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Organisering af den danske 
boghandel
- baggrunden for Boghandlerforeningens stiftelse 1837

Af Ph.D.-stipendiat, mag.art. Berit Ziegler

I dagens boghandel er udvalget af bøger stort - for stort vil nogle mene - og hvis 
boghandleren ikke lige har dén bestemte titel, kan den altid bestilles til den 
samme pris overalt i landet, men sådan har det ikke altid været. Det danske 
boghandlernet, som vi kender det i dag, blev opbygget i 1800-tallet efter lange 
og svære trakasserier.

Kommissionærvæsen
En af de personer, der arbejdede på at modernisere bogbranchen, var Søren 
Gyldendal (1742-1802). Da han startede sin bogvirksomhed i 1772, var forlæg
ger, bogtrykker og boghandler ofte én og samme person, og hver forlægger solgte 
kun de bøger, han selv havde bekostet trykt eller på anden vis erhvervet rettig
hederne til. Således kunne man som kunde blive nødt til at gå rundt i Køben
havn til den ene boghandler efter den anden for at skaffe de bøger, man havde 
brug for, mens man i provinsen skulle være glad, hvis der overhovedet blev 
solgt bøger.

I slutningen af 1700-tallet havde Gyldendal skabt nordens største forlags
boghandel og opbygget et distributionsnet til provinsen og de skandinaviske 
hovedstæder på kommissionsbasis, dvs. at han forhandlede andre forlags
boghandleres bøger mod et gebyr, og omvendt lod han sine egne bøger for
handle hos de udenbys boghandlere. Dermed fik boghandelen et større udvalg 
af titler fra forskellige forlag til glæde for kunderne.

Gyldendals død falder sammen med slutningen på den for handelen flori- 
sante tid, hvor bogmarkedet også havde ekspanderet. Antallet af bogtrykkerier 
i København var steget til ca. 20, og antallet af københavnske boghandlere blev 
anslået til 27. Af disse bogtrykkere og -handlere fungerede rundt regnet et du-
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En boghandels indretning ca 1781. 
Illustration af Balthasar Anton 
Dunker (1746-1807).
Fra Sigfred Taubert's Bibliopola. 
Hamburg 1966.

sin samtidig som forlæggere. Tilsammen udgav de over 500 bogtitler om året til 
en samlet befolkning på 850.000 indbyggere, hvoraf 11% boede i det indre Kø
benhavn.

Kommissionærvæsenet løste dog ikke alt. Der var fortsat en lang række 
praktiske problemer, som skærpedes i begyndelsen af 1800-tallet i takt med at 
læsefærdigheden og læselysten øgedes.

Løs struktur
Et af boghandelens største problemer var fagets løse struktur, idet boghand
lerne ikke behøvede kongelig bevilling for at etablere sig, og idet de ikke var 
organiseret i laug, der kunne fastsætte retningslinier for faguddannelse og såle
des begrænse antallet af udøvere. Andre fag havde en meget strammere struk
tur, fx var bogbinderne organiseret i et laug fra 1646, og enevælden regulerede 
markedet for bogtrykkerierne med bevillinger; en kongelig resolution fastslog i 
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1808, at trykkeriernes antal i København ikke måtte forøges.
Den løse struktur betød, at alle og enhver kunne nedsætte sig som boghand

ler. Dette gav store kvalitative forskelle fra boghandel til boghandel, idet de u- 
faglærte boghandlere var ubekendte med de forretningsmetoder og grundsæt
ninger, hvorefter en boghandel burde drives. Og da adgangen samtidig var van
skelig eller umulig til næsten alle andre fag, blev det en uundgåelig følge, at an
tallet af boghandlere steg ud over hvad markedet kunne bære. Følgen var en 
stribe af fallitter i begyndelsen af 1800-tallet - til dels forstærket af lavkonjunktur 
Og krig.

Til den kaotiske situation bidrog manglen på internationale ophavsrettig
heder for både forfattere og forlæggere. Enevældens forordning fra 1741 mod 
eftertryk af en anden forlæggers bøger fungerede dårligt i praksis, hvilket en 
del retsager og kongelige formaninger vidner om. Man omgik forordningen ved 
at lade bøgerne eftertrykke eller oversætte i udlandet, som oftest Sverige eller 
Tyskland, og så sælge artiklen i Danmark til en meget lavere pris end den oprin
delige med et økonomisk tab til følge for forfatteren og den primære forlægger.

Et andet af bogbranchens store problemer var bogpriserne. Forlæggeren fast
satte bogprisen efter kalkulationer over fremstillingsudgiften plus forfatterho
norar og en passende fortjeneste, men denne pris var kun vejledende. Boghand
leren kunne frit nedsætte en bogs pris eller sælge den med rabat til visse favori
serede kunder til stor skade for forlagsboghandleren, der således mistede ind
tægter til en konkurrent, som ikke havde taget den økonomiske risiko ved at pro
ducere bogen. Antikvarboghandlerne kunne også finde på at sælge en ny bog 
som brugt til meget lavere pris, hvis blot bogen havde været bladret igennem.

Kulturel isolation
Danmarks geografiske og dermed kulturelle isolation i forhold til det øvrige 
Europa var endnu et problem. Den nye udenlandske litteratur på originalsproget 
var svær at anskaffe og oftest temmelig dyr, fordi næsten alle bestillinger gik 
over de tyske boghandlere, der også skulle tjene på handelen. Dertil kom de 
besværlige transportforhold.

Forsendelsen af bøger foregik enten med hestevogn eller sejlskib, og meget 
gods blev forsinket i uvejr eller ganske simpelt ødelagt af Sø og salten Vand. 
Disse transportforhold vedrørte ikke kun boghandlerne, men også læserne, bog
samlerne og bibliotekerne.

