksberg ældre Kirkegaard II. Udg. af Historisk-Topografisk
Selskab for Frederiksberg. Selskabets
sekretariat, Solbjergvej 25. 1959. 30 kr.
Humanister i Jylland. Udg. af Humani
stisk Samfund ved Aarhus Universitet.
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Red.: Gustav Albeck. Munksgaard. År
hus 1959. 32 kr.
Hæstrup, Jørgen: Hemmelig alliance. Ho
vedtræk af den danske modstandsorga
nisations udvikling 1943-45. Udg. i sam
arbejde med „Institut for Presseforsk
ning og Samtidshistorie“, Aarhus. Bd.
1-2. Odense 1959. 39,50 kr.
Hæstrup, Jørgen: Kontakt med England
1940-43. Fotogr. optr. Thaning og Appel,
1959. 28 kr.
Jacobsen, Hans Henrik: En landsbys
skæbne. Allesøs besættelse, 1943-47. Bi
drag til Allesøs og flyvepladsens histo
rie. Forf., Allesø pr. Beldringe. Bogense.
1958. 10,50 kr.
Jeg saa det ske! Øjenvidner til Danmarks
historie fra blodbadet i Stockholm til
stormen paa Dybbøl. Ved Paul G. Ørberg. Schultz 1959. 16,75 kr.
Jespersen, Anders: Rapport over vindmøl
ler. Bd. 4. Vindmøller på Bornholm. En
recognoscering, analyse og et forslag til
en fredningsplan. Nationalmuseet, For
laget. 1959. 15 kr.
Kaufmann, Th.: Gennem vinter og vår.
Fortællinger fra grænselandet. Bd. 1.
Dansk Hjemstavns Forlag, Ribe, 1959.
8,75 kr.

Kgl. rettertings domme og rigens forfølg
ninger fra Christian I IT s tid, Det. Udg.
ved Troels Dahlerup af Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.
Bd. 1. Gad 1959. 36 kr.
Kroman, Erik: De sønderjyske fyrstearki
ver. Udg. af Rigsarkivet. (Vejledende
Arkivregistraturer,
10).
Munksgaard
1959. 20 kr.

Kulturhistorisk leksikon for nordisk mid
delalder fra vikingetid til reformations
tid. Bd. 4. Epistolarium - frälsebonde.
Rosenkilde og Bagger 1959. 48 kr.

Kultur og Folkeminder. Udg. af Nordsjæl
lands Museumsforening. Bd. 11. Hillerød
1959. 8 kr.
Kumi. Årbog for Jysk Arkæologisk Sel
skab 1958. Universitetsforlaget i Aarhus
1959. 12 kr. - Årbog 1959. Universitets
forlaget i Aarhus 1959. 12 kr.
Københavns vandforsynings historie. Udg.
ved Københavns Kommunalbestyrelses
foranstaltning i anledning af hundred
året for anlægget af stadens første vand
værk i 1859. Københavns Vandforsyning
1959. 30 kr.
Landbrugets priser 1900-1957. Udg. af Det
statistiske Departement. (Statistiske Un
dersøgelser, I). Århus 1958. 5 kr.

Larsen, A. P.: Naturfredning i Frederiks
borg Amt. Årbog 1957. Udg. af Frede
riksborg Amts Historiske Samfund. Frederiksborgmuseet, Hillerød 1958. 15 kr.
Lassen, Aksel: Skæbneåret 1659. Hungers
nød og pest over Sydvestdanmark. (Skrif
ter udg. af Jysk Selskab for Historie,
Sprog og Litteratur, 5). Universitetsfor
laget, Århus 1958. 15,75 kr.
Lauring, Palle: De byggede riget. Dansk
oldtids historie. 2. opl. Schønberg 1959.
29.75 kr.
Lauring, Palle: Sønderjylland (Rejse i
Danmark, 5). Carit Andersen 1959. 31,50
kr.
Lauring, Palle: Valdemarerne. Schønberg
1959. 29,75 kr.
Lebech, Mogens: Gamle skibe, gamle huse
- en bog fra Christianshavn. Udg. af Ak
tieselskabet Burmeister & Wain’s Ma
skin- og Skibsbyggeri. Nyt Nordisk For
lag. 1959. 82,50 kr.
Liberal ungdom gennem 50 år. Udg. af
Venstres Ungdoms Landsorganisation.
Red. af Verner Sinnbeck. VU’s Lands
organisation, Hammerichsgade 14, Kø
benhavn. 1958. 12 kr.
Linde, Peter: Hist og her i København.
Ejnar Munksgaards Boghandel 1958.
19,50 kr.
Lind hårdt, P. G.: Vækkelse og kirkelige
retninger. Ny omarbejdet udg. Hans
Reitzel 1959. 21,50 kr.
Litteratur om Århus og forstæder. En
illustreret bibliografi. Ved Åge Bredsted,
Kjeld Elkjær, Jørgen Thorsted og Erik
Buch Vestergaard. Århus Kommunes
Biblioteker. 1959. Ikke i bogh.
Lolland-Falsters Historiske Samfund. År
bog 47. 1959. 9. rk. Bd. 2. J. R. Deins
Boghandel, Maribo .1959. 10 kr.
Mathias sen, T herkel: Nordvestsjællands
Oldtidsbebyggelse.
(Nationalmuseets
Skrifter. Arkæologisk-historisk række, 7).
Nationalmuseet, Forlaget. 1959. 50 kr.
Matthiessen, Hugo: Hærvejen. En tusind
årig Vej fra Viborg til Danevirke. En
historisk-topografisk Studie. 5.-6. opl.
Gyldendal 1959. 16,75 kr.

Meddelelser om Rigsarkivet for årene
1921-55. Munksgaard, Odense 1958. 25 kr.
Michelsen, Peter: Danish wheel ploughs.
An illustrated catalogue. (Publications
from The International Secretariat for
Research on the History of Agricultural
Implements, National Museum, Copen
hagen, 2). Nationalmuseets Forlag, 1959,
30 kr.
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Mon. Red.: P. Rønn Christensen. Under
medvirken af H. C. Andersen. (Gads
Små Egnsbøger). Gad 1959. 4,75 kr.
Nationalmuseet. The Danish colleclions.
Antiquity. (National Museum Guides).
[Ny udg.]. Nationalmuseet, Forlaget,
1959. 3 kr.
Nationalmuseets Arbejdsmark 1959. Na
tionalmuseet, 1959. 17,50 kr.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sog
nehistoriske og statistiske bidrag til en
dansk præste- og sognehistorie. (Kirke
lig geografi). 1849-1949. Bd. 5. Aalborg
Stift. Hf. 7. (Hf. 39). 1958. 14 kr. - Bd. 5.
Hf. 8. (Hf. 40). 1959. 14 kr. - Bd. 5.
Hf. 9. (Hf. 41). 1959. 14 kr. - Bd. 5.
Hf. 10. (Hf. 42). 1959. 14 kr.
Nielsen, Niels Åge: De jyske dialekter.
Gyldendal 1959. 25,75 kr.
Nielsen, Rasmus: Aarhus i Fyrrerne. Ny
Udg. med oplysende Noter af Emanuel
Sejr. Udg. af Århus Byhistoriske Udvalg.
Universitetsforlaget i Aarhus. 1959. 19,50
kr.
Novum glossarium mediae latinitatis. Ab
anno DCCC usque ad annum MCC.
Edendum curavit Consilium Academiarum Consociatarum. Fase. Ma. Huic
fase, conficiendo praefuit Franz Blatt.
Munksgaard, Århus 1959. 40 kr.
Nyholm, Asger: Nationale og religiøse
brydninger i Tønder på sprogreskrip
ternes tid. (Skrifter udg. af Historisk
Samfund for Sønderjylland, 19). 1958.
21 kr.
Odsherred. Red. P. Rønn Christensen.
(Gads Små Egnsbøger). Gad 1959.4,75kr.
Olrik, H. G.: Ludvig Holberg. Undersøgel
ser og Kronikker. Udg. af Holbergsamfundet af 3. December 1922. Gad 1959.
9,50 kr.
Piesner, K. F.: Det smagende selskab. Sel
skabet til de Skiønne og Nyttige Viden
skabers Forfremmelse 1759-1959. Gyl
dendal 1959. 15 kr.
Prange, Knud: Heraldisk Nøgle til Nyt
dansk Adelslexikon. Udg. af Samfundet
for Dansk Genealogi og Personalhisto
rie og Dansk Historisk Fællesforening.
Frederiksborg Slot, Hillerød 1959. 16 kr.
Risom, Sven: Nordiske ler-jords-huse. Led
saget af en sammenlignende studie i ler
byggeskikkens udbredelse i Europa,
Asien, Afrika og Amerika. Rosenkilde og
Bagger 1959. 48 kr.
Sabroe, L.: Rigensgades kaserne og nær
meste omgivelser. Haase 1959. 16 kr.
St. Olai Kirke, Helsingør. Henning Hen-

ningsen, St. Olai Kirkes historie og be
skrivelse. [Også udg. som: Frederiks
borg Amts Historiske Samfund, Årbog
1959]. Stibolts Boghandel, Helsingør
1959. 27,50 kr.
Saxe, Poul: Kirkehistorie. Bd. I. Nyt Nor
disk Forlag 1959. 16,50 kr.
Schepelern, H. D.: Portrætsamlingen i
Odense Adelige Jomfrukloster. Med en
indledning om Klostrets ældre Historie.
Det Nationalhistoriske Museum på Fre
deriksborg. 1959. 25 kr.
Schmidt, August F.: Fra Koldingegnen.
Bd. 2. Eget forlag, Brabrand. 1959. 8 kr.
Schmidt-Phiseldeck, Kay: Theoria historiae. To Forelæsninger. (Studier vedrø
rende de historiske Problemer, 7).
Harck 1959. 7,50 kr.
Skivebogen. Historisk Aarbog for Skive og
Omegn. Udg. af Historisk Samfund for
Skive og Omegn. Bd. 50. 1959. Jungs
Eftf., Skive, 1959. 6 kr.
Skaanske Lov og Jyske Lov. Overs, og
kommenteret af Erik Kroman og Stig
Iuul. 2. opl. Gad 1959. 28 kr.

Sokkelund

Herreds

tingbøger

1628-30.

Udg. af Udvalget for Udgivelse af Kil
der til Landbefolkningens Historie. Ved
Ole Karup Pedersen. Hf. 4. Rosenkilde
og Bagger 1958. 6 kr.
Steensberg, Axel: Bønder. Gad 1959. 11,50
kr.
Stoklund, Bjarne: Truegården. (Faglig
Læsning. Ny serie, 32). Gyldendal 1959.
2,50 kr.
Strømstad, Poul: Wessels hus. (Faglig
Læsning. Ny serie, 35). Gyldendal 1959.
2,50 kr.
Stybe, Svend Erik: Frederik Dreier. Hans
liv, hans samtid og hans sociale tænk
ning. Munksgaard 1959. 28 kr.
Svabo, J. Chr.: Indberetninger fra en Reise
i Færøe 1781 og 1782. Udg. af N. Djurhuus. Selskabet til Udgivelse af Færøske
Kildeskrifter og Studier. (Bibliotekar
Erik Dal, Amaliegd. 21 C, Kbh.) 1959.
60 kr.
Svendborg Rederi, Et. Konsul A. E. Søren
sens Rederivirksomhed 1918-1958. Af
F. Holm-Petersen og Kaj Lund. Udg. af
A/S Dampskibsselskabet „Concordia“ og
Rederiaktieselskabet „Britannia“, Svend
borg. Søfartsmuseet, Troense. 1959. 20 kr.
Svensson, Tilde: Graasten gennem skiftenre Tider. Bd. 1. Forf., Kegnæs. 1958.
8,75 kr.
Søllerødbogen 1958. Udg. af Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommu-
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ne. 3. rk. Hf. 5. Mogens Punchs Bog
handel, Kongevejen 36, Holte. 1959.
3,50 kr.
Sønderjyske årbøger. Udg. af Historisk
Samfund for Sønderjylland. 2. halvbd.
1958. Åbenrå 1958. 7 kr. - 1. halvbd.
1959. Åbenrå 1959. 7 kr.
Thorvildsen, Knud: Vikingeskibet ved
Ladby. (Nationalmuseets Blå Bøger).
Odense 1959. 2,50 kr.
Trap, J. P.: Danmark. 5. udg. Bd. 1 2. Kø
benhavns Amts indledning. Storkøben
havn I. Gad 1959. 66 kr. Bd. 2 1. Stor
københavn II. Gad 1959. 68 kr.
Træk af torvehandelens historie. Red.: Jo
hannes Smith. Haandværkerbanken i
Kjøbenhavn. 1959. Ikke i bogh.
Weber, L.: En tømrerslægt i 19. århundre
de. Familien Weber i Roskilde. Udg. af
Erhvervsarkivet ved Andreas Jørgensen.
Særtryk af Erhvervshistorisk årbog, bd.
10. Universitetsforlaget, Århus 1959.
12,75 kr.
Vejle Amts Aarbog. Udg. af Vejle Amts
Historiske Samfund. 1959. Konrad Jør
gensens Bogtrykkeri, Kolding. 1959. 8 kr.
Vendsysselske Aarbøger. Udg. af Historisk
Samfund for Hjøring Amt. Bd. 22. 195758. [2. halvbd.]. Ellen Poulsens Boghan
del, Hjørring. 1958. 8,50 kr.
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjem
stavnsforenings årsskrift. 28. årg. Rs.
Rasmussen, Halstedgaard, Glamsbjerg.
1958. 3 kr.
Wiberg, S. V..- Personalhistoriske, statisti
ske og genealogiske Bidrag til en ...

dansk Præstehistorie ... siden Reforma
tionen. Optryk efter Originaludgaven.
Bd. 1, A-H. Rosenkilde og Bagger 1959.
65 kr.
Winding, Kjeld: Frihandelsproblemet i
Danmark 1855-1863. En undersøgelse af
1863-tariffens tilblivelse. Dansk Viden
skabs Forlag 1959. 35 kr.
Vore fortidsminder. Arkæologisk kort.
Udg. af Geodætisk Institut og National
museet. Blad 44. Kolding. Geodætisk In
stitut. 1958. 4,50 kr.
Vaabenførende Slægter i Danmark. Udg.
paa Foranledning af Det Danske Sel
skab for Heraldik og Sfragislik. Heral
disk Forlag, Bredgade 14-16, Køben
havn. Bd. 3. Hf. 26. 1956. 7,50 kr. - Hf.
27. 1957. 7,50 kr. - Hf. 28. 1958. 7,50 kr.
- Hf. 29. 1958. 10 kr.
Østjydsk Hjemstavn. Udg. af Østjydsk
Hjemstavnsforening. 24. årg. Haase.
1959. 16 kr.

