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FORTID OG NUTID
udgives af Dansk Historisk Fællesforening under redaktion af overinspek
tør, cand. mag. Peter Michelsen, Frilandsmuseet, Kongens Lyngby, og 
under medvirken af Kristian Hald, Johan Hvidtfeldt og Knud Klem. 
Fra og med næste hefte vil tidsskriftet blive redigeret af museumsinspek
tør, cand. mag. Niels Oxenvad, Møntergården, Odense, under medvirken 
af det nævnte redaktionsudvalg. Tidsskriftet udkommer normalt to gange 
årligt. Ved henvendelse til foreningens ekspedition, Landsarkivet, Viborg, 
kan alle medlemmer af foreninger under Dansk Historisk Fællesforening 
få Fortid og Nutid til en favørpris af 12.00 kr. plus porto (bogladepris 
20,00 kr.) pr. årgang. Bidrag til tidsskriftet og bøger, som ønskes anmeldt 
deri, bedes sendt til den nye redaktør.

Tilbud til vore medlemmer
Ved henvendelse til ekspeditionen (se ovf.) kan medlemmer af foreninger 

under Dansk historisk Fællesforening til favørpris (ekskl. porto) erhverve: 
E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra

Reformationen til Nutiden........................... 4,50 (bogladepr. 6,00)
Holger Hjelholt: Skriftprøver............................ 6,80 (bogladepr. 8,50)
Helge Søgaard: Litteraturvejledning for kultur

historiske Provinsmuseer............................. 3,00 (bogladepr. 4,50)
Nationalmuseet og den lokalhistoriske forskning 0,75 
Register til Fortid og Nutid, bd. I—XVII..........  1,00
Knud Prange: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk

Adelslexikon.............16,00, indb. 19,00 (bogladepr. 27,00 og 32,00)

Desuden kan De få Fortid og Nutid til følgende reducerede pris (en
kelte af de ældre hefter mangler dog):

Den af Dansk Historisk Fællesforening under redaktion af Johan Hvidt
feldt udgivne Håndbog for danske lokalhistorikere er udsolgt.

Arv og Eje
Årbog udgivet af Dansk kulturhistorisk Museumsforening. I abonnement 
9,75 kr. pr. årgang (bogladepr. 13,00 kr). Fortsættelse af Danske Museer, 
I-IV. Heraf bd. I-III å 4,00 kr., bd. IV 4,75 kr. Abonnement tegnes hos 
foreningens sekretær, museumskonsulent P. Halkjær Kristensen, National
museet, København K.

DANSK HISTORISK FÆLLESFORENING
TRYK: NIELSEN & LYDICHE (M. SIMMELKIÆR) KØBENHAVN

Fortid og Nutid 1914—1930, kun enkelte hefter til rest.
» » 1931—1942, bd. IX—XIV................... 6,80 kr. pr. bd.
» 1943—1949, bd. XV—XVII................. 8,00 kr. pr. bd
» » 1950—1953, bd. XVIII......................... 15,00 kr.
» » 1954—1956, bd. XIX........................... 20,00 kr.
» » 1957—1959, bd. XX ........................... 30,00 kr.



Lokalhistorisk forskning i England og Wales
Af John Higgs

I betragtning af vore rigers høje ælde er det påfaldende, hvor lidt vi i 
industrialismens tidsalder har beskæftiget os med vor fortid. Selv en 
overfladisk betragtning af forholdene viser, at den lokalhistoriske forsk
ning i England og Wales først og fremmest karakteriseres ved en udtalt 
mangel på organisation. Flere hundrede foreninger trives side om side, til
syneladende uden fælles målsætning. Vi har mange forskellige egnshisto
riske sammenslutninger, hvoraf nogle beskæftiger sig med historie, andre 
med arkæologi. Og endelig har vi en mængde gamle antikvariske selskaber, 
som i de seneste år hovedsagelig har arbejdet med lokalhistoriske emner. 
Jeg har præsteret inden for ét og samme grevskab at holde foredrag over 
samme almindelige lokalhistoriske emne i ikke mindre end tre forskellige 
foreninger, som ikke står i nogen forbindelse med hinanden, og som hver 
for sig udretter et vigtigt arbejde.

En nøjere betragtning af forholdene viser, at der inden for lokalhisto
rikernes kreds er delte meninger om det rette formål med lokalhistoriske 
undersøgelser overhovedet. Nogle følger R. B. Pugh, når han i sin bog 
How to Write a Parish History udtaler: »Ved en grundig udforskning af de 
enkelte egnes historie kan der fremskaffes sikre oplysninger om Englands 
historie, det England, som består af alle disse forskellige egne.« Lokal
historikeren skal med andre ord fremskaffe materiale, der tjener til be
lysning af rigshistorien. En stadig voksende kreds af historikere - til 
hvilken jeg i øvrigt selv hører - hylder imidlertid den målsætning, som for 
nylig blev fremsat i en afhandling af dr. H. P. R. Finberg, lektor i engelsk 
lokalhistorie ved universitetet i Leicester: »Lokalhistorien har sine egne 
emner, forskellige fra rigshistoriens både i tid og rum. Lokalhistorie, rigs
historie og international historie kan afbildes som koncentriske cirkler, 
og lokalhistoriens cirkel er ikke mindre fuldkommen end de andre, selv 
om den er omgivet af og indeholdt i de andres cirkler«. Dermed være ikke 
sagt, at lokalhistorikeren ikke fra tid til anden kan fremdrage materiale, 
som kan være af betydning for rigshistorien, ja endog for den internatio
nale historie, men dette bør ikke være hans primære mål; han bør studere 
sit emne for dets egen skyld. Mange af os tror, at lokalhistorikeren først 
og fremmest bør sætte sig for at udforske de enkelte små samfunds histo-
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rie per se og ikke bekræfte eller afkræfte andres mere generelt fremsatte 
teorier. I denne forbindelse må det nævnes, at de fleste af vore lokalhisto
rikere er amatører, som næppe er i stand til at forfølge et mål af mere 
krævende karakter.

Under alle omstændigheder er der stor forskel mellem på den ene side en 
gruppe af begejstrede mennesker, som bruger deres fritid til at samle på 
avisudklip, som belyser deres landsbys historie, og på den anden side den 
erfarne uddannede historiker, som f. eks. ved hjælp af de angelsaksiske 
privilegier eftersporer den sandsynlige forbindelse mellem et angelsaksisk 
samfund og det forudgående romerske samfund. Det er rimeligt, at der 
består denne forskel. Den førstnævnte kategori af mennesker giver sig 
næppe af med emnets mere teoretiske sider, men derfor er det netop 
vigtigt, at erfarne historikere så at sige leder disse mennesker hen mod 
emner, hvor de med deres levende interesse kan udrette nyttigt arbejde. 
Undertiden arbejder faghistorikere og amatører direkte sammen om løs
ningen af en konkret opgave, f.eks. ved efterforskningen af en forsvunden 
middelalderlandsby, hvis udstrækning og hele karakter ønskes klarlagt. 
Det kan ske på den måde, at arbejdet ledes af en universitetslærer, mens 
lokale amatører udfører de egentlige undersøgelser på stedet.

Den lokalhistoriske forskning i England og Wales har gjort store 
fremskridt siden krigen, men den dag i dag står meget arbejde tilbage, 
og på mange felter er undersøgelserne kun netop lige påbegyndt. I de 
allersidste år er der hos offentligheden opstået en almindelig interesse 
for hjemstavnens historie, og hvor der ikke i forvejen fandtes lokal
historiske sammenslutninger, blev sådanne oprettet. Det skal dog samtidig 
slås fast, at mange af de »gamle« selskaber og foreninger ud over hele 
landet udfører et fortrinligt arbejde og har gjort det i mange år. Den 
første klare tilkendegivelse af, hvilken betydning man tillagde lokal
historien, fremkom så tidligt som i 1908, da det i en betænkning, udgivet 
af Undervisningsministeriet, blev udtalt: »Det er vigtigt, at man i enhver 
skole retter opmærksomheden mod byens historie«. Virkningen af denne 
betænkning blev nærmest lig nul, for i mange år fortsatte skolernes 
historieundervisning i de vante baner med konger, krige og parlamenter, 
men der var dog nogle, der blev klar over, at kendskab til stedets historie 
kunne gøre det lettere for barnet at forstå sine omgivelser. Samme år, i 
1908, havde en af vore største nulevende historikere, Sir Frank Stenton, et 
forskningsstipendium angående engelsk lokalhistorie ved universitetskol- 
legiet (nu universitetet) i Reading, og dette universitet blev endnu en gang 
banebrydende, idet man i 1951 oprettede det første universitetsmuseum 
på dette område, Museum of English Rural Life. Universitetet i Leicester 
oprettede som det første en permanent lærestol i lokalhistorie, da det i 
1947 grundlagde en afdeling for engelsk lokalhistorie.

I årene herefter har mange universiteter påbegyndt en lignende under-
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visning, ligesom de yder hjælp og vejledning til lokalhistoriske studier 
ved ansættelse af lokalhistoriske lærerkræfter i deres extra-mural 
departments (folkeuniversiteter). Docenterne ved denne folkeuniversitets
undervisning leder kursus for »halvdags-studenter« i den egn, der om
giver universitetet, samtidig med at de leder og udfører arkæologiske ud
gravninger inden for det samme område. Med årene vil universiteterne på 
denne måde komme til at spille en stadig voksende rolle ved at give op
muntring til lokalhistoriske undersøgelser, og i de allernærmeste år vil 
der sikkert blive en tiltagende universitetsundervisning på dette område, 
således at de kommende årgange af lærere vil være adskilligt bedre 
egnede til at udføre, hvad Undervisningsministeriet anbefalede i 1908.

Kulturformerne har naturligvis været forskellige fra egn til egn, og 
inden for den enkelte egn er lokalhistorikeren stillet over for en 
uendelighed af opgaver. Den Cotswold-landsby, hvori jeg bor, Enstone, er 
et godt eksempel herpå. Grænsende op til mine marker står en 10 fod høj 
forhistorisk sten, rejst af det samme fortidsfolk, som rejste Stonehenge 
på Salisbury Plain. Deraf er byens navn kommet, omend vi ikke ved, 
om det er personen En’s sten eller det simpelthen betyder en sten. 
Hvordan stednavnet end skal tolkes, så levede der dog her et blomstrende 
folk i yngre stenalder. Også romerne har optrådt i disse egne; vi har 
ganske vist ikke nogen minder om romertiden i vor landsby, men ikke ret 
langt borte er der ruiner af romerske villaer og bebyggelser. Der findes 
angelsaksiske privilegier fra det 7. og 8. årh. for nogle af egnens lokalite
ter, og sognekirken har en døråbning fra denne periode. I middelalderen 
hørte denne landsby - sammen med talrige andre på egnen - ind under 
det store Winchcombe Abbey, som lå en snes miles borte på den anden 
side bakkerne. Klostrets privilegier og breve giver os god besked om eg
nens historie i denne periode. Senere - formodentlig ved Henrik 8.’s sæku- 
larisering af klostrene i det 16. årh. - kom dette sogn med alle dets lands
byer over på to store godsejeres hænder, og efterkommere af disse ejede 
jorden helt frem til begyndelsen af indeværende århundrede. Den jord, 
jeg nu dyrker, tilhørte igennem tre århundreder familien Lee, som af Karl 
2. blev udnævnt til jarler af Litchfield, og kongen kom ofte på besøg her. 
I det 17. årh. var stedet berømt for sine smukke springvand, som en driftig 
håndværker havde skabt med et lille vandløb som energikilde. Byens 
store skrummel af en kro blev til på denne tid for at give husly til de 
mange mennesker, som strømmede hertil for at se springvandene, og da 
springvands-tiden var ovre, levede den videre som en vigtig kro på lande
vejen fra Oxford til Stratford-upon-Avon. Landevejen nordud var be
rygtet i det 18. årh. for de landevejsrøvere, som holdt til her og jævnligt 
overfaldt de rejsende. I det samme århundrede byggede den velkendte ar
kitekt Gibb for familien Lee det store herresæde, som ligger der endnu.

Min gård med dens store firkantede marker blev oprettet af Lee-fami-
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lien i begyndelsen af det 19. århundrede, da hele landsbyen blev udskiftet 
og indhegnet i henhold til en af parlamentet vedtagen lov. Familien Lee’s 
papirer opbevares i Oxford County Record Office, og blandt disse kan 
man finde regnskaber for driften af denne ejendom i slutningen af det 19. 
århundrede. Og sådan kan man blive ved helt op til vore dage. Sognekir
ken står som et minde over alle, der har levet og virket her lige siden 
angelsaksernes dage, og en undersøgelse af kirken giver os ikke så lidt 
af hele sognets historie. Der er mange smukke huse fra det 16. og 17. årh., 
og endnu lever der mænd, som har pløjet med okseforspand. Den ene 
af vore herregårde er nu et jesuiterseminarium, og den anden er indrettet 
til et engelsk-amerikansk mødecenter. Biler og lastvogne suser afsted på 
den samme snoede hovedvej, hvor forhen det 17. århundredes diligencer 
færdedes. Og denne landsby er blot én blandt mange, men den viser på 
udmærket måde, hvilket rigt materiale lokalhistorikeren har at øse af, og 
hvilken rig belønning der venter ham.

Enstone’s historie er ganske godt behandlet, men der er stadig langt 
igen, og derfor har vi en lille forening ved navn Enstone Local History 
Circle. Den har omtrent 40 medlemmer ud af en befolkning på ca. 1000, 
og de fleste af medlemmerne kommer regelmæssigt til møderne. Forenin
gen ledes af en lille bestyrelse, der tilrettelægger årets program, og 
møderne afholdes især i vinterhalvåret som aftenmøder i de forskellige 
medlemmers hjem. Der er ikke knyttet nogen faghistoriker til foreningen 
(jeg kommer der kun nu og da); det er en ren og skær amatørsammen
slutning, som imidlertid udfører et godt og betydningsfuldt arbejde med 
at fortælle om egnens historie og få folk til at have øjnene med sig og 
eventuelt optegne oplysninger om den egn, hvor de bor. Foreningen ud
giver ikke noget tidsskrift, men den arrangerer fra tid til anden egns
historiske udstillinger til glæde og gavn for landsbyens indbyggere. Under
tiden bistår den grevskabsøvrigheden i Oxford med at fremskaffe oplys
ninger om dette eller hint emne, som man dér arbejder med, f. eks. 
om udbredelsen af en bestemt hustype eller om forekomsten af fortids
minder inden for sognet. De foredrag, som foreningen afholder, er ikke 
højvidenskabelige, men de er meget oplysende. Senere på året skal jeg i 
mit hjem underholde medlemmerne med et lysbilled-foredrag om de 
nordiske folkemuseers arbejde; en anden aften vil en bibliotekar fra 
Oxford holde foredrag i sognekirken om dennes historie, og måske 
kommer lederen af grevskabsarkivet og fortæller om det egnshistoriske 
kildemateriale, som opbevares i grevskabsarkivet. En anden vil give 
nærmere oplysninger vedrørende en avisudklipskonkurrence, som en lokal 
avis har arrangeret, eller medlemmerne kan i egne biler foretage en ud
flugt til et par herregårde i nærheden. I de sidste år har medlemmerne 
opdaget en nedlagt middelalderlandsby nede i dalen. De blev under dette 
arbejde assisteret af en sagkyndig, og man tog luftfotografering til hjælp.
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Herved er der fremskaffet materiale af den største værdi for den viden
skabelige forskning.

Foreninger som denne er det grundlag, hvorpå alt lokalhistorisk ar
bejde i landdistrikterne udføres. Naturligvis har de højst forskellige med
lemstal; vores forening er en af de mindre, og i kontingent betales der 
kun 2 s. 6 d. (ca. 2,50 kr.) om året. Andre foreninger sigter noget højere; 
de dækker et større område, har et større medlemstal og et kontingent på 
måske 1 pund — med det resultat, at de kan udsende skrifter, der beretter 
om deres arbejde. Nogle af disse foreninger har et rent arkæologisk tilsnit 
- og har haft det fra begyndelsen - men i den seneste tid har der hos 
disse foreninger været en tendens til at udvide virkefeltet til også at 
omfatte andre sider af lokalhistorien.

Inden for det enkelte grevskab yder et lokalhistorisk råd hjælp til de for
skellige foreninger, og dette råd virker samtidig som bindeled de enkelte 
foreninger imellem. Der er til dato endnu ikke oprettet sådanne råd i hvert 
eneste grevskab, men vi håber, det vil ske inden længe. Disse råd har ikke 
nogen kontrollerende myndighed over de enkelte foreninger, de yder blot 
en håndsrækning. Kontorlokaler og en forretningsfører (normalt kun 
halvdags-) stilles i almindelighed til rådighed af det råd, der beskæftiger 
sig med forholdene i de enkelte landbrugssamfund i grevskabet (Rural 
Community Council). Et sådant råd findes i hvert grevskab. Staten stiller 
de nødvendige pengemidler til disposition gennem et nationalt råd, og rå
dene skal drage omsorg for, at visse samfundsmæssige opgaver tages op i 
landdistrikterne. Udover det lokalhistoriske arbejde beskæftiger rådet sig 
f. eks. også med teater, musik, husflid og al anden samfundsbetonet virk
somhed ude på landet. I det lokalhistoriske råd sidder såvel medlem
mer, udpeget af det offentlige, som repræsentanter for de egnshistoriske 
foreninger. Nogle af medlemmerne er faghistorikere, som kan give faglige 
råd. Dets arbejde går bl. a. ud på at koordinere undersøgelser af særlige 
emner, f. eks. bygningsundersøgelser, og det står derfor til stadighed 
i forbindelse med de enkelte egnshistoriske 'foreninger. Rådet i Oxford
shire er for øjeblikket i færd med at fuldende en gennemfotografering af 
alle grevskabets bygninger af historisk interesse. Rådet står også i for
bindelse med de forskellige landsomfattende institutioner, som ønsker at 
få oplysninger om særlige spørgsmål, og det sender en gang om året 
repræsentanter til et landsmøde i London.

Det lokalhistoriske råd er også i stand til at lægge pres på den lokale 
øvrighed, når et betydningsfuldt kulturminde trues med undergang, hvad 
enten dette skyldes simpelt forfald eller en ny planlægning. Det kan f. eks. 
hjælpe med til at opnå en bevilling til bevaring af en truet kirkelade eller 
måske gøre The National Trust interesseret i at overtage en vigtig bygning. 
Det kan også sørge for at få rejst skilte, der fortæller om en tidligere 
slagmark eller et eller andet vigtigt fortidsminde. Eller også kan det



118

sørge for, at et sognearkiv, som måske ikke opbevares på den mest betryg
gende måde, bliver deponeret i grevskabsarkivet, som de lokale regerings
myndigheder har ansvaret for. Der er i virkeligheden ingen grænser for 
rådets arbejdsområde og virkefelt. Rådenes effektivitet er meget forskel
lig fra grevskab til grevskab, idet det her som altid kommer an på med
lemmernes ildhu og evner. Rådene har ikke nogen officiel status, men 
sædvanligvis har en repræsentant for den stedlige øvrighed sæde i rådet.

I de sidste 12 år har vi - på et landsomfattende plan - haft et såkaldt 
stående udvalg for lokalhistorie (Standing Conference for Local History). 
Dette får husly og et meget knebent driftstilskud fra National Council of 
Social Service (som er det landsomfattende modstykke til grevskabernes 
førnævnte rural community councils). Det stående udvalg ledes i det dagli
ge af en sekretær og har desuden en arbejdskomité, som holder møder fire 
gange om året. Medlemmerne af denne komité kommer fra landets for
skellige egne, nogle er repræsentanter for de lokalhistoriske grevskabsråd, 
andre er velkendte lokalhistorikere. De vælges alle for eet år på det ståen
de udvalgs årlige måde. Meget af komiteens tid går simpelthen med at 
planlægge dette årsmøde, som altid holdes i november måned, men vi 
følger dog med interesse hele det lokalhistoriske arbejde og hjælper til ved 
tilrettelægningen af landsomfattende arbejdsopgaver.

Som eksempel kan nævnes, at vi netop har anmodet grevskabsrådene 
om hjælp ved udarbejdelsen af en fortegnelse over de betydeligste familie
portrætter, som findes i privateje. Ved en anden lejlighed vil vi måske 
bruge vores tid til at fremskaffe pengemidler, der vil sætte f. eks. grev
skabsrådet for Anglesey i stand til at foretage en undersøgelse af øens 
dialekt. Og som et resultat af mit besøg på det danske Nationalmuseums 
udstilling »Sanering« arbejder vi nu på at skabe en lignende, omend knap 
så storslået udstilling, som til sin tid vil kunne sendes rundt til de større 
museer her i landet.

Vi forsøger endvidere på at holde folk ude i grevskaberne underrettet 
om den ene eller den anden landsomfattende virksomhed, som de måske 
ellers ikke vil høre om. Jeg kan som eksempel nævne oplysninger om de 
pengemidler, som arbejdsministeriet stiller til rådighed for vedligeholdelse 
af historiske bygninger eller det arbejde, som udføres af Historie Churches 
Preservation Trust, og vi sender repræsentanter til det underudvalg af 
British Travel and Holiday Association, som arbejder med rejsehånd
bøger. Ved et møde for nylig diskuterede vi, hvorledes man kunne få folk 
til at forstå værdien af at opbevare arkivalier fra de mindre handels- og 
håndværksvirksomheder.

Fire gange om året udsender komiteen et lille skrift, som holder folk 
ude i landet underrettet om udviklingen i det hele taget, om nys udkomne 
bøger, om kursus og foredrag, om udsatte prisopgaver og om kommende 
udstillinger, som er af interesse. Det lille skrift indeholder også et afsnit



119

med beretning om det arbejde, der udføres ude i grevskaberne. Vi udsen
der også lokalhistoriske vejledninger, der f. eks. kan give oplysninger om, 
hvorledes man indsamler stof til en landsbyhistorie, eller hvad man navn
lig skal se efter bag ploven. Disse vejledninger skrives af særligt sag
kyndige, og de sælges i stort tal over hele landet.

Det stående udvalg udgiver ikke noget egentlig tidsskrift, men det 
hjælper ofte til med at få originale arbejder trykt andetsteds. Som nævnt 
har nogle af de større lokalhistoriske sammenslutninger deres egen 
publikation, men meget stof publiceres i specialtidsskrifter, hvor de efter 
deres indhold hører naturligt hjemme, og antallet af sådanne tidsskrifter 
er stort. Ej heller beskæftiger udvalget sig i synderlig grad med arkæolo
giske problemer. Dette sagområde dækkes af en meget ældre og større in
stitution, Council for British Archeology, som er det samlende midtpunkt 
for alle de arkæologiske foreninger. Vore veje krydses naturligvis i mang
foldige tilfælde, og det samme sker med en mængde andre landsomfatten
de institutioner såsom National Register of Archives, Society for Protect
ion of Historie Buildings, The National Trust, Ministry of Works, The 
Museums Association, The Railways and Canals Historical Society og 
The British Agricultural History Society. Alle disse institutioner og orga
nisationer står netop i forbindelse med hinanden gennem det stående lo
kalhistoriske udvalg.

Vort årsmøde holdes hvert efterår i London, og der er normalt 120-130 
deltagere. Til hvert møde vælger vi et emne af særlig interesse for lokal
historikeren og arrangerer to foredrag af eksperter. Emner, der fornylig 
har været under behandling, er bl.a. industri-arkæologi, havne og søfart, 
købstaden, landbrug. Foruden foredragene har vi en åben diskussion, hvor
under repræsentanterne kan fremdrage og drøfte emner af fælles interesse 
som planer om registrering i landsbyerne, brug af båndoptagere og brug af 
fotografier.

Det er undertiden foruroligende, at det i et land med 50 millioner ind
byggere og rigt på historisk materiale ikke altid er let at vække begejstring 
for denne sag. Dette må vi for en stor del lægge virkningerne af den indu
strielle revolution til last, som i løbet af et århundrede ændrede vore køb- 
stæders udseende og flyttede folk fra landet til byerne, hvor de stort set 
blev rodløse og uden interesse for andet end det daglige brød. Af denne 
grund føler mange af os, at fremme af lokalhistoriske studier kan 
hjælpe til at give folk både i byerne og på landet erkendelse af konti
nuitet og følelse af formål, skønt dette kun vil være sandt, hvis vort 
undervisningssystem lærer dem at forstå de dele af det nedarvede, 
som er af værdi (sådan som folkehøjskolerne har gjort i Danmark). 
Af det her fremførte vil det ikke desto mindre være klart, at det med sand
hed kan siges, at der hele landet over virkelig sker noget på den lokalhisto
riske arbejdsmark. Det er ligeledes åbenbart, at meget mere kunne ud-
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rettes, både hvad angår organisation af og støtten til det lokale arbejde, 
dersom de nødvendige pengemidler stod til rådighed. Alle foreninger, hvad 
enten de nu er af lokal art eller omfatter hele landet, mangler det økono
miske grundlag, der ville sætte dem i stand til at gøre deres arbejde på 
rette måde. De modtager kun ringe hjælp fra staten og er i vid udstrækning 
henvist til at klare sig med frivilliges ulønnede arbejdskraft. Det kan 
være lidt pretentiøst at bruge ordet »organisation« om et system, der så 
åbenbart er en blanding af halv-organiseret frivillig indsats, hårdt arbej
de og officiel status, men der udrettes i det mindste noget. Der er grøde 
i foretagendet, alt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte, og det på en 
typisk britisk manér. Når den lokalhistoriske forskning har bevist sin 
levedygtighed, vil den sikkert i højere grad end nu få hjælp og anerken
delse hos statslige og kommunale instanser.

Lad mig til slut anføre, hvad min kollega, dr. Finberg, på vort sidste 
årsmøde udtalte ved afslutningen af en diskussion om lokalhistoriens mål, 
en diskussion, som det var vanskeligt at drage nogen konklusion af. 
Han resumerede spøgende: »Vi ved ikke, hvad vi forstår ved lokalhisto
rie, og det bekymrer os i virkeligheden lidet, men vi er fast besluttede på 
at arbejde videre med den«.



Nyere litteratur om ældre dansk sølv og guld
Af Inge Mejer Antonsen

Den sidste halve snes år har frembragt nogle få vigtige bøger og en 
lang række mere eller mindre betydelige afhandlinger og artikler om 
ældre dansk sølv. For de sidstnævntes vedkommende er hovedparten kun 
en fremlæggelse af een eller flere genstande, eventuelt vedhæftet ejerhi
storie, men uden at der er gjort forsøg på at anbringe tingene i en større 
sammenhæng endsige give en formhistorisk analyse eller en kulturhisto
risk baggrund. Den efterfølgende litteraturliste vil derfor forsåvidt give 
et ukorrekt billede af forskningsaktiviteten indenfor området.

For nærværende orientering skal vi begrænse os til perioden fra middel
alder til ca. 1900 og for oldtid og vikingetid henvise til professor C. J. 
Beckers behandling af litteratur om Danmarks forhistorie i tidligere bind 
af Fortid og Nutid.

Det har forekommet påkrævet omend i stærkt begrænset omfang at 
inddrage oversigtslitteratur fra de øvrige nordiske lande. Udviklingen 
først og fremmest i Norge under fællesmonarkiet er i nogen grad parallelt- 
løbende med udviklingen i Danmark, og det er meget ofte umuligt at 
skille norsk og dansk sølv ud fra hinanden. Ligeledes er Sydslesvigs og 
Holstens vigtigste nyere litteratur medtaget.

Oversigtsværker, ældre og ngere

Indledningsvis skal kort omtales nogle få ældre værker, der på flere 
måder er en forudsætning for de nyere arbejder. C. Nyrops Meddelelser 
om dansk Guldsmedekunst, der udkom i 1885, er stadig det grundlæggende 
oversigtsværk for den danske guldsmedekunsts historie. Dette over
måde solide og gennemarbejdede værk har endnu ikke - 75 år efter sin 
fremkomst - fundet sin afløser. Bogen bygger først og fremmest på om
hyggelige arkivstudier, den stilistiske udvikling derimod er alene belyst 
ved gengivelser af sølvgenstande. For en sådan må man søge til Jørgen 
Olriks to fortræffelige værker Drikkehorn og Sølvtøj (Kat. over genstande 
i NatMus 2. afd.) og især Danske Sølvarbejder fra Renaissancen til vore 
Dage, en publikation i katalogform af den sølvudstilling, der i 1910 af
holdtes i Industriforeningen i København. Endvidere kan anbefales af-
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handlingen Dansk Guldsmedekunst fra Renaissancen til vore Dage i Tids
skrift for Industri 1911. De her nævnte værker er fundamentet for studiet 
af dansk sølvtøj. Et kort oversigtsværk er Chr. A. Bøjes lille bog Gammelt 
dansk Sølvtøj, 1947, genoptrykt 1960. Foruden en kort gennemgang af ho
vedformer i sølvtøjets udvikling indeholder bogen en udmærket litteratur
liste over litteratur indtil 1947. Det er uheldigt, at forlaget ikke har ført 
denne å jour i det nye optryk. Aage Sølvers bog fra 1929 Danske Guld
smede og deres Arbejder gennem 500 Aar bygger for den ældre dels 
vedkommende i hovedsagen på de tidligere publicerede værker, men har 
iøvrigt sin styrke i, at guldsmedekunstens historie er ført op til udgivel
sesåret.

Et oversigtsarbejde, der - skønt ikke dansk - kan give værdifulde bidrag 
til den danske guldsmedekunsts historie, såvel udfra et kunst- som kultur
historisk synspunkt, er Thv. Krohn-Hansen og Robert Klosters to binds 
værk Bergens gullsmedkunst fra laugstiden, 1957, der er anmeldt i 
Fort Nut XX, s. 327-28. Især skal påpeges den udmærkede behandling 
af stikforlæg for genstande, både hvad angår form og ornamentik. Også 
oplysningerne om svendenes rejser i Europa kan direkte overføres på dan
ske forhold.

Kirkesølv

Fra middelalderen har en væsentlig del af fremstillingen af sølvgenstande 
været koncentreret omkring kirkerne. Kun relativt lidt var skrevet herom 
(bl. a. M. Mackeprang: Vore ældste Alterkalke i Årb Oldk Hist 1906), før 
det store værk Danmarks Kirker begyndte at udkomme i 1933. I slut
ningen af hvert amtsbind gives en samlet kunsthistorisk oversigt over 
områdets kirkesølv, i de hidtil udkomne bind udarbejdet af Chr. Axel 
Jensen, Poul Nørlund og Erik Moltke. Sammesteds er opført en forteg
nelse og afbildning af guldsmedemærker for de anførte genstande samt 
en indgående beskrivelse af hver enkelt genstand i forbindelse med be
handlingen af den kirke, hvor sølvet hører til.