En af datidens store personligheder, historikeren og filologen Christian Mol- 
bech (1783-1857) havde svært ved at anskaffe bøger fra udlandet som volontør 
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ved Det kongelige Bibliotek fra 1804 og som første bibliotekssekretær samme 
sted fra 1823 til sin død. Han gav ofte udtryk for problemer med transporten af 
bøger fra og til Sverige i Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmænd 
fra årene 1812-1846.

Den 26. december 1816 bad Molbech således den svenske forfatter og biblio
tekar Lorenzo Hammerskold (1785-1827) om til foråret med den første sikre 
skibslejlighed at sende en bogpakke, der skulle assureres mod skade, og 
Hammerskold skulle endelig sørge for at få et Connossement, dvs. et bevis på at 
skipper havde fået fragten og forpligtigede sig til at aflevere den på bestemmel
sesstedet.

Trods disse sikkerhedsforanstaltninger gik det ofte galt; i København kunne 
Molbech vente forgæves: Hvorledes det er gaaet denne Skipper, kan jeg ikke 
begribe; han maa vel giøre en lang Seilads omkring i Østersøen, siden det snart 
er 2 Maaneder siden hans Ankomst bebudedes1.

Det var derfor kun de store danske boghandlere, der havde råd til at føre 
udenlandsk litteratur, og deres udvalg var oftest meget lille eller forældet. Dette 
var selvsagt en stor ulempe for de internationalt orienterede biblioteker, viden
skabsmænd og bogsamlere i Danmark, der måtte vælge mellem enten selv at 
kontakte de udenlandske forlæggere, sørge for forsikringer, transport og selv 
tage den økonomiske risiko, som Molbech gjorde for Det kongelige Bibliotek. 
Eller de kunne henvende sig til en dansk boghandler og betale ekstra for de 
tyske mellemmænds og den danske importørs besvær.

Krigsårene
Krigssituationen 1807-1813 forværrede situationen på det danske bogmarked. 
Den engelske handelsblokade medførte stop for import af udenlandske bøger 
og papir, hvorved papirpriserne steg, fordi vores egne papirmøller ikke kunne 
producere nok, og både danske og udenlandske bøger blev meget dyre. Statsban
kerotten og den følgende devaluering gjorde, at mange forlæggerne havde van
skeligt ved at lægge penge ud til trykningen af bøger, hvilket satte en stopper 
for ekspansionen af bogproduktionen i en årrække.

Om de danske bogpriser skrev Molbech: "Alle Boghandlere tage nu ligesaa 
meget for deres Forlagsbøger i Rigsbankpenge, som de før 1807 toge i dansk 
Courant - nogle endog med et Tillæg af 50 Procent"2. Det samme gjaldt for den 
udenlandske litteratur.

Den 20. februar 1813 lige efter Revolutionen i Pengevæsenet skrev Molbech, at 
de tyske bøger var så umådelig dyre, at en bog som i Tyskland kostede én rigs- 
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Lackingtons Boghandel i London. Kobberstik fra ca. 1795 af William(?) Walker. - 
Lackington var en boghandler med strenge forretningsprincipper: han gav ikke kredit 
og hans priser var absolut netto-priser. "The lowest price is marked in ewvery book and 
no abatement made on any article". - Fra Sigfred Taubert's Bibliopola. Hamburg 1966.

daler i Danmark kostede to rigsbankdaler3. Otte dage senere klagede Molbech 
igen over prisen på tyske bøger, der da kostede tre gange så meget som i fjor. 
For et offentligt bibliotek med forpligtelse til at holde bogbestanden ajour in
denfor budgettet var dette en katastrofe.

Den engelske litteratur havde endnu ikke vundet danskernes hjerte, måske 
fordi så få kunne engelsk, men under og efter krigen blev det endnu mere håb
løst; England var fjenden, desuden var de engelske bøger dyre: ”Priser, som 
især under vort Pengevæsens yderligere Forfald under Krigen, og ved den lange 
Afbrydelse af enhver Samfærdsel med England, i lang Tid gjorde dette Slags 
Bøger reent usynlige"4.1 det hele taget var der ikke kundebasis for den engelske 
litteratur, der derfor kun erhvervedes via Tyskland efter udtrykkelig bestilling.

De vanskelige krigsår med følgende likviditetsproblemer betød, at hele bog
branchen måtte ty til de selv for datiden gammeldags subskriptionsplaner, såle
des at forlæggerne ikke investerede i en bog, før et vist antal kunder med deres 
underskrift havde bundet sig til at købe værket efterhånden, som det udkom. 
Desuden betød pengemanglen, at man måtte gå tilbage til de feudale byttehan
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deler, som man for længst var gået væk fra i Tyskland og England. Byttesystemet 
indebar, at bogtrykkerne og forfatterne ikke honoreredes med kontanter men 
med bøger, som de så selv måtte forsøge at sælge5.

Sammenslutning om bogimport
Efter de magre krigsår skabtes der igen basis for en stigende bogproduktion, og 
det blev klart for enhver, at bogbranchens kaotiske struktur og ineffektivitet 
ikke kunne fortsætte. Det var nødvendigt med en reform, der sikrede boghand
lerne større gensidig tilnærmelse og sikrede handelen større kraft, sikkerhed og 
bedre orden. Desuden måtte kundeservicen opprioteres. Initiativet skulle komme 
fra en af branchens egne mænd; Søren Gyldendals svigersøn, cand. jur. Jacob
Deichmann (1788-1853).

Jac. Deichmann (1788-1853, i 1837 
initiativtager til og første formand 
for Den danske Boghandlerforening

Deichmann havde tidligt efter over
tagelsen af Gyldendal i 1809 planer om en 
udvidet boghandel, der hidtil havde været 
indskrænket til eget forlag og indenlandsk 
kommissionshandel med danske bøger - til 
den såkaldte sortimentshandel med andre 
boghandleres artikler og med udenlandsk 
litteratur6.