Aarbog for Historisk Samfund for Sorø
Amt. Bd. 46. Svegårds Boghandel, Sorø.
1959. 6 kr.

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og
Historie. Udg. af Det Kongelige Nordi
ske Oldskriftselskab 1957. Herm. H. J.
Lynge & Søn, 1958. 20 kr. - Aarbøger
1958, Herm. H. J. Lynge & Søn, 1959.
20 kr.
Aasum Herreds tingbog 164-5-^8. Udg. af
Udvalget for Udgivelse af Kilder til
Landbefolkningens Historie. Ved Aksel
E. Christensen og Troels Dahlerup. Hf. 1.
Rosenkilde og Bagger. 1959. 6 kr.

Institutionernes virksomhed i 1959
Nationalmuseets L afdeling.
Fredningsarbejdet. Som et led i tilsynet med de fredede oldtidsmindesmærker
har afdelingen måttet foretage 175 besigtigelser: 26 på Sjælland og LollandFalster, 1 på Bornholm, 10 på Fyn, 127 i Nørrejylland og 11 i Sønderjylland.
Vedligeholdelse og restaureringer. Den systematiske gennemgang og restau
rering af nordjyske gravhøje er fortsat under ledelse af Knud Thorvildsen.
Endvidere er følgende restaureringsarbejder blevet udført: Dorthe Hansen har
opmålt og restaureret en langdysse ved Mandemark på Møn, to jættestuer i
Over Jersdal i Haderslev amt og et dyssekammer ved Stursbøl, ligeledes i Ha
derslev amt, samt undersøgt og genopført et dyssekammer i Søsum i Frede
riksborg amt. B. Brorson Christensen har restaureret »Jordhøj« i Frederiks
borg amt og foretaget en opmåling af det fredede gravpladsareal ved Donbæk,
Hjørring amt. C. L. Vebæk har restaureret en jættestue på Lovby mark, Svend
borg amt, og O. Klindt-Jensen har istandsat de tilgroede grav- og bautastens
anlæg Bøgebjerg, Gryet og Louisenlund på Bornholm.
Undersøgelser i marken. Større undersøgelser. Afdelingen har ladet foretage
16 større udgravninger: 1 på Sjælland, 2 på Bornholm, 9 i Nørrejylland og
4 i Sønderjylland. Disse fund er: Boplads fra ældre stenalder ved Dravedskov
i Sønderjylland. Dækkede kulturlag fandtes fra en bebyggelse, der dateres lidt
senere end Jyllands ældste boplads ved Klosterlund (C. L. Vebæk). - Høj
gruppe fra den yngre stenalders enkeltgravskultur ved Skærbæk på Nordmors.
Foruden grave påvistes spor af ardpløjning under højene (Olfert Voss og Egon
Hansen). - Jættestue ved Fjersted syd for Ribe. Kammeret har været delvis
bortgravet; der fandtes lerkar og enkelte ravperler i kammeret og store mæng
der lerkarskår uden for gangen (Dorthe Hansen). - Flintminer ved Hov og
Bjerre i Thy. Ved Hov udgravedes det hidtil bedst bevarede anlæg: en 7,4 m
dyb, lodret skakt, hvorfra vandrette indtil 7 m lange stoller udgik. Ved Bjerre
udgravedes otte tilsvarende, men mindre anlæg. Minedriften blev her sikkert
dateret til slutningen af 3. årtusind f. Kr. (C. J. Becker). - Stor grube med
keramik fra yngre bronzealder i Sahl sogn i Ringkøbing amt (Elise Thorvild
sen). - Gravplads med fladmarksgrave fra ældre bronzealder ved Jomfrugård,
Bornholm. Foruden gravene, i hvilke flere bronzesmykker fandtes, påvistes
spor af en stolpesat bygning og af pløjning, der anses for rituel. (O. KlindtJensen og Egon Hansen). - Stenkistegrav fra yngre bronzealder ved Karby på
Mors. I graven fandtes over et lag brændte ben en bronzehalsring, en benkam
og bevarede tekstiler (M. Ørsnes). - Hustomt fra midten af førromersk jern
alder ved Grøntoft i Ringkøbing amt. En mindre hustomt fandtes midt i et
tidligere opmålt system af oldtidsagre, der herved dateredes (C. J. Becker). Boplads med bevarede hustomter ved Hodde, nordøst for Varde. Bebyggelsen,
der opdagedes ved luftrekognoscering, går tilbage til førromersk jernalder (O.
Voss). - Gravplads fra ældre jernalder ved Vester Vandet i Thy. Syv stensatte
grave fra ældre romersk jernalder indeholdt foruden det sædvanlige lerkar-
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udstyr enkelte sølv- og bronzesmykker. En brandgrav på pladsen er fra førromersk jernalder. (O. Voss). - Urnegravplads fra ældre jernalder ved Dreng
sted i Tønder amt. På pladsen, der rummer grave fra sen førromersk og ældre
romersk jernalder, er der nu fremkommet ialt ca. 70 grave med righoldigt
keramik-, smykke- og våbenudstyr (O. Voss). - Gravplads fra romersk jern
alder ved Slusegård på Bornholm. Ved de fortsatte undersøgelser er nu ialt
108 grave blevet undersøgt. Af særlig interesse er en rigt udstyret kvindegrav
med adskillige sølv- og bronzesmykker, perlekæde m. v., samt endnu et par
gravanlæg, hvor overhuggede både synes at være anvendt som kister (O.
Klindt-Jensen og Egon Hansen). - Våbenoffer fra ældre jernalder i Ejsbøl
mose ved Haderslev. Den fortsatte undersøgelse, der foretages i samarbejde
med Haderslev amts museum, har indtil nu bragt ca. 1750 oldsager for dagen
inden for et 500 m2 stort udgravningsområde. Foruden oldsagerne indgår et
par tusinde sten, afkvistede grene og nedhamrede pæle i fundlaget (M. Ørs
nes). - Vejanlæg fra oldtid og middelalder ved Broskov i Præstø amt. Ved
fortsatte undersøgelser, der ventes afsluttet i 1960, er to stenlagte vejbaner
blevet afdækket og seks hulvejspor i tilknytning hertil blevet kortlagt. De to
brolagte veje fører over en fugtig sænkning og fandtes tørvedækket. De er
daterede til henholdsvis 400 og 1300 e. Kr., og det ældste anlæg er det hidtil
bedst udførte i sin art fra Danmark (G. Kunwald). - Boplads fra yngre jern
alder på Bejsebakken ved Ålborg. En omfattende prøvegravning har over et
5 tønder land stort areal påvist spor af en bebyggelse fra germansk jernalder
og vikingetid (O. Voss og M. Ørsnes).
Mindre undersøgelser. Foruden ovennævnte undersøgelser i marken har
afdelingen besigtiget 99 fundsteder: 33 på Sjælland og Lolland-Falster, 3 på
Bornholm, 2 på Fyn, 44 i Nørrejylland og 17 i Sønderjylland. Endvidere er
udført 27 mindre udgravninger: 11 på Sjælland og Lolland-Falster, 13 i Nørre
jylland og 3 i Sønderjylland. Af disse fund kan nævnes: Stenalder: Lindehøj
gård, Frederiksborg amt. Grube. (C. L. Vebæk). - Underåre, Hjørring amt.
Langdysse. (C. L. Vebæk). - Skallerup, Thisted amt. Enkeltgravshøj med ring
grøft. (M. Ørsnesj. - LI. Bundgård, Randers amt. Hustomt. (G. L. Vebæk). Guldforhoved, Ringkøbing amt. Enkeltgravshøj. (O. Voss). - Hansted enge,
Vejle amt. Boplads. (C. L. Vebæk). - Bronzealder: Hårmark, Holbæk amt. Høj.
(C. L. Vebæk). - Grønhøj, Hjørring amt. Høj. (C. L. Vebæk). - Lundergård,
Hjørring amt. (C. L. Vebæk). - 0. Tørslev, Randers amt. Høj. (G. L. Vebæk).
- Saaby Mølle, Skanderborg amt. Hustomt(?). (C. L. Vebæk). - Jelshøj, Ribe
amt. Høj. (O. Voss). - Bolding, Ribe amt. Høj (O. Voss). - Fjersted, Tønder
amt. Høj. (M. Ørsnes). - Jernalder: Orenæs, Maribo amt. Affaldsgrube. (C. L.
Vebæk). - Hoven, Ringkøbing amt. Tuegrave. (G. L. Vebæk).
Nationalmuseets 2. afdeling.
I 1959 har afdelingen fortsat istandsættelsen af Vitskøl kloster. Vikingeborgen
Fyrkat er efter genopførelse af ringvolden gjort tilgængelig for offentligheden.
Endvidere er foretaget istandsættelsesarbejder på Trøjborg og Hammershus, og
det tilsandede kirketårn i Skagen er restaureret.
I samarbejde med Aalborg historiske Museum er en tilsandet gårdtomt ved
Hunetorp udgravet. I Ølgod kirke og Set. Ibs kirke i Roskilde er foretaget
undersøgelser i gulvene. En stor sengotisk kapeltomt er udgravet i Aarup ved
Aabenraa. I Roskilde fjord er den undersøiske udgravning af skibsvrag ved
Skuldelev fortsat. Der er i den undersøiske spærring konstateret rester af ialt
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seks skibe, som må hidrøre fra vikingetidens slutning. Ved Antvorskov ruin,
er et område, som vil blive dækket af den sjællandske motorvej, blevet ud
gravet. Her fandtes betydelige rester af økonomibygninger fra klosteret og.
slottet.
På v. Stockens Plads i Ribe er de middelalderlige kulturlag undersøgt. T
Kalundborg er fremdraget rester af byens middelalderlige mur.
Den systematiske gennemgang af Danmarks middelalderlige voldsteder (i
samarbejde med dr. phil. Vilhelm la Cour) er i årets løb afsluttet for Hjør
ring amts vedkommende. I forbindelse med voldstedsundersøgelserne er der
flere steder i landet foretaget arkæologisk luftfotografering af adskillige objek
ter, og på Ærø er der gravet i to voldsteder. Ved herregårdsundersøgelsen er
Aggersborggård, Faurskov og Søby gård på Ærø opmålt. I samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening er arbejdet med fredning af den jyske hær
vej fortsat.
Istandsættelse af kalkmalerier og kirkeinventar har fundet sted i adskillige’
kirker, og undersøgelserne for »Danmarks Kirker« er fortsat.