Frederiksborg Slotskirke, vor rigeste kirke, blev ikke alene udstyret 
med et alter af sølv, også prædikestolen, døbefonten og orglet var delvis 
af dette kostbare materiale. Både Frederik 2. og Christian 4. beskæftigede 
fortrinsvis tyske guldsmede, og mesteren for inventaret i Frederiksborg 
Slotskirke var Jakob Mores d. æ. fra Hamburg, der var ud af en berømt 
guldsmedeslægt (se Bernhard Olsen: Den hamburgske Guldsmedeslægt 
Mores og deres Arbejder for de danske Konger Frederik II og Christian IV 
i T Ind 1896, 1903 udgivet på tysk i Hamburg). Bernhard Olsens publika
tion har stået uimodsagt, indtil Konrad Hüseler i 1958 i Deutsche Gold- 
schmiede-Zeitung diskuterede autorskabet til sølvalteret. Udfra en ny for
tolkning af et andet på alteret forekommende stempel, der hidtil er blevet
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tolket som Jacob Mores d. Y.s, har forfatteren påvist, at den ældre Mores’ 
hjælper i det gigantiske arbejde må være et medlem af en anden berømt 
hamburgsk guldsmedeslægt Hinrich Lambrecht (I), der virkede fra 1599 
til 1628. Han har altså været ung svend, da alteret var under arbejde, 
formentlig fra omkr. 1600. En nærmere analyse af alterets forskellige dele 
og de ustemplede plaquetters fordeling mellem de to mestre mangler 
endnu.

Verdsligt sølv

Bordtøj. Det verdslige sølv, hvoraf bordtøjet indtager den største og 
vigtigste del, har især været genstand for de senere års undersøgelser. 
Først må her nævnes Gudmund Boesen og Chr. A. Bøjes nu helt uundvær
lige værk Gammelt dansk Sølv til Bordbrug, 1948, anmeldt i Fort Nut 
XVIII, s. 62-63. Med en i alle måder forbilledlig indledning, der behandler 
bordsølvets brug, form og dekoration samt guldsmedene og deres teknik, 
gives en lang række billeder af bordtøjets forskellige typer fra ca. 1550 til 
1840. Korpusarbejder specielt på Koldinghusmuseet er blevet behandlet i 
et lille skrift af Sigvard Skov, 1958. Dette museums samling dækker især 
drikkekander og bægre fra 18. årh. men også en række tedåser og sukker
bøsser fra samme tidsrum (dåsen s. 18 er et omgjort stykke). Af kulturhi
storisk vigtighed er Axel Steensbergs afhandling Krydderitallerken, saltkar 
og smørbrikke, Budstikken 1954-55. Med udgangspunkt i et i 1953 til Na
tionalmuseets 3. afdeling erhvervet sølvfad med tre runde fordybninger 
og opdrevne blomsterornamenter, udført af Simon Mathiesen i Odense 
ml. 1651 og 1697, diskuterer professor Steensberg brugen af dette og dra
ger paralleller ved hjemlige og udenlandske eksempler, hovedsagelig af 
andet materiale. I Budstikken 1959 og 1960 er publiceret andre nyerhver
velser af bordtøj til 3. afdeling.

I denne gruppe bør nævnes Gudmund Boesens artikel i Kulturminder 
1957 om et guldhorn, der både kunne bruges som drikke- og blæsehorn. 
Hornet blev lavet på bestilling af prinsesse Magdalene Sibylle, formentlig 
som en gendigtning af Gallehushornet. Dette måtte prinsessen efter sin ge
mal, den udvalgte prins Christians død i 1647 - og efter sit nye giftermål - 
aflevere til det danske kongehus. Hornet, der bærer Magdalene Sibylles 
initialer, er dateret 1650 og fandtes til sidste krig i »Das grüne Gewölbe« 
i Dresden, hvorfra det nu er forsvundet. Der kan næppe være megen 
tvivl om, at hornet skulle være en fri kopi efter det rigtige guldhorn og 
skulle således kunne danne et indlæg i diskussionen om, hvorvidt Galle
hushornet har været vredet eller blot buet.

Bordtøjets interessanteste genstande, spisebestikket, er for nylig be
handlet af Erik Lassen, der for Carl M. Cohr’s Sølvvarefabriker A/S i an
ledning af firmaets 100-års jubilæum har udarbejdet en bog med en lang
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række fornemme gengivelser af spisebestik fortrinsvis i naturlig størrelse. 
Bogen indeholder danske og udenlandske spise- og anretterbestik fra 
den sene middelalder til lidt op i 19. århundrede. Medens kniv og ske 
har været kendt siden oldtiden som spiseredskaber, var gaflen udeluk
kende brugt i køkkenet og kom først på bordet til brug for kødretter under 
renaissancen. Frugt- og dessertgafler var dog kendt tidligere. Samhørende 
sæt af ske, kniv og gaffel optræder relativt sent. Frederik 4.s guldmundtøj 
på Rosenborg er det første hele sæt af ædelmetal, der er bevaret her
hjemme, men der er arkivalske optegnelser om noget, der ligner sam
hørende sæt af sølv allerede fra 1634. I den bevarede fortegnelse over, 
hvad prinsesse Magdalene Sibylle medbragte ved sit bryllup med den ud
valgte prins nævnes således »13 Löffel, 13 Messer, 13 Pyronen« (Se Gud
mund Boesens ovennævnte artikel i KultMi 1957, s. 18). Et spørgsmål, der 
stadig diskuteres, er, hvorledes sølvskeens i det 18. århundrede opståede 
»rottehale« er fremkommet. Som oftest fremføres som oprindelsen hertil 
skeerne af agat og andre halvædle stene. En forstærkning var her på
krævet på skebladets underside for at fastholde skaft og laf, og forstærk
ningen overtoges, når skeen skulle udføres i andet materiale. Erik Lassen 
fremfører det vistnok helt nye synspunkt, at det var den ændrede hånd
stilling i det 17. århundrede, der bevirkede, at skaftet blev fladt, og at 
skeen som følge deraf måtte have »rottehale«. Sammen med Olriks ældre 
og Boesen og Bøjes nyere værk præsenterer Erik Lassens bog, bistået af et 
lille skrift om skeer på Koldinghus af Sigvard Skov fra 1955, et rigt 
materiale og en mangfoldighed af typer på danske spisebestik parret med 
eksempler fra det øvrige Europa.

En gennemgang af odenseanske skifter fra 1626 til 1670 giver et interes
sant billede af sølvets forekomst hos den almindelige borger i en provins
by (Svend Larsen: Arvesølv, Fy Mi 1951). Kun halvdelen af boerne 
indeholder sølvtøj. Gennemsnittet af sølv pr. skifte i perioden er stærkt 
faldende på grund af nedgangen i landets økonomiske forhold og den poli
tiske uro. Sølvet har især været brugt til bordsølv; drikkekar og sølvskeer 
nævnes oftest, men sølv til smykker kun i ringe mængde. Det er betegnen
de, at der kun forekommer een eneste sølvgaffel i de gennemgåede skifter.

Toiletter. Een af de betydeligste bøger fra de sidste år er Gudmund Boesen 
og Erik Lassens bibliofile publikation af De danske Dronningers Guldtoi
lette, 1955. Dette ved siden af Maria Theresias Goldenes Nachtzeug i Wien 
er de vistnok eneste hele guldtoiletter, der står tilbage fra disses blom
stringstid i 18. århundredes første halvdel. De danske dronningers guldtoi
lette består af ialt 46 dele og er for størsteparten udført af den mangeårige 
mønt- og stadsguardein, hofguldsmed Frederik (I) Fabritius (borgersk. 
1708, d. 1755). Arbejdet udførtes i årene 1731-32 som gave fra Christian 
6. til hans pragtelskende dronning Sophie Magdalene og er et hovedværk i
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dansk guldsmedekunsts historie. Stilhistorisk er det overordentlig betyd
ningsfuldt. for nogle af genstandenes vedkommende (de fire par skrin) 
foregriber det former, der først optræder i almenhed en halv snes år 
senere. Den rige ciselering på matpunslet bund af løv- og båndværk, der så 
omhyggeligt er tilpasset formen, går tilbage til stikforlæg af Johann Leon
hard Eysler fra Nürnberg, der atter har franskmanden Jean Bérain til 
forbillede. Erik Zahle har for nylig i Kunstindustrimuseets 5 års beret
ning skrevet om Dronning Caroline Mathildes komplette natbord, d.v.s. 
det toilette, som dronningen bragte med til Danmark, da hun i 1766 skulle 
giftes med Christian 7. Det er udført samme år af den engelske guldsmed 
Thomas Herning, er af forgyldt sølv og består af 30 dele. I tilslutning til 
disse to arbejder om pragttoiletter skal her også henvises til Gudmund 
Boesens artikel i Arv og Eje 1956, hvor der er gjort rede for bevarede 
toiletteredskaber fra det 17. århundrede.

Guldsmedeslægten Fabritius

I 1958 udkom bogen om guldsmedefamilien Fabritius skrevet af en efter
kommer, kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Albert Fabritius under medvir
ken af Gudmund Boesen og Erik Lassen. Dr. Fabritius fremlægger interes
sante arkivalske oplysninger og udskrifter bl. a. fra de kongelige regn
skaber dækkende udbetalinger til medlemmer af guldsmedefamilien. 
Helt enestående i dansk guldsmedekunsts historie er den stadig i fami
lien opbevarede receptbog. Bogen er påbegyndt den 27. marts 1662 af 
familiens første guldsmed Christopher Frederiksen Fabritius (1641-1700) 
og blev ført videre af dennes søn, den senere hofjuvelerer og stadshaupt- 
mand Frederik (I) Fabritius (1683-1755). På nogle få sider nær er recept
bogen aftrykt i sin helhed. Den indeholder foruden opskrifter af rent tek
nisk art en række tegninger til smykker, vistnok de hidtil eneste kendte 
danske fra 18. århundrede; de er udført af Frederik Fabritius. Til af- 
trykningen af arkivalier er føjet et katalog over kendte arbejder af slægten 
i offentlige og private samlinger.

To gulddåser af høj kvalitet udført af Frederik(II)Fabritius (1740-1829) 
og begge i de seneste år erhvervet af Kunstindustrimuseet, er blevet be
handlet særskilt. Erik Lassen har skrevet om en rokokodåse med indlæg af 
Mosagat (Det danske KunstindMus Virksomhed 1954-59, 1960), et arbejde, 
der stilistisk kan måles med internationale alen. Den er udført 1767 eller 
’68, altså kort tid efter, at Frederik Fabritius var vendt hjem fra Paris. 
Indvendig i låget findes efter tidens skik en portrætminiature, i dette til
fælde forestillende prins Ferdinand, hertug af Braunschweig-Lüneburg, en 
broder til dronning Juliane Marie. Den anden gulddåse er et ligeså for
nemt arbejde. Den er i Louis XVI stil og udført 1785 som hædersgave til 
oberst Peymann for dennes indsats ved reguleringen af hovedfærdselsårer-



126

ne til København. På låg og sider er fremstillet prospekter fra byen udført 
i fire farver guld. Den er indgående omtalt af Albert Fabritius i Det danske 
KunstindMus Virksomhed 1949-54 (1956). Dåsen omtales sammesteds af 
Erik Zahle i en artikel, hvori der også er redegjort for en anden gulddåse 
fra 1758 af den københavnske mester Jacob Henriksen å Møinichen. Deko
rationen her består af roser, nelliker og tulipaner udført i polykrom email- 
le. Snustobaksdåsens udvikling og brug er blevet behandlet i Bygge og Bo 
1959 af Bo Bramsen.

Sønderjysk sølv

Mange danske købstæder viser fra 18. århundredes midte tydeligt lokal
præg i deres guldsmedekunst. Det er provinsmuseernes opgave at behand
le dette materiale. Foruden Koldinghusmuseet har især Tønder Museum 
været meget virksomt og har gjort sig bemærket med en række skrifter. 
Det sønderjyske sølv adskiller sig mere fra det øvrige lands sølv
arbejder end nogen anden landsdels. Et lille skrift herom, Gammelt Tøn
der Sølvtøj, er udarbejdet af Sven Fritz og Sigurd Schoubye, 1954, medens 
sidstnævnte udfra Mads Michelsens samling af Åbenrå-sølv har givet et 
bidrag til karakteristik af dette (SJy Årb 1960).

Et særlig karakteristisk område for sønderjyske guldsmede er hoved
vandsæggene, der var højeste mode i 18. århundredes sidste halvdel og 
første halvdel af det 19. I sidstnævnte periode var Tønder førende. Chr. 
A. Bøje har behandlet emnet for hele landet i Balsambøsser og Hoved
vandsæg, 1950, anmeldt i Fort Nut XIX, s. 105. Hertil slutter sig Sigurd 
Schoubyes korte omtale af de sønderjyske i SJy MSkr 1950 med gengivel
se af karakteristiske typer.

Privatsamlinger

Gammelt dansk sølv er i den sidste menneskealder blevet et yndet sam
lerobjekt, store privatsamlinger er skabt og er blevet splittet igen. For
uden de rene auktionskataloger over kendte samlinger som Ole Olsens, L. 
F. Foghts og Hans Tobiesens er sidstnævntes i samlerens levetid blevet 
katalogiseret af Chr. A. Bøje og udgivet med en indledning af samme 
og en række gode gengivelser af størstedelen af genstandene, der gør, at 
man gang på gang må søge denne bog som et supplement til andre store 
billedværker. Samlingen indeholdt med tillæg ialt 636 genstande hoved
sagelig dansk, men også norsk, tysk, svensk og engelsk sølv.

C. L. David stiftede i 1945 C. L. Davids Fond og Samling, der har til 
huse i Kronprinsessegade 30, hvor samlingen er offentlig tilgængelig. 
Den første publikation fra C. L. David’s Samling udkom i 1948 og inde-
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holdt bl. a. en artikel af Erik Lassen, Sølvtøj, hvori der gøres vægtige iagt
tagelser om rococosølvets kronologi og forholdet mellem kunstnersølv og 
håndværkersølv under nyklassicismen. På samme sted diskuteres endvi
dere oprindelsen til den i Danmark fra 1720’rne stærkt udbredte »lige- 
knækkede« sølvstil, som forfatteren foreslår kan have sin inspirations
kilde i elfenbendrejernes knækkede arbejder. Robert Kloster gør sig i 
Vestlandske KunstindMus Årbok 1949-50 til talsmand for en anden opfat
telse, idet han fremfører den Bérain’ske båndornamentik som udgangs
punktet. Dette forekommer overbevisende.

Dansk sølv og udlandet

Dansk sølv har afgjort sit nationalpræg, men det er naturligt, at vigtige 
impulser er tilkommet ude fra Europa. Alene svendene på valsen har 
bragt mangen en ny idé til hjemlandet. Laugsfællesskabet med landene 
midt ned gennem Europa har naturligt gjort disses indflydelse stær
kest, men også fra områder udenfor fællesskabet kan spores visse fælles 
træk. Den engelske forsker Charles Oman har søgt at påvise en engelsk 
indflydelse i Danmark allerede fra 17. århundredes slutning (Apollo 1949). 
Dette tilbagevises af Erik Lassen i en afhandling (C. L. Davids Samling 
III, 1958) fortrinsvis omhandlende engelsk sølv. Forfatteren hævder, at 
det glatte brugssølv, der er så udbredt i England og også findes i Danmark, 
er kendt i hele Europa omkr. 1700, og mener ikke, at England har været 
toneangivende her. Forfatteren mener heller ikke, at den i talrige engel
ske værker om sølv til stadighed håndhævede anskuelse, at de glatte flader 
skyldes forordningen om en højere legering, Britannia Standard, der van
skeliggjorde ciseleringen af overfladen, er rigtig, eftersom de mere orna
menterede arbejder er lige så talrige i Britannia Standard-perioden (1715- 
21) som de glatte.

Den engelske indflydelse i Danmark i 18. århundredes slutning er dog 
aldeles klar; den forårsagedes især af den udbredte import af engelske 
pletvarer, der i rigt mål kopieredes af de danske guldsmede. I den oven
nævnte artikel i Apollo 1949 gør Charles Oman opmærksom på, at Dan
mark i 17. århundredes slutning har påvirket sin vestlige nabo. Den dan
ske cylindriske drikkekande på kuglefødder har vundet indpas i Eng
land, specielt i området mellem Themsen og Forth, hvortil danske guld
smede havde fundet vej på dette tidspunkt.

Dansk sølv findes kun sporadisk i udenlandske samlinger. Victoria & 
Albert Museet i London ejer nogle få genstande, som er gengivet i een af 
dette museums picture books, Scandinavian Silver, hvortil C(harles) C. 
O (man) har skrevet indledning (udkommet 1959). Før fællesmonarkiets 
ophør i 1814 er det naturligt, at en del dansk sølv har fundet vej til 
Norge. Om dansk sølv i offentlige samlinger kan læses i Nordenfjellske,
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Vestlandske og Oslo Kunstindustrimuseers årbøger. Blandt disse skal 
fremhæves offentliggørelsen af en sølvskål, udført af Jacob Henriksen å 
Møinichen i København 1777, et mærkeligt stykke i overgangsstil mellem 
rococo og Louis XVI. Skålen er utvivlsomt et unikum, og den er da også 
udført på bestilling af arveprins Frederik som en gave til befolkningen i 
Overhalden, Trondheims stift. Med skålen fulgte en forordning om, at 
den skulle bruges ved bryllupper, men kun ved sådanne, hvor brudepar
ret havde et godt rygte, og hvor bruden siden sit 16. år ikke havde båret 
noget i fremmede lande forarbejdet tøj. På denne måde ville arveprinsen 
stimulere hjemlandets produktion og reducere importen af varer, der var 
enten luksusbetonede eller kunne erstattes af norske produkter (Thv. 
Krohn-Hansen i Nordenfjellske KunstindMus Årbok 1958). Lederen af 
de norske storgårdsundersøgelser Eivind S. Engelstad har i By og Bygd 
1954 publiceret, hvad der var at finde på storgårde i Østfold og Akershus, 
og efterhånden som disse undersøgelser skrider frem, vil utvivlsomt endnu 
en lang række arbejder af danske guldsmede komme for dagen (se også 
sm. forf. Storgårder i Østfold, 1959, s. 109-10).

Sølvmøbler

Et specielt område indenfor sølvsmedekunsten er sølvmøbler, der var 
højeste mode indenfor Europas kongehuse og højeste adel i 17. og første 
halvdel af 18. århundrede. Herhjemme havde Christian 4., efter at have 
udsmykket Frederiksborg Slotskirke med fornemt inventar, til dansesalen 
ovenpå ladet forarbejde en kamin, en skænk og en trompeterstol med be
slag af sølv. Til sit personlige brug lod han lave en seng af ibentræ rigt 
besat med drevne sølvrelieffer udført af Jacob Mores (se Bernhard Olsen 
anf. sted.). Både Christian 5. og Frederik 4. havde møbler af sølv i deres 
audiensgemakker, og dronning Anna Sophie havde sådanne i sit sovege- 
mak. Helt nye sølvmøbler blev anskaffet til Christian 6. og Sophie Magda
lene. Størstedelen var, som Christian 4.’s, udført af tyske mestre (især fra 
Augsburg), men også danske guldsmede har leveret møbler, således i 
1730’rne guldsmeden Frederik Fabritius. Blandt hans leverancer var spejl
lampetter, spejlrammer, kaminskærme og sølvborde, medens kongens au
diensstol på det nye Christiansborg er stemplet af A. F. Holling i 1740. En 
række sølvgueridoner er udført af Ole Flores Wilcken i 1730’rne. En kort 
redegørelse for sølvmøbler i Europa, bl. a. på Rosenborg, er fremkommet i 
nogle artikler i Apolio 1958 af J. F. Hayward, medens Niels Jessen i 
Arv og Eje 1960 specielt har redegjort for møblerne fra Christian 6.’s tid 
og rekonstrueret dennes audiensgemak.

Det 19. århundrede. De store sølvsmedier

Det 19. århundrede er til stadighed stedbarn i forskningen. Indenfor guld-



129

smedekunsten er der i det sidste tiår kun sporadisk omtale af værker sene
re end ca. 1830. Oplysninger må her fremdrages fra samtidige artikler i 
Tidsskrift for Kunstindustri samt bl. a. hos Nyrop og Sølver. Af sølv også 
fra 19. århundrede kunne man se et smukt udvalg på udstillingen Dansk 
Sølv 1550-1950 i Kunstindustrimuseet i 1953, hvortil der blev udarbejdet 
et omhyggeligt katalog med mange illustrationer ved Erik Lassen.

Flere af de store gamle sølvsmedier har udgivet bøger og skrifter om de
res arbejder fra 1800-årene. Dette gælder Dragsted (Gyldne Glimt gennem 
100 Aar 1854-1954), der bl.a. gengiver dette firmas genfremstilling af 
Frederik 2.’s sølvdøbefont til Frederiksborg Slotskirke, til hvilken origi
naltegningerne af Jacob Mores er bevaret (Kunstgewerbemuseum, Berlin). 
I anledning af Michelsens 100-års jubilæum i 1941 udgav firmaet en bog, 
skrevet af Ole Wanscher og Erik Lassen: Michelsen og dansk Sølvsmede
kunst 1841-1941, hvori der gives en udmærket analyse af 19. århundredes 
stilformer.

Smykker

Med hensyn til smykker udført i ædelmetal i Danmark er litteraturen 
endnu sparsom. Som oftest er det umuligt at udrede, hvor et smykke er 
lavet, på grund af manglende stempler og karakteristika. Igennem de kon
gelige regnskaber lykkedes det Bering Lüsberg at bestemme en lang ræk
ke smykker på Rosenborg. De kosteligste af dem alle, kronregalierne, 
og deriblandt Christian 4.’s krone, udført af Diderik Fuiren og Corvia- 
nus Sauer, er omhyggeligt skildret i Bering Liisbergs store bog Christian 
IV og Guldsmedene, 1929. En vigtig afdeling af denne bog er listen over 
guldsmede, der har fået udbetalt penge af den kongelige kasse. Dette værk 
er det eneste større værk om smykker og pretiosa, der hovedsagelig om
handler danske arbejder og arbejder lavet i Danmark af udenlandske 
guldsmede. Størstedelen af de ældre smykker, der var udstillet på udstil
lingen »Smykket i dansk eje« i Kunstindustrimuseet i foråret 1960, var 
udenlandske arbejder, og for mange var det ikke muligt at bestemme op
rindelsessted, for 19. århundredes vedkommende dog oftere end de tid
ligere ting. For een gruppes vedkommende kan man dog tale om sikre 
danske arbejder: Almuesmykkerne. Jørgen Schou-Christensen giver en 
introduktion til denne afdeling i udstillingskataloget. Om de særlige 
smykker af hår, der var på mode i 19. århundrede, har Karen Andersen 
skrevet i Arv og Eje 1959 og 1960, og Koldinghusmuseets samling af 
smykker er omtalti et lille hefte udarbejdet af Sigvard Skov (1952).

En speciel og især i 18. århundrede yndet smykkedel var portrætminia
turen, der af kongerne i udstrakt grad brugtes til gaver til fortjente un
dersåtter. Disse miniaturer kunne være indfattet i ringe, i vedhæng 
omkranset af diamanter eller andre ædle stene eller i låget på snusdåser.
9
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Af sådanne viste udstillingen i Kunstindustrimuseet mange eksempler 
og Torben Hoick Colding har i kataloget behandlet emnet i en afhandling 
Smykket og Miniaturen, hvori han gør omhyggeligt rede for udviklingen 
på dette felt.

Som en god støtte i studiet også af danske smykker kan henvises til 
den udmærkede publikation, der fulgte udstillingen af smykker i Stock
holm (Smycken i svensk ägo, 1952). Den indeholder kapitler om ringe, 
halssmykker, armbånd, øreringe, brudesmykker og om guld- og sølvar
bejdets teknik. Norge har taget spørgsmålet om filigranarbejder op og har 
i 1959 arrangeret en udstilling deraf i Vestlandske Kunstindustrimuseum 
i Bergen og i Kunstindustrimuseet i Oslo. Man samlede ved den lejlighed, 
hvad der var kendt af filigransmykker og andre genstande i denne teknik i 
Norge, og udgav samtidig med udstillingen og som et katalog til denne 
resultaterne af de undersøgelser, der var foretaget under indsamlingen af 
materialet. Denne omhyggelige undersøgelse, så vidt vides hidtil den eneste 
i verden, er foretaget af Thale Riisøen og Alf Bøe (Om filigran, 1959).

Endelig skal nævnes en enkelt bog om ædle stene, der kan være en ud
mærket vejledning til bestemmelse af disse: Ove Dragsted, Guld og ædle 
stene, 1953.

Stempelboger

Det, der bl. a. gør studiet af gammelt dansk sølv formhistorisk så fascine
rende - bortset fra dets uomtvistelige skønhed - er, at i ingen anden gren 
indenfor kunsthåndværket kan man arbejde med så mange sikkert date
rede eksempler. Medens provinssølvet som oftest kun bærer mesterstem
pel og således alene kan dateres udfra mesterens virksomhedstid, er kø
benhavnersølvet stemplet med bymærke, årstal og månedsmærke. Chr. A. 
Bøjes imponerende indsats ved indsamlingen og bestemmelsen af sølvsme
demærkerne, der forøvrigt var indledt af Bernhard Olsen og ført videre af 
Jørgen Olrik, sætter os nu i stand til at bestemme størstedelen af de eksi
sterende stempler. En folkeudgave redigeret af Bo Bramsen (Politikens 
håndbøger nr. 53), der udkom 1955, bør benyttes med kritik, jfr. anmel
delse i Fort Nut XIX, s. 217-18. Det er uundgåeligt, at ukorrektheder ikke 
skulle have indsneget sig i så stort et værk som Bøjes bl. a. ved manglen
de undersøgelser af guldsmedenes virksomhed udenfor købstæderne. Chr. 
Waagepetersen har fremlagt nogle varianter af guldsmedestempler i en 
artikel i Den gamle Bys årbog 1956 og for Sønderjyllands vedkommende 
har Sigurd Schoubye gravet dybere ned i materialet, end Bøje har været i 
stand til, og har redegjort for sin undersøgelsesmetode og nogle resultater 
deraf i Om lødighed og stempling i sønderjysk sølv (Arv og Eje 1958). Det 
som Bøje ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til, fremfører Schoubye, er, 
at landsbyguldsmedene eller urmagerne, som de også benævnes, har spillet
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en langt større rolle i tiden efter 1750 end hidtil antaget, og at mange ikke 
identificerede mærker, som man ikke kan få anbragt i købstæderne, kan 
henføres til dem. I Guld- og Sølvsmedemærker fra Tønder og Tønderegnen, 
1958, fremlægger samme forfatter sit hidtil samlede mærkemateriale, der 
viser en anseelig udvidelse af Bøjes. For Tønders vedkommende er resul
tatet størst med 26 nye guldsmedenavne, deraf 9 med mindst eet mester
mærke, endvidere er af Bøjes liste udtaget 6, medens 3 er henført til an
dre navne end de af Bøje anførte. Alt i alt en tilvækst på 77, hvorefter det 
samlede antal kendte mestermærker fra Tønder udgør 153 + 4 bomærker, 
fordelt på 75 mestre.

Sammen med Schoubyes lille stempelbog kan man til bestemmelse af 
sønderjysk og holstensk sølv benytte det store i 1955 udkomne værk af 
Hubert Stierling: Goldschmiedezeichen von Altona bis Tondern (anmeldt 
af Erik Moltke i Fort Nut XIX, s. 482-85, hvor der gøres opmærksom på 
en lang række stempler, som mangler i fortegnelsen). For fortegnelse over 
danske sølvsmedemærker må endvidere, som allerede nævnt, henvises til 
det store værk om Danmarks Kirker. I den nedenfor anførte liste under 
gruppen Stempelbøger er også henvist til skandinaviske og de vigtigste 
udenlandske mærkebøger, også af ældre dato, da dette skønnedes at kunne 
være til nytte.
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Anmeldelser
Højskolens ungdomstid

Højskolens Ungdomstid i Breve, I-II. Udgivet af Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab ved Roar Skovmand under medvirken af 
Hans Lund og Arne Fog Pedersen. Munksgaard 1960. XXXIX + 292 + 413 
sider.

Roar Skovmand er den, der først har bragt udforskningen af det 19. årh.s 
vækkelser ned på - må man vel sige - det akademiske plan. Hans disputats 
»Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892« fra 1944 var en blænker for de 
stødtropper, som nu med så stort held udsendes fra kredse omkring Kirke
historisk Institut. Mens teologerne koncentrerer sig om de religiøse bevæ
gelser, er dr. Skovmands felt den folkelige vækkelse, og i den er folkehøj
skolerne, i det mindste på den tid her er tale om, nervecentrene. Nærvæ
rende udgiverarbejde er på en måde en fortsættelse af disputatsen, et 
supplement med en del af dokumentationen til fremstillingens første tre- 
diedel, idet brevudvalget slutter o. 1870. Brevene er inddelt i grupper efter 
skoler: Rødding, Uldum, Koids, Hindholm og Grundtvigs på Marielyst, 
og indenfor hver gruppe er de ordnede kronologisk. Langt den største 
gruppe er Røddings med 410 breve (440 sider), den mindste er Uldums 
med 5. Der kan være grund til at gøre opmærksom på, at udgiveren med 
hensyn til udvalget af brevene om Rødding konsekvent holder sig til 
lokaliteten; efter 1864 følger man kun Schrøder og Nutzhorn til Askovs 
dørtærskel, derefter fortsættes med Cornelius Appels skolevirksomhed i 
Rødding. Bogens inddeling i afsnit for de enkelte skoler er vistnok en slags 
program, der går ud på, at skolerne må ses hver for sig, de havde ikke 
noget væsentligt samarbejde på denne tid. Det er da også rigtigt, at brevene 
klart tegner skolernes forskellige særpræg, der kan sættes på formel: 
Rødding det nationale, Koids det kristelige, Hindholm det sociale, Marie
lyst det folkelige. Men bogen virker alligevel i udpræget grad som en hel
hed, netop fordi man gennem brevenes utallige vidnesbyrd om forbindelser 
og vekselvirkninger mellem skolerne får et stærkt indtryk af, at der er 
tale om een bevægelse.