Denne plan begyndte Deichmann at ud
føre i 1814 ifølge et brev dateret den 30. no
vember 1815 fra Molbech, der boede hos 
Deichmann mellem 1814 og 1820: "Han har 
nylig (i Fior nemlig) ogsaa udvidet sin Bog
handel (som er den betydeligste i Danmark) 
til tydske og andre udenlandske Sager, og har 
alt faaet Connexion med endeel af de vigtig 

ste Boghandlinger i Tydskland. Han kan altsaa levere hvilke tydske Bøger, der 
hos ham forlanges, til de billigste, det vil sige de tydske Original-Priser. Ved
Handelen med Sverrige er den svenske Boghandels ufuldkomne Tilstand en 
Omstændighed, der altid vil hindre Omsætningen me-get; thi naar de svenske
Boghandlere ikke give den sædvanlige Rabat, maa de svenske Priser her forhøies, 
hvilket her vil give Folk endnu mindre Lyst, end de alt have, til at kiøbe svenske 
Bøger - og ligeledes vil det vel gaae med danske Bøger i Sverrige. Deichmann 
har imidlertid, efter Din Anbefaling i Sinde, at træde i Forbindelse med Wiborg 
i Stockholm, og vil med det første tilskrive ham"7.
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Deichmanns forbindelse med den stockholmske forlagsboghandler Anders 
Wiborg (1776-1836) blev ikke til noget, men Deichmann blev ved med at lede 
efter en åbning til det svenske marked ligesom andre opsøgende boghandlere, 
fx Jens Lorenz Beeken (1786-1841), om hvem Molbech skriver: "Svenske Bøger 
ere i øvrigt yderst lidt afsættelige her, og den jammerlige Praler Beeken, der har 
giort Vind i alle Kiøbenhavnske Blade om de store Planer for hans Stockholmske 
Reise og den vigtige Forbindelse imellem den svenske og danske Boghandel, 
han har bragt i Stand, skal vist ikke spinde megen Silke derved"8.

Den 28. marts 1818 rejste Deichmann for første gang til bogmessen i Leipzig, 
hvor han fik en del vigtige kontakter, ifølge Molbech: Han er nylig hiemkom- 
men fra sin første Messe-Reise til Leipzig, hvor han er bleven meget vel modta
get, og har havt en baade meget behagelig og nyttig Reise. Blandt andet har han 
der ogsaa indgaaet Forbindelse med solide Boghandlinger i Paris og London, 
hvorved han i Fremtiden vil være i Stand til at skaffe ogsaa franske og engelske 
Bøger for de muligst billige Priser. Han havde i Leipz. en ikke ubetydelig Afsæt
ning af egne Forlags- og Commissions-Artikler"9.

I Paris fik Deichmann forbindelse med Treuttel & Würtz, siden Jules Re- 
nouard, og i London med Black & Young, senere Longmans hus. Således blev han 
i stand til nogenlunde hurtigt at kunne udføre bestillinger af engelske og fran
ske bøger, som tidligere under krigen havde været forbundet med mange van
skeligheder. Deichmann var uden tvivl den første boghandler i København, der 
tilvejebragte en sådan umiddelbar forbindelse med de londonske boglader, hvor
ved det blev muligt at forskrive ethvert nyere skrift af den britiske litteratur.

Ved denne fremgangsmåde erhvervede Deichmann sig en meget vigtig 
kunde, nemlig overbibliotekar ved Det kongelige Bibliotek, konferensråd D.G. 
Moldenhawer (1753-1823), der overdrog Deichmann alle nye bestillinger til bib
lioteket og ophævede bibliotekets egne forbindelser til de hamborgske boghand
lere. Ligeledes fik Deichmann den opgave at forsyne biblioteket med nyere fransk 
litteratur, som under krigen havde lidt et betydeligt skår, og med de ikke ubety
delige kommissioner af den nyere engelske litteratur, hvori Det kongelige Bib
liotek havde savnet en stadig årlig forøgelse på grund af krigsforholdene.

Noget tyder dog på, at der skulle gå mange år, før den engelske litteratur var 
pænt repræsenteret i Det kongelige Bibliotek. Da den censurdømte N.F.S. Grundt
vig foretog en studietur til England, skrev han til ungdomsvennen Molbech 
den 11. januar 1829: "Mig synes, at den Nytte maatte mit Ophold her i det 
Mindste være til, at der blev et lille Hul stoppet i vor engelske Litteratur, og jeg 
veed, Ingen ønsker det ivrigere end De. - Maaske kunde det tillades mig at kiøbe
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Kobberstik (anonymt) fra Nürnberg, ca. 1835, Formentlig en illustration fra en børne
bog. Interiør fra en børne-boghandel. Fra Sigfred Taubert’s Bibliopola. Hamburg 1966.

til Beløbet af de 20-25 Pund, Deichmann har givet mig Credit paa hos Black, da 
jeg gierne indgaaer den Betingelse, at er Bibliotheket ikke tilfreds med mit 
Kiøbmandsskab, vil jeg beholde Vahreme selv, og sige under Eet! ”10

Deichmann var selvfølgelig ikke den eneste, der bestred handelen med uden
landsk litteratur, fx var forlagsboghandler fra 1819 C.A. Reitzel (1789-1853) i en 
årrække den største importør af tysk litteratur11. Men Deichmann var dén bog
handler, der i 1829 tog initiativet til dannelsen af en forening af de københavnske 
boghandlere, der befattede sig med udenrigshandel med henblik på regulerende 
omregningskurser for udenlandsk litteratur. Dermed var ét af de mange pro
blemer, der kunne gøres noget ved, løst.