Dansk Folkemuseum, Nationalmuseets 3. afdeling.
Året har været præget af planerne om overflytning af denne del af National
museet til den tidligere klædefabrik i Brede, som er blevet erhvervet af staten,,
og drøftelsen af, hvordan afdelingen skal indrettes under de nye forhold, har
i høj grad lagt beslag på personalet. I hovedbygningen i Brede, der er opført
1795, har der gennem størstedelen af året været arbejdet med afdækning af
ældre vægdekorationer og undersøgelse af bygningshistoriske forhold. Dette er
forudsætningen både for bygningens istandsættelse og for indretningen af
rummene efter interiørprincippet. I visse dele af den tidligere fabrik er museet
rykket ind, men det drejer sig overalt foreløbig kun om lukkede studierum og
arbejdsrum, der endnu ikke er indrettet til deres brug.
Den under foregående år omtalte særudstilling »Sanering« blev holdt åben
så langt ind i 1959, at den endnu var tilgængelig ved årsmøderne i Dansk Hi
storisk Fællesforening og Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Desuden
var der i foråret arrangeret en særudstilling om folkekulturen på Sardinien.
En stor del af det her udstillede materiale er indgået til afdelingens kompara
tive samling af europæisk bondekultur.
Blandt nyerhvervelserne, hvoraf de fleste skyldes gaver fra en lang række
institutioner og personer, skal nævnes to standure. Det ene er et fornemt
arbejde med spilleværk, fremstillet i Åbenrå af Peter Green. Det andet er lavet
af den kendte bornholmske urmager Otto Arboe. En af de betydeligste ny
erhvervelser er loftet og panelerne til en øverstestue fra en gård i Fløng ved
Roskilde. Et sagområde, hvor en særlig stor tilvækst er sket, er landbefor
dring og -transport. En del vogne med tilhørende seletøj er indgået. I tilknyt
ning hertil har inden for håndværkssamlingen interessen i årets løb ikke
mindst samlet sig om karetmageri og sadelmageri.
Ud over den nævnte bygningsundersøgelse i Brede har det meste af afdelin
gens arbejde i marken været fortsættelse af ældre undersøgelser. Turebyholm
og Bregentved er blevet besøgt ved undersøgelserne af ældre indbo på herre
gårde. Vægdekorationer m. m. er studeret i de københavnske saneringskvar
terer samt i Randers, Helsingør og Tønder. På Bornholm og Fyn er foretaget
undersøgelser af ældre bondebygninger, og den tidligere påbegyndte fotogra
fering af bondekultursager i privat eje er fortsat i Lintrup sogn i Haderslev
amt. Også det omfattende arbejde i Borupris skov er videreført, i 1959 med
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udgravning i bebyggelsesområdet. Nationalmuseets mølleudvalg har virket for
istandsættelse og fredning af vind- og vandmøller. I det forløbne år har så
ledes Slusegårdens mølle på Bornholm kunnet sættes i gang igen, og en
registrering af vindmøllerne nord for Limfjorden er afsluttet. Der er optaget
film af en begravelse på Lyø og om spinding af hør og blår samt fåreslagtning og lysestøbning i Hesselager og Øksendrup på Fyn. Fra Nationalmuseets
Etnologiske Undersøgelser er der på optegnelsesrejser arbejdet for fastlæg
gelse af grænser for kulturelementer inden for høslæt og kornhøst, ligesom
<ier i forbindelse med en foreløbig kortlægning af det materiale, som er kom
met ind som besvarelser af de ældste spørgelister, er indsamlet oplysninger
fra egne, hvor der er særlige problemer.
Der henvises i øvrigt til den mere udførlige beretning for året 1959 i den
af afdelingen udsendte årbog »Budstikken« 1960.

Den kongelige Mønt- og Medaillesamling.
Der er i året indkommet 35 fund med ialt 1734 mønter. Et større samlet fund
blev gjort den 4. september ved udgravning på Gåsetorvet i Nakskov: 926 møn
ter, hvoraf hovedmassen 844 stk. var hanseatiske hele og halve liulpenninge;
pengesummen er nedlagt i begyndelsen af 1400-tallet. Ligesom i tidligere år
er ved restaureringsarbejder i en række kirker fundet mange spredt liggende
mønter fra Knud den Store til nutiden: Serritslev, Byrum, Brøndum, Sønderby,
Særslev, Brøns, Skæve, Snesere, Ølgod, Nykirke, Ishøj, Øster-Ulslev, Allerslev,
Allested og St. Ib i Roskilde. Fra sidstnævnte kan særligt fremhæves to møn
ter fra Valdemar II med indskriften Anno Domini MGCXXXXIIII, den første
nordeuropæiske mønt, der bærer årstal. Ligeledes er der ved undersøgelse af
Fogedbygaard voldsted fremkommet mønter fra Valdemar I til nyere tid, i
Hunetorp ved Blokhus mønter fra Erik Klipping og Christopher II og i Aarup
kapel 1400-tals mønter. Endelig er der fra forskellige steder i landet indkom
met spredt liggende mønter, hvoraf den ældste er en kobbermønt fra Ptolemaios- VI Philometor (180-145 f. C.), som for omkring 30 år siden blev fundet
på en mark ved Skerningegård i Vester Skerninge.
Fra »Nationalmuseets Jubilæumsfond af 1957« har Møntsamlingen modtaget
en bevilling til erhvervelse af 9 sølvmønter fra Lykien og Pamfylien, der hid
rørte fra et lilleasiatisk møntfund. Ny Carlsberg Fondet har skænket en kunst
nerisk fremragende og sjældent velbevaret tetradrachme fra Kyrene. Selskabet
Den kongelige Mønt- og Medaillesamlings Venner har glædet Samlingen ved at
skænke to sjældne guldmønter; den ene er en dukat slået for Christian IV i
Glykstad 1646 af møntmesteren Jacob Schwieger, den anden er en unik dobbeldukat fra Christian V 1678.
Der har i året været 19.444 besøgende.
løvrigt henvises til Samlingens sædvanlige årsberetning, der udkommer i
Nordisk Numismatisk Årsskrift.
Frilandsmuseet, Nationalmuseets 7. afdeling.
Det enlængede landarbejderhus fra Kalvehave i Sydsjælland er fuldført og vil
blive indviet i foråret 1960. Bindingsværksbygningen indeholder adskillige
værdifulde detailler, bl. a. den oprindelige bagerovn. I huset vil foruden et
par stuer blive indrettet et hjulmagerværksted samt værksted for en træmager,
d. v. s. en landsbyhåndværker, som lavede træriver m. m. Foran bygningen
ligger en savgrav. Et lille udhus har en interessant tanggavl.
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Den store gård Rotelau fra Ejdersted er bragt under tag. Denne grund
murede gård, som bærer årstallet 1653, er af den såkaldte haubergtype, som
fra Holland og Frisland begyndte at sprede sig nordpå i 1500-tallet og i sær
lig grad blev repræsenteret på Ejderstedhalvøen. Bygningen har en stærkt
koncentreret udformning, idet fire længer: stuehus, kostald, hestestald og
kørelo er sammenbygget omkring den høje lade i midten, idet alt er over
dækket med et pyramideformet stråtag. Fire svære stolper i hvert hjørne af
laden bærer en svær tømmerramme, der springer særligt langt frem i stue
hussiden imod øst. De med hanebånd forbundne hovedspær rejser sig fra
denne ramme, ligesom der fra denne løber andre spær ned til de lave yder
mure. - Ved forskellige rejser på Ejdersted er hjembragt en større samling
indbo og redskaber til bygningen.
Museet har haft en ekspedition på Færøerne, hvor det lykkedes at finde
frem til et typisk gammelt færøhus samt en del tilhørende små udhuse, der
erhvervedes til museet og efter planerne skal hjembringes i 1960 til erstat
ning af den kopi af et færøhus, som blev rejst i museumsparken i 1905-06.
Af andre erhvervelser kan nævnes et rebslagerhjul under stråtag samt for
skellige redskaber dertil, som er skænket af fiskerne i Skotterup ved Øre
sundskysten og tidligere blev anvendt på deres stejleplads.
Efter at det er vedtaget at indplante i parken en repræsentation af den
vilde flora i Danmark, som nu mange steder forsvinder som følge af sprøjt
ning med de moderne ukrudtsmidler, så er der hidtil i årets løb indplantet
et par hundrede forskellige planter. Samtidig er der indsamlet og indpodet
kviste af ældre danske æble^ og pæresorter, som er ved at blive fortrængt af
nyere frugtsorter.
Landbrugsmuseet.
På Landbrugsmuseet har arbejdet på grund af stabens lidenhed i høj grad
været præget af forberedelserne til udstillingen: Norsk bondeliv 1550-1850,
der skal afholdes i sommeren 1960. Den består hovedsagelig af museumsgen
stande udlånt fra Norsk Folkemuseum, Bygdøy, og skal optage hele museets
stueetage. Foruden de dermed forbundne flyttearbejder er museets vognsam
ling flyttet fra lejede lokaler ved Nærum til Brede, hvor de foreløbigt er op
magasinerede sammen med Dansk Folkemuseums vogne, mens en del mere
robuste maskiner er opmagasinerede i Nærum. Endvidere er der foretaget
omflytninger på hovedmuseet, således at samlingerne fra filialen i Dalum ved
Odense, der skal nedlægges, kan opmagasineres her. Nogle mejerimaskiner er
fra Dalum deponerede i museet på Hjerl hede.
I sommeren 1959 afholdtes en udstilling af modeller, udlånt fra Landbohøj
skolen, samt en udstilling af mejerigenstande, der har tilhørt Hanne Nielsen,
Havartigård, Øverød.

Kunstindustrimiiseet.
Museets samlinger er i det forløbne år blevet forøget med ialt 47 numre, hvor
iblandt særlig kan fremhæves: ældre erhvervelser: italiensk albarello af majolika fra slutningen af 15. århundrede, skænket af Ny Carlsbergfondet. Fad
af porcelæn udført i Kina 15. århundrede, dekoreret med blå rankedekoration,
skænket af Ny Carlsbergfondet. Nikkedukke af porcelæn i kinesisk stil, udført
på fabrikken i Meissen omkring 1740, samme giver. Offerkar af bronce, ud
ført i Kina 2. årtusinde før vor tidsregning, samme giver. Tebordsplade af
fajance, udført på fabrikken i Store Kongensgade i Pfau’s periode, samme
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giver. Porcelænsskab af nøddetræ med glasdøre, udført i Holland i midten
af 18. århundrede, skænket af Kunstindustrimuseets Venner. Scodella af majolika, udført i Spanien omkring 1500, skænket af Ny Carlsbergfondet. En
samling italienske tekstiler fra 16.-17. århundrede, skænket af Thomsens legat
og Ny Carlsberg Museumslegat. Et krus af sølv, udført i England i begyndelsen
af 18. århundrede, skænket af Ny Carlsbergfondet. De vigtigste nyere erhver
velser: Adam Fischer, Kone med spande, skænket af Helge Jacobsens og Marie
Lehmanns legat med halvdelen fra hvert legat. Axel Salto, stor krukke af sten
tøj, skænket af Benny Dessaus mindelegat.
Der har været afholdt følgende udstillinger: Finske Textiler - 3 danske
kunsthåndværkere, Adam Fischer, Lis Ahlmann og Børge Mogensen - Kay
Bojesen mindeudstilling - Ciba, farveteknik - stoffer fra 17.-19. århundrede Zenga, japanske tuschmalerier 17.-19. århundrede - Snedkerlaugets møbel
udstilling - Selskabet til Haandarbejdets Fremmes udstilling - British Design
- Jan Raes-gobeliner erhvervet til Kronborg.
Foredrag i Selskabet Kunstindustrimuseets Venner: Professor Kurt Erdmann: Europa und der Orient-Teppich. Soame Jenyns fra Oriental Department, British Museum: Early Ming-porcelain in the Palace Museum, Taiwan
(Formosa).
I efterårets løb blev museets renaissancesal omordnet og opdelt i 3 dele
med spanske vægge.
Endelig er André Leths katalog over museets kinesiske samlinger udkom
met og desværre allerede udsolgt.
De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg.
Samlingens tekstilkonserveringsværksted har i det forløbne år fortsat arbejdet
med istandsættelse af Christian V-tapeterne fra riddersalen og dragter fra
1600-tallet, men har tillige udført tekstilkonservering for Frederiksborgmuseet,
Vor Frelsers kirke, Clausholm m. fl. Enkelte malerier og møbler er istandsat
henholdsvis på Frederiksborgmuseets og Nationalmuseets konserveringsanstal
ter. I påsken 1959 afholdtes en udstilling af arbejder fra tekstilkonserverings
værkstedet med illustrering af metoder og resultater. Der har iøvrigt i årets
løb især været arbejdet med undersøgelser over venetianske glas (Gudmund
Boesen) og møbler fra 1700-tallet (Niels Jessen). - Samlingen har i 1959 haft
84.347 besøgende.
Tøjhusmuseet.
Almindeligt museumsarbejde. De forskellige afdelinger har fortsat almindelig
gennemgang og revision af kartoteker m. v. Der har været afholdt særudstil
linger: Danske Tropper i Tyskland 1947-1958, Fra Ballon til Jet, Ingeniør
korpset - 275 år (1684-1959). - Museet har samlet stof til et internationalt
repertorium over våben- og militærmuseer. Repertoiret vil udkomme i foråret
1960.
Nyerhvervelser. Blandt nyerhvervelserne, der omfatter genstande i alle mu
seets afdelinger, skal særligt fremhæves følgende: Skydevåben og tilbehør:
Ca. 50 numre, deriblandt et par meget smukke 1700-tals flintelåsbøsser fra
Viborg og et pistolpar, lavet af Valentin Marr til Poul Vendelbo Løvenørn.
Blanke våben: Godt 50 numre, bl. a. en meget smuk italiensk scimitar og en
engelsk rapir, begge fra 1600-tallet, samt en dansk æressabel fra treårskrigen.
Artilleri: 25 numre, deriblandt den fra 2. verdenskrig bekendte, engelske 25
pounders feltkanon, brugt som 88 mm dansk feltkanon 1945-58. Uniformer
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cg ordener m. m.: En samling ordener og dekorationer, båret dels af general
løjtnant E. With og dels af museumsbestyrer, kaptajn J. F. Støckel. Ved ud
veksling en samling nutidige NATO-uniformer.
Videnskabeligt arbejde. Museumsinspektør, dr. phil. Arne Hoff har særligt
behandlet dansk 1700-tals bøssemageri samt foretaget forberedende arbejder
til udgivelse af en ny udgave af Støckels bøssemagerleksikon. Museumsinspek
tør, cand. mag. Finn Askgaard har gennemgået afdelingens museumsstykker
stammende fra Det partikulære Rustkammer. En publikation herover vil snart
fremkomme.
Museumsinspektør, cand. mag. Egon Eriksen har fortsat sine studier over
særlig nordisk middelalderartilleri.
Museumsinspektør, dr. phil. Martin Ellehauge har fortsat manuskript om
den danske militære fane.
Konservering. Den almindelige konservering er fortsat i alle 4 afdelinger.
Fra Stiftsmuseet i Viborg var til konservering indleveret 2 byfaner fra Frede
rik V’s tid, begge meget medtaget. Den ene blev færdig i 1958, og den anden
er nu også færdig og leveret til Viborg. Der er blevet konserveret og beskrevet
en våbensamling tilhørende Greve F. Brockenhuus-Schack, Giesegaard.
Konsulentvirksomhed. Museets embedsmænd har undersøgt omkring 225
våben, indleveret til nærmere bestemmelse af museer og private samlere, og
har ydet bistand til en række kunstnere og teater- og filmsfolk angående våben
og uniformer. Museet har udlånt genstande til Den kongelige Livgardes ud
stilling i Paris.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
Blandt de vigtigere nyerhvervelser skal nævnes en model af Fridtjof Nansens
ekspeditionsskib »Fram«, der blev bygget af Colin Archer i Larvik samt en
model af mester E. C. Benzons dæksbåd »Kalifen« 1858, der i mange år benyt
tedes som lystfartøj for marinens officerer, men udmærker sig mest ved at være
bygget som undersøgelsesfartøj for dansk fiskeri og i denne egenskab benytte
des af Anthon Smidth, der foruden at være en yndet skuespiller blev fiskeri
konsulent og pioner for fiskeriets ophjælpning og i sin båd - opkaldt efter hans
hovedrolle i »Kalifen paa Eventyr« - foretog studierejser overalt i Danmark.
Af skibsfremstillinger er modtaget en farvelagt tegning fra 1780-erne af brig
gen »König von Dänemark« af Altona, desuden tegninger af barkentinen »Fug
len« af Marstal 1885 og barken »Waterfox« af København, skonnerten »Anes
Minde« af Fjellebroen, maleri af C. Olsen: S/S »Randers«, 1862 samt et hol
landsk skibsbillede fra 1600-tallet. Afdelingen for den grønlandske handel og
hvalfangst er forøget med en tegning af den hollandske kunstner G. de Grient
1772: »Hvalfangere i Grønlandske farvande«, en tegning af Oscar Bojesen:
»Grønlandske handels plads« samt et træsnit af briggen »Tjalfe«, sager ved
rørende de fjerne kolonier er ved gaver og køb suppleret med et maleri af John
Petersen: parti fra Christianssted på St. Croix 1870 samt et stik af fæstningen
»Dansborg« i Ostindien 1735, og kapervæsen med en plakat af 12. dec. 1778
om kaperi samt en æressabel skænket kaperfører og kromand Peter Mogensen,
Hornbæk. Endvidere er modtaget en skibskiste fra 1800-tallet, et kompas af
fabr. Frans Meyjes Jeremsy, Amsterdam, samt en samling genstande ved
rørende tatovering. Museet har endvidere modtaget en samling kopier af dan
ske bysegl med maritime motiver, udført på Rigsarkivets konserveringsanstalt.
Museets bibliotek er vokset med 312 numre, blandt hvilke især skal nævnes
Charnocks »History of Marine Architecture«, udgivet i 1800. Til arkivet er
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modtaget adskillige arkivalier af maritim interesse. Fotografisamlingen er ved
gave og køb forøget med 996 numre.
Den systematiske udskrivning af arkivmateriale fra 1700-tallet fra Rigs
arkivet og Københavns Stadsarkiv er fortsat. Adskillige genstande har været
udlånt til udstillinger bl. a. »Indien i Dag«, Københavns Bymuseums udstilling
»For Troskab og Tapperhed« og udstillingen i forbindelse med Kungålvs 1000
års jubilæum. Direktør Klem har assisteret Aabenraa Museum ved omordnin
gen af dets søfartsafdeling. Museumsinspektør Henningsen har bistået Dragør
Museum med registrering af søfartssager.
Museets konservator har været beskæftiget med fremstilling af en model af
en færgesmakke fra Storebæltsfarten fra 1794, andet steds er en model af
vagerkutteren »Løvenørn« samt en model af en fiskehukkert fra 1700-tallet i
arbejde, alle udført efter de pågældende skibes originale tegninger.
For museets daglige arbejde har det været af stor betydning, at museet har
overtaget ca. 100 m2 i Søndre Kronværksbygning, hvorved tre store kontorer
har kunnet indrettes, det ene også omfattende en mindre læsesal. Her findes
tillige frokoststue samt garderobe og toiletrum.
Museumsbesøget var 65.894, heraf 2233 studiebesøg (omfatter tiden 1. april
1958-31. marts 1959).
Af publikationer har museet udsendt sin årbog 1959.