Det er slet ikke mærkeligt, at det har taget udgiveren, der er en meget 
travl statsembedsmand, en del år at få udgaven i stand. Der ligger et 
kæmpearbejde bag. Det er nemlig ikke blot 642 (næsten udelukkende 
private) breve (hvoraf 155 har været trykt før), det er et udvalg fra en 
række brevsamlinger af »kildesteder« til nogle højskolers historie, en rig
holdig eksempelsamling kalder udgiveren den. Der ligger nu for det første 
en stor fortjeneste deri, at en del af brevene er fremdraget fra samlinger 
i privat eje, og af dem, der ligger i institutioner, er flere kun tilgængelige 
på betingelser. Men især må selve det at vælge ud have voldt utallige 
bryderier. Der er få breve uden prikker (o: udeladelser), ofte kommer de 
i flere omgange, og hvert sæt prikker må have betydet skrupler. Det er en
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given sag, at man, som dr. Skovmand også maner læseren til, må have 
opmærksomheden henvendt på dette forhold. For at tage et eksempel: 
Ludvig Schrøders breve til Flor. Mange af disse brevnumre er ganske 
korte, så man knap erkender, at det er en serie lange skrivelser, hvori 
Schrøder »gjør Indberetning« om skolens forhold. En omtale af et par 
tilfældigt valgte udeladelser vil formentlig tilstrækkeligt illustrere, hvor 
tungt det ofte må have været at træffe et valg. I brev nr. 354, II s. 78, 
læser man om, at der ventes besøg af nogle skolemestre. I det følgende 
brev er nu strøget et afsnit, der fortæller om disse slesvigske og konge- 
rigske læreres ophold på skolen, og som kort refererer, hvad Schrøder har 
sagt ved fremvisningen af skolen og i foredrag. Brev nr. 352 og nr. 353, II 
s. 75 f, er beskåret for stykker, hvor Schrøder gør rede for sin udnyttelse 
af personlige bekendtskaber til at få stof om skolen frem i pressen. (Her 
er ikke kun tale om den slesvigske presse, som noten til nr. 353 måske 
kunne forlede en til at tro). - Der er mange eksempler på, at udgiveren på 
udmærket måde har draget omsorg for at bevare selv løst henkastede 
sætninger, som kan have kulturhistorisk værdi. Men når omtalen af foto
grafiet af de tre lærere naturligvis skal med (nr. 371, II s. 103), hvorfor 
så ikke det lille stykke om maleren Ley, der kommer til Rødding for at 
tage skitser til et maleri af skolen, der skal være en gave til Høgsbro 
(nr. 363)?

Noterne er meget kortfattede, men det er ikke noget forsøg på at slippe 
over, hvor gærdet er lavest. De påtager sig kun de vanskeligste opgaver, 
f.eks. identificering af elever, som brevene omtaler. Bogen indeholder en 
tidstavle og et personregister. Det havde rigtignok været rart, hvis registret 
havde omfattet lidt mere, så man der havde kunnet finde et ord som 
Danske Samfund, der spiller så mærkelig en rolle, samt navne på skoler 
m.m.

Når dr. Skovmand har pålagt sig denne stramme disciplin, er det utvivl
somt for samtidig med opnåelsen af et videnskabeligt mål at skabe en 
læseværdig bog. Det er lykkedes i meget høj grad. Man må ønske, at den 
finder mange læsere og ikke udelukkende bliver betragtet som en kilde
publikation til lærd anvendelse. De mange breve giver en levende og ud
tryksfuld beretning om skolernes opståen og de første års praktiske van
skeligheder, om organisatoriske eller åndelige spørgsmål, om de trange 
kår til at begynde med og endelig om gennembruddet. Man får det indtryk, 
at der allerede et par år før 1864 sker en ændring, man fornemmer, at 
lærerne da begyndte at finde større genklang hos elever og omgivelser.

Her er vi imidlertid ved den store vanskelighed. Det er klart, at det er 
højskoleforstanderne og andre fremtrædende personer, som skriver de 
bedste breve. Det er en væsentlig ting ved bogen, at man kan få så godt et 
indtryk af en række lærere, der hidtil måske ikke har været nok kendt, 
Edv. Thomsen, J. L. Knudsen, Anders Stephansen og især Carl Grove på 
Marielyst o.s.v. Men det er lige så klart, at dr. Skovmand glæder sig særligt, 
når han kan fremføre et brev fra en elev. Det sker dog kun sjældent. En 
af de mange opgaver, dette værk stiller, drejer sig om spørgsmålet: kan 
vi få nogen viden om, hvad der egentlig skete, nemlig med eleverne? Det 
er vel de folkelige bevægelsers historiske problem. Kirkehistorikerne har 
mødt omtrent det samme, når de så ivrigt taler om vækkelsernes sociale 
sider. På den anden side er det ikke umuligt, at lærerbrevene, der som vi 
her ser ofte udførligt behandler undervisningen og eleverne, trods alt er 
den bedste kilde til viden om, hvilke tanker der mest slog an blandt ele-
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verne. Hvis man kunne komme til at betragte højskolen også fra »neden«, 
fik man måske en anden opfattelse af mange ting.

Det er et overordentlig righoldigt, omfattende og, forhåbentlig, frugt
bart materiale, der her er lagt frem, og der er noget (forbilledligt ved vær
ket. Det var f.eks. at håbe, at lokalhistoriske forskere kunne blive inspi
rerede af den opfordring, inddelingen af brevene indebærer, til at tage 
andre skoler op.

Poul Eller.

Roskilde Domkirke

Arthur Fang: Roskilde Domkirke gennem 1 0 0 0 år. Udgivet af 
af Roskilde Domsogns menighedsråd. Flensborgs Boghandel, Roskilde, 
1960. 160 sider.

I den sidste menneskealder har Roskilde Domkirkes historie været gen
stand for levende og ihærdig udforskning. To disputatser har hentet deres 
emne her: i 1933 skrev Alfred Otto om Liber Daticus Roskildensis, og J. O. 
Arhnung behandlede i 1937 domkapitlets ældre historie. I 1949 fremlagde 
C. M. Smidt sine mangeårige studier i kirkens middelalderlige bygnings
historie, og - sidst men ikke mindst - helligede Danmarks Kirker i 1951 
to digre bind til beskrivelsen af Roskilde Domkirke. Hvad man herefter 
kunne ønske, var en god populær bog, der i let tilgængelig form lagde 
forskningens landvindinger frem for et større publikum.

En sådan bog foreligger nu, skrevet af direktør Arthur Fang og udsendt 
af domsognets menighedsråd som led i festligholdelsen af domkirkens 
1000-års jubilæum, som man i mangel af nøjagtig viden om tidspunktet 
for kirkens grundlæggelse lidt frimodigt har henlagt til året 1960.

Bogens 21 kapitler er hver for sig små kulturhistoriske rids eller essays, 
som med stort udbytte kan læses uafhængigt af hinanden, og som tilsam
men giver et vel afrundet billede af kirken og dens omskiftelige historie. 
Arthur Fang er journalist i dette ords allerbedste forstand, en glimrende 
fortæller, som formår at popularisere uden at forfladige og forvrænge. 
Som elev af Kr. Erslev er han fortrolig med historisk metode, og hans store 
kulturhistoriske viden giver skildringen perspektiv. Det er svært at frem
hæve eet afsnit frem for andre. Alle er de af høj kvalitet. Men mon ikke 
kapitlet om kongebegravelserne er bogens bedste? En fascinerende frem
stilling af ceremoniellet ved de kongelige bisættelser i kirken fra 1558 og 
helt frem til vor egen tid.

At bogen er skrevet af en indfødt Roskildenser, hvis hjerte slår varmt 
for den gamle domkirkeby og dens minder, gør den ikke ringere. Tvært
imod. Men eet sted, i afsnittet om dronning Margrethe, har historikeren 
Arthur Fang vist ladet sig besnære af Roskildepatrioten af samme navn. 
Det er lidet troligt, at dronning Margrethe, hvis lig først blev bisat i Sorø 
kirke, men året efter under dunkle omstændigheder overførtes til Roskilde, 
skulle have næret ønske om at komme til at hvile her. Selv havde hun dog 
ladet sin fader Valdemar Atterdags lig optage fra graven i Vordingborg 
for at anbringe det i Sorø, og i denne kirke lod hun også sin egen søn, kong 
Oluf, bisætte.

Forfatteren har haft fri adgang til benyttelse af klichéerne fra Dan
marks Kirker og har derfor kunnet illustrere bogen meget rigt. Billederne
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er udvalgt med omtanke, og som oftest følger illustrationerne teksten nøje, 
hvilket selvsagt er en stor fordel. Også for billedernes skyld er bogen værd 
at eje.

Som bekendt koster det penge at komme ind i Roskilde Domkirke. 
Våbenhuset er forvandlet til en krambod, hvor nidkære keruber bag en 
stor salgs-opdækning af postkort, lysbilleder o.s.v, afkræver de besøgende 
entré. Og inde i selve kirken må man forevise billet på forlangende. Dette 
er usmageligt og frastødende. Uden de store indtægter fra turisterne havde 
menighedsrådet imidlertid næppe kunnet udsende Arthur Fangs stor
artede bog. Noget godt er der således trods alt kommet ud af det uværdige 
marked i templets forgård.

Olaf Olsen.

Norske storgårde

Eivind S. Engelstad: Storgårder i Østfold. H. Aschehoug & Co. (W. 
Nygaard), Oslo. 1959. 150 s. +. 48 pi.

Publikationen fremlægger en del af det materiale, der er indvundet ved 
Norsk Folkemuseums storgårdsundersøgelser. Det drejer sig ikke om 
bygningsundersøgelser, men om en registrering af indbo m.m. på stor
gårde, særlig dem hvis förbliven i samme families eje gennem flere gene
rationer har sikret en ret uforstyrret videreførsel af ældre boligindretning 
samt fastholdelse af gamle traditioner. Et antal udvalgte gårde skildres i 
en kortfattet karakterisering, især af hovedbygningernes forskellige rum, 
således at det miljø træder frem, hvori familiens liv udfolder sig. Man får 
en række kulturhistoriske og stilhistoriske oplysninger, der uddybes i det 
følgende hovedafsnit, hvor de forskellige grupper af genstande gennemgås 
for området som helhed. Her gives en oversigt over det registrerede mate
riale, ikke mindst møbler, men også tekstiler, genstande af sølv og andre 
metaller, glas, keramik, malerier m.m. Et udvalg af disse ting kan ses i det 
tredie hovedafsnit, billedtavlerne. Bogen gør et stort, ellers ukendt mate
riale tilgængeligt for forskningen, og man må håbe, at også undersøgelsens 
resultater i de øvrige landsdele må blive fremlagt.

Peter Michelsen.

Odenseansk boghistorie

Holger Rasmussen: Bøger og bogbindere i Odense før 1 69 4. Med 
en efterskrift af Ib Højklint om Carl Nielsens Bogbinderi og 
Protokolfabrik A/S i anledning af firmaets 75-års beståen. Odense 
1959. 124 sider, illustreret.

Den prisværdige idé at fejre jubilæum med udsendelse af en videregående 
faghistorisk undersøgelse, er her resulteret i en nydelig og lødig bog hvori 
firmaets historie er indskrænket til efterskriften. Som en effektfuld kon
trast indledes Ib Høj klints skildring af den blomstrende virksomheds 
udvikling med grundlæggerens dybt mismodige dagbogsblade fra hans tid 
som farende svend.

Bogens hovedstykke behandler tiden før Odense Bogbinderlaugs opret
telse, og Holger Rasmussen har til formålet gravet betydningsfuldt nyt 
stof frem i Landsarkivet for Fyn. Efter en indledning om den almindelige



139

kulturelle baggrund for byens litterære liv skildres bogvæsenets kår samt 
de skrivende og bogsamlende personligheder, med eksempler dels på den 
litterære forbindelse mellem de boglærde og adelen, dels på skifteproto
kollernes meddelelser om bogsamlinger hos de forskellige samfundsklas
ser. Derefter suppleres og korrigeres vor hidtidige personalhistoriske viden 
om Odenses bogbindere, navnlig ved hjælp af St.Knuds kirkeinspektions 
arkiv, og i bogens største kapitel »Bogbindernes sociale position« giver 
skifterettens løsøretaksationer et indtryk af standens økonomiske kår. 
Et par skifter registrerer boglagre, idet bogbinderne også var »bogførere«, 
rejsende boghandlere der slog deres boder op på markeder og i kirkerne. 
Af kirkeværgeregnskaberne ses det at der til de store halvårlige markeds
dage ikke blot betaltes afgift for stadepladser i St.Knud, men også leje af 
lægter og brædder til stands. 1638 forbød et kongebrev salg af underhold
ningslitteratur i kirkerne, derimod er det en misforståelse, som stammer 
fra C. Nyrop, at al boghandel i kirkerne blev forbudt 1658; forbudet var 
udstedt af Konsistorium og gjaldt kun Frue Kirke i København som 
ejedes af Universitetet. I slutkapitlet rejses spørgsmålet om bogbindernes 
forhold til bogtrykkerne; foruden at indbinde på bestilling har bogbin
derne købt bøger i materie hos bogtrykkerne og taget fortjenesten ved at 
sælge dem indbundet. Handelen med bøger til almuen har måske endda 
overvejende været på deres hænder; endnu i 1850erne kalder sjællandske 
bønder en boghandler for bogbinder, og ved samme tid giver københavnske 
boghandlere ondt af sig over bogbindernes bogsalg. Lidt fortæller taksa
tionerne også om bogbinderværktøj og indbindingsmateriale. Til det 
citerede kongebrev hvori Frederik 2. bestiller fløjlsbind, kan anføres at i 
Det kgl. Bibliotek findes den af ham selv udgivne lille bog Auserlesene 
Sprüche (1583) i et sådant rødt fløjlsbind med forgyldte beslag og egen
hændig dedikation. Blandt sine bevissteder citerer Holger Rasmussen det 
optryk af min gamle afhandling om Wulff bogbinder som man 1947 uden 
mit vidende har tilladt sig at levere i Odense Bogbinderlaugs jubilæums
skrift. For en ordens skyld skal det lige bemærkes at dette optryk har en 
piratudgaves fejl og unøjagtigheder; jeg vedkender mig kun teksten i 
Aarbog for Bogvenner 1925.

Holger Rasmussens velskrevne og instruktive fremstilling er bl.a. illu
streret med en række gengivelser af 16. og 17. århundredes-bind fra Karen 
Brahes Bibliotek i Odense (i billedunderskriften til Sybilla Gyldenstiernes 
bind må fornavnet i hendes autograf læses Ciibila). Endnu kan desværre 
ingen af tidens bind henføres til de odenseanske bogbindere hvis navne 
forekommer i denne bog, men man håber, som forfatteren gør i sin slut
bemærkning, at det ved et metodisk undersøgelsesarbejde engang vil 
lykkes.

R.Paulli.

Haderslevs første bogtrykker

Olav Christensen: Haderslev bys første bogtrykker Hinrich 
Luckander 1759-1792. Med en fortegnelse over Luckander-tryk. 
Udgivet af A/S Modersmaalets trykkeri 1959, 200 år efter udstedelsen af 
Hinrich Luckanders privilegium. 96 s., ill.

Denne bog er meget velkommen, fordi Olav Christensen her med stor flid 
har samlet en lang række værdifulde oplysninger om en enkelt betydelig
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Haderslev-bogtrykker og hans produktion (248 numre). Luckander, der 
iøvrigt viser sig at være født i Stockholm, har dækket en stor del af 
Jyllands behov forunderholdningslitteratur i sidste halvdel af 1700-tallet. 
Han har således udsendt folkeboger (f.eks. »Ærens Tornevei for en Skytte, 
navnlig Bryde« og »Det i Mandfolksklæder vidt bereiste Fruentimmer E. M. 
Stokkenbeks merkværdige Begivenheder«) og en stor mængde viser, både 
traditionelle (f.eks. om Axel Tordsen og Voldborg Immersdatter og om 
Herr Bryning og en Prinzesse af Engelland) og nye skrevet over temaer i 
samtiden som var værd at besynge set fra et kommercielt synspunkt (f.eks. 
grev Brandts henrettelse og branden i Hammelef). Det er især denne folke
lige del af Luckanders produktion, der har gjort hans navn kendt, og nu ved 
vi, hvad man i dag i offentlige samlinger og nogle få private (bl. a. Olav 
Christensens egen) med sikkerhed kan henføre til hans værksted. Efter 
Luckander kom Jens Jensen Seneberg, Heinrich Seneberg og P. C. Koch, 
men hvordan kan man med nogen sandsynlighed fordele de mange beva
rede anonyme Haderslev-tryk mellem dem og Luckander? Af Olav Chri
stensens velskrevne indledning fremgår det, at Luckander selv har lavet en 
del af sine træsnit, og da der ikke er nogen grund til at tro, at han skulle 
have anbragt sit navn på alle sine tryk, er det muligt, at man ad denne vej 
kan komme et lille skridt videre, hvad denne vigtige identifikation angår. 
Iøvrigt må det jo være en ønskeopgave for en så grundig kender af Haders
lev bys historie som Olav Christensen: at fortsætte jagten på sine bys
børns flyvebladstryk ! Kort sagt: glad over den foreliggende bog håber man 
i sit stille sind, at forfatteren må kunne afse tid til at fortsætte disse sine 
værdifulde studier i Haderslev-trykkenes spændende historie.

Iørn Piø.

Venetianske glas på Rosenborg

Gudmund Boesen: Venetianske Glas på Rosenborg. I Vetri Vene- 
ziani del Castello di Rosenborg. Venetian Glass at Rosenborg Castle. De 
danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg. Gad. 1960. 235 s.

Denne tredie, store publikation fra Rosenborg-samlingen - efter bøgerne 
om kongedragterne og de kongelige våben - er en overordentlig skøn bog. 
Hvilke fornemmelser man end personligt kan have over for de venetianske 
glastings bizarre former, så er det i hvert fald en virkelig æstetisk nydelse 
at blade i dette bogtekniske mesterværk. Og teksten synes at stå mål 
hermed. Kort og klart placeres den berømte glassamling i kultur- og 
kunsthistorisk sammenhæng. Der gives en række eksempler på dansk 
berøring med venetiansk glasfremstilling før Frederik 4.’s rejse 1708-09. 
Efter læsning af dette afsnit og den følgende instruktive oversigt over 
glastilvirkningens historie i Venezia er læseren rustet til at gå i gang med 
problemerne omkring den store glassamling, som Frederik 4. hjemførte 
fra Venezia 1709. Selv om denne rejse tidligere er studeret grundigt, kan 
der nu meddeles nyt om den, ligesom det synes godtgjort, at inspirationen 
til det mærkelige glaskabinet på Rosenborg har været kongens personlige 
iagttagelser i porcelænskabinettet på slottet Charlottenburg ved Berlin. 
Ved udnyttelse af såvel danske som italienske arkivalier belyses indgående 
den gave, republikken Venezia skænkede greven af Oldenborg, som kongen 
kaldte sig under rejsen. Det gøres klart, at de glasting, kongen herved og
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gennem køb erhvervede, må formodes at give et nogenlunde repræsenta
tivt udsnit af den kvalitativt bedste del af den igangværende produktion på 
glasmagerøen Murano. Ved en grundig gennemgang af glassamlingen og 
Rosenborginventariet 1718 er det lykkedes at identificere størstedelen af 
det indhold, glaskabinettet havde, da det blev indrettet 1714. Disse sikre 
venetianske ting, afbildet, beskrevet og katalogiseret i bogen, giver da et 
billede af den aktuelle situation i den venetianske glasindustri og kan på 
mærkelig måde kaste lys over en krise i denne kunstindustri i begyndelsen 
af 1700-årene.

Peter Michelsen.

Traps Danmark

J.P.Trap: Danmark. Femte udgave. Redigeret af Niels Nielsen, Peter 
Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen, Københavns amts indled
ning, Storkøbenhavn I (bind 1,2), 1959, s. 345-752, Storkøbenhavn II (bind 
II, 1), 1959, 560 s., Storkøbenhavn III (bind II, 2), 1960, s. 561-930, Køben
havns amt (bind II, 3) 1960, s. 931-1221. Gad.

Femte udgave af Traps Danmark udkommer støt (jf. tidligere omtale 
Fort Nut XIX, s. 328 ff., XX, s. 47 f. og s. 219 f.). De her nævnte fire bind 
må vist uden sammenligning være den del af nyudgaven, der har budt 
redaktionen de største vanskeligheder. Det drejer sig om en egn, der under 
Københavns udvikling til moderne millionby i næsten alle henseender har 
undergået betydelige ændringer siden den foregående udgave. Konsekven
sen har man draget ved at indføre begrebet Storkøbenhavn. Inden for dette 
område disponeres stoffet sagligt på tværs af den administrative inddeling. 
Desuden har man i omegnskommunerne helt ud til grænserne for Køben
havns amtsrådskreds benyttet kommuneinddelingen som grundlag for 
den topografiske beskrivelse. Denne inddeling falder stort set sammen 
med de gamle sogne, der efterhånden er blevet delt i mange nye. Også 
Københavns-bindenes forhold til det indledende bind Landet og Folket 
har givet dispositionsvanskeligheder, især ved omtalen af forskellige 
rigsinstitutioner med sæde i København. Visse gentagelser har ikke kunnet 
undgås, ligesom på den anden side en uheldig opdeling af stoffet fore
kommer, ikke mindst ved institutioner, som er placeret i gamle og 
monumentale bygninger, der som sådanne har fået særlig omtale. Vanske
ligheden ved under udgivelsen at foretage henvisninger fremefter har 
undertiden gjort det svært hurtigt at finde sig til rette i værket og få hold 
på sammenhørende oplysninger.

Registre vil formentlig, når værket engang er færdigt, kunne yde nogen 
hjælp. I hvert fald har det hidtil været anmelderen umuligt f.eks. at finde 
en omtale af folkekøkkenerne. Oplysninger om Nationalmuseet skal 
hentes tre forskellige steder med kun een, godt skjult, henvisning bagud, 
ingen fremad. Kunstakademiet måtte derimod savnes blandt de højere 
læreanstalter, og ingen henvisning fortalte, at det - ligesom i 4. udg. - 
ville blive behandlet sammen med slottet Charlottenborg. Fiskerimuseet, 
der ganske vist har til huse under beskedne forhold, er slet ikke omtalt, 
skønt det endda var nævnt to gange i 4. udg. Fiskeriet bliver måske i det 
hele taget lidt stedmoderligt behandlet i Trap. Det kan naturligvis ikke 
siges at være noget hovederhverv i Storkøbenhavn, men når det ude på



142

landet synes at glide helt ud af billedet også på lokaliteter, hvor det 
virkelig spiller en rolle, skyldes det formentlig det særlige statistiske 
forhold, at det henregnes under landbrug m.v. Forøvrigt synes det for 
Københavns amts vedkommende at være oplyst om endnu færre sogne 
end i de foregående amter, hvordan befolkningen fordeler sig på erhverv. 
Med værket følger Geodætisk Instituts kort 1:17500 over København, et 
effektivt hjælpemiddel ved beskæftigelse med storbyområdets moderne 
topografi. Knap så godt er man stillet for købstædernes vedkommende, 
idet navnestoffet på kortene over dem undertiden kan synes noget spar
somt.

Når nu dette er sagt - og andet mere ville selvfølgelig fra forskellig 
side kunne anføres - så skylder man dog endnu en gang at lovprise denne 
fortræffelige håndbog. Opslag i den vil give den første orientering med 
hensyn til en lang række spørgsmål inden for topografi og lokalhistorie. 
I mange tilfælde får man i de her foreliggende bind sammenfattende 
skildringer af stort omfang og betydelig værdi, f.eks. vedrørende erhvervs
forhold samt institutions- og bygningshistorie. Her gives oversigt, og nyere 
forskningsresultater på flere områder sættes ind i større sammenhæng. I 
visse tilfælde er behandlingen i Trap den eneste eksisterende fremstilling 
af et emne. Også den nye udgave vil kunne give inspiration til fornyet 
indsats inden for en række videnskaber, ikke mindst dem der behandler 
den historiske side af topografien. Og den er for alle, der sysler med den 
slags, et uundværligt redskab.

Peter Michelsen.

To sognebøger fra Ringkøbing amt

J. Søndergaard Jacobsen: Hjerm Sogn, II. Christensens forlag, Struer. 1959. 
254 s.

Peder Christensen: Ølby, Asp og Fousing Sogne. Christensens forlag, 
Struer. 1959. 403 s. + 1 kort.

For ca. 14 år siden udsendte P. Nørskov Lauritsen sin bog om Hjerm sogn, 
en beskrivelse af »jorden og dens dyrkere«. Nu er afslutningen af sognehi
storien kommet med »Hjerm Sogn II«, omhandlende sognets kirke og skole, 
kultur og åndsliv ved J. Søndergård Jakobsen. P. Nørskov Lauritsen hav
de så småt begyndt på arbejdet, men var ikke sikker på at kunne nå at fuld
føre det og havde bedt Søndergaard Jacobsen gøre det, og denne overtog så 
arbejdet efter Lauritsens død i 1950. - Det er blevet en smuk og velskrevet 
bog. Måske er der sine steder taget rigeligt med af det almene stof til belys
ning og levendegørelse af det lokale. Under kirkens historie fortælles, at så 
snart der var blevet en flok kristne, havde de bygget sig en trækirke på 
det sted, hvor kirken står nu. Det er vel nok den gængse opfattelse. Men 
den sidste tids mange kirkegulvsundersøgelser har ikke kunnet bekræfte 
dette i så nær alle tilfælde.

Der gives først en behandling, bred og indgående, af de mere materielle 
sider, nemlig kirkehusenes bygninger og deres inventar såvel som præste
gårdens bygnings- og jordhistorie. Den gamle kirke ligger så ucentralt nær 
den vestlige sognegrænse, at det blev hovedårsagen til, at man 1904 
byggede Hjerm sogns østre kirke. Gang på gang møder vi Chr. Lindes og 
søns navne. Også her bekræftes deres velkendte omsorg og gavmildhed
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mod kirker og skoler, forøvrigt blev en datter af den ældre Linde gift med 
sognepræsten Henrich Jensen og gennem ham, der havde antaget navnet 
Hiermiin, stammoder til slægten Jermiin. Selve åndslivet i det kristeligt 
bevægede sogn er også bredt skildret. Over en prædiken fra ortodoksiens 
tid føres man til den egentlige vækkelse ved Brødremenighedens virk
somhed. Den gik jævnt over i de gudelige forsamlinger og senere Indre 
Mission, også dømmerne optrådte. »Kapellanen«, pastor S. M. Repsdorph, 
fik stor betydning for sognets åndsliv, både for Indre Mission og en 
begyndende grundtvigianisme.

Peder Christensens bog om Ølby, Asp og Fousing sogne minder om 
forfatterens tidligere bog om Idum sogn (se Fort Nut XIX, s. 102), samme, 
livlige, brede stil og særdeles grundige udredning af gårdhistorien med en 
mængde småtræk eller karakteriserende bemærkninger om personer og 
disses slægtninge. Også her mærker man den omhyggelige indsamling af 
mundtligt materiale. Først kommer en almindelig oversigt over kirker og 
præster, skoler og lærere, og derpå følger den mægtige gårdhistorie, der 
fylder de tre fjerdedele af bogen. Derved har forfatteren fået plads til at 
gøre den sjælden levende og læseværdig også for andre end ejendommenes 
beboere. Her har forfatterens hovedinteresse ligget, og dette er i nogen 
grad kommet til at gå ud over de første afsnit. Christensen oplyser, at 
neden for et højdedrag strakte sig et dige eller en vold. Vendelvolden, og 
han skriver, at »så meget synes sikkert, at volden engang er bygget til 
værn for hjem og arne.« Da bakkelandet imidlertid tidligere har været 
skovklædt, må man vist også tage en anden mulighed i betragtning, nemlig 
den, at det kan have været et gammelt skovdige.

Kildehenvisningerne i de to bøger kunne have været bedre, og en navne
liste med de betydeligste person- og stednavne ville have været kærkom
men. Bøgerne er smukt udstyret, ikke mindst glæder man sig over de 
særdeles klare og gode billeder.

H. K. Kristensen.

Helsingør

M. Galschiøt: Helsingør omkring midten af forrige århundrede. Studier og 
erindringer. 2. udgave. Billedredaktion samt sag- og navneregister ved 
Knud Klem. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1960. 325 s.

Blandt den nyudkomne lokalhistoriske litteratur glæder man sig særligt 
over, at det har været muligt at udsende anden udgave af Galschiøts 
klassiske Helsingør-skildring, der første gang kom på tryk i 1921. Bogens 
charmerende blanding af forfatterens barndoms- og familieminder samt 
topografiske og personalhistoriske studier holdes sammen af en levende 
fortællekunst, der også må fængsle en ny generation af læsere. Man kender 
byen og dens mennesker, når man er færdig med bogen, og synes, man med 
dem har oplevet årtierne omkring 1850; så plastisk står skildringen med 
sil væld af kulturhistorisk interessante enkeltheder og fine små iagt
tagelser. Førsteudgavens tegninger er i den nye udgave afløst af doku
mentarisk mere værdifulde illustrationer med autoklicheer, for en stor 
del på grundlag af billeder fra de righoldige samlinger i Helsingør By
museum og Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Peter Michelsen.
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Begravelsesskikke

Christian B. Schjørring: Af Jord er du kommet - . Jordpåkastelsen 
indenfor europæisk kultur. Munksgård 1959. 189 s.

Christian B. Schjørring har påtaget sig den fortjenstfulde opgave at stu
dere jordpåkastelsesskikkens forekomst og udformning i tid og rum inden 
for den europæiske kulturkreds og forelægger nu resultatet a?f undersøgel
sen i en stor, smukt udstyret bog. Lad det være sagt med det samme: 
Bogen er en stor skuffelse. Et særdeles omfangsrigt materiale - som dog er 
af meget varierende værdi - er blevet gennemgået, men det fremlægges på 
en så sjusket og uoverskuelig måde, at hverken læseren eller forfatteren 
ved vejs ende er blevet stort klogere. Forfatterens konklusioner virker da 
også underligt løsrevne fra det fremlagte materiale. Det er som om han 
tilsidst - udmattet af den uoverskuelige materialebunke - slynger et par 
postulater ud, som akkurat lige så godt kunne have været fremsat, før 
ørkenvandringen tog sin begyndelse. Noget forsøg på rent teknisk at lette 
arbejdet for læseren har forfatteren heller ikke gjort. Den typografiske 
opdeling med indrykning for hvert punktum virker meget trættende, og 
man irriteres over de mange tryk- og skrivefejl. Ubehageligt er det også, at 
henvisningerne sættes i selve teksten uden nogen typografisk markering.