Boghandlerforeningen
Det nye samarbejde forlagsboghandlerne imellem førte mere med sig. Under 
forhandlingerne i foreningen blev man opmærksom på de andre proble
mer i bogbranchen, som man ønskede behandlede, bl.a. bogpriserne og fagud
dannelsen. Börsenverein der Deutschen Buchhändler fra 1825 eller boghand- 
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lerforeningen i Leipzig af den 25. februar 1833 har muligvis tjent som forbille
der til dannelsen af en ny sammenslutning.

Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn blev oprettet den 18. januar 1837 efter 
Deichmanns skriftlige forlæg, hvori han opremsede en række opgaver, som for
eningen burde løse, bl.a.: 1) At udelukke de ufaglærte boghandlere ved at nægte 
dem boghandlerrabat. 2) At indføre faste bogladepriser. 3) At få nogle faste 
rabatordninger, der ikke skader handelen. Og 4) at få nogle faste retningslinier 
for salget af brugte bøger.

Derudover skulle foreningens medlemmer støtte hinanden i retsager (fx i 
1869: Sagen mellem forfatteren M.A. Goldschmidt og boghandler O.B. Wroblew
ski), påvirke myndighederne (som de fx gjorde, da næringsloven blev vedtaget 
i 1857) og i det hele taget tale bogbranchens sag i postale og toldanliggender.

Forenings samhandelsregler, der i princippet fortsat fungerer, betød først og 
fremmest et landsdækkende effektivt boghandlernet med et faguddannet per
sonale, der solgte et stort udvalg af nye danske og udenlandske bøger til en fast 
pris. Rabatter blev kun givet ved køb over 100 bøger, og en bog kom først på 
udsalg efter et par år, hvorefter den kunne købes antikvarisk. For forlagsbog
handelen var der således skabt et grundlag, der sikrede en en stabil forretnings
gang til glæde for kunderne.

Boghandlerforeningen blev med det samme en magtfaktor, og dermed var 
mange af de beskrevne problemer løst for foreningens medlemmer. Men de 
boghandlere, der stod udenfor og ikke var rabatberettigede, gik svære tider i 
møde. Det er derfor forståeligt, at mange søgte om optagelse i foreningen.

Boghandlerforeningen bestod i første omgang af 9 københavnske forlags
boghandlere, bl.a. J. Deichmann, som blev foreningens første formand, og C.A. 
Reitzel, der senere blev formand. I 1837 blev 28 boghandlere i København 
rabatberettigede, uden at de nødvendigvis var medlemmer af foreningen. Året 
efter udsendte man en liste med 36 godkendte boghandlere i provinsen. Der
med dækkede foreningens boghandlernet stort set hele landet. I 1853 havde 
foreningen 39 godkendte boghandlere i København og 130 i provinsen inklusiv 
Sverige, Norge og Finland. 11887 havde man 165 boghandlere i provinsen, mens 
tallet ikke steg så meget i hovedstaden.

Eftertiden
Det 19. århundrede var foreningernes og organisationernes tid. I perioden efter 
Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn 1837, der senere er omdøbt til Den danske For
læggerforening, fulgte Provinsboghandlerforeningen stiftet i 1874-90, Den danske Pro- 
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vinsboghandlerforening 1891, Sortimentsboghandlerforeningen 1893, Dansk Forfatter
forening 1894 og Den danske Antikvarboghandlerforening stiftet i 1920. Den danske 
bogbranche, som vi kender den i dag, organiseredes således i løbet af et halvt 
århundrede, og Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn blev et forbillede for stif
telsen af lignende foreninger i Sverige 1843, i Norge 1851 og i Finland 1858.

Noter:
1 Christian Molbechs Brevveksling med sven

ske Forfattere og Videnskabsmænd. Udg. v. 
M. Borup. Kbh. 1956, brev nr. 92, s. 188- 
189.

2 Do. Brev nr. 52, s. 93.
3 Do. Brev nr. 51, s. 91.
4 Chr. Molbech: Jacob Deichmann. Tr. i Til 

Cancelliraad Jacob Deichmanns Minde. 
Kbh. 1853, s. 32.

5 Christian Molbechs Brevveksling med sven
ske. Kbh. 1956, brev nr. 56, s. 102 og brev 
nr. 60, s. 109-110.

6 Chr. Molbech: Jacob Deichmann. Kbh. 
1853, s. 31.

7 Christian Molbechs Brevveksling med sven
ske. Kbh. 1956, brev nr. 69, s. 130-131.

8 Do. Brev nr. 98, s. 202.
9 Do. Brev nr. 98, s. 201-202.
10 Christian Molbech og Nikolai Frederik Se

verin Grundtvig. En Brewexling. Udg. v. 
Schrøder. Kbh. 1888, brev nr. 52, s. 155.

11 O.B. Wroblewski: Ti Aar i C.A. Reitzels 
Boglade. Kbh. 1889, s. 11.
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Tegn på papir
Den kinesiske samling i Orientalsk Afdeling på 
Det kongelige Bibliotek

af forskningsbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen

Orientalsk Afdeling er ikke særlig gammel som selvstændig enhed og blev først 
oprettet i 1925 under navnet Østerlandsk Samling. Den blev i de første mange 
år bestyret sammen med Håndskriftafdelingen, men i 1946 fik den sin første 
afdelingsleder, Leo Buschardt. Derved fik Orientalsk Afdeling status som de 
andre specialafdelinger i biblioteket.