Købstadmuseet »Den gamle By«, Århus.
Museet fejrede i 1959 sit 50 års jubilæum, idet det regner sin begyndelse fra
Borgmestergårdens åbning på landsudstillingen i Århus 1909, med en recep
tion i Møllesalen 2. pinsedag. Genopførelsen af teatret fra Helsingør er blevet
fortsat, og ligeledes har indlægningen af fjernvarme i museet lagt beslag på
personalets tid. Der har været afholdt særudstillinger af tegneren Jens- Ølsgaards topografiske arbejder og af fotografier fra museet. I samarbejde med
postvæsenet, Statsbanerne og turistforeningen gennemførtes en diligencekørsel
fra Århus til København, hvor der på hovedbanegården blev åbnet en udstil
ling fra »Den gamle By«. I forbindelse med jubilæet afholdtes desuden et
landslotteri, hvis overskud skal bidrage til genopførelsen af Helsingør Teater
og museets øvrige arbejder.
Urmuseet har udsendt en bog om samlingens ure, redigeret af museums
inspektør Ghr. Waagepetersen.
Af nyerhvervelser kan her fremhæves topografiske og personalhistoriske
malerier og tegninger og en samling sølvtøj, skænket af dansk-amerikaneren
frk. E. M. Spliid, Laguna Beach, California, og oprindelig tilhørende en køb
mandsslægt i Århus. Til den farmacihistoriske samling er indkommet en række
genstande fra Enhjørning-Apoteket på Christianshavn og til tekstilmuseet en
messehagel fra 1743. Håndværkssamlingens vigtigste forøgelse er en del ud
hængsskilte fra forskellige fag, og urmuseets bestand er bl. a. vokset med et
taffelur fra Jonathan Green i Aabenraa.
Friluftsscenen spillede 1959 »Hexerie eller blind Alarm«.
I øvrigt skal museet henvise til sin årbog med en fyldig beretning for pe
rioden.
Forhistorisk Museum, Århus.
Af undersøgelser i marken under ledelse af museets medarbejdere skal kun
enkelte større arbejder nævnes. Professor P. V. Glob undersøgte sammen med
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sine studenter en gravplads med stenkredsgrave fra germansk jernalder i Als
Nørreskov. Ved Vædebro, for østenden af Mossø, fortsatte Harald Andersen sin
undersøgelse af et offerfund fra ældre jernalder. Køkkenmøddingen ved Mejlgård, hvor Worsaae i 1850 erkendte skaldyngens egenart, og hvor vigtige grav
ninger er foretaget af F. Sehested (1880) og A. P. Madsen (1888), blev gen
åbnet af Hellmuth Andersen, der foretog en undersøgelse efter mere moderne
principper af en mindre del af dyngen. P. Kjærum fortsatte udgravningerne
på Løgten Mark v. Frederikshavn af stensatte kælderhuse fra ældre jernalder.
I fortsættelse af tidligere gravninger undersøgtes i Broskov ved Præstø et par
veje fra tiden omkring 400 og 1300 af G. Kunwald. Et par undersøgelser fandt
sted i Thorskov ved Århus, nemlig af en høj fra yngre bronzealder ved mag.
art. Jytte Lavrsen og af agerforekomster ved Jonathan Gell.
I Dansk Arkæologisk Ekspedition til Den persiske Golf under ledelse af pro
fessor P. V. Glob deltog fra Forhistorisk Museum museumsinspektørerne Ha
rald Andersen, Hellmuth Andersen, T. G. Bibby og G. Kunwald, universitets
adjunkt, mag. scient. Klaus Ferdinand, konservator G. Lange-Kornbak og mu
seumsassistenterne Hans Berg, Karen Frifelt, Peder Mortensen og Arne Thorsteinsson. Ekspeditionen, der ialt talte 27 skandinaviske deltagere, havde sit
virkefelt i fire arabiske stater, Kuwait, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, men de
arkæologiske rekognosceringer strakte sig ind i flere stater i Trucial Oman
og til Muscat.
I Kuwait gravedes på øen Failaka i to byhøje, den ene dækkende over by
anlæg fra »Dilmun«-kulturen (3. årtusinde). Af stor betydning er fundet af et
stort antal seglsten samt af skår m. v. med kileindskrifter. I den anden høj fort
sattes afdækningen af et med vold og dyb grav befæstet bygningskompleks med
centralt beliggende tempel. - I Bahrain fortsattes gravningerne i øens oldtids
hovedstad og tempelanlæggene fra 3. årtusinde ved Barbar. - I Qatar under
søgtes hustomter af en jernalderby, nogle gravhøje samt mesolitiske bopladser.
- I Abu Dhabi udgravedes en høj fra tidlig jernalder, og der foretoges prøve
gravninger på en samtidig boplads. - Ved rekognosceringer fandtes i Buraimiområdet en gruppe på et par hundrede stenrøser.
Forhistorisk Museum forestod arrangementet af Jyllandsekskursionen i for
bindelse med Det 10. nordiske arkæologmøde.