Der er mange interessante oplysninger at hente i bogen, men læserne 
må selv finde frem til dem og sætte dem i relation til hinanden. Meget af 
det stof, der er medtaget, vedrører kun emnet ganske perifert. Andet, som 
kunne tjene til løsning af de opstillede problemer, berøres i enkelte afsnit, 
men er ikke konsekvent medtaget. Hovedafsnittet er en gennemgang af det 
danske materiale efter reformationen. Hertil er føjet mindre afsnit om de 
romersk-katolske lande, den russisk-ortodokse kirke, oldkirken, jøde
dommen, før-kristen europæisk kultur, ikke-europæisk materiale m.v. 
Disse afsnit virker meget tilfældige og burde nok helt have været udeladt. 
I et særligt afsnit om middelalderen gennemgås de forskellige manualers 
forskrifter for jordpåkastelsen. I hovedafsnittet om Danmark fremlægges 
alle lovbestemmelser, som har en smule berøring med emnet; meget af det 
kunne man godt have været sparet for. I særlige kapitler meddeles resul
tater af undersøgelser i Dansk Folkemindesamling og Nationalmuseets 
Etnologiske Undersøgelser. Undersøgelserne det sidste sted har givet et 
meget magert udbytte, men det lykkes dog forfatteren at få rapporten 
herom til at fylde flere sider, idet han meddeler, hvilke optegnelser han 
har slået op i med negativt resultat. Da forfatteren besøgte NEU i 1953 
havde man netop udsendt en spørgeliste om begravelsesskikke, men kun 
4 meddelere havde nået at besvare den. Det giver et noget fortegnet billede 
af materialet i denne institution at fremlægge disse negative resultater 6 
år efter, på et tidspunkt da over 100 besvarelser fra alle egne af landet var 
indgået i arkivet. Havde han gjort sig den ulejlighed at besøge NEU igen, 
inden bogen gik i trykken, ville han have fået et anderledes fyldigt mate
riale at arbejde med. Han ville f.eks. have set, at den skik at følget selv 
kaster graven til - en skik, som forfatteren åbenbart kun kender fra 
Sverige - endnu var i brug i mange sogne i Danmark i slutningen af forrige 
århundrede, før man havde overladt dette arbejde til en fast graver. 
Præstens jordpåkastelse var således en art indledning til den almindelige 
tilkastning af graven. På s. 129 omtaler forfatteren en passant jordpåka
stelsen som en inchoativ liturgisk handling, men han glemmer det åben
bart straks igen. Havde han fastholdt dette og sat det i relation til nutids-
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traditionen, ville han have haft en brugelig arbejdshypotese i forsøget på 
at tolke jordpåkastelsesskikkene.

Bjarne Stoklund.

Folkebibliotekernes forgængere

Helge Nielsen: Folkebibliotekernes forgængere. Oplysning, 
almue- og borgerbiblioteker fra 1770erne til 1834. Udgivet af Danmarks 
Biblioteksforening. (Dansk bibliografisk kontor, København 1960). 677 
sider.

»Der er gudelige Bøger og Andagtsbøger i tilstrækkeligt Antal, som man 
kan udbrede blandt Almuen« hedder det så sent som i Nøddebo Præste- 
gaard, og således var i lange tider både øvrighedens og gejstlighedens op
fattelse af, hvorledes menigmands behov for læsning burde imødekommes. 
I reformtiden, som også var »oplysningens« og rationalismens gennem
brudstid, fik dette program imidlertid sine steder en sådan udvidelse, at 
mere end een præst anså det for nødvendigt, at der stod et bibliotek til 
rådighed for menigheden. Et par bogsamlinger grundlagdes i 1780’erne, 
flere kom til i det følgende årti og inden midten af 1830’erne var der op
rettet omkring 100 »almuebiblioteker«. Samtidig hermed opstod der i 
byerne en række »læseindretninger«, læseselskaber, klubbiblioteker og 
lejebiblioteker. Det er denne, det ikke-videnskabelige biblioteksvæsens 
»oldtid«, Helge Nielsen skildrer i sin store bog.

Når sognepræster og andre begyndte at interessere sig for bogsamlinger, 
var det ikke alene af oplysningsiver. Siden midten af det 18. århundrede 
havde teologien befundet sig i defensiven. Så tidligt som 1754 havde biskop 
Peder Hersleb konstateret, at religionen nu fik mere med fornuften at gøre 
end (som hidtil) med Fanden, og som tiden gik, måtte det blive gejstlig
heden mere og mere klart, at skulle den vedblivende have ledelsen i ånde
lige anliggender, så skulle menighedernes efterhånden voksende læselyst 
tilfredsstilles på »fornuftig« måde. Et af præsten ledet bibliotek blev flere 
steder resultatet. Men hertil kom noget andet. I løbet af det 18. århundrede 
ændredes øvrighedens og tildels også overklassens holdning overfor den 
almindelige befolkning fra at være rent autoritær til at blive pædagogisk. 
Endnu Guldberg havde stået på det standpunkt, at kundskaber var »far
lige«, men efter systemskiftet i 1784 »myldrede« »de før så fåmælte oplys
ningsvenner frem og tog landet i besiddelse«, omend det var »nok så 
moderate folk« (s. 127).

Revolutionære var disse bestræbelser nemlig ikke, og endda varede det 
ikke mange år før betænkelighederne meldte sig. I 1799 havde biskop Balle 
talt om den religionsforagt, der fra hovedstaden bragtes videre ud; ligesom 
præsidenten for danske kancelli var på vagt overfor fordærvelige klubber 
og læseselskaber. Træffende illustrerer forf. denne udvikling ved at sam
menligne den kendte landøkonom Chr. Olufsens holdning i 1804, da han 
ville »saae Kundskaber paa Uvidenhedens udyrkede Marker«, og i 1812, 
da han havde fundet ud af, at det var lettere at have med tyendet at gøre 
i gamle dage, da almuen ikke var så oplyst. Olufsen var ikke alene om 
disse anskuelser. Oehlenschlæger skrev 1823 en fabel om den forsigtighed, 
der bør udvises overfor underklassen, J. L. Heiberg karakteriserede 1830 
almuen som et barn i nationen, medens Grundtvig udviklede, at demokrati
10
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i staten er, som hvis i et privat hus ikke tjenestefolkene men husdyrene 
skal råde. Når oplysningsarbejdet ikke desto mindre fortsatte, skyldtes 
det ikke mindst, at der nu rundt om i sognene sad rationalistiske præster 
og lærere, der byggede videre på grundlaget fra 1780’erne og 90’erne.

Hele denne udvikling gør forfatteren kyndigt og udførligt rede for i det 
første store afsnit »Oplysning 1770-1834«. Påvirkningerne fra udlandet 
og den hjemlige debat bliver analyseret, den sociale baggrund får hvad 
der tilkommer den (forf. mindes smukt Albert Olsens inspirerende uni
versitetsundervisning) og i det hele må det siges, at man får en særdeles 
instruktiv skildring af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår, hvor
under bevægelsen kom til at virke. Selvfølgelig må meget være velkendt, 
perioden er jo ofte blevet behandlet, men støttet til en sjælden, ligefrem 
Werlauffsk boglærdom opbygger forf. en selvstændig, velafvejet syntese, 
der næsten altid forekommer overbevisende. Kun bør der protesteres, når 
forf. (s. 19) med en meget slidt kliché kalder bogsamlingerne ved skoler 
og kirker for »døde« - det ved vi jo i virkeligheden ikke noget om. Snarere 
kunne der være grund til at gøre opmærksom på, at de mange små latin
skoler, som i deres gode tid virkelig var demokratiske institutioner, må 
have spillet en ikke ringe rolle som kulturcentre. Forf. kunne også have 
sparet os for godsejer Holberg i forbindelse med Jeppe på Bjerget (s. 85) ; 
men bortset fra disse ting er der næppe mange »fejl« at finde.

Det næste store afsnit, »Sogne- og almuebiblioteket«, skildrer bogsam
lingerne på landet. De enkelte bibliotekers stiftelse, sammensætning og 
virksomhed bliver grundigt gennemgået, stiftere og givere bliver karak
teriseret. Sammenhængen skole-bibliotek fremhæves med rette (s. 211) 
og i et par interessante kapitler følges Landhusholdningsselskabets hold
ning overfor sognebibliotekerne. I sin konklusion har forf. ingen tilbøje
lighed til at overvurdere sin »helt«; - »henimod 100 almuebiblioteker i en 
millionbefolkning« hedder det (s. 410) måtte give beskedne resultater. 
Og dog har disse små samlinger på 100 til 200 skrifter været med til at 
sætte noget i gang, bl.a. »til at skabe de selvkloge og selvbevidste almues- 
mænd, som borgere og embedsmænd satte så lidt pris på«. Måske gennem 
den landbrugsfaglige oplysning, der takket være Landhusholdningssel
skabet spillede en betydelig rolle, men afgjort ikke på det sociale endsige 
det politiske plan. Der var kun beroligende midler at få i almuebibliote
kerne; for så vidt læsning betød noget for »almuens opvågen«, har andre 
kundskabskilder betydet nok så meget. Generaltoldkammeret talte i 1769 
om mange »slette« bøger som indførtes fra tyske messer. Bisperne Bloch 
i Ribe og senere Øllgaard i Viborg mindede henholdsvis 1770 og 1839 om 
auktionernes og kræmmernes rolle som formidlere af læsning, og der er 
næppe tvivl om, at menigmand har suppleret læsningen fra sognebog
samlingen på sin måde.

Dette bekræftes ved nogle stikprøver i bevarede auktionskataloger. Ved 
auktionen i Ørsted præstegård 1797 (Ramsø hrd. gejstl, auktionsprotokol 
1785ff. fol. 46b.ff.) finder man adskillige lokale folk blandt køberne dels 
af ligprædikener og ældre religiøs litteratur dels af verdslig lekture som 
Holberg (Heltehistorier, Natur- og Folkeret), den danske Tilskuer og 
navnlig bøger i bundtevis, hvoriblandt der formentlig har været en del 
af tidens piecer. Læselysten synes at have været stor, og der var evne til 
at tilfredsstille den. På auktionen i Svallerup 1803 (Arts hrd. gejstl, auk
tionsprotokol 1763-1806 fol. 741 ff.) gjorde en Peder Væver - han var vist
nok husmand, der synes ikke at foreligge nærmere oplysninger om ham -
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en mængde indkøb, ligesom også andre købte et og andet, Jørgen Møller 
i Kongens Mølle således Pontoppidans danske Atlas, der var samlingens 
dyreste værk (10 rd.). Går vi op i 1820’erne, kan det nævnes, at der ved 
auktion i Nidløse præstegård 1824 (Merløse-Tuse hrd. auktionskataloger) 
af en snedker i Nidløse købtes »die Politik nach den Grundsätzen der 
heiligen Alianz« formedelst 12 sk., og at kromanden i Vedby drog af med 
en pakke journaler for udenlandsk litteratur. Endelig skal det nævnes, 
at en gårdmand på auktionen efter pastor Tscherning i Asmindrup 1828 
(Merløse-Tuse hrd. auktionskataloger) for 10 sk. blev ejer af et bundt 
»franske Duodecer«1, danske prædikener og taler, medens smeden i Helle
strup købte to bundter danske piecer, hvoraf den ene betegnedes som 
»mest Philopatreiask« - altså fra trykkefrihedstiden. Rundt om i landet 
har der åbenbart siddet folk, som udmærket godt kunne selv. Der kan i 
den forbindelse også mindes om D. G. Monrads ord fra 1880: For 60 år 
siden, skriver han, kom et eksemplar af »Jesus og Fornuften« til Vaalse, 
det gik fra hus til hus, og endnu havde ingen præst fået bugt med efter
virkningerne heraf. Sandelig var der grunde nok for præsterne til at søge 
at lede læsningen ad den rette - men rigtignok også noget kedelige vej til 
gudsfrygt, lydighed og flid.

I karakteristisk modsætning til forholdene på landet var bogsamlin
gerne i byerne i langt højere grad frugter af, hvad man kunne kalde privat 
initiativ. Det gjaldt både klubbiblioteker og læseselskaber, hvor benytterne 
selv fandt sammen, såvelsom lejebiblioteker. Sidstnævnte hører til de før
ste spæde spirer til senere tiders frygtindgydende underholdningsindustri, 
rent merkantilt betonede som de var. Samtiden var ganske på det rene 
hermed, og forf. har (s. 438) fremdraget nogle bemærkninger fra 1840, 
der stadig lader sig læse med deltagelse: ». . . Øvrigheden forbyder Bagerne 
at blande ikke-nærende eller forgiftende Bestanddele mellem det legemlige 
Brød, de selge; men med den aandelige Næring lader dette sig ikke saa 
ganske gjøre -«. Medens jævne borgere søgte lejebibliotekerne, havde 
bedre folk klubbernes og læseselskaberne til deres rådighed, hertil kom 
så de offentlige biblioteker. Også disse samlingers organisation og historie 
bliver grundigt behandlet, og lige som i de foregående kapitler gøres der 
jævnlig gode iagttagelser, eksempelvis kan fremhæves bemærkningerne 
s. 425 (sml. s. 209) om det meget kraftige tyske indslag i byernes bog
samlinger.

Folkebibliotekshistorien, skriver Helge Nielsen i sine indledende be
mærkninger, er ikke blot en bestemt tekniks historie, en institutions ydre 
historie, beretningen om, hvordan rammerne fastlagdes. Den er også bøger
nes, bogbestandens og læsningens historie, beretningen om bibliotekernes 
formål og retning, funktion og rolle i samfundet. Dette smukke program 
har forf. fulgt med stor nidkærhed og godt resultat. Så overordentlig 
grundigt arbejdet er, vil det dog kunne suppleres. At beherske hele kilde
materialet er simpelt hen ikke enkeltmands sag. Den meget værdifulde 
biblioteksliste s. 639ff. kan således forøges med et par sønderjyske skole
bogsamlinger, Nørre Løgum, der omtales 1814, og Burkal, som nævnes 
1823 (begge i kirkeregnskaber). Desuden var der i Nakskov et læseselskab 
omkring 1830, der hos Niels Colding i København købte for ret store beløb 
(i 1829 for 135 rd.) underholdende læsning Ingemann, Hauch, H. C. An-

1. Havde manden været med besættelseskorpset i Frankrig? Hvad betød egentlig dette 
korps efter hjemsendelsen? (sml. Helge Nielsen s. 89).

10*
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dersen, Nyt Bibi. f. Morskabslæsning, Riises Arkiv, Læsefrugter, Nordlyset, 
Wolfs Journal m.m. (Nakskov skiftedokumenter 1830, apoteker A. Bugges 
bo, LA Kbh.). Disse tilfældigt påfundne samlinger betyder selvfølgelig kun 
lidt, på den anden side er det vel ret sikkert, at flere vil kunne findes.

Den vigtigste indvending, der kan rejses mod det lærde værk, turde 
være, at det er for bredt i udførelsen, og at den ikke helt klare disposition 
er til ikke ringe besvær for benytteren. Det er beklageligt, thi med sit rige 
indhold har bogen bud til mange historikere, hvad enten disse dyrker 
social- eller lokalhistorie. Noget andet er, at værket er fortræffelig læsning, 
forfatterens rolige beherskelse af emnet og hans stilfærdige humor skal 
nok holde interessen fangen.

Johan Jørgensen.

Efterskrift

Da det har vist sig, at en væsentlig del af Slagelse Borger-Bibliotheks arkiv er 
bevaret (i LA Kbh., Slagelse rådstuearkiv), og da det indeholder adskilligt af 
interesse, kan der være grund til at gøre et par tilføjelser til Helge Nielsens 
skildring (s. 485ff.) af dette det første købstadbibliotek.

Ivrigt medvirkende ved bibliotekets oprettelse var student Christian Stolpe, 
der d. 2. dec. 1796 underskrev en »Indbydelses Plan«, som nok er værd at læse. 
»Ethvert endog kun lidet oplyst Menniske indseer udbreedt Læsnings Almeene 
Nytte; Man beriger og berigtiger derved Ideerne og forædler Hiertet«. Men 
»denne Nyttens og Fornøielsens Kilde« er stoppet for de fleste. Dels fordi folk 
ikke har råd til at købe bøger, dels fordi de mangler »anviisning« og derfor an
skaffer »Elendige Prækener, samlede under Naun af Huuspostiller, og usle 
Krønniker...« Næst gode læreres vejledning er, efter hr. Stolpes mening, biblio
teker for almuen det, som bedst kan råde bod herpå. Der bør derfor dannes et 
selskab, hvor hvert medlem bidrager med 1 rd. årligt til indkøb af egnede bøger. 
I begyndelsen af hvert år skal der udvælges otte blandt medlemmerne, der skal 
bestemme bogkøbene.

Stolpes plan fik betydelig tilslutning, 61 personer tegnede sig som medlemmer. 
Et smukt resultat i en by, der 1801 talte 1.732 sjæle. Den verdslige øvrighed støt
tede foretagendet; borgmester Mandix, birkedommer Bagger og den tidligere 
amtmand Fleischer indmeldte sig såvelsom byskriveren og postmesteren; gejst
ligheden med dr. Plum i spidsen gjorde det samme fulgt af skolefolk som rektor 
Wøldike, hører Snitker og skoleholder Bisserup. Ikke mindre interessant er det 
at se, at en lang række af byens næringsdrivende gik med. Foruden apotekeren 
og et par prokuratorer tegnede sig en halv snes købmænd og et lignende antal 
håndværkere, der åbenbart alle gerne så, at »almuen« - det vil vel i de fleste til
fælde sige deres egne tjenestefolk - kultiveredes noget ved passende læsning.

Allerede med den første liste over bøger, der var valgt til anskaffelse, viste 
biblioteket sit ansigt. »Almuens Lærer«, Salzmanns og Hallagers skrifter, Peder 
Paars og Niels Klim, Bunkeflods spindeviser (». .. Troeskab vil vi mod vor Hus
bond viste/ saa byder Gud, saa byder Kierlighed.«) samt en sikkert fortræffelig 
afhandling om ølbrygning stod på listen.

Skønt medlemstallet naturligvis ikke lod sig opretholde - i år 1800 blev det 
anset fornødent at overtale »til mere nøjagtighed i henseende til betalingen« - 
fortsattes virksomheden under Plums og Stolpes ledelse. Hverken Plums afgang 
1803, den store brand året efter eller besættelsen ved engelske og spanske trop
per 1807-1808 synes at have haft større virkning. En bevaret udlånsprotokol 
1808-1822 viser derimod jævnt aftagende interesse:
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antal udlån 1808......... .... 766 1816......... ....... 109
1809......... ....... 470 1817......... ....... 101
1810......... ....... 395 1818......... .... 13
1811......... ....... 198 1819......... .... 86
1812......... ....... 122 1820......... .......  72
1813......... -----  169 1821......... .... 25
1814......... ....... 80 1822......... .... 29
1815......... ....... 80 1823......... .... 20

At der i de sidste år overhovedet skete udlån skyldtes næsten udelukkende 
hospitalslem Völkersens læselyst, thi uden ham ville bibliotekets faktiske død 
være indtrådt et par år tidligere.

Biblioteket var bestemt for »den arbeidende Klasse af Indvaanerne«, men 1801 
erklærede den daglige leder Torlitz, »... at jeg hidtil ej har haft andre læsere 
end (en gammel jomfru undtagen) nogle af den latinske og danske skoles 
disciple...«. Udlånsprotokollen giver til en vis grad Torlitz ret, skoledrengene 
fylder godt op, men de var ikke alene, og der kan alt i alt ikke være tvivl om, at 
bogsamlingen virkelig har betydet noget for menigmand.

- Jævnaldrende med borgerbiblioteket var en anden læseindretning i Slagelse, 
nemlig et borgerligt læseselskab. Der havde været planer om en sammenslutning 
med biblioteket; men læseselskabet var for viderekomne - her læstes både 
Riegels og P. A. Heiberg, og man fulgte særdeles godt med i tidsskriftlitteraturen 
(LA Kbh. Slagelse auktionsprotokol 1791-1806 fol. 185 og 348) - og nogen for
ening kom ikke istand.

J. J.

Sveriges befolkningsudvikling

Ernst Höijer: Sveriges befolkningsutveckling genom ti
derna. Verdandis skriftserie 11, Bonniers. Stockholm. 1959. 115 sider.

Blandt de mange emner lokalhistorikere må tage under behandling, er be
folkningsudviklingen et af de vigtigste. Pålidelig viden om og rigtig for
ståelse af en egns eller en bys historie kan ikke vindes uden et grundigt 
kendskab til befolkningens størrelse og sammensætning. »Håndbog for 
danske lokalhistorikere« anbefaler da også et omfattende studium af disse 
forhold: erhvervsfordeling, fødselshyppighed, dødelighed, vandringer.

Det er i virkeligheden hverken få eller små krav, der stilles, og enhver 
håndsrækning bør modtages med tak.

Med sin lille men indholdsrige oversigt over vort nabolands befolknings
udvikling har Ernst Høijer givet også danske forskere en fortrinlig lede
tråd. Høijer begynder først sin gennemgang fra det tidspunkt, da kilde
materialet er bæredygtigt, d.v.s. tillader en statistisk behandling, og dette 
bør man mærke sig, ligesom man af og til bør repetere Fr. Skrubbeltrangs 
bemærkninger om samme emne i Fortid og Nutid XIX, s. 253. De kilder, 
der står til rådighed for ældre tider, er jo både spredte og flertydige. F.eks, 
skal man være yderst varsom med at tolke kirkebyggeri og -nedlæggelser 
ud fra befolkningshistoriske synspunkter alene. Vækkelsesbevægelser og 
økonomiske foreteelser, der ikke behøver at have noget med folketallet at 
gøre, må også tages i betragtning ( man tænke sig antallet af kirkebyg-
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ninger som grundlag for en beregning af det middelalderlige Roskildes 
indbyggertal).

Det er altså hovedlinierne i udviklingen i de sidste 200-250 år, forf. 
viser os. Den uforandrede høje dødelighed i 18. århundrede tages som tegn 
på, at gennemgribende forbedringer i den store masses livsvilkår ikke 
fandt sted. Sammenhængen mellem fødsels- og dødelighedstal på den ene 
side og høstudbytte, krig og epidemier på den anden side påpeges. Bolig
forhold, ernæring og ikke mindst drikkevaner bliver taget i betragtning, 
og med udgangspunkt i nødsåret 1773, da 20.000 døde af tyfus, 23.000 af 
dysenteri og 12.000 af kopper efter gentagne misvækstår, fastslås det, at 
Thomas Malthus’ lov om folkemængdens afhængighed af næringskilderne 
havde fuld gyldighed i datidens Sverige.

I løbet af det følgende århundrede indtrådte store forandringer. Efter 
at det første skridt var taget med den obligatoriske koppevaccination 
(omtrent samtidig med Danmark), var man ved midten af 19. århundrede 
nået så vidt, at naturens tyranni over menneskene ikke længere var så 
ubestridt som før.

Der knytter sig ikke ringe dramatik til befolkningshistorien. Den kendte 
svenske forsker Eli F. Heckscher sammenlignede træffende diagrammerne 
over dødeligheden i ældre tid med feberkurver. Næppe havde imidlertid 
disse fået et roligere forløb, før andre kurver gjorde sig gældende på op
sigtsvækkende måde. Fra slutningen af 1860’erne skete store udvandrin
ger - især til U.S.A. - enkelte år endog så store, at der ligefrem skete en 
formindskelse af det samlede folketal. Men ikke nok hermed, samtidigt be
gyndte store indre vandringer. Medens der i 1850 var ca. 350.000 indbyg
gere i byerne, var antallet godt hundrede år efter mere end tidoblet 
(3.660.000), og medens landbruget endnu i 1880 beskæftigede 70% af be
folkningen, var tallet i 1950 sunket til 25%. Naturens tyranni var åben
bart blevet erstattet af teknikkens.

Selv om bogen selvfølgelig ikke kan finde direkte anvendelse, når det 
drejer sig om danske forhold, er der ingen tvivl om, at den vil være i høj 
grad inspirerende for danske læsere. Det ville også være såre heldigt, om 
den kunne fremkalde en lignende oversigt over Danmarks befolknings
historie.

Johan Jørgensen.

Interiørprincippet

[Holger Rasmussen:] Dansk Folkemuseum og interiørprin- 
cippet. Udsendt i anledning af Dansk Folkemuseums 75-årsdag den 
8. august 1960. København 1960. 39 sider.

I anledning af, at Dansk Folkemuseum i år for 75 år siden åbnede dørene 
for publikum til sin udstilling, hvis bærende del var interiørerne, har 
museets nuværende leder, overinspektør Holger Rasmussen, komponeret 
ovennævnte morsomme pjece. Med stor effekt aftrykkes en satire fra 
»Oldfux« 1887, et fingeret katalog til et Musæum for Samtiden, en vel
havende borgers lejlighed fra entré til pigekammer. Indledningsvis er der 
fortalt om folkemuseets nærmeste, svenske, inspiration og om dets start. 
Den interesserede kan henvises til at læse mere herom i Helga Stemann: 
F. Meldahl og hans Venner V, 1931, s. 113-18; Folkemuseets mening om
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dette stykke kunne måske have givet endnu en pointe. Nå, hos Meldahl er 
talen om penge, her om principper. Fremstillingen er dog ikke en teoretisk 
afhandling, men en beretning om de erhvervede interiører og deres anven
delse, navnlig i museets første år og efter 1938, da man fik plads til dem 
igen. Til slut skitseres de tanker, man begynder at gøre sig på Folke
museet om interiørernes anvendelse på det nyerhvervede Brede. Blandt 
flere praktiske betragtninger af stor interesse er den mest bemærkelses
værdige måske den, at der muligvis kan ske en udvikling henimod en 
opstilling, som på en eller anden måde bringer bondeinteriørerne i et for
hold til de højere stænders kronologisk ordnede interiører.

Poul Eller.

Forsøg på en tidskarakteristik

Bernhard Jensen: Den ædle danske idyl. Gyldendal 1960. 134 s.

Bogens usædvanlige titel er hentet hos kunsthistorikeren Ragnar Joseph
son, som har anvendt udtrykket i en rosende karakteristik af den danske 
malerkunst i første halvdel af forrige århundrede. Det har slået forfatte
ren, at denne betegnelse ikke blot er interessant, men indlysende rigtig, 
og »at i samme øjeblik vi fatter betydningen af »den ædle danske idyl« - 
i samme øjeblik føler vi, at vi står med nøgleordet til forståelse af hele det 
danske kulturliv i den periode, der er tale om, og som udgør stormagts
tiden i vor kulturhistorie - ja, mere end det, til forståelse af en væsentlig, 
en afgørende side af dansk sind til alle tider«. Idyl definerer forfatteren 
som »den rolige, fornøjende beskuelse af fredeligt småliv«, og den ædle 
idyl som »det uendelig store i det uendelig små, solens ild, der udspringer 
med samme glans af dugdråben som af det store hav«.

Rustet med dette nøgleord søger forfatteren nu at give en samlet karak
teristik af dansk kultur i slutningen af 1700-årene og begyndelsen af 
1800-årene. Ideen er god, men den, der venter en indtrængende analyse af 
en periodes særpræg og holdning, vil hurtigt blive skuffet. Bogen er meget 
løst komponeret og holdt i en causerende stil, som mange steder skæmmes 
af klicheer og patetiske udbrud. Den er i mindre grad en nøgtern historisk 
redegørelse end et subjektivt defensorat for en ideologi og en livsholdning, 
som efter forfatterens mening har været særlig fremtrædende i den be
handlede periode.

I en række sideordnede afsnit behandles idyllen, således som den mani
festerer sig i samfundslivet, i familien, i skolen, i digtningen og i kunsten. 
Bogens hovedpersoner er så afgjort Christian Ditlev og Johan Ludvig 
Reventlow, ja, i enkelte afsnit må de endog være så godt som ene om at 
dokumentere idyllens rolle. Hvor stor en rolle de to brødre end spiller i 
tidens politik og kulturliv, så kan man dog ikke med nogen ret lade dem 
va?re eksponenter for hele det danske folk eller den danske kultur i dette 
tidsrum. De er ikke blot i deres afstamning, men også i deres livsholdning 
og målsætning nok så meget europæere som danskere, således at det bliver 
helt misvisende kun at se dem i lyset af »den ædle danske idyl«, som 
ifølge forfatteren er et rent dansk produkt, »avlet af landets natur, ud
viklet gennem dets historie«.

Skønt eksempler og citater plukkes med let hånd rundt om i det væl
dige materiale, som står til rådighed, er det dog særdeles svært for for-
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fatteren at presse det hele ned i den samme form. Grundtvig f.eks. lader 
sig nu engang vanskeligt gøre til eksponent for idyllen, og helt urimeligt 
virker forsøget i afsnittet »Idyllen i døden« på at bringe så diametrale 
modsætninger som Grundtvig og Ingemann ind i samme bås.

Bogen er letlæst og rummer ikke så få morsomme og karakteristiske 
kulturhistoriske detailler, men nogen dybere forståelse af denne vigtige 
epoke i dansk kulturliv har den ikke bidraget til.

Bjarne Stoklund.

Viborg katedralskole

Carl E. Jørgensen: Viborg Katedralskoles Historie. Udg. af 
Hist. Samfund for Viborg Amt. Viborg 1960. 174 s.

De senere års mange stiftsjubilæer har fremkaldt en række tildels meget 
værdifulde festskrifter. Senest har Viborg Kathedralskole fejret sin (for
mentlige) 900 årige beståen ved udsendelsen af en lille bog, der er særtryk 
af »Fra Viborg Amt« 1959 og 1960, og som i korte træk skildrer skolens 
historie. Om forholdene i middelalderen vides dog så godt som intet, og 
beretningen kan først tage sin begyndelse med reformationstiden. For
fatteren, der tidligere har skrevet om latinskolernes historie, giver en 
række ofte fornøjelige og interessante småtræk, idet han for den ældre 
tid væsentligst bygger på den tidligere rektor F. Paludan-Müllers samlin
ger og sammes afsnit i »Viborg Købstads Historie« (1940), og dertil har 
føjet et rids af det sidste hundredårs historie. Tid og plads synes at have 
været ret knapt tilmålt, og at utrykt materiale kun har været sparsomt 
udnyttet kan derfor ikke undre. Heller ikke brugen af lettilgængelige 
trykte kilder har været særlig intens. Om rektor Niels Poulsen Schandorf 
havde det vel ikke været urimeligt at anføre Christian IV.s dom, at han 
prædikede på et »wnderliig latyn for En Docter att verre. Dy som haffuer 
promouerit hannem in Doctorem, dy kan aldriig forsuare ded« (Egh. 
Breve V, 190). Oplysninger af interesse kunne endvidere have været frem
draget fra Henning Paulsens fortræffelige udgave af Sophie Brahes regn
skabsbog og fra A. Köchers bog om Viborg søndre Sogns Historie. Forf. 
er også gået uden om »Danske politiske Breve«, hvor der bl.a. findes breve 
fra overlærer A. S. Wesenberg; og - for at gå til den nyeste tid - heller 
ikke Johs. V. Jensens erindringer fra skolen (Rudyard Kipling, 1912, s. 8) 
er kommet med, hvad hans tysklærer dog nok kunne have fortjent. Den 
smukt trykte bog anbefaler sig ved et udmærket billedmateriale.