Det var på mange måder naturligt, at Orientalsk Afdeling i de første 20 år 
blev bestyret i samarbejde med Håndskriftafdelingen, da man tidligere anbragte 
orientalsk materiale her. Dette skyldtes, at mange ældre dokumenter var manu
skripter i en eller anden form. Selv en del af det trykte materiale fra Orienten 
blev indlemmet i Håndskriftafdelingen, da man ikke vidste nok om tilvirknin
gen af bøger og tryk fra det fjerne Østen. Kendskabet til det nærorientalske 
materiale, arabisk, persisk, hebraisk og tyrkisk, var meget bedre, idet man havde 
en tradition for studier i disse områder og sprog. Derfor blev mange nærorien
talske bøger og redigerede tekster med kommentarer, der ikke var trykt i 
Orienten, men i Europa, indlemmet i den udenlandske samling. Indiske trykte 
bøger kom sædvanligvis også til Udenlandske Afdeling, da mange af dem havde 
engelsk titelblad. Desuden havde man i Danmark forbindelse til Indien bl.a. 
gennem kolonien Trankebar, så identifikationen af trykt materiale på indiske 
sprog var forholdvis let at foretage. De fleste af de orientalske manuskripter og 
tryk blev i årene efter oprettelsen af Orientalsk Afdeling overført til afdelingen, 
dog med undtagelse af nogle få kinesiske værker, der stadigvæk befinder sig i 
Håndskriftafdelingen. Trykt materiale på orientalske sprog udgivet i Europa er 
fortsat en del af Udenlandske Samlinger. De fleste af værkerne er placeret i Æl
dre Samling. Reglen om placeringen af dokumenter efter trykkested blev først 
opblødt omkring 1990, hvilket vil sige, at alt orientalsk materiale udgivet og
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trykt i den vestlige verden før den tid blev indlemmet i Udenlandsk Samling. 
Nu indlemmes denne type af materiale sædvanligvis i Orientalsk Afdeling.

Orientalsk Afdeling har som sit arbejds- og indkøbsområde hele Asien og 
det nordlige Afrika. Dette er selvfølgelig et stort område, og der bliver derfor 
især lagt vægt på indkøb af værker på hovedsprog som arabisk, japansk, kine
sisk, persisk, sanskrit og tibetansk. Andre sprog bliver også dækket, men dog i 
et mindre omfang. Orientalsk Afdeling har nogle samlinger, som er specielle på 
grund af historiske eller sociale årsager: for eksempel buddhistiske tekster på 
burmesisk og skønlitterære værker på thai. Afdelingen har på nuværende tids
punkt ca. 5.270 manuskripter og ca. 80.000 trykte bøger. Heraf udgør den kine
siske samling ca. 50 manuskripter og ca. 52.000 trykte værker, der svarer til 
omkring 34.000 titler.

På grund af Det kongelige Biblioteks historie og opbygning, først som et 
privat kongeligt bibliotek og fra 1793 som et offentligt tilgængeligt bibliotek, er 
informationerne om tilvejebringelsen af en del af værkerne meget diffuse. Dette 
betyder, at bibliotekshistorikeren, der gerne vil finde ankomsten af et værk til 
biblioteket og eventuelt dets tidligere ejerforhold, ofte står på næsten bar bund. 
Når det drejer sig om om værker fra Orienten, og det gælder især de kinesiske 
værker, er det ofte meget vanskeligt at finde relevante oplysninger om disse 
forhold. Det er først muligt at spore ankomsten til biblioteket af enkeltværker 
på kinesisk fra den senere del af 1700-tallet. Dog fandtes der nogle fragmenter 
af et par kinesiske romaner i det tidligere Kunstkammer, og de er antageligt 
ankommet til Danmark i det tidlige 1600-tal, men først indlemmet i biblioteket 
i 1827 i forbindelse med opløsningen af Kunstkammeret.

Det 18. århundrede
Den 5. november 1782 afgav Det kongelige Håndbibliotek 65 titler til Det Store
Kongelige Bibliotek ved en kongelig resolution. Blandt dem var et kinesisk bil
ledværk i to udgaver, samlet i tre bind. Værket er den berømte håndbog for 
landbrug og silkeavl: Geng zhi tu. Det ene bind indeholder 24 billeder fra hen
holdsvis landbruget og silkeavlen udført i fine vandfarver, mens de to andre 
bind præsenterer landbrug og silkeavl på hver 21 billeder i sort/hvidt tryk fra 
træblokke. Begge udgaver er sandsynligvis fra den første halvdel af 1700-tallet, 
men uden den oprindelige tekst. Geng zhi tu er et værk, der stammer fra 1210, 
hvor det blev udgivet med nu forsvundne illustrationer. Teksten var forfattet af 
Lou Shou på foranledning af den kejserlige administration for at have et redskab, 
som embedsmændene i de lokale områder kunne anvende i deres daglige ad-
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ministration. De nuværende il
lustrationer er gjort af Jiao Bing- 
zhen fra det sene 1600-tal. Der 
ses en vis europæisk indflydelse 
i laveringer og perspektiv, som 
ikke var en del af de traditionelle 
kinesiske malemåder.

Grev Otto Thott (1703-85) te
stamenterede alle sine hånd
skrifter (4.154 stykker) til Det 
kongelige Bibliotek, og blandt 
dem var der nogle orientalske 
manuskripter. Desværre opfører 
katalogen over manuskripterne 
ikke titlerne over de få skrifter, 
der muligvis er kinesiske, men 
anfører kun betegnelsen: Fasci- 

Fig. 1: En ris-stamper. Fra NKS 346a 2°

cuius variorum codicum sinensium. Dog er et af dem sandsynligvis billedvær
ket kaldet Hortusflorum sinensis (Thott 183 Fol.) med 102 forskellige kinesiske 
blomster malet i delikate vandfarver. De er malet i en typisk kinesisk blomsters
til, der blev almindelig fra 1600-tallet, og illustrationerne er samlet i en kinesisk 
foldebog med silkeomslag.