Aalborg Historiske Museum.
I Nr. Kongerslev kær i Helium herred er en tomt af en træbygget gård - eller
snarere borg - undersøgt under ledelse af mag. art. Peter Seeberg med arkitekt
Poul Brøgger som opmåler. Borgen stammer fra tiden 1350-1400 og var delvis
opført på verf af tørv. Den var ikke brændt, men forladt i god orden, hvorfor
lidet tømmer og få sager var bevaret. En opmåling i plan og snit, samt en serie
fotos - derunder luftfotos - var hovedudbyttet, sammen med ca. 100 kloder
slagge fra jærnudvinding, bagerovn og keramik. En lille rest af tomten står
endnu tilbage at undersøge i dette år. Undersøgelser af tilsandede gårdtomter
i Hunetorp, Hune sogn, Hvetbo herred, som blev påbegyndt i fjor i samarbejde
med Nationalmuseets 2. afdeling, er afsluttet i år. En tomt med møntfund
dateret til ca. 1300, blev undersøgt, men var noget demoleret ved overliggende
bygningers opførelse. Hunetorp-husenes største betydning er deres karakter af
overgang mellem bygninger fra jærnalder og recent tid. Der er intet led i dem,
som ikke har perspektiv bagud eller fremad. Ved omlægning af Europavej III
nord for Elleshøj i Hornum herred gik gravemaskiner igennem et gravfelt fra
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vikingetid. Ved velvilje fra amtsvejvæsen og entreprenør lykkedes det at få
undersøgt seks jordfæstegrave, hvorved fremdroges bl. a. den hidtil største
kendte »skægøkse« og et rundt, hvælvet bronzesmykke med båndslyng. Ved
Ferslev i Fleskum herred fremkom ved havedyrkning en nedbrændt hustomt
fra jættestuetid med stort ildsted og mange lerkar. Under ledelse af amanuensis
O. Marseen arbejdede hele museets stab med afdækningen, og omkring 40 ler
kar blev bjærget og er under konservering. Poul Brøgger har opmålt tomten.
Huset var opført i bulværk, en stolperest og flager af tagets barkbelægning er
bevaret. Ved Svanfolk i Skibsted sogn, Helium herred, afdækkedes fundamen
tet til en stubmølle. Ingen tradition, intet stednavn nævner mølle på stedet.
Af årets gaver skal nævnes en terrin af halvfajance med azurblå glasur fra
Eskild Bechs keramiske værksted på Øland. Et stribet tapet fra ca. 1830 i have
stuen på Revsnæs hovedgård i Komdrup sogn skulle udskiftes, og museet fik
lov til at tage det ned på dets bærende hampelærred. Tre omtrent samtidige
døre med gerigter og beslag, som indkom fra en gård ved Stranden i Aalborg,
kompletterer en stue i senempire, hvortil møbler er testamenteret. Museets
samling af lokalt sølv har fået sin hidtil største forøgelse. En øreskål - såkaldt
kovsken - dateret 1654, af mester Hermand Jensen (1643-79) er indkøbt på
auktion. Jens Kieldsen Sommerfeldt (1726-63) var Aalborgs mest produktive
sølvsmed i 1700-årene, men var indtil i år svagt repræsenteret i samlingen. I
år er af denne mester erhvervet kaffekande, kandisskål, flødeskål, 2 bonbon
nierer, sukkerbøsse og krydderibøsse. To empirespejle i forgyldte rammer og
en barok lysekrone af glas er oprindeligt fra en østhimmerlandsk herregård.
Med ukendt proveniens er indkøbt et stort skab af evident Aalborg-arbejde
fra ca. 1620-40, med så godt som hele sin oprindelige maling i behold, kun i
et par felter er malet pietetiske billeder ca. 100 år senere. Indsamlingen af
danske glas er fortsat, og en del sikre nordjyske glas er erhvervet, mest som
gaver fra folk med tilknytning til Aalborg Glasværk. Fra Holmegaards Glas
værk har vi modtaget en del dubletter fra værkets modelkammer til en kom
parativ samling, ligesom glas fra Kastrup Glasværk er indkøbt.
Oldsagerne fra Lindholm Høje er udstillet i nye montrer i et trapperum,
som er overladt vort museum af Aalborg Kunstmuseum. Denne udstilling ses
af mange, som året igennem besøger gravpladsen Lindholm Høje, der er ble
vet mål for en meget stor del af de turister, der gæster Aalborg-Nørresundby.
Omend besøgstallet er ukontrollabelt, overstiger det sikkert de ca. 25.000 som
årligt besøger Aalborg historiske Museum. En ekstraordinær bevilling fra Aal
borg by har sat museet i stand til at indrette en ny konserveringsanstalt, hvor
korservatoren har to erhvervshæmmede håndværkere til hjælp ved arbejdet.
Odense Bys Museer 1957-59.
Idet der én gang for alle henvises til museernes trykte årsberetninger, hvori
man vil finde mere detaillerede oplysninger om de enkelte afdelingers under
søgelser og erhvervelser, skal enkelte hovedtræk fremdrages her.
Fyns Stiftsmuseum, forhistorisk afdeling. Museumsinspektør Erling Albrectsen har i snart alle egne af Fyn foretaget udgravninger af fund fra samtlige
oldtidsperioder. Den betydeligste undersøgelse er den udgravning og restau
rering af runemindesmærket i Glavendrup, som foretoges i efteråret 1958, og
jævnsides hermed kan nævnes en i september 1959 påbegyndt udgravning af
jernaldergravpladsen på Møllegårdsmarken under Broholm hovedgård. For
disse to undersøgelser er der gjort rede i »Fynske Minder« 1958 og 1959.
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Møntestræde. Den i sidste beretning omtalte magasingård fra Nyborg (opf.
ca. 1630) indgår nu i genrejst skikkelse som en tværfløj i Møntergårdskom
plekset. Med anvendelse af alle moderne hjælpemidler er den blevet indrettet
til sagligt ordnede studiesamlinger af genstande fra historisk tid.
Opførelsen af den hovedbygning, som siden 1941 har været planlagt som en
afslutning af Møntestrædekomplekset ud mod Sortebrødre Torv, kan nu snart
ventes påbegyndt. På basis af arkitekterne Lehn Petersens projekt meddelte
Odense byråd i sommeren 1959 en bevilling på ca. 3 miil. kr. til bygningens
opførelse og indretning. Det er museets håb, at grundstenen kan blive ned
lagt i 1960, 100-året for oprettelsen af det første museum i Odense. Som tid
ligere meddelt, er det meningen at overføre den forhistoriske samling til denne
nye bygning, som tillige skal rumme konserveringsanstalt, foredragssal, sær
udstillingslokaler, kontorer, bibliotek og en mindre restaurant.
I forbindelse med de seneste års gadeudvidelser og deraf følgende nedriv
ninger af ældre ejendomme har museet ved arkitekt Eigil B. Hansen foretaget
opmålinger og bygningshistoriske undersøgelser, og de derved gjorte iagt
tagelser er suppleret med arkivalske oplysninger om de pågældende ejen
dommes tidligere udseende og indretning. I »Fynske Minder« 1957 og 1958 er
publiceret undersøgelserne af Overgade 9 og 11.
Den fynske Landsby. Arbejdet med genrejsningen af Tommerup præstegård
(opf. 1692) er blevet fortsat, således at man i efteråret 1957 kunne holde rejse
gilde. På grund af den høje beskæftigelse i byggefagene - og det deraf følgende
manglende behov for offentlige beskæftigelsesforanstaltninger - vil der endnu
gå en rum tid, før præstegården kan udstyres med indbo og åbnes for publikum.
Af samme grund er husmandshuset fra Fjellerup kun blevet nedtaget og ind
kørt, og det samme gælder den såkaldte »Frederik Juels skole« fra Eskær på
Tåsinge (opf. 1827), som til sin tid vil blive rammen om et lille skolemuseum.
Fra Skamby-Torup har man erhvervet en firlænget gård, som nu er opmålt
og delvis nedtaget.
I tilslutning til de nævnte byggearbejder har arkitekt Eigil B. Hansen og
museumsinspektør Holger Rasmussen foretaget undersøgelser af andre ældre
bondebygninger i de pågældende områder.
H. C. Frydendahls »Fynsk Hjemstavnssamling«, som i 1947 blev overdraget
til Odense Bys Museer, er blevet gennemgået af museumsinspektør Holger Ras
mussen; med Frydendahls samling som grundstamme er der blevet dannet et
arkiv for fynsk folkelivsforskning, og en yderligere indsamling af folkelig tra
dition er påbegyndt (se herom i »Fynske Minder« 1958).
H. C. Andersens Hus. I de traditionelle radioudsendelser fra H. C. Andersens
Hus d. 2. april medvirkede i 1957 den østrigske skuespillerinde Helene Thiemig-Reinhard, i 1958 kgl. skuespiller Poul Reumert og i 1959 kgl. skuespiller
Elith Pio.
Udstillinger og oplysningsvirksomhed. Ved siden af indgangen til Mønte
strædekomplekset er der blevet indrettet et udstillingsvindue, hvor man siden
august 1957 har vist følgende småudstillinger: »Sølvtøj«, »Fajance«, »Spil og
legetøj«, »Jordfund«, »Museets publikationer«, »Hvad kisten gemte«, »Unifor
mer«, »Bylav og oldermænd«, »Hædersgaver« og »Karvesnit«. På Fyns Stifts
museum vistes i april-maj 1957 den store Kandinsky-udstilling, overflyttet her
til fra Statens Museum for Kunst, og i efteråret 1957 afholdtes sammen med
Fyens Stifts Kunstforening en retrospektiv udstilling af Johannes Larsens
arbejder. I juni 1958 blev Robert Jacobsens udstilling vist, og i oktober-novem
ber 1958 overflyttedes hertil Picasso-udstillingcn, som tidligere havde været
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vist på Gharlottenborg, og endelig havde man i februar-marts 1959 den store
Paul Klee-udstilling, der ligeledes blev overført fra Statens Museum for Kunst.
Museumsdirektør Svend Larsen og museumsinspektørerne Erling Albrectsen og Holger Rasmussen har for F. O. F. og A. O. F. ledet ekskursioner i byen
og i oplandet, og museumsdirektøren har desuden i fem foredrag gennemgået
byens historie for Odense årskursus for lærere. Overlærer A. Thierlein har
ligesom tidligere været kontaktmand mellem museerne og skolerne med sær
ligt henblik på oldtidssamlingen, og oldsagskasser med små typesamlinger har
cirkuleret mellem fynske skoler.
Foruden de trykte årsberetninger for 1956-57, 1957-58 og 1958-59 har man
udgivet »Fynske Minder« 1957, 1958 og 1959, samt »Andersiana« 1957 og
1958-59. Desuden har man med støtte af museernes publikationsfond udgivet
Elisabeth Hudes bog »Henriette Hanck og H. C. Andersen« i 1958, og i 1959
udkom 1. bind af »Henriette Wulff og H. C. Andersen. En brevveksling«, ud
givet ved overbibliotekar, dr. phil H. Topsøe-Jensen.
Besøgstal

Møntestræde ............................................
Den fynske Landsby ...............................
Fyns Stiftsmuseum...................................
H. C. Andersens Hus ...............................
H. C. Andersens Barndomshjem............
Carl Nielsens Barndomshjem .................
Ialt ....

1957
5576
58298
24739
127792
3881
1027
221313

1958

1959

4205
59006
18369
122088
3922
829
208419

3532
71545
16114
126273
6349
754

224567

Rigsarkivet.
Afleveringer. Foruden de løbende afleveringer fra centraladministrationens
kontorer har Rigsarkivet i årets løb fortsat modtaget afleveringer fra Marineministeriet og dets underinstanser. Finansministeriets sekretariats- og budget
kontor har afleveret sager 1883-1956. Fra Undervisningsministeriet er afleveret
sager fra 1. departement for årene 1929-36 og fra Kirkeministeriet sager for
årene 1914-16. Flygtningeadministrationen har afleveret sager fra 1945 ff og
Invalideretten fra årene 1921 ff. Generaldirektøren for Statsbanerne har afleve
ret kort og tegninger samt sager vedrørende anlæg af Københavns hovedbane
gård. Statsradiofonien har for første gang afleveret sager til Rigsarkivet. I før
ste omgang er arkivalier for årene 1925-38 blevet afleveret. Københavns Univer
sitet har afleveret protokoller og sager 1900-10, og fra Højesteret har Rigsarki
vet modtaget voteringsprotokoller, dombøger m. v. 1891-1900. Endelig har Rigs
hospitalet afleveret en del sager frem til 1916. Fra Udenrigsministeriet har
Rigsarkivet fortsat modtaget gensandtskabs- og konsulatsarkiver.
Fra privat side har Rigsarkivet bl. a. modtaget korrespondance efterladt af
professor William Thalbitzer og direktør, dr. med. Thorvald Madsens privat
arkiv. Endvidere er der afleveret privatarkiver efterladt af general Jacob Fr.
Ernst, general Peter Fr. Steinmann, overlæge Jonas Gollin, professor, dr. theol.
L. P. Larsen, højskoleforstander Lars Bækhøj og ambassadør Helge Wamberg.
Man har modtaget slægten Levinsens brevsamling, herunder breve vedrørende
familierne Rée og Vilstrup, samt de Swane’ske arkiver. Til belysning af besæt
telsestidens historie har Rigsarkivet fortsat modtaget arkivalier bl. a. en gen
part af fhv. stiftamtmand, kammerherre P. Herschends erindringer og arki
valier fra ingeniør Erling Foss og fhv. minister Frode Jacobsen. Af private
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institutioners arkiver har Rigsarkivet fortsat indsamlingen af kirkelige arkiver
og modtaget bl. a. sager fra Landskontoret for KFUM og KFUK for årene 18831903 samt Højskolebladets redaktionsarkiv 1903-58.
Ialt har Rigsarkivet i 1959 haft en bruttotilvækst af arkivalier på ca. 1.600
hyldemeter. Kassationerne androg ca. 60 m. Nettotilvæksten var således ca.
1540 m.
Publikationer, Rigsarkivet har i 1959 fortsat udgivelsen af Nordisk Arkivnyt
under redaktionen af overarkivar, dr. phil. Harald Jørgensen. Endvidere har
man udsendt Vejledende Arkivregistraturer X, De Sønderjyske Fyrstearkiver,
ved overarkivar, dr. phil. Erik Kroman.
Læsesal m. v. Fra 1. oktober indførtes nye tider for aftenekspeditioner på
Rigsarkivets læsesal, der nu finder sted tirsdag og torsdag kl. 17-19.30. Læse
salen havde i 1959 13.011 besøgende og 37.790 ekspeditioner. Antallet af låne
ekspeditioner til andre arkiver og biblioteker udgjorde 661. Rigsarkivets foto
grafiske atelier udførte i 1959 52.268 optagelser og 4.941 forstørrelser.
Udstillinger. I Rigsarkivets forhal åbnedes i maj en særudstilling af arki
valier fra Skåne før afståelsen til Sverige, »Da Skåne var dansk«. I november
åbnedes samme sted en særudstilling til minde om slaget ved Nyborg i 1659.
Rigsarkivets historiske museum har ændret åbningstid om søndagen til kl.
10-12. Det har ialt haft 961 besøgende.
Landsarkivet for Sjælland in. in.
Landsarkivets læsesal havde 4302 besøgende (1958: 4744) og til deres brug
blev fremtaget 31.685 bind, pakker og læg.
Større afleveringer blev modtaget fra Sakskøbing dommer (Sakskøbing by
fogeds, Musse herreds, Nysted byfogeds og Nysted birks arkiver), Slagelse
dommer (Slagelse byfogeds og Antvorskov birks arkiver), Københavns amts
nordre birks amtstue, Møns amtstue, Roskilde Katedralskole, Sorø akademis
godskontor, Tårnby kommune og A/S Kalvehavebanen. Af gaver kan nævnes
en række arkivalier (1845-99) vedrørende Farumgård. Samtlige afleveringer
udgjorde 1248 bind, 670 pakker og 80 læg, og de fyldte ca. 95 hyldemeter.
Kassationerne i årets løb udgjorde ca. 16 hyldemeter.
Registrerings- og ordningsarbejder blev foretaget i en række retsbetjent
arkiver. Afsluttet blev ordningerne af Halsnæs-Frederiksværk birks, Åkirkeby
byfogeds, Nexø byfogeds samt Bornholms sønder herreds arkiver, desuden
afsluttedes ordningen af Svaneke rådstuearkiv. Ompakningen og revideringen
af amtsstuearkiverne blev fortsat. En række retsbetjentarkiver blev ompakket
og forsynet med nye pakke- og protokolskilte.
Udarbejdelsen af alfabetiske navneregistre til skifteprotokoller m. m. blev
fortsat. Bl. a. findes der nu registre til de gejstlige skifteprotokoller. Som sær
lig betydningsfulde må nævnes registrene til den københavnske Hof- og stads
rets skifteprotokoller, der nu er udarbejdet for årene 1771-97, 1850-63 og
1863-79.