Johan Jørgensen.

Klokkeringning

Nils-Arvid Bringéus: Klockringningsseden i S u e r z # e. Nordiska 
museets handlingar 50. 1958. 351 s.

Nordisk etnologi har i de forløbne årtier under Sigurd Erixons ubestridte 
førerskab været præget af forsøg på at skabe et overblik over det vældige 
stof, som er denne unge forskningsgrens arbejdsområde. Det store atlas 
over svensk folkekultur står som en smuk afslutning på denne epokes
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imponerende indsats. Man har opnået en foreløbig oversigt over hele mate
rialet, men det er indlysende, at der ikke altid har været mulighed for at 
foretage så indgående detailstudier, som man kunne ønske. Den videre 
udvikling inden for forskningen må følge to veje, som begge betyder en 
afgrænsning og indsnævring af synsfeltet, men samtidig gør det muligt at 
trænge dybere ind i problemerne. Dels kan man afgrænse opgaven til at 
omfatte et mindre geografisk område eller en mindre social gruppe, for der 
at studere kulturelementernes sammenspil og det enkelte elements rolle i 
helheden, — dels kan man udvælge et enkelt kulturelement og analysere 
dets forekomst og udformning i tid, rum og socialt milieu, de tre »dimen
sioner«, som etnologien altid må arbejde med.

Det er det sidste, N.-A. Bringéus har valgt at gøre i sin store og over
ordentlig grundige disputats om »Klockringningsseden i Sverige«. Emnet 
er i høj grad uortodokst og har vel også fået en del ældre etnologer til at 
stejle. Forfatteren finder det da også nødvendigt indledningsvis at fastslå, 
at ringningen bør betragtes som »sed« (folkeskik) og ikke som ritus eller 
retsbrug, selvom grænserne nu og da kan være flydende. Undersøgelsen 
synes at give ham ret heri. Undersøgelsesmæssigt har det valgte emne en 
række fordele. I reglen må man, når man behandler en folkeskik, tage sit 
udgangspunkt i den optegnede tradition fra slutningen af forrige århun
drede, men da de fleste af klokkeringningsskikkene stadig er i brug, har 
man her kunnet tage udgangspunktet i den aktuelle udbredelse. Ved hjælp 
af en spørgeliste til ringerne har det været muligt at skaffe oplysninger fra 
så godt som alle sogne i Sverige, således at udbredelseskortene får en nøj
agtighed, som de fleste andre undersøgelser ikke kan præstere. Ved sam
tidig at kortlægge de ældre traditionsoptegnelser fås et godt billede af for
skydningerne i udbredelsen inden for de sidste 100 år og et solidt grund
lag for en analyse af opløsningsprocesserne. Det historiske forløb må i 
etnologiske undersøgelser ofte blive en rekonstruktion ud fra udbre
delseskortene med støtte i et meget spredt ældre materiale. Også på 
dette punkt frembyder klokkeringningen fordele som undersøgelses
objekt, idet arkivmaterialet - takket være skikkens nære tilknytning til 
kirken - er meget righoldigt og ofte gør det muligt at følge ændringerne i 
en ringningsskik så længe, som den har været i brug i Sverige, d. v. s. fra 
kristendommens indførelse. Bringéus afhandling betyder således sammen
lignet med de fleste andre etnologiske studier en udvidelse af undersøgel
sesfeltet i tid - både tilbage og fremefter.

Geografisk er emnet begrænset til Sverige, men der drages stadige paral
leller, navnlig til de øvrige nordiske lande. Har man fulgt disputatsens 
tilblivelse, vil man vide, at disse paralleller bygger på langt grundigere 
undersøgelser, end man umiddelbart får indtryk af i bogen. For Danmarks 
vedkommende er dels udnyttet et materiale om klokkeringning, som er 
indsamlet af Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser i samarbejde med 
forfatteren, og dels et materiale, som er indsamlet direkte af Folklivsarki
vet i Lund gennem spørgeskemaer til alle gravere og ringere i Danmark. 
Det danske materiale er kun i eet tilfælde registreret på et udbredelseskort. 
Det gengives side 215 og viser forekomsten af sjæle- og gravåbningsring
ning.

Afhandlingen er disponeret således, at de forskellige former for ring
ning behandles hver for sig. Først bringes dog et afsnit om instrument, 
teknik og ringere. Selve klokkerne behandles ikke, men der gøres rede 
for forekomsten af een, to eller flere klokker, idet dette forhold er af af-
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gørende betydning for skikkens udformning i forskellige egne. Også ringe- 
teknikken (f. eks. klemtning og kimning) og udførelsen (af særlige klok
kere eller af sognefolkene selv) er nødvendige forudsætninger for den føl
gende undersøgelse af de enkelte ringningsskikke. Af disse undersøges 
først morgen- og aftenringningen og gudstjeneste ringningen. Derefter 
behandles ringning og kimning ved årets kirkelige højtider samt ved bryl
lup og dåb. Et stort afsnit er helliget dødsringningerne, som i særlig grad 
er egnet til at vise de geografiske forskelle, og hvor også de sociale for
skelle gør sig tydeligt gældende. Den såkaldte sjæleringning finder oprin
deligt sted straks efter dødsfaldet, men bliver i visse områder efterhånden 
fikseret til bestemte dage og tider. Ved denne ringning, som foruden de 
magiske og religiøse funktioner også har den rent praktiske at forkynde 
dødsfaldet, varierer man nogle steder udførelsen efter den afdødes alder, 
mens man andre steder markerer kønsforskelle. Gravåbningsringningen 
finder sted, når graven er gravet på kirkegården, og endelig ringes der, når 
ligtoget er på vej til kirken. Foruden disse dødsringninger af ældre dato 
behandles en meget sen svensk ringningsskik, som gør det muligt at ana
lysere en moderne kultursprednings forløb.

Undersøgelsens resultater sammenfattes i det sidste hovedafsnit under 
titlen »Sedens fasthet och förändring«. Klokkeringningen viser på samme 
tid en utrolig konservatisme, som bevirker at ringningsbrug kan holde sig 
næsten uændret fra middelalderen til vore dage, og en stadig udvikling og 
tilpasning til nye materielle og åndelige vilkår. Ændringerne kan enten 
bevirke, at skikken får en ny form med samme indhold, eller at den ydre 
form består, mens indholdet ændres og tilpasses nye tankebaner.

Et hovedproblem er den rolle, som myndighedernes regulerende ind
griben har spillet for skikkens udformning. Centraldirigering af skikken 
har i Sverige fundet sted i særdeles begrænset omfang, og når der er 
grebet ind, har virkningerne været meget ringe. Den mere lokale dirige
ring gennem stiftsmyndigheder etc. har i højere grad taget hensyn til eksi
sterende lokale forhold, men har i øvrigt heller ikke spillet nogen større 
rolle. Som en modsætning hertil anføres forholdene i Danmark, hvor den 
centrale regulering af skikken er sket i langt højere grad. Ringningsskik
kene i Danmark viser da også større ensartethed, men det er et spørgsmål 
- som forfatteren også er opmærksom på - om denne ensartethed skyldes 
centraldirigeringen eller andre faktorer. Danmark er jo i langt højere 
grad end Sverige et sammenhængende kulturområde, og i hvert fald har 
sjæleringningen, som gentagne gange angribes eller forbydes af myndig
hederne, kunnet holde sig op til vore dage i det sydlige Jylland og på Fyn.

I det følgende kapitel trækkes det historiske forløb op, og det påvises, 
hvorledes ringningsskikkenes indhold stadig er blevet tilpasset de skiften
de ideologiske strømninger. Man mærker her, at forfatteren ved siden af 
sin etnologiske uddannelse har en kirkehistorisk skoling, som i det hele 
taget har været til stor nytte for denne afhandling, som bevæger sig i etno
logiens grænseland.

Det sidste og ikke mindst vigtige af de sammenfattende afsnit har fået 
titlen: »Seden och rumsdimensionen«. Betragter man de mange, tildels 
flerfarvede udbredelseskort, som værket er udstyret med, falder det straks 
i øjnene, at Skåne, Halland og Blekinge på en række punkter adskiller sig 
fra Sverige, men viser overensstemmelse med danske forhold. Det gælder 
f. eks. aldersmarkering ved sjæleringning og kimning ved årshøjtider og 
bryllup. Denne kulturgrænses sammenfald med de gamle statsgrænser
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mellem Danmark og Sverige kunne tyde på, at den var et resultat af kirke
lig centraldirigering, men herimod taler, at Gotland i de fleste tilfælde 
følger skikkene i de gamle danske landskaber, skønt øen i middelalderen 
hørte under Linköping stift, også i den periode, da den politisk var knyttet 
til Danmark. Forfatteren har da sikkert ret, når han ser grænsen for de 
pågældende ringningsskikkes udbredelse i sammenhæng med grænserne 
for en række andre kulturelementer af materiel og social art. Langs den 
gamle rigsgrænse løber en tildels naturbestemt kulturgrænse for elemen
ter af nordvesteuropæisk oprindelse, hvis spredning mod nord er standset 
her. Selve Sverige falder med hensyn til ringningsbrug i to områder, et 
nordøstligt og et sydvestligt. Grænsen mellem disse områder følger stort set 
gamle stiftsgrænser, men også her argumenterer forfatteren på overbevi
sende måde for, at disse stiftsgrænser ikke har været afgørende, men at der 
her løber en kulturgrænse, som også kan påvises for en række andre fæno
mener. Grænsen udgøres dels af Vättern, dels af uvejsomme skovområder.

Bringéus’ disputats er en af de grundigste og mest gennemarbejdede 
etnologiske monografier, der er fremkommet, og da den samtidig kaster 
nyt lys over en række forskningsproblemer af principiel betydning, må 
den betragtes som et af de senere års vigtigste bidrag til folkelivsforsk
ningen.

Bjarne Stoklund.

Æbelholt kloster

Vilh. Møller-Christensen: Bogen om Æbelholt kloster. 284 s. med 
litteraturhenvisninger og noter. Dansk Videnskabs Forlag. København 
1958.

Den kyndigste indenfor middelalderens medicinalhistorie og vor førende 
ostæo-arkæolog fremlægger i »Bogen om Æbelholt kloster« en samlet rede
gørelse for klosterets historie og bygningshistorie bygget på skrevne kil
der og de afsluttede arkæologiske udgravninger. Til indledning meddeler 
han en udførlig oversigt over augustinerordenens opståen og udbredelse, 
dens organisation og specielle formål og gennemgår en række planer over 
augustinerklostre, som viser ordenens byggeskik. Fremstillingen af Æbel
holt klosters indretning er overordentlig levende og viser klosterlivet i dets 
talrige gejstlige og verdslige funktioner. En særlig interesse knytter for
fatteren naturligvis til det omfattende skelethistoriske materiale, hvis 
fremdragelses særlige arkæologiske teknik han manende gør rede for. 
Det skelethistoriske afsnit med dets grundige beskrivelser af samtlige 
fundne sygdomssymptomer er af usædvanlig interesse, blandt andet i den 
skematiske fremstilling af krigslæsioner fra 34 mandskranier og i dia
grammet over eet af de fundne skeletters huglæsioner. Gennem stille nøj
agtighed gør Vilh. Møller-Christensen middelalderen levende.

Peter Seeberg.

Besættelsen i Tisted

Anders Bæksled: Besættelsen i Tisted 1 6 9 6-98, I-II, Danmarks 
Folkeminder nr. 69-70. Munksgaard. 1959-60. 429 og 392 s.

Efter at have viet det meste af sin litterære produktion til runologi, har
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museumsinspektør Anders Bæksted kastet sig over Danmarks folkeminder 
og særlig over studiet af overtroens historie. Det begyndte med, at han i 
1953 udgav og kommenterede Johan Brunsmands bog om Køge Huskors 
fra 1674 (Danmarks folkeminder nr. 61, 1953), og nu har han afsluttet et 
digert værk i to dele med ialt 821 sider, der lige som den tidligere bog 
handler om hekse og djævles huseren i en lille købstad.

Folkemindesamlere har jo et morsomt arbejde, der for en stor del består 
i at samle på gode historier, og der har Bæksted i besættelsen i Thisted 
sandelig fundet en historie, der ofte får en til at tænke, hvordan det mon 
er muligt, at mennesker kan tænke og handle så mærkværdigt. Sagen dre
jede sig om 10-15 kvinder, der i 1696 blev besatte, fik frygtelige krampe
anfald, gøede, galede og talte i tunger - og om, hvordan byens præst, 
hr. Ole Bjørn forsøgte med bøn og salmesang at mane djævlene ud af 
fruentimmerne. Sagen rygtedes videnom og kom også Ålborgs bisp, Jens 
Bircherod for øre. Han fik imidlertid ret hurtigt mistanke til besættelsens 
ægthed, og ved hjælp af en hårdhændet og i det hele højst ukristelig be
handling af de besatte kvinder fik han fremtvunget tilståelser om, at be
sættelsesanfaldene var forstillelse. Da Ole Bjørn tilmed optrådte brovten- 
de og uforskammet over for sin bisp, og Jens Bircherod samtidig fik op
lysninger om, at Ole Bjørn havde en fornøjelse i at give »bask i rumpen« 
på sine kvindelige sognebørn, rullede lavinen. En undersøgelseskommis
sion trevlede hele affæren op og viste, hvordan bysladderen og intrigerne 
spillede ind. Senere nedsattes en kommissionsdomstol, der efter uendelige 
undersøgelser og vidneførsler fældede en frygtelig hård dom over de besat
te kvinder og Ole Bjørn. Endelig gik sagen til højesteret, der mildnede 
dommen over de besatte kvinder, men skærpede Ole Bjørns straf til evigt 
fængsel.

Den opsigt, Thisted-sagen vakte i hele landet, og det store administrative 
apparat, der sattes i gang i den anledning, affødte en syndflod af skrift
lige vidnesbyrd, breve, dagbogsoptegnelser og retsdokumenter, hvoraf 
en stor del er bevaret. Anders Bæksted har myreflittigt gennemarbejdet 
dette store materiale og er derved blevet i stand til at oplyse sagen i alle 
dens enkeltheder. Både i sig selv og ved sin skelsættende betydning for 
djævletroens udryddelse har historien den største interesse. Men materia
let har samtidig givet Bæksted lejlighed til at give et fint og detaljeret kul
turhistorisk billede af en lille dansk provinsby for godt og vel 250 år siden. 
De talrige kilder giver et nærbillede af datidens købstadsfolk, deres tanke
gang og væremåde, og bekendtskabet med det brogede persongalleri er i 
sandhed mærkeligt og interessant. I dagliglivet har kristendom og overtro 
spillet en uhyre rolle, og de to elementer gik op i en højere enhed - trolde, 
elverpiger, Vorherre, Satan og nisser - tilsammen dannede de en frygtind
gydende realitet, der hang som en stadig trusel over de arme sjæle. Dette 
kulturhistoriske billede gør bogen overordentlig værdifuld.

Anders Bæksteds fremstillingsform er både hans force og hans svaghed. 
Han har udnyttet materialet udmærket ved en udstrakt brug af direkte 
gengivelse fra dokumenterne. Derved får læserne et førstehåndsindtryk 
af tidens sprog og ånd, og selv fortæller han i et livligt sprog, der under
fundigt har en snert af kildernes barokke tone, så man ikke rigtig ved, om 
han tager historien fra den alvorlige eller den humoristiske side. I stil og 
form er 1. bind, der indeholder selve den lokalhistoriske beretning om 
besættelsen, så afgjort den bedste - det kulturhistoriske billede bliver fint 
nuanceret og uddybet ved den uhyre udførlige refereren af hvert eneste
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aktstykke. Udførligheden gør ganske vist læsningen besværlig og oversig
ten vanskelig, men historiens mange morsomme detaljer berettiger den. I 
andet bind, der udelukkende behandler sagens behandling ved domstolene, 
fortsætter den grundige fremstillingsform, men her er den langt mere til 
skade end til gavn. Hvert retsmøde refereres over flere sider, og selve 
sagen, der kendes fra 1. bind, optrevles atter og atter i de utallige vidne
udsagn. Derved blive fremstillingen lige så langtrukken som retssagen Var 
det, og selvom der ganske vist også i dette binds detaljer fremkommer in
teressante glimt af datidens retsvæsen og administration, ville en stærk 
beskæring have gjort det betydeligt lettere for læserne at skelne væsent
ligt fra uvæsentligt uden at forringe den videnskabelige værdi.

Trods denne svaghed for at »tage det hele med« er det dog et frem
ragende og betydningsfuldt arbejde, Anders Bæksted har leveret, et værk, 
der bør læses af alle kulturhistorisk interesserede.

Kristian Hvidt.

Skillingsviser

Iørn Piø: Skillingsviserne om Christiansborg Slots Brand 
18 8 4. 50 s. med bilag i facsimile. J. H. Schultz, København 1959.

I en mønstergyldig udgave har kulturhistorikeren Iørn Piø samlet alle de 
viser, der har relation til Christiansborgs brand 1884, og hvoraf de første 
så dagens lys og kom på gaden mellem folk dagen efter branden, frem for 
alt takket være skillingsviseforfatteren og udgiveren Jul. Strandberg.

De første viser var alle sørgelige, og Iørn Piø viser nu gennem samtidige 
kritiske beretninger, hvorledes visernes sørgelige grundtone ikke stemmer 
overens med den faktiske grumt muntre stemning på slotspladsen under 
branden. Alligevel blev viserne revet bort i store oplag, og Piø gør her klogt 
opmærksom på folks behov for at få bragt form på følelser, som de ikke 
selv uden videre kan udtrykke.

Peter Seeberg.

Sydslesvigs og Holstens arkæologi

Karl Kersten und Peter La Baume: Vorgeschichte der no r d f r te
sis c hen Inseln. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster. 1958. 664 
sider med 225 tekstfigurer og 154 tavler med tegninger og fotografier.

Af publikationsrækken «Die vor- und frühgeschichtliche Denkmäler und 
Funde in Schleswig-Holstein« skal bind IV nærmere omtales her; det er 
Karl Kersten og Peter la Baume: Vorgeschichte der nordfriesischen Inseln 
Amrum, Föhr und Sylt.

Da rækken ikke tidligere har været omtalt i dette tidsskrift, gives her 
titlerne på de hidtil udkomne bind:

Karl Kersten: Vorgeschichte des Kreises Steinburg. 1939. 490 sider med 
382 tekstfigurer.

Karl Kersten: Vorgeschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg. 1951. 
514 sider og 82 tavler med tegninger og fotografier.

Herman Hinz: Vorgeschichte des nordfriesischen Festlandes, Kreis 
Husum und Südtondern-Festland. 1954. 255 sider og 84 tavler.
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Hans Hinz: Vorgeschichte des Kreises Stormarn. 1959. 528 sider og 141 
tavler.

Hvert bind behandler eet amt (Kreis), og der er således endnu 12 lig
nende bind i vente, før værket er afsluttet. De indtil nu udkomne bind om
fatter mere end 2.500 sider med afbildninger af mere end 6.000 oldsager — 
en overordentlig omfattende publikation.

Grundlaget for dette storværk er den arkæologiske »Landesaufnahme«, 
der blev påbegyndt i slutningen af 1930’rne, og som nu varetages af en 
selvstændig afdeling ved det Slesvig-Holstenske Landesmuseum på Gottorp 
Slot. »Landesaufnahme« er en grundig registrering, beskrivelse og tegning, 
af alle oldsagsfund og oldtidsanlæg, bopladser, gravhøje, monumenter 
m.m. Registreringen foretages ved en berejsning af området i efteråret og 
det tidlige forår, når markerne er tilgængelige; så godt som alle gårde 
bliver besøgt, terrænet bliver gennemgået og i mange tilfælde foretages der 
prøvegravninger for at fremskaffe konkrete oplysninger.

Det er dette omhyggeligt indsamlede materiale suppleret med arkivstof 
som fremlægges i publikationsrækken.

I hvert bind er dispositionen den samme. Efter en ganske kort geogra
fisk indledning følger en gennemgang af det arkæologiske materiale i en 
noget større, kronologisk ordnet oversigtsartikel. Resten af bindet er en 
fremlæggelse af områdets fund og mindesmærker, topografisk opstillet og 
belyst ved talrige, udmærkede kort og udgravningsplaner samt tegninger 
og fotografier af oldsager. Hvert bind afsluttes med et sagregister og et 
navneregister, og som bilag finder man kort i 1:30.000 med alle arkæolo
giske punkter angivet.

I bindet om de nordfrisiske øer behandles hver ø for sig, og inden for 
hver af dem tages sognene i alfabetisk rækkefølge. Der er ikke nogen fast 
og detailleret disposition for fremlæggelsen af stoffet for de enkelte sogne; 
det kommer i kronologisk rækkefølge: stenalder, bronzealder, jernalder, 
men den saglige gruppering her indenfor er løs og ofte forskellig fra sogn 
til sogn, hvad der besværliggør orienteringen i dette store stof.

Sagregisteret er kun lidt detailleret, hvorfor henvisningerne fra de 
enkelte stikord bliver meget omfattende; op til 80 sidehenvisninger kan 
man således finde ud fra et stikord. I sådanne tilfælde opgiver man sim
pelthen at bruge registeret.

Ved udarbejdelsen af registeret har man næsten som en regel ladet 
materialebetegnelsen være forled i stikordene, der således får et meget 
ensartet præg, f. eks. Bronzeabsatzbeil, Bronzeanhänger, Bronzearmring, 
Bronzebeil, Bronzebuckel, o. s. v. indtil 49 gange Bronze-. Det er dog ordets 
anden del, der er væsentligst, men man kan vænne sig til fremgangs
måden. Værre er det, at stikordene er valgt med lidet eller intet hensyn 
til almindelig systematik. Overordnede og omfattende begreber står i 
flere tilfælde side om side med underordnede. Ved ordet »Bronzebeil« 
finder man således een henvisning, ved »Bronzeabsatzbeil«, der dog 
skulle være en del af gruppen »Bronzebeil« gives der 12 andre henvisninger 
og ved »Bronzerandbeil« findes atter nye henvisninger. Man må således 
med flid opsøge alle variationer af ordet »Beil« og ved til sidst ikke rigtigt, 
hvad ordet selv dækker. Lignende forhold findes flere steder, f.eks. Bronze
ring, Bronzearmring, Bronzehalsring, Bronzehohlring, Kronenhalsring 
o.s.v. For det sidstnævnte ords vedkommende har man endda udeladt 
materialebetegnelsen, og hele alfabetet står altså til rådighed for den, der 
vil være sikker på at få alle bronzeringe med. I flere tilfælde findes blandt
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stikordene ret snævre begreber. Det er godt, tror man, indtil man opdager, 
at f.eks. et bidsel findes under både »Pferdegebiss« og »Trense«, og at hen
visningerne de to steder ikke er de samme. Formentlig skyldes det, at for
skellige forfattere har skrevet bogens tekst, og at en tredie har udarbejdet 
registeret.

Når der her er ofret så mange ord på en kritik af sagregistret, skyldes 
det dels, at det foreliggende værks vældige omfang unægtelig giver regi
strene en central placering, dels at de påpegede vanskeligheder er fælles 
for alle, der søger at samle og registrere et omfattende arkæologisk mate
riale. Arkæologien har endnu kun i ringe grad erkendt, at fagets termino
logiske og systematiske problemer er et selvstændigt arbejde værd. Udgi
verne af det foreliggende værk er ikke pionerer i så henseende, selv om 
det store materiale nok burde have fristet dem dertil, og det er altså stadig 
en opgave - nationalt som internationalt - at udarbejde registranter, hvori 
veldefinerede oldsagsgrupper er systematisk opstillet.

Foreløbig må man tage sin tilflugt til billeder og tegninger, når et over
blik søges over områdets materiale. Billedstoffet omfatter da også alle 
vigtigere fund, og hertil kommer et meget stort antal udgravningsplaner. 
Oldsagsfotografier og tegninger er ordnet kronologisk på 154 tavler sidst i 
bogen. Billedteksterne giver henvisning til sogn og findested, men altså 
ikke til nogen bestemt saggruppe, og det er således forbundet med nogen 
vanskelighed at finde frem fra billedet til den dertil hørende tekst.

Værket er af overordentlig stor betydning for danske arkæologer og 
arkæologisk interesserede, der herigennem får et indblik i det samlede 
forhistoriske materiale fra Slesvig-Holsten. Man har hertil sørget for, at 
nyt materiale fra området kan komme til vor kundskab, idet der for frem
tiden årligt vil blive bragt supplementer til de udkomne bind i tidsskriftet 
Offa, svarende til de tilvækstkataloger, som en række skandinaviske 
museer udgiver.

Olfert Voss.

Hallandske tingbøger

1500 - talets halländska tingböcker. Utgivna av Albert Sandklef. 
(Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 5), Gleerup, Lund 
1959. 157 s.

Interessen for at lette udnyttelsen af de gamle tingbøger ved at udgive 
dem spores også i Sverige, sidst ved udsendelsen af den her omtalte pub
likation, der er af betydelig vigtighed for dansk forskning, da den belyser 
forholdene i en del af Sverige, der på tingbøgernes tilblivelsestid var dansk. 
De udgivne tingbøger er dels fra Himle herred 15/3-75, 15/8-81, og 1597-98 
samt - for et udateret binds vedkommende - fra tiden o. 1590, dels fra 
Fjære herred 1597-98; de opbevares nu i Rigsarkivet i København, hvortil 
de vist er kommet, da den sidste danske lensmand i 1645 ved Hallands 
afståelse efter Brömsebrofreden forlod Varberg slot medtagende lenets 
arkiv. Foruden de nu udgivne tingbøger fra 1500-tallet findes i Rigsarkivet 
tre hallandske tingbøger fra 1600-tallet (Fjære herred 1633-35 og Faurås 
herred 1629-31 og 1637-39), hvis tekster er betydeligt mere fyldige og 
forhåbentlig siden bliver udgivet i fortsættelse af det her recenserede bind.

Udgiver er den kendte Varberg-museumsmand dr. Albert Sandklef, og 
opgaven er understøttet med svenske statsmidler; pudsigt nok har det
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pågældende forskningsråd ikke kunnet bevilge midler til udarbejdelse af 
kommentar og register, og da meddelelsen herom nåede udgiveren, blev 
arbejdet på disse udenværker afbrudt. - Noterne synes overordentlig fyl
digt anlagt, ligesom en redegørelse for arbejdet med at læse et ord (se s. 
130-33), et arbejde, hvori to rigsarkiver og tre professorer har været ind
blandet, er skildret - efter anmelderens skøn - urimeligt detaljeret og med 
specialklichéer. Mens de fleste næppe har synderlig interesse for en sådan 
redegørelse, ville danske benyttere utvivlsomt have ønsket sig et bedre 
stedregister, der kunne have normaliseret de gamle navneformer og have 
angivet de nuværende svenske ved siden af disse. Et register for alle per
sonnavne ville ligeledes have været betydningsfuldt; udgiveren har kun 
noteret navne på personer, der havde »en befattning eller en ställning, som 
motiverar att han utskiljes ur massan av namn«. De øvrige personnavne er 
ikke medtaget, da så mange personer har samme navn, og deres navne 
ofte nævnes uden angivelse af hjemsted.

Et kortfattet (»ofullbordat« kaldes det i indledningen) sagregister må 
man derimod være udgiveren taknemmelig for; man får gennem det gode 
oplysninger om, hvilke retstrætter og søgsmål der især har lagt beslag 
på tinget. Karakteristisk er det f.eks., at skødning af ejendom på tinget 
forekommer ret hyppigt.

Hvad selve tekstens gengivelse angår, må anmelderen beklage, at han 
i adskillige tilfælde ikke er enig med udgiveren i læsningen. Mange steder 
har udgiveren f.eks. efter d eller 1 ikke taget hensyn til den krølle opadtil, 
der ellers i danske udgaver - og naturligvis også ofte i udgaven her - tolkes 
som »- er«; derved fremkommer en del sprogligt mærkelige former som 
»ell«, hvor det rigtige dog må være »eller« (således f.eks. II 4, 29, 33, 35, 
36, 38 etc.), hvilket i og for sig er let gennemskueligt. Kedeligere er former 
som »synd huggitt« for »synder huggitt« (II 32), »wnddult« for »wnder- 
dult« (IV 2, jvf. IV 6), »skiud« for »skiuder« (V 86), »steell« for »steiller« 
(II 40, der længere nede i samme stykke har ordet skrevet helt ud), »jnd 
wed« for »jnd vnder« (II 34) er beslægtet hermed. Nogen hindring for tek
stens reelle forståelse er sådanne afvigelser naturligvis ikke, men irriteren
de. Derimod giver det bedre mening, hvis der s. 67,1.11 f.o. i stedet for 
»saauel« læses: »sammell«, i 1. 13f. nedenunder må nok i stedet for 
»danne mendt« læses »dannemendz edtt«, men skriften er her meget af- 
bleget. Det er næppe værd at opregne mere af den art, der for historikeren 
kan være mindre væsentligt, men vel for filologen kan gøre en ellers 
interessant tekst mindre anvendelig.

Disse bemærkninger, der næppe undlader at give anmeldelsen et lidt 
syrligt præg, bør imidlertid ikke på nogen måde skjule det fortjenstfulde 
i at have fremdraget disse tingbøger fra arkivhylderne. Den, der er interes
seret i småbilleder fra livet i datidens Halland, kan få glæde af bogen. 
Helt fornøjelig er således beretningen (IV 14 ff.) om lægdsmanden, der 
havde undladt at skrive sin egen søn i skat og, da han anklagedes, be
skyldte fogeden for at overfalde ham »slemmere og værre end som Judas 
forfulgte Vorherre«. Såvel for denne beskyldning som for skattesnyderiet 
blev lægdsmanden dømt, men var dog i første omgang ikke mere sønder
knust, end at han erklærede før at ville miste sit liv og sin hals end stille 
lensmanden tilfreds.

C. Rise Hansen.
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Bark som kreaturfoder

Andreas Ropeid: Skav. Ein studie i eldre tids for-problem. 
With English summary. Utgjeve av Norsk Folkmuseum. Universitetsfor
laget, Oslo-Bergen. 1960. 387 s.

Det er med glæde og taknemmelighed, at man tager Andreas Ropeids 
disputats om »Skav« i hånden og konstaterer, at et meget stort og vanske
ligt tilgængeligt materiale endelig er blevet samlet til en overskuelig hel
hed. Det er et digert værk på henved 400 sider omfattende næsten alt, 
hvad der er værd at vide om emnet.