I Håndskriftafdelingen findes desuden nogle samlinger af kinesiske bille
der, sandsynligvis fremstillet i det sene 1700-tal i det sydkinesiske område om
kring Kanton. Det drejer sig om gengivelser af kinesiske håndværkere, hand
lende, skibe, vestlige handelstationer, porcelænfremstilling og forskellige af
straffelsesmetoder (NkS 346a-e 2°)(Fig. 1). Billederne er udført i vandfarver på 
det såkaldte rispapir, og de var produceret til europæiske kunder, der gerne 
ville have scener med typiske kinesiske emner med hjem. Der findes mange af 
den slags illustrationer i hele Europa, både i offentlige og private samlinger, og 
de blev fremstillet i store mængder, især i 1800-tallet. Herhjemme har også Na
tionalmuseet og Kunstmuseet nogle få sådanne billeder. De er udført i europæ
isk stil med en form for centralperspektiv og laveringer i en ret så delikat stil. Et 
sæt billeder med håndværkere og sættet med skibe og fartøjer skulle være ma
let af en kantonesisk kunstner, Yu-qua, som dog ikke kan identificeres nærmere. 

I 1796 solgte historikeren og forfatteren P. F. Suhm sin bogsamling til Det
.kongelige Bibliotek. Denne samling indeholdt helt sikkert et kinesisk værk. Den
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Fig. 2: Metode til ind
læring af de fire toner 
i Mandarin kinesisk. 
Ill. fra Kangxi zidian, 
forord fra 1716. Første 
bind og første del af 
lydafsnittet side 7. 
OA 102-193.

første danske sinolog, P. E Mourier, havde skænket en vigtig kinesisk ordbog til 
P. F. Suhm som tak for venlig behandling og støtte. Ordbogen er det store værk 
Kangxi zidian (OA 102-193) (Fig. 2), hvor udviklingen af det kinesiske sprog fin
des i koncentreret form. Mourier havde anskaffet sig et lille håndbibliotek un
der sit femtenårige ophold i Kanton og Macao (1780-1785). Desværre gav Mourier 
sine andre kinesiske bøger til den tyske sinolog H. J. Klaproth engang i begyn
delsen af 1800-tallet. Dog er Mouriers øvebog og mindst én afskrift af en kine- 
sisk-spansk ordbog (Dictionarium Sinico-Hispanicum, NkS 140, tvær-8°) bevaret i 
biblioteket.

Det 19. århundrede
I det kongelige Kunstkammer fandtes to kinesiske bøger, eller snarere to frag
menter, som kan spores til det tidlige 1600-tal. Bøgerne, hvorfra de stammer, er 
sandsynligvis trykt i det sene Ming dynasti i slutningen af 1500-tallet, og frag-
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menterne kom til biblioteket i 1827 i forbindelse med opløsningen af Kunst
kammeret. Fragmenterne er bevaret på grund af deres illustrationer og stam
mer fra to berømte kinesiske romaner. Den ene er en beretning om en urofyldt 
tid med mange krige og tapre helte, angiveligt baseret på historiske begivenhe
der i det 2.-3. årh. e.Kr. og kaldes Sanguo zhi (Krøniken om de tre kongeriger). 
Heltene i bogen fremstår på mange måder som de europæiske retfærdige riddere, 
som vi bl.a. møder hos Kong Arthur i England. Fragmentet består af 17 enkelt
blade med helsidesillustrationer. Den anden er en fortælling om nogle partisa
ner, der skulle repræsentere de gode mod de onde (en slags kinesisk Robin Hood-

Fig. 3: En embedsmandsdrøm om ære og værdighed. Ill. fra Yuefu yushu ying, 1599. Blad 
21. OA 102-173.

fremstilling); den stammer fra 11-1200-tallet, hvilket vil sige slutningen af Song 
dynastiet, og romanen hedder Shuihu zhuan (Beretningen fra sumpområderne). 
Af denne roman er hele fem kapitler, 15 til 19, bevaret med tekst og illustratio
ner. Grunden til, at teksten her er bevaret er, at illustrationerne blev placeret 
øverst på siden ovenover selve teksten. Begge torsoer har højst sandsynligt været 
anvendt som grundlag for lakdekorationeme i et af tårnværelserne på Rosenborg 
Slot i København.

Afdelingen har desuden to andre fragmenter med illustrationer fra den sene 
del af Ming dynastiet. Det ene fragment, Yuefu yushu ying, (Fig. 3) kan dateres til 
1599 og består af 43 blade. Illustrationerne er anbragt i en enkel kartouche enten 
på den øverste eller nederste del af siderne, der er delt i to af et midterbånd med 
kommentarer. Yuefu litteraturen er samlinger af folkelige ballader eller digte,
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Fig. 4: Sovekammerscene. Ill. fra Gujin quanqi, sen 16.- tidlig 17. årh. Kap. 2, s. 23. OA 
102-121.
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Fig. 5: Undersøgelse af pandehu
lerne: Ved undersøgelse af pande
hulerne placerer lægen begge tom
melfingre mellem det lille bams øjen
bryn og bevæger dem (derefter) ud 
til begge sider. Ill. fra børnelæge
bogen: Xiaoer tuina guangyi (Under
søgelse af børn ved beføling), første 
del af 1800-tallet. OA 102-290.

inspireret af folkelig litteratur. Det andet fragment er en del af en samling, Gujun 
quanqi (Fig. 4), i fire kapitler. Dette tryk har ligeledes illustrationerne i enkle 
kartoucher på øverste eller nederste del af siderne og minder meget om Yuefu 
yushu ying. Det er formodentlig trykt i slutningen af 1500-tallet.

I årene 1845 til 1847 foretog corvetten Galathea en jordomsejling med handels
politiske, naturvidenskabelige og etnografiske opgaver. I den kongelige instruks 
blev det angivet, at stabsofficererne og en gruppe videnskabsmænd skulle ind
samle etnografiske objekter og bøger fra Galatheas anløbssteder i Asien og Ame
rika. Stabspræsten Aleth Hansen skulle bl.a. stå for erhvervelsen af bøger til Det 
kongelige Bibliotek. I Indien havde mandskabet den mission at stå for den for
melle overdragelse af den danske koloni, Trankebar, til englænderne. I Kina an
løb corvetten havnene Hong Kong, Kanton, Amoy og Shanghai i 1846.