Landsarkivet for Fyn.
Benyttelse: 1959: 2.746 besøgende (i 1958: 2.705), der på læsesalen har benyt
tet 14.007 bind og pakker (1958: 14.579).
Afleveringer: En del duplikatægteskabsbøger fra købstæder og sognefogeder
foruden en række andre ordinære afleveringer fra Fyens stiftamt, dommere og
politimestre.
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Gaver: Af gaver fremhæves: 267 bind og 20 pakker 1845-1954, hovedsagelig
regnskabssager med bilag, fra boet efter landbrugskandidat frøken Helga Sehested, godsarkivalier 1817-1921 fra Bramstrup gods (giver: godsejer Langkilde),
regnskabssager 1834-84 fra Hofmansgave (frøkenerne Hofman Bang), forhand
lingsprotokol for Sydfyns Læseforening 1862-1946 (førstelærer E. Sylvest
Hansen, Ollerup), forhandlingsprotokoller 1830-31 og 1942-59 for afholdslogen
Elias, Odense (skænket af logen) samt det håndskrevne blad Arto 1951-58,
7 pakker (redaktør Laurits Nielsen, Frederiksberg).
Deposita: Fra Brahesborg 92 bind, 236 pk. og 21 læg godsarkivalier fra
tiden 1677-1923 (godsejer Bror Cederfeld de Simonsen), fra Fyens stifts læge
forening det kommunale udvalgs sager, 9 pk.
Ordnings- og registreringsarbejder: I årets løb er ordnet og registreret rets
betjentarkiverne fra Kerteminde, Nyborg, Sunds-Gudme herreder og Svend
borg samt Hesselager, Glorup-Moltkenborg, Lehn, Taasinge, Muckadell, Lyø og
Avernakø birker. Endvidere er ordnet og registreret Kerteminde, Nyborg og
Svendborg kommunale arkiver samt lavsarkiver fra Nyborg. - Odense amts
præstearkiver og en del præstearkiver fra Svendborg amt er gennemgået og
registreret på sedler. - På læsesalen er nu fremstillet registre over viede og
døde i alle fynske købstæder før 1891, i alt 15 foliobind. Om kort tid vil et
tilsvarende register for Rudkøbing blive opstillet. Sedlerne for Ærøskøbing er
udskrevet og vil i årets løb blive renskrevet i et foliobind. - Fra Tranekær er
lånt fæsteprotokoller for grevskabet Langeland og for Holmegaard, fra Glorup
fæsteprotokoller for Glorup-Anhof og for Rygaard. Hertil er udarbejdet udfør
lige registre til personalhistorikernes brug. Protokollerne er endvidere blevet
mikrofotograferet af hensyn til landbrugshistorikere.
Kassationer: I de gennemgåede retsbetjentarkiver er kasseret 244 bind og
525 pakker, i alt 45% hyldemeter.
Forskelligt. En brevveksling 1781-96 mellem Catharina II af Rusland og Juli
ane Marie af Danmark, fundet i afskrift fra ca. 1900 i Landsarkivets tryksags
samling, i alt 35 breve, hvoraf 31 hidtil ukendte, er udgivet i »Danske Magazin« 8. række 1. bind 1959.
Landsarkivet for Nørrejylland.
Landsarkivet har i 1959 haft et besøg på 4368 (1958: 3877), og der er på læse
salen benyttet 39.232 bind og pakker arkivalier (1958: 31.422). Der er afleveret
1206 bind og pakker, hvoraf de 192 er gaver. Der er bl. a. modtaget arkivalier
fra de præster og provster i Viborg og Århus stifter samt de nørrejyske dele af
Ribe og Haderslev stifter, hvis afleveringspligtige arkivalier var blevet hjem
kaldt i 1958, men som endnu ikke var modtaget, fra Hørning hospital, Højbjerg
skole og Asmild-Tapdrup sogneråd, arkivalier vedrørende Hammelbanen
(landsretssagfører P. Eriksen, Hammel), N. M. Kromans papirer (Esbjerg Cen
tralbibliotek), forhandlingsprotokol for Varde byråd (Varde byhistoriske
arkiv), slægtsoptegnelser af lærer H. Christiansen, Skallerup (lærerinde Ellen
Christiansen, Fjenneslev), fæsteprotokoller fra Høstemark (forpagter A.
Bruun, Råstrup), diverse papirer af Evald Tang Kristensens samling (over
bibliotekar Johs. E. Tang Kristensen), taksationsforretning for Vår (redaktør
Jacobsen, Sæby), »Natbog« for Skals private vagtværn 1944-45 (fhv. forstan
der F. Elle Jensen, Skals) og beretning om frihedskampen på Mors (Constan
tin Sørensen, Nykøbing Mors).
De fleste af de nyafleverede arkivalier er i årets løb blevet ordnet og regi-
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streret. Adskillige afleveringer fra præster er blevet indordnet, og registrerin
ger af Ålborg, Viborg og Århus bispearkiver er blevet fortsat.
En del af Landsarkivets seddelregistraturer er blevet renskrevet på A 4-ark,
der indbindes. En tidligere påbegyndt nummerering skrider støt fremad. Hver
eneste protokol og pakke forsynes med et arkiv- og et løbenummer. Det første
svarer til embedets faste nr. i afleveringsjournalerne. Nummereringen er dels
definitiv, dels foreløbig.
Det nedsatte byggeudvalg regner med, at bygningen af det nye magasin vil
kunne påbegyndes i januar 1961.
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.
Læsesalsbesøget var 1959 1367 mod 1510 i 1958, og der er på læsesalen benyt
tet 15.554 bind, pakker og læg mod 18.987 det foregående år.
Den samlede tilvækst af arkivalier udgør 36 m, hvoraf de ordinære afleve
ringer fra embederne omfatter ca. 20 m. Fra private er bl. a. modtaget Søn
derjysk Teaterforenings arkiv (ved landsretssagfører P. H. Boye Hartmann),
Set. Jørgens arkiv (ved statskonsulent Johs. Jensen), Nordslesvigsk Kvinde
forenings arkiv (ved fru Margrethe Madsen), Forhandlingsprotokol for Kirke
lig Forening for Indre Mission i Nordslesvig 1902-20 (ved pastor Martin Han
sen), Sønderjysk Skoleforenings arkiv og landstingsmand H. Jefsen Christen
sens privatarkiv (ved sekretær Niels Gotthardtsen), en supplerende aflevering
til Sønderjysk Fonds arkiv, købmand Lorens Filskovs efterladte sager, pastor
Joh. Chr. Lauterups selvbiografi (ved pastor E. Juhler), amtslæge, dr. med. H.
Lausten-Thomsens efterladte sager, pastor H. Moos’ erindringer og optegnelser
vedrørende Kliplev sogn samt breve fra Jomfru Fanny til ingeniør J. Maybøll,
Spanien (ved Åbenrå magistrat).
En meget værdifuld gave, bestående af en stor samling bøger og piecer ved
rørende hertugdømmernes nyere politiske historie, er modtaget af fhv. rigs
arkivar, dr. phil. Axel Linvald. Med boggaven fulgte en gipsbuste af H. V.
Clausen. Også 1959 har landsarkivet modtaget en del slægtstavler udarbejdede
af lærer Chr. Maibøll, og af fabriksinspektør Carsten Jessen en stor maskin
skreven slægtsbog omfattende hans faders slægt (indeholder bl. a. oplysninger
vedrørende slægterne Hieronymus, Jedrosky og de la Motte).
Der er i årets løb udarbejdet alfabetiske registre til kirkebøger og person
registre fra Broager, Christiansfeld, Skærbæk og Østerløgum samt til Slogs og
Als sønder herreders kontraktprotokoller. Ordnet og registreret er bl. a. N. A.
Jensens, Alfred Torps, Hinrich Thomsens, Lorens Filskovs og H. LaustenThomsens privatarkiver. I Olav Christensens Bibliografi over sønderjysk
slægtstavlelitteratur, 2. udg. 1959 findes som tillæg en ved Peter Kr. Iversen
udarbejdet fortegnelse over landsarkivets manuskripter vedrørende sønderjysk
personalhistorie.

Erhverv s arkiv et 1958-59.
Erhvervsarkivet har i de forløbne to år modtaget ca. 8.700 bind og pakker,
hvoraf alene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger tegner sig for
en fjerdedel. F. D. B. har afleveret hovedkontorets arkivalier fra 1896-1927
(nogle grupper til 1940), Nordisk Andelsforbund 1919-27, enkelte ting fra Se
verin Jørgensens pionertid i Kolding og Århus samt Ølstykke Brugsforenings
arkiv fra slutningen af 1860’erne. Næsten lige så omfattende er en nyafleve
ring fra Foreningen af jyske Landboforeninger 1923-37. Denne vigtige organi-
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sations arkiv optager nu 165 løbende hyldemeter og rækker tilbage til stiftelses
året 1872; ikke mindst for studiet af husdyrbruget vil det være en central kilde.
Fra Akademiet for de tekniske Videnskaber er modtaget flere supplementer til
det tidligere afleverede.
Tilgangen af industriarkiver har for første gang i flere år været virkelig be
tydelig. Fra A/S Maskinfabrikken Titan, København, er indgået virksomhedens
brevarkiv 1952-53, og fra den nu nedlagte A/S Rosenborg Brøndanstalt, Køben
havn, et stort arkiv fra årene 1835-1956, der foruden at have industrihistorisk
interesse, også har en betydelig kulturhistorisk værdi. Fra hovedstaden må
endvidere nævnes to meget omfattende fonds, nemlig dugefabrikken Carl Flens
burg & Sebbelov 1879-1947 og gardin- og tekstilfabrikken A/S Hasselbalch &
Co. 1889-1953. Randers Museum har afleveret en mindre samling vedrørende
Randers Dampfarveri 1912-39; desuden er modtaget arkiverne fra fiskekonservesfabrikken Chr. Hansen & Co., Kerteminde, 1911-53, forlaget papirvare
fabrikken P. Blicher A/S, Kolding, 1916-19 og Århus piskefabrik 1909-25. Gen
nem Løgstrup produkthandel, Randers, er erhvervet arkivalier fra den nu ned
lagte tobaks- og eddikefabrik F. O. Thostrup & Sønner, sammesteds, 1876-1956.
Under industrien hører også Fyens Stifts Møllerforening, hvorfra Fåborg by
historiske Arkiv har afleveret forskelligt, og Tarskov Vandmølle ved Århus,
fra hvilken er indgået arkivalier fra årene 1746-1912.
For handelsarkivernes vedkommende har der for størsteparten været tale om
supplerende afleveringer, nemlig fra Moses og Søn G. Melchior, København,
1916-52, Plums Handelsaktieselskab, Assens, 1940-49, Assens Apotek 1940-53 og
A/S Sydjysk Trælasthandel, Kolding, 1899-1954 (efterfølger for handelshuset C.
F. Müller, hvis arkiv tidligere er modtaget fra Museet på Koldinghus). Af nye i
denne gruppe kan anføres købmand A. Kr. Kjeldahl, Måbjerg, 1922-52, handels
huset Ørum og Wulff, København, 1805-74, med overordentlig interessant mate
riale vedrørende kontakten med Island under Napoleonskrigene, købmand Chr.
Olesen, Skive, 1888-1901, grossererfirmaerne Harald V. Lassen, 1881-1928, og
Alfred V. Nielsen, 1933-46, begge København, og købmand P. Herskind, Århus,
1828-39.
Til samlingen af pengeinstitutter er der tillægsafleveringer til Fyens Dis
konto Kasses og bankfirmaet D. B. Adlers arkiver, og desuden er modtaget
arkivet fra en stor provinssparekasse, der dog indtil videre er utilgængeligt.
Af de forholdsvis sjældne håndværkerarkiver kan årene opvise tre: tømrer
firmaet Weber, Roskilde, 1830-1901, tømrermester K. Jafner, Århus, 1929-45 og
blikkenslagerfirmaet Fritz Meyer, 1846-1957, det sidste med træk fra firmaets
produktion af teaterrekvisitter og fra kgl. hofblikkenslager Torben Meyers liv.
Erhvervsarkivet er flere gange især i de gamle købmandsgårde truffet på
mindre forsikringsarkiver; i 1959 er for første gang afleveret et større arkiv,
nemlig Østifternes Brandforsiking, København, 1888-1957.
Til slut kan nævnes, at Falcks Redningskorps har fortsat sine afleveringer
af abonnementssager med årgangene 1957 og 1958, at der til nu afdøde direk
tør Fredk. Lausens arkiv er modtaget en efteraflevering, at der fra Lands
arkivet for Fyn er indgået regnskabssager fra gårdene Bjergeskovgård og
Tangegård, at Revisionskontoret for tyske Betalinger har afleveret, hvad man
efter arbejdets afslutning fandt faldt under Erhvervsarkivets område, at der
fra højesteretssagfører Henrik Bache, København, er modtaget faderens, hrs.
N. H. Baches arkiv 1896-1945 samt endelig, at den sædvanlige store tilgang af
retsbehandlede arkiver i de to år omfatter Kolding- og Bogenseegnen, Frede
riksværk købstad og Halsnæs birk samt andre steder spredt over Sjælland.
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Håndbibliotekets tilvækst udgør 2.618 bind, af hvilke størsteparten udgøres
af gaver fra F. D. B., Danmarks tekniske Bibliotek og Landsarkivet for Fyn.
Af Erhvervshistorisk Årbog er 10. bind udsendt med register over samtlige
årgange. Hovedartiklen L. Weber: »En tømrerslægt i 19. århundrede. Familien
Weber i Roskilde«, der delvis bygger på det afleverede arkiv, er tillige udkom
met som selvstændig bog. I august 1959 udsendte Ålborg Handelsstandsforening
Knud Strøyberg: Ålborg Købmænds Hjælpekasse og Ålborg Handelsstandsfor
enings legater. Bogens købmandsbiografier er udarbejdede af Erhvervsarkivet.
Københavns Stadsarkiv.
I 1959 afleveredes til Stadsarkivet 492 bd. og 2403 pkr. arkivalier, og udlånene
af arkivalier til benyttelse uden for arkivet beløb sig til 5781 stk. Arkivet havde
1548 besøgende, til hvem der blev fremtaget 9669 stk. arkivalier. Endvidere
besvarede arkivet 46 skriftlige forespørgsler, hvortil benyttedes 1269 stk. arki
valier.
Af Historiske Meddelelser om København udsendtes 4 rk. V bd. hft. 7 og 4 rk.
VI bd. hft. 1-5. Hæfte 1-2 af bd. VI udsendtes tillige ved overborgmesterens for
anstaltning og under medvirken af Stadsarkivet som særtryk i særligt udstyr
i anledning af 300-året for Københavns privilegier. Desuden medvirkede arki
vet ved udstillingen »For troskab og tapperhed«, der i samme anledning af
holdtes i Bymuseet.
Det fotografiske atelier har - hovedsagelig for andre kommunale institu
tioner - foretaget 21.968 stk. optagelser og 4.150 stk. forstørrelser m.v.
Stadsarkivet å-jourfører en avisudklipsamling vedrørende væsentlige begi
venheder og forhold i hovedstadens historie. Denne samling blev forøget med
729 udklip.