Skav er bark, der er skrællet af træstammer, grene eller kviste, og bruges 
til kreaturfoder. Grundlaget for en meget stor del af bogens oplysninger 
skyldes besvarelser af spørgeskemaer udsendt af »Norsk Etnologisk 
Gransking«. Desuden er alt tilgængeligt materiale i form af litteratur, pri
vate dagbøger og notater såvelsom redskaber i museer og privatsamlinger 
blevet inddraget, ligesom der er blevet gjort studier i marken, hvor det 
har været muligt.

Formålet med afhandlingen er »å gi eit oversyn over bruken av skav 
som krøterfôr i landet vårt. Til jamføring er tatt med opplysningar frå 
Europa elles, i den mon eg har fått tak i slike«, og i en bredt affattet 
skildring gøres man bekendt med brugen af skav som kreaturfoder fra 
alle mulige synsvinkler.

Der begyndes med selve grundlaget: de træer der leverer barken. Næsten 
alle mulige træsorter har været anvendt, selvom røn og asp har været de 
hyppigst anvendte. Elm og ask er dog de træer, der leverer langt det bedste 
fodermateriale, til gengæld forekommer disse to arter kun i større antal 
i den sydlige del af Norge. Man får en udførlig omtale af, hvor afbarknin
gen finder sted, om det skete, mens træet endnu stod på roden, eller efter 
at det er fældet og ført hjem til gården. Om selve afbarkningen foregår 
på gårdspladsen, i udhus, stue o.s.v. Redskaber og brugen af disse bliver 
udførligt omtalt. - Dernæst omtales de husdyr, der fik skav, og i tilslut
ning til hvilket andet foder. Skav er givet både til køer, får, geder, heste, 
svin og høns - dog fortrinsvis til køer, får og geder. Virkningen af fodrin
gen med skav omtales udførligt, og særligt fremhæves skavets store betyd
ning som vinterfoder i de århundreder, hvor man suitefodrede kreaturerne 
om vinteren for at bjerge så mange dyr som muligt levende frem til for
året. De, der fik tilskud af skav i foderet, klarede sig erfaringsmæssigt 
bedst. Meget taler for, at årsagen hertil er den, at skav indeholder relativt 
store mængder kobolt (0,131 mg pr. kg tørstof i bark af løvtræ), i græsser 
og halm er der betydeligt mindre.

Som allerede nævnt er skildringen meget bred og udførlig. Og det må 
understreges, at det må have været en meget vanskelig opgave at få sam
let dette meget spredte stof indenfor faste rammer. På den anden side 
forekommer skildringen ofte unødig langtrukken. Man undgår ikke under 
læsningen at få det indtryk, at afhandlingen på forhånd har haft til for
mål at blive anvendt som disputats, og man mærker forfatterens ønske 
om at sikre et forsvar gennem en yderst udførlig redegørelse og gennem 
mange forbehold. Det kan ikke være meningen, at en afhandling skal 
være betydelig større end nødvendigt, blot fordi den skal bruges til 
disputats. - En anden ting, der undrer, er, at en forfatter kan tænke sig 
at gøre rede for et topografisk-statistisk materiale uden et eneste kort og 
med kun et fåtal af ikke altid særlig overskuelige tabeller. Megen tekst
li
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kunne have været undgået ved brug af kort og flere tabeller. - En tredie 
ting: emnet såvelsom den overflod af vigtige oplysninger, der her gives, 
gør det berettiget at henvende sig til en stor læserkreds, men bogen er 
skrevet i et sprog, der i det mindste for en dansker ikke altid er lige let 
at læse.

Disse bemærkninger må ses på baggrund af, at anmelderen anser bogen 
for så yderst værdifuld, at det forekommer urimeligt, at den skal være 
så relativt vanskelig tilgængelig p.gr.a, længde, mangel på kort og gennem 
sit sprog.

Men hvor gammel er brugen af skav til kvægfoder? Dette er et vanske
ligt punkt, og det gøres ikke lettere derved, at de redskaber, der anvendes 
til fremstilling af skav, er så lidet karakteristiske, at man ikke ved hjælp 
af sådanne kan forfølge brugen tilbage gennem tiderne gennem jord
fundne redskaber. Forfatteren har dog et holdepunkt. Det viser sig nem
lig, at ordet skav mange steder den dag i dag er synonymt med røn, derved 
at dette træ i meget stor udstrækning har været brugt netop til skav. 
Lapperne har overtaget dette navn fra nordisk før »den urnordiske bi
labiale stemte spiranten b i innlyd gjekk over til labiodental ustemt 
spirant f«, og da dette skifte må formodes at være foregået mellem år 
600-800 e.Chr., er det rimeligt at antage, at brugen af skav er ældre. Hvor 
meget ældre kan man kun gisne om. I denne sammenhæng kan der være 
grund til at gøre opmærksom på Rolf Nordhagens afhandling (»Om 
barkebrød og treslaget aim i kulturhistorisk belysning.« Danmarks Geo
logiske Undersøgelse. II. række. Nr. 80. København 1954), hvor han om
taler, i hvor høj grad specielt elmens bark har været anvendt til maling af 
mel og bagning af brød i nødår. Det er ikke urimeligt at tænke sig, at i en 
fjern fortid var elmebarken forbeholdt ikke kreaturerne men mennesket 
til føde, og der kan være grund til at minde om, at netop elmen går stærkt 
tilbage, samtidig med at det kan vises, at agerbrug og kvægavl f.eks. i Dan
mark holdt sit indtog. Men det er vanskeligt at komme disse spændende 
problemer nærmere ind på livet.

Bogen har en rigdom på oplysninger, og på mange punkter virker den 
inspirerende og sætter tankerne i gang omkring gamle problemstillinger. 
Her skal kun nævnes et enkelt punkt. Allerede i 1951 gjorde P. V. Glob 
(»Jyllands øde agre«. Kumi 1951, Århus 1951) opmærksom på, at 
Jyllands øde jernalder-agre evt. kan forklares ved kobolt-mangel og deraf 
følgende mangelsyge hos kvæget. Ropeids bog bidrager i høj grad til at 
vise, hvor værdifuldt skav har været til kvægfoder om vinteren netop 
p.gr.a, barkens store indhold af kobolt. En ødelæggelse i et magert område 
af de træer, der kunne levere bark til foder, ville kunne få katastrofale 
følger!

Netop i disse år, hvor mange gamle brugsmåder definitivt forsvinder, 
er det i sidste øjeblik at få indsamlet materiale, der viser gammel sæd 
og skik, og netop nu, hvor den rige udvikling af naturvidenskabens for
skellige discipliner har medført, at man i langt højere grad end tidligere 
er i stand til at belyse fortidens agerbrug og kvægavl, er det af største 
værdi at få samlet og udgivet et så væsentligt materiale som det, Andreas 
Ropeid har givet forskningen med bogen »Skav«. - Og nu, da han har en 
vel fortjent og god disputats bag sig og står som en fri mand, der kan 
gå i gang med at løse nye forskningsopgaver, kan der være grund til ind
trængende at rette en bøn til ham om at fortsætte med at gøre så væsent
lige emnekredse som løvfodring og beit tilgængelige for forskningen.

J. Troels-Smith.



Dansk kulturhistorisk Museumsforenings 
årsmøde i Odense den 22.-23. september 1960

Mødet begyndte torsdag eftermiddag i Møntergården med en diskussion 
om »Nye museumsbygninger«, indledt af museumsdirektørerne Svend Larsen 
og Jørgen Paulsen, dommer Tage Worsaae og overinspektør Holger Rasmussen. 
Ved aftenmødet i Stiftsmuseet talte museumsinspektør Erling Albrectsen om 
»Odense og tredelingen«. Bagefter forevistes filmen »Fynske minder«.

Næste dag kl. 9 indledtes repræsentantskabsmødet med, at formanden, mu
seumsdirektør Knud Klem, Helsingør, bød gæster og repræsentanter velkommen, 
hvorefter han udtalte følgende mindeord:

»Siden vi sidst mødtes til årsmøde, har vi mistet en række gode venner og 
medarbejdere. Først afgik Køge museums mangeårige leder, arkitekt Otto Lang
balle, ved døden. Der er næppe tvivl om, at Otto Langballe kom ind i kultur
historisk arbejde gennem sit arbejde som arkitekt og sin interesse for ældre 
arkitektur. I sine unge dage virkede han som konduktør for Martin Borch under 
dennes arbejde med opførelsen af Rigshospitalet i København. Han uddybede sit 
kendskab til historisk arkitektur gennem studierejser i Tyskland, Holland, Bel
gien og Frankrig, og nedsatte sig dernæst i 1913 som arkitekt i Køge. Hans 
kærlighed til og forståelse af ældre dansk arkitektur gav sig udtryk i en række 
kirkerestaureringer, i restaureringen af Udby præstegård og i sikringen af 
Højerup kirke. Han var bygningskyndig medhjælp for provstiudvalget i Ramsø- 
Tune herreder og censor for bygninger, der opførtes på Carlsen-Langes legat
stiftelses jorder under Gammel Køgegaard. Gennem en meget lang årrække var 
han medlem af og en lang tid formand for Køge museums bestyrelse, og han har
i høj grad præget dette museums gunstige udvikling. Han kom ofte til vort års
møde, og vi kender ham som en elskværdig og interesseret kollega. Jeg kan blandt 
andet minde om hans interesse for, at genstande i hans museum, der ikke hørte 
til museets indsamlingsområde, ved bytteudveksling kunne komme hen på rette 
sted.

I en alder af kun 51 år afgik museumsinspektør Jan Neiiendam ved døden 
den 25. november 1959. Han var cand. mag. med historie som hovedfag og blev 
efter sin embedseksamen knyttet til Grundtvigs Højskole på Frederiksborg og 
tre år senere adjunkt, siden lektor, ved Set. Jørgens Gymnasium i København, 
hvor han ved sin inciterende undervisning gjorde sig meget afholdt af sine 
elever. Som søn af et teaterpar, teaterhistorikeren, dr. phil. Robert Neiiendam og 
skuespillerinden Sigrid Neiiendam, var han naturligvis alvorligt belastet med 
teater og teaterhistorie, og han optog med iver denne videnskab ikke alene litte
rært, men også pædagogisk, idet han på opfordring af professor Torben Krogh 
forelæste over teaterhistorie ved Københavns Universitet. Han har behandlet 
teaterhistoriske emner og skrev en bog om Teatermuseet, der, som alle ved, var 
skabt af hans far. Han beskæftigede sig også med personalhistorie, og det er sagt 
om ham, at han lejlighedsvis røbede en mere præcis hukommelse for et menne-
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skes data end samme menneske selv. Han knyttedes til Teatermuseet som mu
seumsinspektør og var designeret til dets leder. Folk, der har fulgt ham på en 
vandring gennem museet, ved, hvor fængslende han kunne forevise dette hans 
og faderens hjertebarn. Jeg har selv oplevet det, når jeg med de fremmede 
skuespillere fra Hamletforestillingerne på Kronborg aflagde besøg på museet. 
Skuespillerne var ikke mindst henrevet af Jan Neiiendams livfulde førerskab.

Der er næppe tvivl om, at vi kunne have imødeset en betydelig virksomhed fra 
Jan Neiiendams side både som museumsmand og som teaterhistoriker, men der 
var ikke Jan Neiiendam nogen lang levetid beskåret. Han led af en håbløs nyre
sygdom, som han med stor tapperhed kæmpede mod. Han ville ikke give op, og 
da han sommeren før sin død havde et stort hold oppe til studentereksamen, 
gennemførte han med en betydelig kraftanstrengelse sin opgave, men kun derved, 
at han i frokostpausen, medens de øvrige medvirkende gik til den obligate censor
frokost, lagde sig i lærerværelset og søgte et par timers søvn og hvile.

Den 18. februar i år døde Jens Raben, Sønderborg. Han viede sit liv til ud
forskning af hjemstavnen. Han var født i Christiansfeld d. 14. marts 1880, men 
kom allerede ved århundredskiftet til Sønderborg, og emnet for hans interesse 
blev derfor især Als og Sundeveds minder fra forhistorisk og historisk tid. 
Gennem mere end en menneskealder, i over 50 år, var han sjælen i »Historisk 
Samfund for Als og Sundeved«, og en i høj grad livfuld sjæl. Han var selv i 
højeste grad opslugt af sin interesse, og han virkede smittende på sine omgivel
ser. Utallige er de udflugter med Historisk Samfund, som han var medarrangør 
af, og han var forfatter til den værdifulde skriftrække »Fra Als og Sundeved«, 
der behandler en mangfoldighed af lokalhistoriske emner.

Hans museumsarbejde begyndte på et meget tidligt tidspunkt. Det første resul
tat af indsamlingsarbejdet blev det museum, som han sammen med dr. Wullen- 
weber fik oprettet i 1908 i den ejendom i St. Rådhusgade, hvor nu Rådhuskroen 
har til huse. Senere flyttedes museet til Menighedshuset, og da pladsen også her 
blev for ringe, til villaen Skolevej 7. Ved genforeningen flyttedes museet til 
Sønderborg Slot.

Og her arbejdede da Jens Raben som museets leder endnu i 35 år. Her skabte 
han sit museum, med lige stor og utrættelig flid inden for museets mure som i 
arbejdet i marken. Han kendte som ingen andre de historiske og ikke mindst de 
forhistoriske minder i sit museumsområde. Han var autodidakt, men formåede at 
erhverve sig stor viden og en anvendelse af denne viden, som respekteredes både 
af fagmanden og af den stedlige befolkning, med hvilken han stod i nøje kon
takt. Det var ikke mindst i kraft af denne nøje tilknytning til egn og befolkning, 
at museets samlinger kunne vokse så stærkt. For mig er det naturligt desuden 
at minde om, at Jens Raben nærede en stor interesse for Sønderborgs søfarts 
historie. Afdelingen for Sønderborg Skipperlav er et af museets meget interes
sante afsnit, og at han også her stod i nær kontakt med befolkningen kendeteg
nedes derved, at han var æresmedlem af lavet, uagtet han vistnok aldrig havde 
pløjet søens vande. Det tegnetalent, han var i besiddelse af, udfoldede sig blandt 
andet i en række fremstillinger af sønderborgske sejlskibe.

Raben vidste selv udmærket, at således som han samlede og opstillede sit 
museum, var det ikke at antage, at det bestandigt ville stå. Han sagde engang: 
»Jeg har samlet, lad andre om at bearbejde det indsamlede«. Til hans karakteri
stik bør tilføjes hans unge efterfølgers ord om, at han var den ideelle forgænger, 
der beredvilligt afgav sin viden til ham og aldrig kritiserede de ændringer, som 
blev foretaget, og som han muligvis nok ikke alle rigtigt syntes om.

Og så bør det naturligvis også nævnes, at Jens Raben havde tilknytning til 
begge de nationale kredse i Nordslesvig. Ved hans jordefærd virkede både en
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dansk og en tysk præst. Der var imidlertid ingen tvivl om i 1920, at han skulle 
lede det museum, som Danmark gav plads for på Sønderborg Slot, det blev der 
heller ikke om, at det var det rette valg. Al sin tid levede han som hjemstavnens 
vogter og værner og som en fuldtro borger af det danske samfund.

For ikke så længe siden afgik museumsinspektør ved Nationalmuseet, magister 
Victor Hermansen, ved døden. Med ham mistede Danmark en kulturhistorisk 
forsker af betydeligt format. Nogle år efter sin konferens knyttedes han til Natio
nalmuseets kirkeværk, først som sekretær, siden som redaktør, indtil han i 1938 
overgik til Nationalmuseets anden afdeling som inspektør. Ved kirkeværket be
handlede han sammen med Chr. Axel Jensen Præstø amt, dernæst Sorø amt sam
men med Poul Nørlund og Erik Moltke, og København sammen med Aage 
Roussell. Han udgav også selvstændigt i 1932 en bog om Københavns gamle 
kirker og andre om Helligåndskirken og om Nørre Broby kirke. Han var køben
havner af fødsel og skænkede naturligt derfor også København meget af sin 
interesse. Han var i en årrække medlem af bestyrelsen for »Selskabet for Staden 
Københavns Historie og Topografi«, men også for »Historisk Samfund for Køben
havns Amt«, til hvis publikation han skrev den morsomme bog om Roskilde 
Landevej. Han var desuden medlem af bestyrelsen for »Selskab for Historie, 
Litteratur og Kunst«, for Bakkehusmuseet og for »Selskabet for Danmarks Kirke
historie«. Han var medlem af »Selskabet for Fædrelandets Historie«, og Det 
antikvariske Selskab i Ribe gjorde ham til sit æresmedlem. Victor Hermansen 
arbejdede ofte sammen med andre. Frugterne af et sådant samarbejde er bøgerne 
om Hillerød bys historie, om Ribe (s.m. Hugo Mathiessen og Otto Smith), om 
Køge (s.m. Povl Engelstoft), om »Holbergstidens København« (s.m. Chr. Elling), 
og om østjysk øl (s.m. Peter Holm). Han har videnskabeligt behandlet Hallands- 
listens herredssummer, og han har skrevet en fornøjelig bog om sparebøssen. 
Der er også grund til at minde om, at han med iver optog arbejdet for indsam
ling af gamle fotografier, hvis værdi som historiske kilder han forstod, og han 
har inden for dette indsamlingsområde ydet værdifuld assistance ved afholdelse 
af en række udstillinger rundt omkring i danske byer, som tjente som propa
ganda for indsamlingsarbejdet.

Det er alle mine tilhørere bekendt, at Victor Hermansen interesserede sig 
stærkt for dansk museumsvæsens historie. Han har skrevet afhandlinger om 
Nationalmuseets ældre historie, har udgivet Worsaaes brevveksling og skulle, 
som De alle ved, i går have talt om det første eksempel på gennemførelsen af 
tredelingens princip ved Odense museums start. Endelig er det naturligt her at 
minde om, at han var redaktør af »Danske Museer«’s fire årgange og derved i 
høj grad har været virksom ved realiseringen af det længe nærede ønske om en 
årbog for de kulturhistoriske museer, der nu har fundet sin faste form i »Arv 
og Eje«.

Det drejer sig, som De ser, om et omfattende forfatterskab inden for mange 
felter af dansk kulturs historie.

Victor Hermansen gav ved mange lejligheder, når kolleger mødtes, udtryk for 
et muntert sind. Han havde megen lune, og vi har ofte haft lejlighed til at glæde 
os herover, når vi var sammen med ham, og vi befandt os godt i hans selskab. 
For nogle år siden ramtes han af en svær sygdom, som man kunne befrygte helt 
ville slå ham ud, men han kom sig langsomt af sygdommen og kunne gradvis 
optage sit arbejde, tilsyneladende frisk påny, men dog utvivlsomt næppe med 
den gamle styrke.

Vi vil bevare mindet om disse fire kulturhistorikeres arbejde og indsats og 
deres færd iblandt os.«

Ved navneopråbet var følgende museer repræsenteret: Nationalmuseets 1., 2.
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og 3. afd., Københavns Bymuseum, Rosenborg, Tøjhusmuseet, Dansk Fiskeri
museum, Øregaardmuseet, Dansk Landbrugsmuseum, Handels- og Søfartsmuseet, 
Helsingør Bymuseum, Frederiksborgmuseet, Reventlowmuseet, Forhistorisk Mu
seum, Købstadmuseet »Den gamle By« og museerne i Gilleleje, Frederiksværk, 
Hørsholm, Espergærde, Roskilde, St. Magleby, Holbæk, Kalundborg, Søllerød, 
Næstved, Stege, Vordingborg, Rønne, Maribo, Odense, Nykøbing F., Bogense, 
Svendborg, Rudkøbing, Hjørring, Frederikshavn, Sæby, Try, Viborg, Randers, 
Mariager, Grenå, Ebeltoft, Horsens, Silkeborg, Odder, Fredericia, Kolding, Ring- 
kjøbing, Herning, Ribe, Varde, Esbjerg, Tønder, Haderslev, Åbenrå og Sønder
borg.

Efter at museumsdirektør Svend Larsen var valgt til dirigent, aflagde forman
den følgende årsberetning:

»I den tid, der er forløbet siden sidste årsmøde, er den nye museumslovs 
virkninger begyndt at vise sig. Lovens administration er som bekendt under
lagt Statens Lokalmuseumstilsyn, og det er derfor ikke min sag at fremkomme 
med nogen længere redegørelse. Jeg skal nøjes med at henvise til den redegø
relse om de første 1% års arbejde, som snarest vil blive udsendt. Et par ord vil 
jeg dog gerne fremføre i forbindelse hermed.

I den forløbne tid har flertallet af de tidligere statsanerkendte museer opnået 
statsstøtte. Endvidere er museerne i Hjørring, Ålborg, Kolding, Sønderborg og 
Haderslev samt Forhistorisk Museum i Århus og Fyns Stiftsmuseum i Odense 
blevet anerkendt som landsdelsmuseer. En række kommuner, især Viborg, 
Ribe, Esbjerg, Horsens og Holbæk har givet tilsagn om meget betydelige for
højelser af deres lokale tilskud. For de nævnte fem byers vedkommende er for
højelserne så store, at der ved dem kan oprettes stillinger for faglige ledere, og 
ved museerne i Esbjerg, Viborg, Horsens og Holbæk er disse stillinger allerede 
besat. Der er grund til med tilfredshed at konstatere, at loven indtil nu har bragt 
dette resultat. Jeg udtaler håbet om, at flere byer snart må følge efter. Vi ved jo 
alle, at det kun er muligt gradvis at anvende lovens tilsagn om statsstøtte, om 
ikke af andre grunde da som følge af, at der jo ikke på eet bræt kan skaffes fag
uddannet arbejdskraft til de lokale museer, som har trang til og ønske om dette. 
En vis langsomhed i udviklingen er derfor ikke upraktisk.

Jeg har i museumsberetningerne i de lokalhistoriske årbøger bemærket nogle 
kommentarer til den nye lov. I »Sønderjyske Årbøger« meddeler Museet på 
Sønderborg Slot, at de forøgede lokale tilskud i forbindelse med øget statstilskud 
har medført, at man har kunnet tage opgaver op, som man før havde måttet lade 
ligge. Forbedringerne er navnlig sket på konserveringens område, idet man har 
påbegyndt en større kampagne med konservering af museets middelaldersam
ling, ligesom man har igangsat indretning af et eget konserveringsværksted, der 
i de kommende år vil kunne løse en del af de mest påtrængende arbejder på 
dette felt. Museet på Sønderborg Slot er jo et meget righoldigt museum, og der er 
grund til at glæde sig over disse forbedringer.

Nogle bemærkninger fra et nabomuseum er knapt så optimistiske. Jeg ser bort 
fra nogle betragtninger over, at det pågældende museum føler sig distanceret 
med hensyn til økonomisk støtte i forhold til nabomuseerne, hvis offentlige og 
private støtte er steget stærkt, fordi man der har ønsket straks at opnå lovens 
fordele. Disse bemærkninger er formentlig fremført i lokalpolitisk hensigt. Det 
forekommer mig, at det kun kan opflamme til at forstærke egne anstrengelser, 
og mon ikke eksemplet fra naboerne snart vil opveje det tilsyneladende tabte. Vi 
har i disse år god beskæftigelse her i landet og deraf følgende solide skatte
indbetalinger, og det må være til museernes fordel i deres anstrengelser for øget 
økonomisk støtte.
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En anden ting, der kan volde besvær, har imidlertid været vanskelighederne 
ved at få forretningsgangen med den nye lov i sving og med udbetalingerne af 
statstilskuddet. Det udeblev i meget lang tid og stillede derved museerne i en 
vanskelig situation. Nogle steder har man trukket på pengeinstituternes elsk
værdighed, andre steder har man ikke kunnet gøre dette, og de, der har været 
energiske og straks har udfoldet anstrengelser for at opnå større bidrag ved at 
henvise til den lovede forøgede statsstøtte, er undertiden komme i en ubehagelig 
situation over for byråd og amtsråd eller andre bidragydere, der ikke rigtig har 
kunnet forstå, om der egentlig var sket nogen forbedring. Dette synes nu at være 
et overstået stadium. Da disse anliggender henhører under tilsynets foranstalt
ning, kan foreningen ikke foretage sig andet end at henstille til rette vedkom
mende, at man fremmer disse sager mest muligt. I denne forbindelse nævner jeg 
også lovens krav om nye vedtægter og arbejdsplan for museerne som betingelse 
for anerkendelse. Retningslinierne for disse er jo angivet i ministeriets bekendt
gørelse af 3. marts 1959, og det må derfor i første række påhvile museerne inden 
for deres egen kreds at få disse ting drøftet og bragt i orden, men de skal jo 
også godkendes af tilsynet. På grund af sagernes mængde vil de fleste sikkert 
forstå, at denne godkendelse vil tage sin tid, ikke mindst når der skal foretages 
ændringer, men hvor ingen forandringer kræves, må sagen vel kunne fremmes, 
og der findes eksempler på, at det desuagtet varer meget længe.

Ved sidste årsmøde fremførtes der fra visse museers side betænkeligheder 
ved, at den nye lov stillede de tidligere såkaldte statsanerkendte, men ikke stats
understøttede, museer ringere end tidligere derved, at de efter den nye lov ikke 
kan få del i dispositionsbevillingerne, hvad de i en del tilfælde havde fået før. 
Bestyrelsen erkendte, at der her var et problem. Vi tog en samtale herom med 
undervisningsministeren, der viste vore betragtninger megen forståelse og bad 
om et skriftligt andragende. Da sagen tidligere har vist sig vanskelig, formede vi 
vort andragende bedst muligt efter museumslovens principper om hjælp til selv
hjælp. Vi androg om en bevilling på 15 å 20.000 kr. årligt i tre eller fire år, således 
at der kunne ydes de pågældende museer et beløb på indtil halvdelen af den 
sum, der var fornøden til gennemførelse af museets sanering med fremtidig 
statsstøtte for øje og naturligvis således, at lokalmuseumstilsynet administrerede 
ordningen. Undervisningsministeriet tog sig venligt af sagen, hvilket jeg på 
museernes vegne takker varmt for. Desværre strandede sagen i finansministeriet, 
således at det ikke var muligt at føre forslaget frem for finansudvalget. Det var 
naturligvis kedeligt, da jeg slet ikke er sikker på, at finansudvalget ville have 
nægtet bevillingen. Lovens behandling i tinget viste, at politikerne var museerne 
meget gunstig stemt. Vi må se i øjnene, at en sådan bevilling ikke kan opnås. Be
styrelsen beklager dette, men kan kun henstille til museerne, at de forstærker 
deres anstrengelser for at opnå midler fra lokal side, der er tilstrækkelige til at 
gennemføre deres museums sanering, og jeg har også indtrykket af, at proble
merne er ved at løses på steder, hvor der før var konstateret vanskeligheder.

Har denne sag altså ikke kunnet fremmes, er det glædeligt at konstatere frem
gang på et andet område, nemlig at de to gamle dispositionsbevillinger er for
højet til ialt 50.000 kr.

En forbedret mulighed for tilskud skulle ligge i den nye ligningslovs adgang 
til at modtage gaver med den virkning, at giverne kan fradrage disse ved opgø
relsen af deres skattepligtige indkomst. Tilladelsen hertil gives til foreninger, 
stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på 
anden måde almennyttige øjemed. Den enkelte skatteyders gaver af den art må 
dog tilsammen udgøre mindst 100 kr., men ikke overstige 1.000 kr. Hvis et mu
seum altså er så heldig at få fat i en bidragyder, der vil yde alle sine bidrag af



168

den art til museet, vil dette kunne være en god hjælp; noget mindre bliver 
hjælpen jo, hvis han spreder sin godgørenhed på mange steder. Det må imidler
tid tilføjes, at det pågældende museum skal godkendes af finansministeren som 
berettiget til at modtage sådanne gaver, og det er udtrykkelig fastsat i skatte
departementets cirkulære af 17. dec. 1959 herom, at det ikke er tilstrækkeligt, 
at den gaveberettigede institution har et almenvelgørende eller almennyttigt 
formål, men det kræves tillige, at institutionens virksomhed ikke blot omfatter 
personer inden for et lokalt eller på anden måde stærkt begrænset område, men 
er til fordel for en videre kreds af personer, f.eks. i hele landet.

Dansk kulturhistorisk Museumsforening har ansøgt om at komme på listen 
over sådanne gavemodtagere, og dette andragende er bevilget for foreningen 
som sådan. Men det har ikke været muligt for bestyrelsen at ansøge på de enkelte 
museers vegne, fordi der skal indsendes vedtægter og regnskaber for de enkelte 
ansøgere og tages stilling til det enkelte tilfælde. At museernes formål er 
almennyttigt, kan der jo ikke være tvivl om, men kravet om, at dets virksomhed 
skal være til fordel for en videre kreds af personer, f.eks. i hele landet, kan na
turligvis blive genstand for fortolkning, men med lidt velvilje synes jeg, at mu
seerne, selv om deres område er begrænset til en enkelt by eller egn, må falde 
ind under reglerne. Bestyrelsen opfordrer de enkelte museer til at tage stilling 
til, om de ønsker at benytte sig af denne mulighed for støtte, og i bekræftende 
fald at ansøge. Det sker til skattedepartementet, Christiansborg Slotsplads 1, og 
skal altså ledsages af vedtægter og regnskab.

Museerne kan tid efter anden være heldig efter ansøgning at opnå bevillinger 
fra fonds og legater. Da de fonds, der kan være tale om at ansøge, vel ikke kan 
være alle museerne bekendt, har bestyrelsen vedtaget at udarbejde en liste over 
dem. Dommer Worsaae har velvilligst påtaget sig opgaven. Listen vil senere 
fremkomme. Der er et betydeligt arbejde forbundet hermed, og det er derfor 
muligt, at listen ikke kan omfatte samtlige fonds, da disse skjuler sig mang
foldige steder, men den vil forhåbentlig alligevel være nyttig. Vi kan mangfoldig
gøre den i et format, der passer til det springbind, vi tidligere har modtaget, og 
som er beregnet til de museumstekniske meddelelser. Om disse sidste kan jeg 
iøvrigt meddele, at de er overtaget af lokalmuseumstilsynet og altså udgår af 
foreningens virksomhed.