Komplette lister over bøger indsamlet på corvetten eller over de værker, der 
blev videresendt til Det kongelige Bibliotek, findes desværre ikke mere. Der 
eksisterer en liste i bibliotekets arkiv over 15 titler i 82 bind, alle omhandlende 
kinesisk medicin, kirurgi og akupunktur. En del af bøgerne er illustreret i tradi
tionel kinesisk træsnitstil med billeder af organer og mennesker, hvor sygdoms-
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steder o.lign. er angivet (fig. 5). Bøgerne blev erhvervet af en af skibslægerne 
ved den engelske missionærdoktor William Lockhart's mellemkomst i Shanghai. 
Dr. Lockhart har på dækbladene skrevet indholdet af bøgerne i oversættelse på 
engelsk. Den samme håndskrift kan man finde på en anden lille bog om silke
produktion, Can sang hébian fra 1844 (OA 102-298) (Fig. 6). På grund af hånd
skriften er det sandsynligt, at Dr. Lockhart også er ansvarlig for denne erhver
velse. Den første del af bogen har udelukkende tekst, mens den sidste del inde
holder illustrationer af de redskaber, som dengang anvendtes i silkeproduk
tionen. Det drejer sig om alt lige fra grensakse til brug ved indsamlingen af 
morbærblade, som er føde for silkeormene, til kogekar til udblødning af 
silkekokoneme og traditionelle spindemaskiner.

En beskrivelse af Jesu liv oversat til kinesisk, Yesu jiangshi zhuan (OA 102- 
551), blev givet til biblioteket i den sene del af 1800-tallet. På permen ses en på
skrift, der oplyser, at bogen var hjembragt med Galathea. Af format er det en 
ganske lille bog, 11,5 cm høj og 8,5 cm bred, trykt på ganske billigt papir - en 
slags lommebog for hvermand. I Orientalsk Afdeling er der et par andre kinesi
ske bøger, der kan sættes i relation til Galathea ekspeditionen. Det drejer sig om 
to værker, der er skrevet af den tyske missionærpræst K.F.A. Gützlaff, der på 
den tid opholdt sig i Hong Kong. Gützlaff var ifølge Aleth Hansen velanskrevet 
på corvetten, og han var aktiv i formidlingen af kontakter mellem ekspeditio
nens medlemmer og den etablerede europæiske koloni på stedet. Da corvetten 
fejrede Dronning Caroline Amalies fødselsdag, deltog Gützlaff og frue i selska
bet for de prominente personer ombord. Her dansede og morede Gützlaff sig så 
meget, at hans frue blev noget misfornøjet.

Gützlaff gav højst sandsynligt sine to bøger til Aleth Hansen i forbindelse 
med besøget i Hong Kong. Det er Wanguo shichuan (Allgemeine Weltgeschichte, 
OA 102-3) og Shengjing zhi shi (Biblische Geschichte, OA 102-550) begge trykt i 
begyndelsen af 1840erne. Disse to værker passer godt ind i den litteratur, som 
missionærerne ville udbrede i Kina. Måske gav Gützlaff også andre kristelige 
værker til ekspeditionen, deriblandt en oversættelse af Det nye Testamente, som 
var trykt i Singapore i 1836, og hvor Gützlaff var medoversætter.

Orientalsk Afdeling har en del andre kristelige værker og bibeloversættelser. 
Der er både hele Bibelen, Det gamle Testamente, Det nye Testamente og dele af 
testamenterne, som f.eks. Davids salmer, Genesis eller et af evangelierne. Af 
disse stammer en del fra den danske koloni i Serampore, hvor mange kristelige 
bøger blev udgivet i det sene 1700- og det tidlige 1800-tal. En udgave af De fem 
Mosebøger på kinesisk, trykt der i 1825, blev givet til Kronprins Christian af
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Fig. 6 : Øverst: Et bord med sivmåtte og koste af græs til silkekokoner. Nederst: Kurv til 
at transportere silkekokoner. Ill. fra bog om silkeproduktion Can sang hebian, 1844. s. 7 i 
illustrationsdelen. OA 102-298.
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Fig. 7: Panorama over 'Pule yuan' (templet for universel glæde) på Wutai bjerget i Shanxi 
provinsen. Ill. fra Wutai shan xing gongzuo luo quantu, tidlig 19. årh. OA 102-32.

missionærerne i Serampore, før han blev konge i 1839. Bogen blev senere over
givet til Det kongelige Bibliotek. En komplet oversættelse af hele Bibelen blev 
udgivet i Macao, den portugisiske koloni i nærheden af Hong Kong, i 1823 un
der navnet Shentian shengshu (’Den himmelske ånds skrifter, OA 102-502). Den 
og andre kristne bøger har tilhørt missionær Carl August Cantor, der var bror 
til Theodor Edvard Cantor. T.E. Cantor, der var læge og naturforsker, kom i 
1835 til Kalkutta i tjeneste hos det engelske East India Company. Senere blev 
han forstander for et hospital i byen, og i den forbindelse erhvervede han et 
bind af en kinesisk lægebog, Yizong jinjian (Lægekunstens gyldne spejl, OA 102- 
275). Dette bind blev senere skænket til Det kongelige Bibliotek, formodentlig i 
slutningen af 1850erne. Bindet indeholder kapitlerne 79 og 80 og har bl. a. illu
strationer i traditionel træsnitstil af akupunkturpunkter på hænder, arme, ben 
og fødder.