Frederiksberg Stadsarkiv.
I kalenderåret 1959 har der fra stadsarkivet været foretaget 2.606 udlån, me
dens antallet af øvrige ekspeditioner (afgivelse af oplysninger, undersøgelser
o.lign.) har været 4.303. Tilgangen af arkivalier (enkeltsager, bind og pakker)
var 9.304, medens arkivet besøgtes af 910 mennesker. Arkivet omfatter nu ca.
3.300 løbende hyldemeter.
Der er i årets løb kasseret ca. 7 tons arkivalier efter de med den kommunale
forvaltning aftalte retningslinjer.
Inden for rammerne af en beskæftigelsesforanstaltning foregår stadigvæk
udarbejdelsen af et personregister, omfattende alle frederiksbergske borgere
fra 1868-1923. Dette arbejde sker på grundlag af de for det nævnte tidsrum
bevarede skatte- og mandtalslister.
Det kgl. Bibliotek.
I bibliotekets forhal har der i 1959 været afholdt en række udstillinger, hvoraf
kan nævnes mindeudstillinger for digterne Fr. Paludan-Muller, Knut Hamsun
og Fr. Schiller. Den sidstnævnte viste bl. a. Schillers forbindelse med Dan
mark, f.eks. gennem originalbreve fra Schiller til Jens Baggesen og Ernst
Schimmelmann. Stormen på København 11. februar 1659 markeredes med en
udstilling, hvor der fremvistes mange portrætter og prospekter, en række sam
tidige småtryk og beretninger foruden en del materiale, som Tøjhusmuseet og
Rigsarkivet havde stillet til rådighed. I anledning af 75-årsdagen for Christiansborgs brand 3. oktober 1884 afholdtes en udstilling, hvor man fremlagde mate-
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riale om branden og dens virkninger i form af billeder, bøger, aviser og arkiv
sager. Bl. a. vistes »Nationaltidende« med Herman Bangs berømte artikel, blade
med polemiske artikler, skillingsviser, memoirer og mange fotografiske detail
billeder af slottet umiddelbart efter branden.
Af håndskriftsafdelingens nyerhvervelser kan nævnes: Breve fra Charite Paludan-Miiller til hendes svoger, professor Christopher Hansteen i Christiania
og andre medlemmer af familien samt diverse andre breve og manuskripter
familien Hansteen vedrørende. H. Friis-Petersens to stamtavler: Familien Friis
fra Skanderborg og Familien Friis fra Gjesing. Breve fra grosserer Andreas
Buntzen til hans søn den senere læge Georg Buntzen. En samling breve fra
Just Mathias Thiele til hans svoger, pastor Chr. Holten. Pastor Vilh. Topsøes og
hustru Frederikke, f. Halls arkiv, der rummer 8000 familiebreve. Rudolf Si
monis: Genealogi över släkten Lamm 1942. Fhv. politimester i Kerteminde,
Vilhelm Frederik Wolls efterladte papirer omfattende personalia, familiebreve
og privat korrespondance. Breve til højskoleforstander, pastor Helge Hostrup
og hustru Astrid, f. Bojsen, væsentligst fra forældre (faderen var digterpræsten
J. C. Hostrup) og slægtninge. Pastor Alfred Hjalmar Elmquist (1819-1892):
Tilbageblik.
Af kort- og billedsamlingens accession, der omfatter 48.324 numre fordelt på
655 poster, kan fremhæves: 200 billeder af Herman Bang og hans kreds. 283
stik af danske og udenlandske portrætter købt af antikvar v. DiepenbroickGriiter, Fechlenburg, 600 topografiske fotos købt på auktion hos Hee og ca.
800 portrætter og topografiske billeder samt ca. 6000 udenlandske postkort
købt af kunsthandler Spardahl. Portrætsamling fra boet efter forfatteren An
ders W. Holm (fra dennes redaktørtid ved Verdens-Spejlet 1904-07). Fra British Museum er erhvervet 2017 moderne kortblade over England i 1:25000.
Dansk forfattermuseum. På et møde 9. november 1959 i Nationalmuseet blev
planerne om at oprette et dansk Forfattermuseum forelagt for offentligheden.
Museet, som endnu ikke er endeligt stiftet, skulle have til formål at få optaget
forfatterfilm, indsamle og optage lydbånd med danske forfatteres stemmer og
endvidere stimulere de bestræbelser, der gennem mange år har været udfoldet
for at indsamle det 20. århundredets danske forfatteres manuskripter, breve,
billeder m. v.

Statsbiblioteket i Århus 1958-1959.
I Statsbibliotekets håndskriftsamling er bl. a. indgået følgende: Lektor Svend
Gundels brevsamling indeholdende ca. 340 breve til lektor Gundel og 35 breve
til fru Misse Gundel især fra danske forfattere, skuespillere og litteraturhisto
rikere. - Afskrift fra ca. 1950 af Skanderborg lens jordebog og Øm klosters
jordebog. - H. Friis-Petersen: Supplement til Studenterne ved Københavns Uni
versitet 1479-1880 (1958). - H. Friis-Petersen: Edsbog for Degne i Aalborg Stift
1772-1860 (1958). - H. Friis-Petersen: Kollatser for Skolelærere i Sjællands
Stift 1804-1834 og 1841-1854 (1956). - H. Friis-Petersen: Kollatsbreve for Degne
i Aarhus stift 1796-1819 (1958). - H. Friis-Petersen: Lærere og Kirkesangere i
Ribe Amt i Aaret 1834 m. m. (1958). - H. Friis-Petersen: Degne og Skolelærere i
Sønderjylland (1956). - H. Friis-Petersen: Kollatser for samtlige Degne i Fyns
Stift 1786-1875 (1956). - H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Skanderborg
(1959). H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Gjesing (1959). -. H. Friis-Peter
sen: Dimittender fra danske Skolelærer-Seminarier samt Privatister 1781-1880
(1958).
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Endvidere er pastor L. Herteis store brevsamling, især vedrørende ydre mis
sion, blevet omordnet med bistand af sognepræst Knud Gjesing, Studsgård.
Stednavneudvalget (Institut for navneforskning).
Publikationer. Der er arbejdet videre med manuskripterne til »Stednavne i
Århus og Skanderborg Amter« og »Svendborg Amts Naturnavne«, hvoraf en
del er sat og korrekturlæst. Der forberedes tre publikationer »Odense Amts
Bebyggelsesnavne«, »Ringkøbing Amts Stednavne« og »Færøernes Stednavne«
samt en retskrivningsliste for Ringkøbing Amt. En retskrivningsliste for Fær
øerne er behandlet af udvalget og sat og korrekturlæst og vil snart udkomme.
Optegnelser. I Hjørring amt har lektor A. Espegård optegnet Hune s. i Hvetbo h., Tværsted s. i Horns h., Skallerup og Tornby sogne i Vennebjerg h. I
Tisted amt har cand. mag. G. Albøge optegnet Hvidbjerg, Søndbjerg, Lyngs og
Odby sogne i Revs h. og lektor Espegård Hjortdal s. i V.-Han h. I Ålborg amt
har prof. Kr. Hald optegnet Skibsted, Lyngby, Torup, Siem, Solbjerg og Bælum
sogne i Helium h., samt Als og Astrup sogne i Hindsted h. I Århus amt har
dr. Kr. Møller optegnet Tyrsting, Grædstrup, Vinding, Bryrup, Føvling og
Ring sogne i Tyrsting h., Endelave, Hornborg og Hvirring sogne i Nim h. og
Tunø sogn i Ning h. I Odense amt har dr. Kousgård Sørensen optegnet sog
nene Dalum og Stenløse i Odense h.
Dansk Folkemindesamling.
Som meddelt i sidste års beretning er Folkemindesamlingen nu delt i to af
delinger, hvoraf 1. afdeling stadig har til huse i Det kgl. Bibliotek, medens
2. afdeling (den folkemusikvidenskabelige afdeling) er installeret i lejede loka
ler i Torvegade 47, København, hvor også Nordisk Institut for Folkedigtning
har lokaler.
1. afdeling. Der er modtaget ca. 1500 blade originaloptegnelser, indordnet i
de voksende samlinger af folkeviser, folkemelodier, folkeeventyr, folkesagn og
folketro, rim og lege, ordsprog og gåder, festskik og folkeliv. Ca. 1300 blade
avisudklip er indordnet i de tilsvarende udklipssamlinger, ikke mindst i grup
pen Moderne byfester. Samlingens bogsamling er forøget med ca. 130 bind
og ca. 200 hefter og særtryk. Billedsamlingen er forøget med ca. 150 fotogra
fier og andre billeder. Dansk Folkemindesamling har endvidere som gave
bl. a. modtaget skillingsviseproducenten Julius Strandbergs dagbøger fra 18631902 (5 bind), skovfoged A. F. Vald. Seiers manuskript Ronne-Borgere og
apoteker H. Brandts samlinger vedr. Fåborg. Afskrivningen af både det ældre
og nyere indkomne materiale er intensiveret, og man har fortsat udsendelsen
af Spørgsmål fra Dansk Folkemindesamling, større og mindre spørgelister dæk
kende samlingens arbejdsområde. En registrant over ældre fester i nyere tra
dition (1939 ff) er påbegyndt, og »landbokartoteket«, der skal tjene som kom
mentarstof til den trykte og utrykte folkemindelitteratur, er blevet yderligere
udbygget. Dansk Folkemindesamling har besvaret ca. 200 inden- og udenland
ske forespørgsler, og det bør nævnes, at bogsamlingen er blevet omordnet.
2. afdeling. Indsamlingsarbejdet ved hjælp af båndoptager er fortsat og ud
bygget. I januar-februar blev foretaget en indsamlingsrejse til Færøerne med
støtte af Dansk-Færøsk Kulturfond og ved samarbejde mellem Dansk Folke
mindesamling og Danmarks, Norges og Sveriges radiofonier; ialt indspilledes
henved 1000 numre: kvad og kæmpeviser, lyriske viser, rim og remser, kingotoner og religiøse folketoner. I Øst-Himmerland og på Fanø er foretaget syste-
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matisk indsamling af viser og spillemandsmusik; ialt er her indspillet ca. 300
plus 150 numre, i Øst-Himmerland til dels ved samarbejde med Danmarks
Radio. Den i 1958 påbegyndte indsamling af folkelig visesang især på Nørre
bro blev fortsat, men er nu foreløbig afsluttet; ialt er lier i 1958-59 indspillet
ca. 1500 numre; bearbejdningen af dette materiale sker med støtte fra tips
fonden. Endelig er der foretaget lejlighedsvise indspilninger forskellige steder
i landet og i København. Aflæsning og bearbejdning af det indspillede mate
riale gennemføres i størst muligt omfang, idet det anses for nødvendigt, at
dette sker snarest muligt efter indspilningen for at muliggøre indsamling af
supplerende oplysninger.
Størsteparten af Folkemindesamlingens fonografoptagelser fra 1902 og frem
efter er overført til bånd; overføringen har dog foreløbig karakter, idet der
her i landet ikke rådes over specielt overføringsudstyr af tilstrækkelig kvalitet.
Finregistreringen af det historiske vise- og melodimateriale er fortsat; der er
således udarbejdet en fuldstændig meddelerregistrant over samtlige originale
melodioptegnelser i E. T. Kristensens egne samlinger. Endvidere er påbegyndt
en topografisk og kronologisk registrering af spillemandsbøgerne. Fremdeles
har den genoptagne udgivelse af melodierne til Danmarks gamle Folkeviser
medført en mere pålidelig registrering af det i denne forbindelse relevante
materiale. Den i 1958 på det nordiske folkemusikforskermøde i København
drøftede kopiering og mangfoldiggørelse af de ældre melodioptegnelser ved
hjælp af off-set duplikering er påbegyndt, foreløbig i forbindelse med E. T.
Kristensens samlinger.
Endelig har der været nogen aktivitet i forbindelse med planerne om udbyg
ning af folkemusikarbejdet i musiketnologisk retning; således er registreringen
af hjembragt materiale fra Sardinien foregået i samarbejde med Folkeminde
samlingen, ligesom registreringen og bearbejdningen af materiale fra Kuwait
og Bahrein samt fra Jugoslavien påregnes foretaget i samarbejde med Folke
mindesamlingen.
En foreløbig rapport over afdelingens virksomhed er trykt i »Arv« 1959.