Ved forhandling med statsradiofonien er der oprettet en lokalradio, der fore
løbig sender på program 2 hver mandag fra kl. 1915-1945. Der er oprettet 6 regio
ner med sæde i Århus, Odense, Åbenrå, Ålborg, Næstved og Rønne. Desværre 
høres denne lokalradio ikke af alle radioapparater. Det er klart, at disse ud
sendelser giver muligheder for, at museernes virksomhed kan omtales i højere 
grad end tidligere, og interesserede museer bør derfor selv tage initiativ til at 
henvende sig herom. Henvendelsen skal ikke ske til statsradiofonien, men til de 
enkelte programledere, der selvstændigt tilrettelægger deres programmer uden 
direktiver fra radioledelsen. Programledernes navne og adresser og telefon
numre kan oplyses af bestyrelsen og kan iøvrigt også opgives på forespørgsel 
her i dag.

På initiativ oprindelig taget af professor Steensberg har der været en drøftelse 
mellem Naturfredningsrådet, Dansk historisk Fællesforening og Dansk kultur
historisk Museumsforening om et samarbejde om fredning af gamle veje, diger, 
broer og lignende, der har betydning såvel fra et naturfredningsmæssigt som fra 
et historisk synspunkt. På disse områder savner naturfredningsmyndighederne, 
under hvem de sorterer, ofte sagkyndig støtte, og man ønsker gerne denne hjælp. 
Sagen ligger endnu ikke i faste rammer, men jeg formoder, at der nok kan komme 
noget ud af den. Det vil sikkert interessere museerne at erfare, at dr. Therkel
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Mathiassen, der var til stede ved dette møde, gav udtryk for, at Nationalmuseets 
1. afdeling gerne ønskede dels et tilsyn fra de lokale museer med oldtidsmin
derne, dels et initiativ til nye fredninger. Eventuelle anker over overtrædelser 
eller mangler skal fremføres over for dommerne. Hvad der så kan komme ud af 
museernes virksomhed her ved lovens senere revision, ved jeg ikke, men jeg vil 
formode, at det er en sag, der interesserer museerne.

Jeg henleder opmærksomheden på, at Dansk historisk Fællesforening og de 
danske ungdomsforeninger opfordrer deres underafdelinger til i sidste uge af 
februar (19.-25.) at arrangere historiske hjems tavnsaftener over hele landet, 
gerne i samarbejde med de kristelige ungdomsforeninger, foredragsforeninger 
og andre folkelige foreninger. Formålet hermed er på bredt grundlag at øge den 
historiske interesse og derved give et nyt og værdifuldt indslag i det folkelige 
arbejde, hvorom unge og ældre samles i landets forsamlingshuse og foredrags
sale.

Der kan vel næppe tvivles om, at denne tanke nok kan slå an mange steder, og 
at den vil virke fremmende for interessen for hjemstavnen og dermed også for 
museerne og deres arbejde. Fællesforeningen har udsendt et cirkulære herom, 
og jeg henstiller til museerne at overveje deres deltagelse heri.

Jeg skal ligeledes minde om den skriftserie, som Dansk historisk Fællesforening 
forbereder. Der er endnu et stykke tid til dens fremkomst, men manuskripter 
til bøgerne om symboler, om kronologi og om heraldik skal afleveres januar 1961 
og kan forventes udsendt i løbet af september. Det er et værdifuldt tiltag, der 
her sker, og jeg tror, at også museerne kan få megen gavn af disse bøger i deres 
arbejde.

Foreningen har afholdt studiekredsmode i Silkeborg den 13. maj. Der var 
mødt et temmelig stort antal deltagere. Vi drøftede på sædvanlig vis forskellige 
medbragte museumsgenstande, men mødets emne var tillige museerne og sane
ringen i købstæderne, der indledtes med et foredrag af museumsinspektør Poul 
Strømstad, Nationalmuseet. Der var meget stor interesse for dette emne, som 
iøvrigt drøftedes i den efterfølgende diskussion. Vi må forvente, at sanerings
loven i forbindelse med behovet for boliger vil bringe mange værdifulde byg
ninger og bybilleder i fare. Der var på mødet endog så småt tale om at varetage 
en resolution, der henledte opmærksomheden på nødvendigheden af i videst 
mulige udstrækning at søge saneringsloven anvendt til at redde gamle bybilleder, 
hvor dette overhovedet er gørligt, fremfor at bruge den til at ødelægge dem, og 
tillige fremførtes nødvendigheden af, at bygninger, der måtte falde, måtte blive 
gennemfotograferet, opmålt af kyndige arkitekter og undersøgt af museumsfolk. 
Da resolutioner som oftest kun lever den d ag, de står i aviserne, og dernæst læg
ges i papirkurven sammen med gårsdagens avis, afstod vi fra at vedtage en 
resolution, men jeg benytter hermed lejligheden til indtrængende at henstille til 
museerne at overveje dette spørgsmål. Saneringen kan såre let ramme os alle, 
store såvel som små byer, og det må også være museernes sag at søge disse vær
dier bevaret. Selv orker museerne naturligvis såre lidt, hvor store midler skal til, 
men museernes mænd er agtede borgere i deres by, og deres muligheder er der
for ikke ringe. Vi vil utvivlsomt også kunne gøre regning på Nationalmuseets 
støtte hertil. Man kan herom henvende sig til overinspektør Holger Rasmussen. 
Fremgangsmåden kan være forskellig. I nogle byer har man måske særlige orga
ner dertil, hvor museerne formentlig er repræsenteret. Det vigtigste er, at de 
kommunale myndigheder får lejlighed til grundigt at overveje den slags sager. 
Hvor bygninger må falde, og hvor museerne ikke har råd til hverken at opmåle 
eller fotografere - og det vil jo ofte være tilfældet -, vil man ofte kunne formå 
teknisk kontor til at udføre dette arbejde.
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Jeg har endnu en sag at fremføre for medlemmerne. Den blev antydet allerede 
i formandens beretning på sidste årsmøde. Vil museerne være interesseret i, at 
der arrangeres museumstekniske kurser specielt beregnet på de museer, der ikke 
har statsstøtte? Bestyrelsen har den opfattelse, at det måske mange steder øn
skes, men vi vil gerne høre medlemmernes mening derom. I bekræftende fald 
vil vi på den ene eller anden måde søge at iværksætte sådanne kurser. Besty
relsen mener, at antallet af deltagere næppe bør overstige 10-12, og kurserne bør 
derfor arrangeres flere steder i det omfang, vi kan overkomme.

Endelig skal jeg nævne, at Arv og Eje 1960, som det vil være medlemmerne 
bekendt, netop er udkommet. Vi håber, årbogen må få en god modtagelse, og jeg 
takker medarbejderne for deres gode bidrag og ikke mindst overinspektør Holger 
Rasmussen, som også i år på udmærket måde har løst sin opgave som årbogens 
redaktør. Vi ønsker i denne museernes årbog at bringe publikationer fra å 
mange museer som muligt.«

Under den påfølgende diskussion udtalte Hans Stiesdal, Nationalmuseet, at det 
stærkeste middel til støtte for en sund udvikling i saneringsspørgsmålet sikkert 
er den nuværende lovgivning. Nationalmuseet og boligministeriets kommitterede 
i byplansager er som regel fuldtud enige; divergenserne findes derimod mellem 
disse og de lokale myndigheder. Museerne bør ikke fare for hårdt frem, men 
først og fremmest tænke på at etablere et snævert samarbejde med frednings
myndighederne.

Peter Christensen, Try, henstillede til styrelsen fortsat at arbejde for en dispo
sitionsbevilling til støtte for de museer, der har vanskeligt ved med egne midler 
at opnå den standard, der i henhold til museumsloven kræves for at få stats
anerkendelse.

Der ytredes ligeledes ønske om, at der kunne afholdes faglige kurser for 
museumsledere, ligesom man gerne så nogle flere museumstekniske meddelelser.

Formandens beretning godkendtes med akklamation.
Dommer Worsaae forelagde det reviderede regnskab, der balancerede med 

kr. 18.252,21. Årbogen har givet et underskud på kr. 837,01. Til tekstilkonserve
ring henstår kr. 1.356. Til foreningens almindelige drift er en kassebeholdning på 
kr. 1.766,08. Forsamlingen gav decharge for regnskabet. Det vedtoges at forhøje 
medlemskontingentet »fra kr. 60-40-30-25 til henholdsvis kr. 85-55-40-30.

Sekretæren redegjorde derefter for den stedfundne fordeling af sidste års 
dispositionsbevillinger: I) Bevillingen til indkøb og konservering havde 14 an
søgere om ialt kr. 35.182, og fordelingen blev: Skive Museum 2.500 kr., Ring- 
kjøbing Museum 400 kr., Museet på Koldinghus 350 kr., Haderslev Amts Museum 
3.000 kr., Esbjerg Museum 2.500 kr., Museet på Sønderborg Slot 2.500 kr., Ålborg 
historiske Museum 6.325 kr., Den antikvariske Samling, Ribe, 2.000 kr., Roskilde 
Museum 500 kr., Næstved Museum 1.000 kr., Vendsyssels historiske Museum 
3.000 kr., Lemvig Museum 400 kr., Frederiksværk og Omegns Museum 525 kr., 
ialt 25.000 kr. II) Bevillingen til museumstekniske forbedringer havde 26 ansø
gere om ialt kr. 84.303, og fordelingen blev: Skive Museum 2.000 kr., Hobro 
Museum 1.500 kr., Museet på Koldinghus 1.500 kr., Esbjerg Museum 2.800 kr., 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum 330 kr., Museet på Sønderborg Slot 1.990 kr., 
Herning Museum 3.300 kr., Bornholms Museum 1.000 kr., Randers Museum 1.200 
kr., Næstved Museum 1.700 kr., Forhistorisk Museum 700 kr., Vendsyssels hi
storiske Museum 2.700 kr., Horsens Museum 1.385 kr., Langelands Museum 1.900 
kr., Odense Bys Museer 995 kr., ialt 25.000 kr.

Museumskonsulenten gav dernæst en kort redegørelse for sidste års konsulent
arbejde. I forbindelse hermed omtalte han også tilsynets virksomhed i 1959/60.

Formanden og de afgående bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter genvalgtes.



Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde 
i Odense den 23.-25. september 1960

De historiske samfunds sektionsmøde
Sektionsmødet blev afholdt i Møntergårdens kirkesal den 23. september. For- 
manden, landsarkivar Hvidtfeldt bød velkommen til de talrigt fremmødte re
præsentanter fra foreningerne.

Punkt 1: »Hjemstavnsugen«.
Formanden redegjorde for det arbejde, der var udført siden sidste årsmøde, 

da »Hjemstavnsugen«s afholdelse principielt var blevet vedtaget på sektions
mødet. Der var udarbejdet en lille tryksag, hvori der udførligt er redegjort for det 
praktiske arrangement. Et fortryk var udsendt til amtssamfundenes formænd, og 
amtssamfundene kunne nu rekvirere det antal tryksager, som de måtte have brug 
for. Ansvaret for »Hjemstavnsugen«s heldige gennemførelse lå hos amtssamfun
dene og hos De danske Ungdomsforeninger, der står som medarrangører.

En livlig drøftelse fulgte. Redaktør Verner Hansen, Lolland-Falster, fandt, at 
styrelsen havde skudt fejl i sit sigte ved tilrettelægningen. Apparatet var for 
stort og kompliceret. De danske Ungdomsforeninger betød intet på Lolland- 
Falster, og man burde i stedet for have allieret sig med oplysningsforbund, land- 
boforeninger og ungdomsnævn. De historiske samfund måtte være de drivende i 
arbejdet. Førstelærer H. K. Kristensen, Ribe amt, indvendte, at landboforening 
gerne ikke var opdelt sognevis, og derfor kunne man ikke regne med deres 
bistand ved sognemøderne. Det må være en stedlig forening, der må trække 
læsset, og i Jylland har man ungdomsforeninger i hvert sogn. Det drejede sig om 
et første forsøg, fejlgreb ville altid kunne rettes en anden gang. Det 
ville altid være af stor værdi for de historiske samfunds folkelige arbejde, 
om hjemstavnsugens arrangementer gennemførtes i vid udstrækning. Vok
sende historisk interesse ville give medlemstilgang og styrke samfundenes 
økonomi. Skoleleder A. Strange Nielsen, Midtsjælland, tilsluttede sig Verner 
Hansens kritik. Ungdomsforeningerne dækker heller ikke på Sjælland, og 
han foreslog, at man her kontaktede sognerådene. Landsarkivar Peter Kr. 
Iversen, Sønderjylland, pegede på, at det i det udsendte cirkulære udtrykkeligt 
nævntes, at man alt efter de lokale forhold burde henvende sig til andre folkelige 
kulturelle foreninger. I Nordslesvig havde man således tilsagn om medvirken fra 
Sønderjydsk Idrætsforening og de kristelige ungdomsforeninger. På Sjælland 
kunne man på samme måde kontakte skytte- og gymnastikforeningerne og på 
Lolland-Falster oplysningsforbund og ungdomsnævn. Museumsbestyrer P. Chris
tensen, Try, Hjørring amt, mente at det ville blive vanskeligt at finde ledere og 
foredragsholdere og få kontakt med de øvrige foreninger. Hvem skulle lede 
møderne? Førstelærer Esbern Jespersen, Ringkøbing amt, var betænkelig ved 
omkostningerne og pegede på, at hjemstavnsugens møder evt. kunne arrangeres 
i forbindelse med en aftenhøjskole. Mødebehovet var ikke lige stort overalt. I
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nogle sogne var der mange foreninger, og det kunne blive svært at få møderne 
placeret. Bogtrykker Hvilved, /Ebeltoft, havde gode erfaringer fra arrangement 
af en hjemstavnsaften og mente ikke, at det ville være vanskeligt at få arrangeret 
møderne. Statskonsulent, dr. Boar Skovmand frarådede at lade hjemstavnsugens 
arrangementer indgå som led i en aftenhøjskole. Formanden tog den livlige 
drøftelse som udtryk for interesse for arrangementet. Det havde været vanskeligt 
at finde en organisation, der ligesom DHF dækkede hele landet. Man var standset 
op ved De danske Ungdomsforeninger som den formentlig bedste partner. Det 
organisatoriske arbejde skulle ikke være uoverkommeligt for de historiske amts- 
samfund, når arbejdet fordeltes. Det store arbejde med mødernes tilrettelæggelse 
vil komme til at ligge ude omkring i sognene. Ingen inden for styrelsen har 
drømt om at få alle sogne med, men det vil være af stor værdi for det folkeligt 
historiske arbejde, at så mange som muligt kommer med. Han opfordrede sam
fundene til at gå i lag med arbejdet.

Punkt 2. Fredning.
Formanden nævnte indledningsvis, at spørgsmålet tidligere havde været drøf

tet på sektions- og årsmøder. Spørgsmålet var rejst af Naturfredningsforenin
gens formand, professor Spärck, og der havde derefter været forhandlet med 
denne, Nationalmuseet og Det særlige Bygningssyn. Han foreslog, at der ned
sattes amtsudvalg, repræsenterende museer, historiske amtssamfund og byhisto- 
riske foreninger. Gennem deres tillidsmænd vil der være kontakt til sognene. 
Disse amtsudvalg skal være: 1. Rådgivende for Naturfredningsforeningen angå
ende historiske spørgsmål i forbindelse med fredninger, 2. De skulle kunne rejse 
fredningsspørgsmål og 3. Ved meddelelser til de bestående tilsyns myndigheder 
kan de medvirke til, at fredningerne bliver overholdt. Punkt 3 var kommet ined 
efter ønske fra dr. Therkel Mathiassen. Fredningsdommerne har officielt tilsy
net, men der er intet i vejen for, at sager kan rejses af private og organisationer. 
En detailleret plan vil senere blive udarbejdet. Det understregedes, at det var en 
rent praktisk opgave, der skulle løses uden for megen organisation. Der var 
tale om videreførelse af en bestående ordning, en koordination af samarbejdet 
mellem bestående organisationer. Arkitekt J. Tidemand-Dal, Præstø amt, ønskede 
en samordning mellem naturfredning og bygningsfredning og stillede sig 
noget skeptisk overfor forslaget om oprettelsen af amtsudvalgene. Skole
leder Strange Nielsen, Midtsjælland, og handelsgartner J. Bek Pedersen, Lol
land-Falster, pegede på, at det foreslåede amtsudvalg måtte udarbejde over
sigter over bestående fredninger, for at man derved kunne få klarhed over, 
hvad der endnu måtte mangle at blive fredet. Der skete mange ødelæggelser af 
høje. P. Christensen, Try, omtalte ligeledes ødelæggelserne af oldtidsmonumen
terne og understregede, at de historiske amtssamfund måtte have stor interesse i 
at være med i tilsynet. Fredningsdommerne er enevældigt rådende, men hverken 
de eller deres fuldmægtige magter opgaven. Han stillede sig lidt skeptisk over
for, om fredningsdommerne ville samarbejde med de foreslåede udvalg, men det 
ville være af stor værdi, om der kunne etableres kontakt mellem dommerne og de 
amtshistoriske samfund, og anbefalede iøvrigt forslaget. Registrator Bjørn Fabri- 
cius, Søllerød, omtalte den forsømte fredning inden for bygrænserne. Første
lærer H. K. Kristensen, Ribe amt, fandt ikke, at oprettelsen af amtsudvalgene 
var en ideel ordning, det var en nødvendig nødhjælp. Det vil altid være uhel
digt, at lokale mænd skal anmelde naboer. Nationalmuseet burde have nogle 
faste tilsynsførende, der kunne berejse landet og føre et effektivt tilsyn med 
fredningerne. Førstelærer Esbern Jespersen, Ringkøbing amt, nævnte, at sogne
fogderne skal føre tilsyn. Sparekassedirektør K. G. Kaaber, Holbæk, kunne bi
falde kritikken af dommernes tilsyn med fredningen. Der fandtes dog også gode
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og interesserede fredningsdommere, f. eks. i Holbæk, men dommerne har ikke 
tid til at føre et effektivt tilsyn. Fra flere sider anbefaledes nedsættelsen af amts
udvalgene, som utvivlsomt vil virke inspirerende på fredningsdommerne. For
manden afsluttede drøftelsen med at fremhæve, at det er fredningsdommernes 
embedspligt at tage sig af anmeldelser om vanrøgt af fredninger, og at der i 
amterne bør udarbejdes fortegnelser over fredninger, og at amtsudvalgene ikke 
blot skal være rådgivende overfor Naturfredningsforeningen, men også overfor 
Nationalmuseet og Det særlige Bygningssyn. Man er her interesseret i at modtage 
indberetninger.

Punkt 3: Lokalradio.
Formanden indledede drøftelsen. Efter at regionaludsendelserne er begyndt, 

må det ligge i foreningernes interesse at få hjemstavnshistorien med i disse 
udsendelser. Han, direktør Klem og dr. Skovmand havde i den anledning haft en 
orienterende samtale med programdirektør Aksel Dahlerup, der havde henvist 
foreningerne til at søge kontakt med de seks ledere af regionalradioerne. En 
skrivelse var udsendt til disse og var blevet vel modtaget. Styrelsen foreslår, at 
den bemyndiges til at udpege et lille udvalg for hver region, der kan tage ini
tiativ overfor programlederne. Fra forskellig side udtaltes der betænkelighed 
ved nedsættelse af sådanne udvalg, regionerne var for store og for uensartede, 
de forskellige amtsforeninger og institutioner burde selv henvende sig til pro
gramlederne med forslag. Heroverfor svarede formanden, at der var tale om 
initiativudvalg, og at det også i anden henseende kunne være gavnligt, om fore
ninger og institutioner lokalt fik kontakt med hinanden. Da drøftelsen viste, 
at stemningen m. h. t. forslaget om nedsættelse af regionaludvalgene var ret delt, 
ville man fra styrelsens side nøjes med at henstille, at foreningerne havde op
mærksomheden henvendt på regionalradioens muligheder, og at man, hvor man 
fandt det hensigtsmæssigt, oprettede små udvalg, der kunne kontakte program
lederne.

Punkt 4-: Biblioteker og bytteeksemplarer.
Formanden mindede om en tidligere vedtagelse om, at amtssamfund ikke 

bør aflevere bytteeksemplarer til bibliotekerne. Henstillingen er dog ikke overalt 
blevet fulgt. Også her var der delte meninger. Tidemand-Dal mente, at konsekven
sen af et forbud mod aflevering af bytteeksemplarerne til bibliotekerne vil 
være, at bytningen vil ophøre. I Næstved fik Historisk Samfund af byrådet en 
mindre sum mod, at bytteeksemplarerne afleveredes til bibliotekerne. Formanden 
fastslog heroverfor, at man ikke skal tinge med byrådene om en så lille sum. 
H. K. Kristensen, Lunde, udtalte, at bytteeksemplarerne måtte opbevares hos 
sekretæren og stå til redaktionsudvalgenes disposition. Flere havde ordet for 
og imod afleveringen, men da overbibliotekar Aage Bonde, Viborg, kunne med
dele, at afleveringen af bytteeksemplarerne til bibliotekerne overhovedet ikke 
spillede nogen økonomisk rolle for dem, kunne formanden slutte med at hen
stille til foreningerne ikke at aflevere bytteeksemplarer til dem. Der ville blive 
udsendt en skrivelse herom til biblioteker og amtssamfund.

Punkt 5: Indlægning af tryksager i årbøgerne.
Retningslinierne for indlæggelse af tryksager i Fortid og Nutid var, at bro

churer for bøger, der udgives af foreninger og institutioner, og som har almen 
interesse, kan indlægges mod dækning af de med indlægningen forbundne om
kostninger. Et forlag kan kun få indlagt brochurer mod, at der ydes medlemmer
ne betydelig rabatpris eller mod betaling af annoncepris. Det henstilledes, at 
foreningerne fulgte samme retningslinier for deres publikationers vedkommende. 
Ingen havde noget at indvende herimod.

Punkt 6: Eventuelt.
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Redaktør Verner Hansen, Lolland-Falster, spurgte efter cirkulære om aften
højskolen til forsendelse til ungdomsnævnene. Formanden svarede, at cirkulæret 
var under udarbejdelse, men forsinket på grund af den nye lovbekendtgørelse.

På grund af det fremskredne tidspunkt måtte forhandlingerne derefter afbry
des. Formanden takkede de fremmødte for den gode og frugtbare drøftelse.

Årsmødet
blev indledt fredag den 23. september kl. 20,00 ved et fællesmøde med Dansk 
kulturhistorisk Museumsforening i Stiftsmuseets skulpturhal. Emnet var 
Historiesyn og historieskrivning, der blev belyst ved foredrag af forfatteren 
Palle Lauring og højskoleforstander, cand. polit. Johannes Rosendahl. Efter 
mødet var Odense Bys Museer vært ved et smørrebrødsbord.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag den 24. september kl. 9, ligeledes 
i skulpturhallen. Følgende foreninger og institutioner var repræsenteret: De 
historiske samfund og foreninger for Als og Sundeved, Frederiksborg amt, Fyns 
stift, Herlev, Hjørring amt, Københavns amt, Lolland-Falster, Præstø amt, Ran
ders amt, Ribe amt, Ringkøbing amt, Sorø amt, Sønderjylland, Thy og Han herred, 
Vejle amt, Viborg amt, Østjysk Hjemstavnsforening, Ålborg amt, Århus stift. Des
uden Statens Lokalmuseumstilsyn, Rigsarkivet, landsarkiverne for Nørrejylland, 
Sjælland, de sønderjyske landsdele, Erhvervsarkivet, Københavns Stadsarkiv, 
Statens Arkiv for Historiske Film og Stemmer, Matrikeldirektoratet, Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab, Nørresundby Bibliotek, de by- og egnshistoriske 
arkiver for Fåborg, Haderslev, Middelfart, Midtsjælland, Odder og Viborg samt 
50 museer blandt dem, der havde været repræsenteret ved Museumsforeningens 
årsmøde. Mødet overværedes af kontorchef Gimsing og fuldmægtig Aabo <fra 
Undervisningsministeriet samt af Mr. John Higgs fra England.

Formanden, landsarkivar Johan Hvidtfeldt bød velkommen. På engelsk 
bragte han en særlig velkomst til Mr. Higgs, som har nær tilknytning til det 
lokalhistoriske arbejde i England.

Formanden mindedes tre gode mænd, der var død i det år, som var gået: 
Museumsinspektør, magister V. Hermansen, lektor Jan Neiiendam og museums
inspektør Jens Raben, Sønderborg. Forsamlingen ærede de dødes minde ved at 
rejse sig.

Efter at museumsdirektør Svend Larsen var blevet valgt til dirigent på for
slag af styrelsen, gav han ordet til formanden for at aflægge

Beretning for året 1959/60.
Det forløbne år har vist en mindre fremgang i medlemstallet, således at der nu 
ialt er 217 medlemmer, nemlig 31 historiske amtssamfund og foreninger, 104 
museer, 58 arkiver, biblioteker m. m. samt 24 by- og amtsråd. De nye medlem
mer er: Landsforeningen for Hjemstavnskultur, Åbenrå byhistoriske Arkiv, Rud
købing byhistoriske Arkiv, Søllerød kommunebibliotek, Egnsarkivet i Marstal, 
Herlev lokalhistoriske arkiv, Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning samt 
Det danske Filmmuseum.

DHF’s styrelse. På et møde den 3. december 1959 konstituerede styrelsen sig 
således: statskonsulent, dr. Roar Skovmand: næstformand, arkivar Knud Pran
ge: sekretær, førstelærer H. K. Kristensen: kasserer, museumsinspektør Peter 
Michelsen: redaktør af Fortid og Nutid. Redaktionsudvalget for dette består 
iøvrigt af: museumsdirektør Knud Klem, professor, dr. Kr. Hald o*g formanden. 
I formandens fravær 23. april-23. juli fungerede dr. Skovmand som formand.

DHF’s administration. Siden februar 1960 har DHF haft en henvist med-
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arbejder til rådighed. Det er blevet muligt ved et særligt tilskud fra Arbejdsmini- 
steriet, som formanden takkede for.

Den henviste har overtaget en stor del af rutinearbejdet. I forbindelse her
med er desuden ekspeditionen af Fortid og Nutid og andre skrifter flyttet fra 
Frederiksborg Slot til Landsarkivet i Viborg. Formanden bragte en særlig tak til 
museumsdirektør Jørgen Paulsen, fordi han havde villet påtage sig det store 
arbejde med at lede den stadig stigende ekspedition, også længe efter at han var 
fratrådt som kasserer.

I forbindelse med denne ændring af ekspeditionen er der sket en omlægning 
af regnskabsvæsnet. For at forenkle dette og for at lette kassereren for en stor 
arbejdsbyrde føres regnskabet nu af en lønnet regnskabsfører i Viborg.

Statstilskudet til amtssamfundene. Tilskudet er i finansåret 1959/60 blevet 
forhøjet med 10 pct. til 27.500 kr., og formanden bragte Undervisningsministe
riet en hjertelig tak herfor. Pengenes fordeling er som sædvanlig foretaget af 
DHF på grundlag af foreningernes egne oplysninger om medlemstal. Samfundene 
behøver ikke enkeltvis at ansøge Undervisningsministeriet om det ordinære 
årlige tilskud, men kan naturligvis søge om ekstraordinære tilskud til særlige 
formål.

Jeg kan nævne, at af de 19 samfund - Historisk Samfund for Sønderjylland er 
udenfor, da det har en særlig bevilling - har syv over 1.000 medlemmer, og disses 
tilskud varierer fra 2.105 til 1.535 kr. Det mindste samfund, på 375 medlemmer, 
har fået 1.100 kr. Det samlede medlemstal var 17.165, og foruden grundbeløbet på 
850 kr. fik man pr. medlem 66,12 øre.

Tilskud til DHF. Foruden de særlige tilskud, som der redegøres for andetsteds, 
har DHF i sit jubilæumsår haft den store glæde at få Statstilskudet forøget til 
4.500 kr., en stor hjælp i vort arbejde, hvorfor Ministeriet bringes vor bedste tak.

Fra Den Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse har DHF fået et tilskud på 
3.000 kr., og det er tanken at bruge en del deraf til udgivelsen af Danske Histori
kere, hvortil DHF også har fået 1.000 kr. fra Undervisningsministeriet. Såvel 
Direktionen som Ministeriet takkes herfor.

Historisk hjemstavnsuge. Som det fremgår af beretningen for 1958/59 har DHF 
i længere tid arbejdet med spørgsmålet om, hvorledes man vil kunne fremme den 
historiske interesse rundt om i landet. Resultatet af overvejelserne er blevet, 
at man i dagene 19.-25. februar 1961 vil søge afholdt en række historiske hjem- 
stavnsaftener rundt om i sognene. Efter et møde med repræsentanter for de 
danske ungdomsforeninger og de kristelige ungdomsforeninger er der blevet 
udarbejdet en lille brochure herom. Den er for kort tid siden udsendt til alle for- 
mændene for de amtshistoriske samfund, lidt senere til de lokale afdelinger af 
de danske ungdomsforeninger. Det skulle blive amtssamfundene, der tager det 
første initiativ, først og fremmest til nedsættelse af et amtskontaktudvalg, der 
gerne skulle afholde møde snarest. Selvom de historiske samfund i første om
gang får hovedansvaret, skal det selvfølgelig ikke på nogen måde antyde, at. 
museer og lokalhistoriske arkiver m. m. ikke børe være med i arbejdet. Tvært
imod. Det er vigtigt, at alle, der er med i den lokalhistoriske virksomhed i am
tet, får lejlighed til at gøre en indsats. Iøvrigt skal hjemstavnsugen arrangeres i 
nært samarbejde med de lokale afdelinger af de danske ungdomsforeninger, der 
også har medansvaret for brochuren. De kristelige ungdomsforeninger er lige
ledes interesseret, men har dog ikke ønsket at stå som medindbyder.

Historisk fredning. I det forløbne år har DHF’s styrelse arbejdet videre med 
tanken om at støtte Naturfredningsforeningens arbejde rundt om i landet, forså- 
vidt dette har relation til mindre, historiske fredninger. Når vi har taget dette 
arbejde op, skyldes det en uformel henvendelse fra Naturfredningsforeningen
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gennem professor Steensberg. Vi har i årets løb haft en forhandling med 
professor Spärck, og der har været afholdt et møde på Nationalmuseet med 
repræsentanter for dettes forskellige afdelinger og Det særlige Bygningssyn. Over
for disse skitserede vi det forslag, som var blevet resultatet af de hidtidige drøf
telser: I hvert amt udpeges et mindre udvalg, bestående af repræsentanter for de 
historiske samfund, de større lokale museer og de byhistoriske arkiver. Dette 
skal så igen søge kontakt med historisk kyndige og interesserede rundt om i 
sognene. Der er ikke tale om at skabe nogen officiel institution, kun nogle 
udvalg til at støtte det rent praktiske arbejde. Opgaverne skulle blive: 1. At støtte 
Naturfredningsforeningen med undersøgelser og oplysninger i forbindelse med 
fredninger af historisk interesse. 2. At tage initiativet til fredninger, som måtte 
skønnes at være påkrævet, set fra et historisk synspunkt. Arbejdet skal iøvrigt 
udføres i samarbejde med både Naturfredningsforeningen, Nationalmuseet og 
Det særlige Bygningssyn. I et brev af 29. marts 1960 udtalte Rigsantikvaren, at 
han ville støtte tanken, og på det nævnte møde den 1. april blev der ligeledes givet 
tilslutning hertil.

Lokalradioen. Da de nyoprettede regionalradioer jo er knyttet til »hjemstav
nen«, synes det naturligt, at der under en eller anden form kommer et vist sam
arbejde mellem programlederne og de amtshistoriske samfund, de større museer 
og de byhistoriske arkiver, der hver på sin måde tumler med fortidens proble
mer. Et nedsat udvalg, bestående af museumsdirektør Klem, dr. Skovmand, lands
arkivar Iversen og undertegnede, havde den 1. april et møde med program
direktør Aksel Dahlerup om sagen. Han var interesseret heri, men henviste os, 
som naturligt er, til de enkelte programledere, der arbejder helt selvstændigt. 
Den 23. april orienterede vi disse om vore tanker, idet vi meddelte, at vi ville 
komme tilbage til spørgsmålet, når det havde været drøftet på sektions- og 
årsmøder.

Emneforslag til radioen. DHF har ved forskellige lejligheder rettet henvendelse 
til radioen med forslag om udsendelser, foredrag og diskussioner. Flere af for
slagene er derefter blevet ført ud i livet. Dersom medlemmerne skulle have gode 
ideer til udsendelser - f. eks. med et vist aktuelt tilsnit, jubilæer og lign. - vil 
vi gerne høre derom.

DHF’s konsulentvirksomhed. I perioden august 1959 til juli 1960 er der kommet 
73 henvendelser - altså omtrent samme antal som det foregående år. Som sæd
vanlig drejer hovedparten af forespørgslerne sig om oplysninger angående en
kelte konkrete spørgsmål, orientering i kilderne samt gennemlæsning af manu
skripter. Det kan desuden nævnes, at konsulenten og formanden har haft enkelte 
drøftelser med forskellige personer, der arbejder med sogne- eller byhistorie. Den 
treårige bevilling til konsulentvirksomheden udløb i år, vi har derfor ansøgt om 
og fået bevilget penge af tipsmidlerne til arbejdet for en ny treårs periode. Når 
denne er afsluttet vil det være muligt at overskue, hvor stort et behov der vil 
være for dette arbejde, og vi vil derefter kunne søge om en fast bevilling dertil. 
Vi beder derfor repræsentanter hjælpe os med at sprede oplysning om konsu
lentvirksomheden, så vi kan få kontakt med så bred en kreds af interesserede 
som muligt.

Nyt fra DHF, historiske samfund, museer og by historiske arkiver. Det var 
meningen, at det påtænkte lille meddelelsesblad skulle have set dagens lys i indeværende 

. beretningsår. En del af manuskriptet til nr. 1 har foreligget, men det 
store arbejdspres og formandens bortrejse i 3 måneder har hindret udsendelsen, 
som derfor først vil finde sted sidst i indeværende år.

Beretningen om arbejdet i amtssamfundene og de lokalhistoriske arkiver. 
Styrelsen har flere gange fået opfordring til i Fortid og Nutid at optage beret-
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ninger om medlemmernes virksomhed. Dette vil dog lægge for stærkt beslag på 
vort tidsskrift, der i forvejen lider under pladsmangel. I stedet har vi i foråret 
udsendt duplikerede beretninger. De bygger på oplysninger fra de enkelte sam
fund og arkiver og giver underretning om kontingent, medlemstal, antal ark i 
årbogen, andre publikationer, arrangementer og andet. Der er i styrelsen enig
hed om, at beretningen i fremtiden også skal indeholde oplysninger om de 
mindre, lokalhistoriske foreninger.

Kursus for lærere i aftenhøjskolen. For fjerde gang har et særligt udvalg, 
bestående af dr. Skovmand, førstelærer H. K. Kristensen samt formand og 
sekretær, arrangeret et kursus for lærere i aftenhøjskolen. Kurset blev afholdt på 
Jaruplund folkehøjskole i Sydslesvig i dagene 8. til 12. august. På grund af 
pladsforholdene på højskolen kunne vi »kun« modtage 58 deltagere, og vi måtte 
desværre sige nej til omtrent lige så mange tilmeldte. Gennem 8 foredrag, 2 
ekskursioner og en diskussion - der blev transmitteret af Danmarks Radio - 
belystes Sønderjyllands historie fra Vikingetid til i dag, dog med hovedvægten 
lagt på den nyere tid. Ligesom tidligere fik man det bestemte indtryk, at del
tagerne var glade for kurset, og vi vil derfor gerne fortsætte denne side af vor 
virksomhed. Undervisningsministeriet har ydet et betydeligt tilskud til kurset, 
og jeg vil gerne udtale foreningens bedste tak herfor.

Aftenhøjskolen. I 1957 og 1958 udsendte DHF et cirkulære med praktiske oplys
ninger angående afholdelse af aftenhøjskoler med hjemstavnshistorie eller andre 
historiske emner på programmet. Sidste år kom der ikke noget cirkulære, da vi 
vidste, at en ny lov om aftenhøjskolen var på vej. Den er nu kommet og vil gøre 
arbejdet lettere, ikke mindst derved, at man kan få tilskud til en række foredrag 
af forskellige foredragsholdere. Efter samråd med Statskonsulenten for Ungdoms
skolen har vi anmodet inspektør David Petersen om at udarbejde den del af 
cirkulæret, som vedrører den praktiske vejledning m. h. t. ansøgning om opret
telse af aftenhøjskole, betingelser og krav m. m. Hr. David Petersen har oplyst, 
at det cirkulære, der skal knyttes til loven, først vil kunne foreligge senere, og da 
det indeholder visse bestemmelser, som vil få betydning for vore foreninger, er 
vi blevet enige om at vente med udsendelse af cirkulæret, indtil det fore
ligger.

Vi ved, at der rundt om gøres et betydeligt arbejde for at få aftenhøjskoler 
i gang, bl. a. i Herlev, Lolland-Falster og Historisk Samfund for Sønderjylland. 
De to sidstnævnte steder har man lister over -foredragsholdere, en fortræffelig 
idé, der fortjener at blive efterlignet mange steder.

Arkivkursus. Den 3.-5. januar 1960 afholdt DHF på Landsarkivet i Viborg et 
kursus i arkivbenyttelse, beregnet for lokal- og personalhistorikere. De 22 del
tagere - og flere kunne arkivets læsesal ikke rumme - fik i foredragsform gen
nemgået de vigtigste arkivgrupper; udvalgte lokal- og personalhistoriske emner 
blev belyst, og der blev desuden undervist i skriftlæsning. Landsarkivets faste 
personale fungerede som lærere. Det ville være ønskeligt, om der også i frem
tiden kunne afholdes tilsvarende kursus, helst også på andre arkiver.

Udvalget til registrering af manuskripter og arkivalier. Siden august 1959 har 
valget holdt to møder. Flere af dets medlemmer har registreret en række mindre 
samlinger, som ikke havde besvaret det tilsendte spørgeskema, således at man 
nu kun savner besvarelser fra et beskedent antal museer og andre institutioner. 
I øvrigt har udvalget under indsamlingsarbejdet modtaget værdifuld hjælp fra 
museumsinspektør Poul Strømstad, der har givet oplysninger om lavsarkivalier, 
og fra arkivar, dr. phil. Gunnar Olsen.

Kun ca. halvdelen af godsejerne har besvaret spørgeskemaet; for at gøre 
arbejdet overkommeligt har udvalget dog måttet beslutte sig til at nøjes med de
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modtagne svar, som sammen med oplysninger, som findes i landsarkiverne og 
andetsteds, vil kunne danne grundlag for kortfattede artikler om de arkiver, 
som stadig opbevares på godserne. Udarbejdelsen af de enkelte artikler 
til føreren foretages af udvalgets sekretær, bibliotekar Anker Olsen. Da han 
imidlertid er meget bundet af tjenstlige forpligtelser, og da redaktionen kræver 
en betydelig arbejdsindsats, har han endnu kun fået ca. halvdelen af manu
skriptet færdigt. Med henblik på at gøre føreren så pålidelig som muligt vil de 
enkelte samlinger efterhånden få sendt artiklerne til gennemsyn og supplering.

Udvalget har haft den glæde at modtage et meget kærkomment tilskud på 1.000 
kr. fra Dansk Esso-fond, som vi bringer fondets bestyrelse en hjertelig tak for. 
Men i øvrigt giver udvalgets økonomi anledning til svære bekymringer, da de 
7.000 kr., som er ydet af fem fonds siden 1957, vil være brugt i løbet af næste 
måned. Udvalget håber dog, at det vil være muligt at skaffe det ikke særligt store 
beløb, der mangler for at kunne gøre trykmanuskriptet færdigt til dette værk, som 
vil blive et uundværligt hjælpemiddel for danske historikere, idet der fra over 
200 arkiver, biblioteker, museer og andre institutioner er tilvejebragt et særdeles 
værdifuldt materiale med mange oplysninger om historisk kildestof, som ellers 
er ukendt for forskerne.

Landsudvalget for indsamling af gamle fotografier. Landsudvalgets forret
ningsudvalg har afholdt møde i december og har der behandlet forskellige 
spørgsmål, ikke mindst i forbindelse med agitationsarbejdet for bevarelsen af 
dette historiske kildemateriale (kronikker, plakat). Man vedtog at rette henven
delse til landets fotografer om at gemme eller aflevere deres pladearkiver og 
protokoller. På forretningsudvalgets vegne har DHF’s formand i Sønderborg og 
Åbenrå forhandlet om udstilling af gamle billeder, og Landsudvalget har med
virket ved den udstilling, som blev afholdt sidstnævnte sted den 13.-14. februar 
1960. Hvis man andetsteds måtte ønske at arrangere en udstilling, der jo kan have 
en fortrinlig propagandavirkning, vil Udvalget gerne yde praktisk støtte.

Forkortelsesudvalget. Som omtalt sidste år har et særligt udvalg udarbejdet en 
forkortelsesliste over historisk litteratur, tidsskrifter, kildeudgaver m. m. Listen 
er nu blevet trykt i sidste hefte af Fortid og Nutid, og særtryk af den er sendt 
til alle årbogsredaktører m.fl. Flere eksemplarer af særtrykkene vil kunne fåes fra 
vor ekspedition (adresse: Landsarkivet i Viborg). Det står udvalget ganske klart, 
at mange vil være uenige med os, både hvad angår de almindelig retningslinier og 
detailler. Her vil man ikke kunne gøre alle tilfreds. Vi håber dog, den må blive 
en hjælp for alle historikere.

Fortid og Nutid. Den 19. oktober 1959 var det 50 år, siden DHF blev til. Vi fik 
forskellige lykønskninger, men selv fejrede vi ikke begivenheden, bortset fra at 
vort lille jubilæumshefte blev udsendt den dag til medlemmer, abonnenter og 
presse. Det har forøget antallet af udsendte ark for 1959 en del, men styrelsen 
mente alligevel, at udsendelsen økonomisk kunne forsvares. Det sidste hefte, nr. 
3, for 1959 kunne først udsendes ind i 1960.

Der er - for første gang - blevet taget et betydeligt antal særtryk af institu
tionsberetningerne, og særtryk heraf er tilstillet en række institutioner i og uden
for Europa.

Styrelsen har, med gyldighed fra 1960, vedtaget at forhøje abonnementet til 
12 kr. pr. år. Samtidig har man anset det for nødvendigt at forøge honoraret be
tydeligt - til 20 og 24 kr. pr. side. Vi mener også herved at have givet de histo
riske årbøger og andre historiske tidsskrifter et godt eksempel.

Med mellemrum er det nødvendigt at gøre et vist arbejde for at få flere abon
nenter. Vi vil gerne snarest foretage en aktion, og vi beder vore foreninger tage
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venligt mod en anmodning om indlæggelse af en henvendelse vedrørende abon
nement.

Fortegnelse over danske historikere. Arbejdet med dette værk skrider ganske 
godt frem, ikke mindst efter at DHF har fået en henvist medarbejder, der kan 
udføre den temmelig store rutinemæssige del af arbejdet. Mange af artiklerne er 
redaktionelt færdigbehandlet. En del af de udsendte spørgeskemaer er endnu 
ikke kommet retur i udfyldt stand trods flere påmindelser, men det er dog vort 
håb, at værket vil foreligge færdigt inden næste årsmøde.

Bøger om historiske hjælpediscipliner. Styrelsen har som tidligere nævnt ved
taget, at DHF skal udsende en række små bøger, der hver behandler en af de 
historiske bidiscipliner. De første tre bind: symboler og attributter, kronologi, 
heraldik skrives af Vibeke Michelsen, Herluf Nielsen og Knud Prange. Der er 
sluttet kontrakt med forfatterne, og bøgerne skulle kunne udsendes til næste 
efterår.

Heraldisk Nøgle til Nyt dansk Adelslexikon. Takket være to bevillinger fra 
Videnskabsfondet har DHF ikke haft væsentlige udgifter ved trykning af Heral
disk Nøgle. Bogen blev udsendt december 1959, og af oplagets 500 eksemplarer er 
nu kun godt 200 tilbage. En stor del af salgsindtægten er overskud, som deles li
geligt mellem de to udgivende foreninger, Samfundet for dansk Genealogi og 
Personalhistorie og DHF.

Bauers evighedskalender. Det har ikke været muligt at få tilskud til en ny ud
gave af denne nyttige bog, men alligevel håber vi snart at kunne udsende dette 
værk.

Kortværk over amtsinddelingen. Fra Historisk Fællesråd for Københavns amt 
har DHF fået en anmodning om at søge udarbejdet en redegørelse for amtsadmi
nistrationen siden 1662 samt foranledige udgivelsen af oversigter over udviklin
gen i de enkelte amter. Styrelsen er enig med Fællesrådet i, at det ville være 
ønskeligt at få dette forslag realiseret, men tør dog ikke binde an dermed, også 
fordi vi principielt ikke mener at burde give os i lag med større forskningsop
gaver. Under drøftelsen kom styrelsen derimod ind på den tanke, at man skulle 
søge udarbejdet en række kort, der viste den skiftende amtsinddeling i Danmark 
fra 1660 til idag. Der har været ført uforpligtende drøftelser med seminarie
adjunkt, cand. mag. Cecil Lebahn, der i de kommende måneder vil lave prøve
tegninger af kortene, således at vi får mulighed for at foretage beregninger over, 
hvad et sådant værk vil koste.

Forskelligt. Det flere gange tidligere omtalte kartotek over eventuelle købere af 
historiske værker er nu fuldført af vor henviste medhjælper. Kartoteket bygger 
på et meget stort materiale og rummer bl.a. alle abonnenter på Fortid og Nutid, 
alle studerende, cand. mag.’er og magistre med historie som fag og mange andre. 
Det er nu meningen, at kartoteket kan udlånes til vore medlemmer, som herigen
nem kan få kontakt med adskillige hundrede mennesker, der kan tænkes 
at være interesseret i at købe historisk litteratur. Nærmere meddelelse vil inden 
længe tilgå medlemmerne.

I januar 1960 anmodede vi om, at DHF såvel som de foreninger m.v., der er 
tilsluttet foreningen (liste blev vedlagt), måtte blive anerkendt som modtagere 
af fradragsberettigede gaver. Godkendelsen skete for DHF’s vedkommende ved 
Skattedepartementets skrivelse af 12. juli. De lokale foreninger m. m. var ikke 
nævnt, og jeg går ud fra, at det er ensbetydende med, at disse ikke vil blive 
godkendt, hvilket vi i og for sig heller ikke regnede med, da det i Departementets 
cirkulære af 17. december 1959 hedder, at betingelse for godkendelse er, »at den 
virksomhed, vedkommende forening m. v. udøver, ikke blot omfatter personer in-
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denfor et lokalt eller på anden måde stærkt begrænset område, men er til fordel 
for en videre kreds af personer, f. eks. i hele landet eller større dele af dette«.

I tilknytning til beretningen meddelte formanden, at der på amtsforeninger
nes sektionsmøde var fremkommet kritik af, at De danske Ungdomsforeninger, 
der er svagt repræsenteret på øerne, sammen med DHF stod som initiativtager 
til den historiske hjemstavnsuge. Det blev understreget, at det nu kom an på at 
få alle interesserede med, ikke mindst museerne. Sagen er startet, og det gælder 
om at gøre en indsats på den givne baggrund. Spørgsmålet om historisk fred
ning har været drøftet både i museernes kreds og på amtsforeningens sektions
møde. Der sigtes mod et konsultativt koordinationsudvalg, som også kan tage 
initiativ og hjælpe de bestående fredningsmyndigheder i deres arbejde. Tanken 
om det sidste er kommet fra Nationalmuseets 1. afdeling, ikke fra os. Nu ønsker 
DHF fuldmagt til at gå videre med denne sag, hvorom der endnu kun foreligger 
en skitse.

Forholdet til lokalradioen er en mindre sag, som også blev grundigt drøftet 
på amtssamfundenes sektionsmøde. Der syntes ikke at være stemning for sty
relsens tanke om udvalg, svarende til radiosektionerne, og vi vil derfor være til
bøjelige til at lade sagen falde og overlade eventuelt initiativ overfor lokal
radioen til de enkelte amtssamfund og museer.

Drøftelse af formandens beretning. Skoleleder Strange Nielsen henstillede, at 
tidspunktet for årsmødet blev flyttet. - Hvad fredningsspørgsmålet angik, hen
ledte han opmærksomheden på indgreb fra København overfor Midtsjællands 
søer. - Midtsjællands egnshistoriske arkiv har opnået tilsagn om at kunne mod
tage skattefri gaver.

Overlærer Arne Meyling: I forbindelse med søerne kan nævnes andre vand
løb, der omdannes til slamkister.

Museumsinspektør Hans Stiesdal: Nationalmuseet vil gerne hjælpe med luft
fotografering, når der er brug for det. - Med hensyn til fredning er jeg betænke
lig ved at få et nyt organ i det i forvejen komplicerede fredningssystem. Hele 
sagen bør tages op i forbindelse med landsplanlægningen - ordet »fredning« 
har en odiøs klang. Den nuværende uofficielle forbindelse mellem myndig
heder og museer og personer er nyttig og vil bedre løse problemerne end et nyt 
officielt led, hvorved sagen kan »overorganiseres«. Naturfredningsforeningen 
agter at tage hele fredningsspørgsmålet op i en større sammenhæng. Vi har et 
apparat, - kniber det med at få det til at fungere, skyldes det manglende 
mandskab. Men der er altså organer nok.

Direktør Arthur Fang: Jeg er ligesom Stiesdal bange for, at man let kan 
komme til at overorganisere. Vi har jo naturfredningskomiteerne, der mange 
steder fungerer godt og kan udbygges.

Museumsdirektør Knud Klem: Også hos os i Helsingør fungerer naturfred
ningskomiteen godt, i samarbejde med fredningsnævnet og Nationalmuseet.

Museumsdirektør Svend Larsen: Det gælder også i Odense. Her har natur
fredningskomiteen haft et fortræffeligt samarbejde med Det særlige Bygnings
syn. Vanskeligheden ligger i, at dette har for få midler til rådighed, når der står 
værdier på spil.

Professor Axel Steensberg: Baggrunden for DHF’s initiativ var problemet om 
stengærdernes forsvinden. Jeg advarede mod lov herimod - tilrådede deklara
tion i særlige tilfælde. Senere blev jeg af departementschef Elkjær Larsen gjort 
opmærksom på, at man i Danmark savnede det brede folkelige grundlag for 
fredningsarbejdet, som man har i de andre nordiske lande. Dette havde været 
drøftet på et nordisk møde om fredningsproblemer. Professor Spärck har med-
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delt mig, at man fra Naturfredningsforeningens side vil være interesseret i et 
initiativ, for det går dårligt i øjeblikket, og der ødelægges alt for mange værdier. 
Jeg må anbefale, at man finder en vej frem.

Formanden: Oprindelig var også jeg tøvende overfor tanken om et nyt organ, 
men gik med til at tage sagen op, når vi kunne bygge videre på det bestående 
grundlag. Det gælder dog at aktivere det historiske fredningsarbejde, hvor det er 
naturligt og ønskeligt. Vi vil ikke skabe noget nyt, men koordinere og aktivisere. 
Han anmodede om, at styrelsen blev bemyndiget til at fortsætte arbejdet efter 
de skitserede linier. Det er uholdbart at kræve fortidsminderne bevaret, uden at 
offentlige myndigheder bidrager dertil. - Hvad angår tidspunktet for årsmødet, 
har vi i år fraveget den sædvanlige termin, sidste weekend i august, på grund 
af internationale kongresser i Stockholm og andetsteds.

Den fuldmagt, som formanden havde anmodet om, blev herefter givet.
Der var ingen bemærkninger om spørgsmålene vedrørende lokalradio og 

hjemstavnsuge.
I forbindelse med kursus for aftenhøjskolelærere efterlyste førstelærer H. K. 

Kristensen et kursus vedrørende landvinding.
Vedrørende gaver nævnte dirigenten, at museerne havde henvendt sig til 

Skattedepartementet. Kunstmuseerne har fået positive svar, de kulturhistoriske 
museer behandles individuelt, i nogle tilfælde er de blevet optaget på listen 
over modtagere af skattefri gaver. Det skulle herefter ligge nær, at også amts
samfundene kan opnå det samme.

Formanden: Herefter må vi tage spørgsmålet op igen, så problemet kan 
klares generelt. De enkelte institutioner eller foreninger bør dog i alle tilfælde 
sende egen ansøgning. Det er vel tvivlsomt, om de byhistoriske arkiver vil kunne 
opnå skattefritagelse, men der kan jo ikke ske noget ved at forsøge.

Bankfuldmægtig Calov: Lokalmuseerne besøges af turister fra hele landet, 
ikke så meget af egnens egne folk. Dette moment taler for, at de får del i 
skattefritagelsen. Overarkivar Pise Hansen: Det er ikke gjort med skattefrita
gelsen. Den gælder kun personer - burde gælde firmaer. Museumsdirektør 
Jørgen Paulsen: Er sagen så betydningsfuld? Hvem har fået penge ad den vej?

Derefter godkendtes beretningen.
Kassereren aflægger regnskab og forelægger budget for 1960/61. Han bemær

kede, at posten udgivervirksomhed (3.000 kr.) hænger sammen med, at fore
ningen vil udgive en række småskrifter. Der blev fremsat en bemærkning om, at 
man savnede en meddelelse om kassebeholdningens tilstedeværelse. Kassereren 
fremlagde attest for det manglende. Regnskab og budget blev godkendt. Regn
skabet er trykt s. 184.

Fastsættelse af kontingent. Formanden: Vi er i styrelsen blevet enige om ikke 
at ændre ved 2 pct. bestemmelsen, men da vi dels behøver en større indtægt, 
dels mener, at flere af samfundene har for små kontingenter, vil styrelsen 
formulere sit forslag således, at samfundene m. m. også i fremtiden betaler 2 pct. 
af kontingent, dog mindst 20 øre pr. medlem, hvilket svarer til et kontingent 
på 10 kr. Desuden foreslår vi, at der sker følgende forhøjelser:

Institutioner......................................... 30 kr. i stedet for 20 kr.
Lokalhistoriske arkiver......... ......... 20 » » » » 15 »
Museerne A.............................. .........  30 » » » » 20 »

» B.............................. .........  20 » » » » 15 »
» C.............................. ......... 15 » » » » 121»
» D.............................. .........  121» » » » 10 »

Dirigenten satte forslaget under forhandling. Klem: Museumsforeningens sty
relse er indforstået med formandens forslag og kan tilslutte sig det. Calov: Har
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man kalkuleret, hvor stort et beløb forhøjelsen vil give. Formanden: Man håber, 
at forhøjelsen kan sikre balance, og at underskudet kan bringes ud af verden. 
H. K. Kristensen: Fortid og Nutid er et dyrt barn. Kan det ikke indskrænkes? 
Jørgen Paulsen: Fortid og Nutid bør ikke indskrænkes, det er det bedste vi har. 
Redaktør Friis: Anbefaler kontingentforhøjelsen varmt. Formanden udtrykte 
sin glæde over Jørgen Paulsens udtalelse om Fortid og Nutid. Vi vil gerne ud
vide det.

Dirigenten takkede styrelsen for veludført arbejde.
Valg. Formanden genvalgtes med akklamation. Overinspektør Peter Michel

sen ønskede ikke genvalg. Formanden takkede Michelsen for hans store og 
værdifulde indsats som redaktør af Fortid og Nutid. På styrelsens vegne fore
slog han, at museumsinspektør Oxenvad, Odense, blev valgt ind i styrelsen som 
redaktør af Fortid og Nutid, og dette skete. De øvrige valg - Roar Skovmand og 
Knud Prange - var genvalg.

Eventuelt. Arkitekt Tidemand-Dal: Man savner stadig oplysninger vedrørende 
præstehistorie. Optrykket af Wibergs Præstehistorie er ikke tilstrækkeligt. Hvor
ledes går det med revisionen af Wibergs Præstehistorie ved Engelstoft. Genealog 
Alfred Larsen gav oplysninger herom. Der er indsamlet ca. 300-400.000 sedler. 
Fra næste år træder arbejdet ind i den afsluttende fase, og redaktionen kan 
begynde. Arkivar Finn Lauridsen: Aage Dahl i Horsens har lavet en stor præste
historie. Måske kan han hjælpe i en overgangstid. Klem og Blomberg omtalte 
også Aage Dahis arbejde. Blomberg beklagede, at man lavede præstehistorie to 
steder. Klem var skeptisk overfor værdien af, at amtssamfundene udgav Aage 
Dahis arbejde som særlige publikationer. Administrator, dr. Fabritius advarede 
mod stykkevis publicering. De to parter burde finde hinanden. Formanden op
lyste, at man havde gjort forsøg på at koordinere præstehistorikerne. Han ville 
gerne gøre et forsøg på dette nu, hvis forsamlingen ville give tilslutning dertil. 
En sådan blev givet.

Formanden spurgte derefter: Hvor skal næste årsmøde holdes? Repræsentan
terne fra Ebeltoft indbød til denne by. Formanden takkede for indbydelsen og 
bad om, at styrelsen måtte få bemyndigelse til at træffe den endelige afgørelse, 
også om stedet for mødet. Dette blev tiltrådt.

Formanden sluttede mødet med en tak til dirigenten.

Om eftermiddagen blev der afholdt et møde, der fandt sted i Skulpturhallen, 
og hvor man drøftede kildeværdien af historiske beretninger og andet tradi
tionsstof. Indledere var lektor, dr. phil. Jørgen Hæstrup og formanden for 
Landslaget for Bygde- og Byhistorie, dr. phil. Lars Reinton, Oslo.

Om aftenen var der middag i Sortebro Kro, hvor der bl. a. blev talt af kontor
chef Gimsing, Mr. Higgs og formanden.

Søndag den 25. september var der under fortrinlig ledelse af lektor Blomberg 
ekskursion til forskellige fynske herregårde. Man aflagde besøg på Ørbæklunde, 
Glorup, Rygård og Hesselagergård.

Frokosten blev indtaget på Ørbæk Kro, og der blev også tid til at besøge den 
interessante udgravning på Møllegårdsmarken ved Broholm, hvor museums
inspektør Albrectsen viste rundt og fortalte.
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Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver
har i tilslutning til Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Odense afholdt 
et møde fredag den 23. september 1960. I mødet deltog 41 repræsentanter.

Formanden, cand. pharm. Hans Brandt, Fåborg, bød velkommen. Landsarkivar 
Johan Hvidtfeldt blev valgt til dirigent og gav ordet til formanden, der i sin 
beretning blandt andet oplyste, at der i det forløbne år var oprettet to nye arkiver 
i Marstal og Åbenrå, der tilligemed Søllerød kommunes biblioteker og Rudkøbing 
byhistoriske arkiv var optaget i sammenslutningen. Efter ændringen af lovene 
havde følgende statsarkiver m.v. endvidere indmeldt sig i sammenslutningen 
som passive medlemmer: Rigsarkivet, landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense 
og Erhvervsarkivet i Århus samt Statens arkiv for historiske film og stemmer. 
Formanden bød de nye medlemmer velkommen og meddelte, at sammenslutnin
gen derefter består af 28 aktive og 9 passive medlemmer.

I det forløbne år havde man atter modtaget et tilskud på 1500 kr. fra tips
midlerne, for hvilket beløb formanden bragte undervisningsministeriet en varm 
tak.

Fra skattedepartementet havde man modtaget meddelelse om, at sammen
slutningen var optaget på fortegnelsen over de foreninger, som i året 1960 var 
berettiget til at modtage skattefri gaver.

Det personalhistoriske spørgeskema var blevet omredigeret og var under tryk
ning, det ville komme til at koste 30 øre for et sæt. Desuden havde man ladet 
udarbejde et testamente til brug for arkiverne.

Formanden havde deltaget i en række møder inden for udvalget til registrering 
af arkivalier i biblioteker, museer og arkiver.

Kassereren, fuldmægtig Olav Christensen, aflagde det reviderede regnskab, 
der balancerede med 2.521,02 kr. og udviste en beholdning på 869 kr.

Til bestyrelsen genvalgtes formanden samt stationsforstander E. Kaster, Odder.
I den efterfølgende drøftelse henledte skoleleder Strange Nielsen opmærksom

heden på brugsforeningernes arkiver samt på rationaliseringen af mejerierne, 
hvorved en række mindre mejerier blev nedlagt. Der var fare for, at en del 
værdifuldt arkivmateriale ville forsvinde, såfremt man ikke søgte at få det 
sikret. Rigsarkivaren henviste i denne forbindelse til Erhvervsarkivet, og arkivar 
Finn Lauridsen, Erhvervsarkivet, meddelte, at protokollerne fra de ældste meje
rier var i privat eje, medens Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 
havde gjort et stort arbejde for at samle brugsforeningernes arkivalier, hvorfor 
der næppe var meget mere at gøre på dette område.

Overbibliotekar Tønnesen, Middelfart, takkede for det initiativ, som var taget 
fra sammenslutningens side for at få arkivalierne udskilt fra museerne, og lands
arkivar Hvidtfeldt meddelte, at der ville blive udsendt meddelelse til samtlige 
fotografer om at søge gamle plader bevaret og eventuelt at aflevere dem til rette 
vedkommende.

Efter at endnu enkelte var fremkommet med korte bemærkninger, sluttede 
formanden mødet med en tak til deltagerne og dirigenten.
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