Nordisk Institut for Folkedigtning.
Instituttet begyndte sin virksomhed 1. april 1959 som et fællesnordisk institut
med støtte fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Institutets første opgave
er at tilvejebringe registre og materialesamlinger omfattende folkedigtningen
(eventyr, sagn, viser, gåder o. s.v.) i de nordiske lande, med hensyntagen til de
til Norden grænsende lande. Af sådanne er foreløbig modtaget: typefortegnel
ser over trykt og utrykt materiale i Dansk Folkemindesamling (København),
Folklivsarkivet (Lund), Nordiska Museet (Stockholm) og Landsmålsarkivet
(Uppsala); kopier af utrykte eventyr i Dansk Folkemindesamling, Varbergmuseet, Nordiska Museet, »Liungmansamlingen« (Sydsverige); fotokopi af de
islandske eventyr; afskrift af E. T. Kristensens samlinger af sagn, rim og rem
ser. Herudover er fra det i sin tid planlagte Internationale Eventyrinstitut
overtaget ca. 20.000 sedler, omfattende forfatter- og typeregistre. Desuden skal
instituttet aflaste de lokale arkiver m. h.t. besvarelse af forespørgsler fra indog udland. I »Arv« 1958, p. 165 ff er nærmere redegjort for dets oprettelse og
arbejdsplaner. I det første år har man især bestræbt sig på at tilvejebringe
et håndbibliotek, hvilket har været muligt ved store gaver fra deltagerlandene,
og på at fastlægge instituttets arbejdsmetoder. Foreløbig vil man især arbejde
med visse sagn- og visetyper, men derudover udføres for instituttet flere arbej
der i de lokale arkiver.
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Foreningen Danmarks Folkeminder.
Foreningen har i efteråret som medlemslevering for 1959 udsendt: Anders
Bæksted: Besættelsen i Tisted 1696-98, 5. hefte af tidsskriftet »Folkeminder«,
redigeret af museumsforstander H. P. Hansen, Herning, og arkivar Laurits
Bødker, samt 3. hefte af Bibliografi over dansk Folkekultur (1957) ved Laurits
Bødker, B. Holbek og H. Rasmussen.

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.
Selskabet har i 1959 udsendt to bind, nemlig Aktstykker og Oplysninger til
Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III’s Tid I, udgivet ved
C. Rise Hansen, og Det kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra
Christian III’s Tid I, udgivet ved Troels Dahlerup. Arbejdet med de øvrige i
tidligere beretninger nævnte udgaver fortsættes.
Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie.
Udvalget har i 1959 videreført de igangværende rækker af Ældre Danske Ting
bøger. Udgaven af Herlufsholms birks tingbøger 1616-19, 1630-33 er afsluttet
med udsendelsen af 6. hefte af 2. bind. Af Aasum herreds tingbøger er udsendt
1. hefte af 3. bind (1645-48). Af Sokkelund herreds tingbøger er udsendt 4.
hefte af bindet for 1628-30. 5. og sidste hefte kan ventes udsendt i nærmeste
fremtid. Udvalget forhandler i øjeblikket med de storkøbenhavnske kommuner
med henblik på en fortsættelse af udgaven frem til 1637.
Udgaverne af Aarhusgaard og Aakær lens jordebøger 1544 og af SørbymagleKirkerups begravelsesliste 1646-91, 1717-31 er nu gået i trykken. De under
støttes henholdsvis af Carlsbergfondet og af Statens almindelige Videnskabs
fond. Registreringen af adkomstdokumenter 1513-59 er fortsat som planlagt.

Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1958-1959,
Selskabet har udsendt følgende skrifter: Registrant over N. F. S. Grundtvigs
papirer IV-XVIII (duplikeret) (fortsættes). Danmarks gamle Landskabslove.
Tillæg til bind IV, Knud Mikkelsens Glosser og Thords Artikler. Udgivet af
Erik Buus. Den plattyske tekst af Thords Artikler udgivet af Peter Jørgensen,
3. -4. hæfte (fortsættes). Dansk-svensk ordbog af Bertil Molde under medvir
ken af Niels Ferlov. Mindeord om Carl S. Petersen. Breve fra og til Adam
Oehlenschlåger 1809-1829, IV. 1 (fortsættes). Steen Steensen Blicher: Digte
og Noveller I-II. Udgivet af Johs. Nørvig under medvirken af Carl S. Petersen
(2. opl.). Ordbog over Danmarks Plantenavne I. Udgivet ved Johan Lange
(fortsættes). Niels Møller. Valdemar Vedel. Brevveksling 1885-1915. Udgivet
ved Knud Bøgh.
Af Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve er udsendt 1. række,
4. bind, omfattende tiden 1200-1210, udgivet af Niels Skyum-Nielsen. End
videre af Diplomatariet 3. række, 1.-2. bind omfattende tiden 1340-1347, udgivet
af C. A. Christensen og Herluf Nielsen, de tyske tekster af Peter Jørgensen, og
det tilsvarende bind af Danmarks Riges Breve, udarbejdet af C. A. Christensen
og K. Friis Johansen, de tyske tekster af H. Bach.

Institut for Dansk Kirkehistorie.
Studiekredsene over emner fra dansk kirkehistorie er fortsat. Dette arbejde er
blevet effektiviseret ved hjælp af en moderne Banda-duplikator; i efterårs
semestret er således ca. 30 afhandlinger blevet duplikeret og rundsendt til
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øvelsesdeltagerne. - I Instituttets foredragsserie arrangeredes i marts 1959 i
samarbejde med Theologisk Forening et foredrag af pastor Hejselbjerg Paulsen, Fjelstrup, omhandlende »Sønderjydsk kirkelivs betydning for dansk kirke
sang«.
Instituttet har i årets løb modtaget en del gaver, dels en samling portrætter
af kendte kirkemænd (fra biskop, dr. theol. N. M. Plums bo), dels både større
og mindre boggaver fra private og institutioner. Den største og mest værdi
fulde gave var imidlertid de ca. 40 kasser bøger, som Instituttet fik testamen
teret fra prof., dr. theol. J. O. Andersens bo. Et stort antal vigtige opslagsvær
ker (f. eks. Bibliotheca Danica) og kildeskrifter er således indgået i samlin
gerne.
Som sjette bind i serien »Kirkehistoriske Studier udgivet af Instituttet for
Dansk Kirkehistorie« er i 1959 udkommet N. O. Jensen: Luthers Gudstro.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv,
I 1959 kunne Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv fejre sit 50 års jubilæum,
der blev markeret bl. a. ved udsendelsen af en lille tryksag, som kort berettede
om institutionens udvikling fra årene i Kompagnistræde til tiden på Hjalmar
Brantings Plads. Bestyrelsen benyttede jubilæet til at fastslå, at den plads, der
er til rådighed i huset og i de lejede kælderlokaler, er ganske utilstrækkelig
for en hensigtsmæssig og forsvarlig opbevaring ikke mindst af arkivalierne,
og man havde derfor ladet udarbejde planer for en tilbygning til huset, og for
øjeblikket undersøges de økonomiske muligheder, der måtte være for at reali
sere disse tilbygningsplaner.
I jubilæumsåret har man iøvrigt fulgt de sædvanlige retningslinier for arbej
det. Der er fra en lang række enkeltpersoner og institutioner indkommet vær
difulde arkivalier. Takket være økonomisk støtte fra Det kgl. Bibliotek har det
været muligt at ordne og registrere afdøde undervisningsminister Hartvig
Frisch’ store brevsamling. I anledning af 60-året for lockouten i 1899 blev der
på arkivet fra den 8. maj arrangeret en udstilling, der fortalte om denne store
arbejdskamp.
Bogbestanden er i årets løb blevet forøget med 974 bind. Antallet af løbende
aviser og tidsskrifter er nu: Aviser 30, fagblade 87 og tidsskrifter 362.
Dansk Pressemusæiun og Arkiv,
Hovedvægten er i årets løb lagt på at indrette en udstilling over pressens
almindelige udvikling; til dette formål er der anskaffet et meget stort antal
fotokopier af genrebilleder, karikaturer, tryksager og aktstykker, ligesom der
er udarbejdet en snes kort og grafiske fremstillinger (stort set efter nye under
søgelser). Til samlingerne er iøvrigt indgået 167 numre. Håndbiblioteket er
blevet forøget bl. a. med en gave fra Folketingets bibliotek omfattende Den
Danske Rigsdag I-VI, Den parlamentariske kommissions betænkning I-XIV og
tyve årgange af rigsdagsårbogen. Fra postvæsenet er modtaget Indenrigsk avis
fortegnelse 1898-1955. En større mængde aviser er indkommet som gaver (sær
lig fra Det kongelige bibliotek og Statsbiblioteket i Århus); af indbundne bl. a.
Fædrelandet 1862-67, Berlingske Tidende 1848-51, Kjøbenhavns flyvende Post
1827-30, Randers Amts Avis 1832 og Den cimbriske Mercurius 1822-23. Af Aka
demisk Antikvariat er indkøbt en samling, som omfatter enkelteksemplarer af
de fleste dagblade ca. 1850-1914. Samlingen af jubilæumsnumre er forøget med
II stk. Af breve er modtaget mindre samlinger skrevet til redaktør Holger
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Bernild og redaktør Louis Schmidt; desuden enkelte breve fra Cl. Rosenhoff,
Frejlif Olsen og Cavling. Tilsagn om en større samling efter redaktør Andr.
Winding er indgået. Af indkomne manuskripter kan nævnes redaktør LarsenLedets til »Ung journalist«. En vigtig nyerhvervelse er råmaterialet (de ud
fyldte spørgeskemaer og beregningerne) til pressetællingerne i 1902 og 1925
(udførligere omtalt i vort årsskrift juni 1959). Arkivet over løbende presse
meddelelser om presse, radio og TV er videreført.
Institut for dansk Dialektforskning (Udvalg for Folkemaal).
Instituttets arbejde har i efteråret 1959 været sinket og besværliggjort en del
som følge af indretningen af og indflytningen i de nye lokaler, som instituttet
har fået stillet til rådighed af Københavns Universitet. Flytningen af samlin
gerne skete ad flere gange og blev stort set foretaget af medarbejderne selv,
og de nye lokaler i St. Kannikestræde 13, 1. sal blev delvis taget i brug i slut
ningen af 1959.
Samtidig har institutionen ændret navn til Institut for dansk Dialektforsk
ning, og dets samlinger er nu tilgængelige under den nye adresse hverdage
kl. 12-15.
Publikationer. Ømålsordbogens redaktion er videreført således, at bogsta
verne b-c er færdigredigerede, a er i alt væsentligt færdigt og d er påbegyndt.
I Udvalg for Folkemaals Publikationsserie A er udsendt Nr. 15: Ella Jensen,
Nordsamsisk. Undersøgelse af Udtrykssystemet, Nr. 17: Gunhild Nielsen, Mu
sikalsk Accent i Rømømålet, Nr. 18: Børge Andersen, Rønnemålet. En strukdurallingvistisk analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt, og Nr. 19:
Kristen Møller, Leksikologi og leksikografi.
Af spørgemateriel er udsendt Ømålsordbogens Spørgelister Nr. 7 og 8 til ca.
100 faste meddelere og til provinsbladene.
Indkomne Optegnelser. Hver af de nævnte spørgelister har givet en forøgelse
på ca. 2000 ordsedler, hvortil kommer besvarelser af ældre spørgelister, fx.
Kr. Møller: Husdyrenes røgt (1957) og Peter Skautrup: Møllen (1932). Af de
jyske samlinger er udskrevet ca. 2500 sedler, hvortil kommer nyoptegnet mate
riale fra optegnelsesrejser og båndaflæsninger ca. 5500 sedler.
Manuskriptsamlingen er forøget med 2 numre (Acc. Nrr. 197-198). Hånd
biblioteket er ved køb og gave forøget med ca. 200 bøger og hefter, og Lyd
arkivet er forøget med en række lydbånd med dialektprøver fra Lolland, Sydvestsjælland og sognene: Vonsild, Frøslev, Stepping, Nr. Onsild, Karls og Taps
i Jylland.
Hejser. Poul Andersen har foretaget en række kortere optegnelsesrejser til
Fyn og Stevns samt til Samsø. Kristen Møller har på en række rejser foretaget
optegnelser, især vedr. fiskeri, i Gilleleje, Hornbæk, Hornsherred, Agersø,
Skelskør og Korsør. Chr. Lisse har besøgt meddelere på Møn, Falster og Østlolland (delvis i forbindelse med båndoptagelser), Inger Ejskjær har foretaget
optegnelser på Samsø og Ella Jensen en række optegnelsesrejser til Jylland
(Frøslev, Nr. Onsild og Bjerre herred, det sidste sted delvis sammen med stud,
mag. Bent Jul Nielsen, der er sat i gang med en større optegnelse dér).
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