Blandt de kristelige bøger findes der yderligere værker, der er oversat til 
diverse dialekter og visse minoritetssprog. Nogle af dem benytter kinesiske tegn
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med særlige dialektmærker, som f .eks kantonesisk, eller anvender transliteration, 
som f.eks. for Ningpo og Swatow dialekterne. Desuden opfandt nogle ihærdige 
missionærer særlige alfabeter på minoritetssprog, hvor der ikke tidligere fand
tes et skriftsprog. Orientalsk Afdeling har eksempler på dette fra Hwa-Miao 
sproget. Alle disse værker blev udgivet mellem 1859 og 1911 og ankom til bib
lioteket tidligt i dette århundrede, senest i 1920.

Biblioteket har nogle få andre kinesiske bøger, hvor indlemmelsen kan spo
res tilbage til 1800-tallet. Oberst Carl G. Schöller skænkede 20. december 1861 
en kinesisk-vestlig kalender fra det kinesiske regeringsår Daoguang 26 (1846 til 
begyndelsen af 1847) til biblioteket. Obersten har formodentlig fået kalenderen 
i forbindelse med sit job i forsvarets overkommando i København, hvor han 
arbejdede fra 1856 til 1860, da værket, Huafan hehe congshu (OA 102-2), foruden 
kalenderen indeholder en del traktater mellem den kinesiske kejsermagt og for
skellige vestlige nationer, indgået efter åbningen af Kina i forbindelsen med 
Opiumskrigen 1840-42. Desuden findes nogle kristelige tekster samt en illustre
ret introduktion til dampmaskinen.

Den danske astronom H.C.F.C. Schellerup, der havde været på besøg i Kina, 
gav 18. juli 1870 biblioteket en kinesisk pengeseddel fra Ming dynastiet, dateret 
1602. Pengesedler blev brugt i Kina allerede i det 1000-tallet for at lette penge
transaktionerne; det var betydelig nemmere end at skulle transportere rede penge 
i form af sølv og kobbermønter. Bibliotekets kinesiske pengeseddel lyder på 
1000 kobbermønter, hvilket var en betydelig sum penge i datiden.

Søofficer C. A. Schultz var løjtnant i fransk tjeneste i årene 1876-79 og sejlede 
i den forbindelse på det fjerne østen. Han skænkede 1. september 1876 to kine
siske håndskrifter og tre bøger i bloktryk til biblioteket. Det ene håndskrift, Da 
tang guo (OA 102-4), er et illustreret værk i vandfarver og tusch om profetierne 
for de forskellige dynastier helt fra den mytiske tid. Illustrationerne har et ele
ment af naivitet, der antyder, at de er fremstillet af en ukyndig hånd. Værket er 
sandsynligvis blevet til i midten af 1800-tallet. Det andet manuskript er en af
skrift af de daglige rapporter, Zoubao, der blev afgivet til kejser Muzong i Qing 
dynastiet i årene 1874-75. De samme rapporter i en trykt udgave var også mel
lem de skænkede bøger. Den anden af de trykte bøger er en illustreret udgave 
over de kejserlige pilgrimssteder på det hellige bjerg Wutai i Shanxi provinsen: 
Wutai shan xing gongzuo luo quantu (OA 102-32) (Fig. 7). Værket består af 28 
xylografier på dobbeltblade foldet i midten med stedbetegnelser, og det er et 
tryk fra det tidlige 1800-tal. Den sidste og tredie trykte bog er et trebindsværk 
med regeringsudnævnelser af embedsmænd i den tidlige del af Qing-kejseren
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Fig. 8: Blad i kalenderbogen Da 
Qing Tongzhi shi niansui (1863), 
der illustrerer de tolv kinesiske 
dyretegn. Øverst til højre og ned
efter: Rotten, Oksen, Tigeren og 
Kaninen. Øverst i midten og ned
efter: Dragen, Slangen, Hesten 
og Geden. Øverst til venstre og 
nedefter: Aben, Hanen, Hunden 
og Grisen. OA 102-272c.

Qianlongs regeringsperiode: Da Qing Qianlong Man Han zhigong qianchu quanshu 
(OA 102-40). Bogen er fra 1762 og har en parallel tekst på kinesisk og manchu
risk. Det sidste kejserdømme i Kina (Qing dynastiet, 1644-1911) var styret af 
Manchufolket, der oprindeligt kom fra Manchuriet. I bestræbelserne på at be
vare manchuemes etniske tilhørsforhold fremstilles alle vigtige regeringsdo
kumenter tosprogede.

I datidens Kina var det vigtigt at kunne følge årstidems skiften nøjagtigt, 
dels for at bønderne kunne udføre deres erhverv, dels for at kunne ofre til gu
derne på de rigtige tidspunkter. Hvis man ikke havde et godt forhold til gu
derne, mente hovedparten af kineserne, at dårlige tider for den enkelte ville 
være selvskrevne. For at tilgodese disse forhold trykte man almanakker og ka
lendere i Kina. Almanakkerne indeholdt foruden en kalender også afsnit med
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spådomsmetoder. Orientalsk Afdeling har nogle af disse almanakker, både offi
cielle og folkelige (privattryk). En af disse folkelige almanakker fra 1871 har 
kun dynasti dateringen som titel: Da Qing Tongzhi shi niansui (Det tiende år for 
Tongzhi kejseren i det store Qing dynasti, OA 102-272c) (Fig. 8). Det er en ret 
lille bog på 27 dobbeltblade, der er 17,5 cm høje og 11,5 cm brede. Den er trykt 
på ret groft og gråligt papir, og den blev givet til biblioteket den 14. maj 1877 af 
sognepræst A. F. Brandt.

Den første halvdel af det 20. århundrede
En del af bøgerne, der er erhvervet i begyndelsen af dette århundrede, har et 
biblioteksstempel, hvor accessionsåret indgår. Denne praksis giver oplysninger 
om indlemmelsen af nogle af bøgerne, hvor der ellers ikke eksisterer informa
tioner om erhvervelsen. Blandt disse er en velkendt kommentar til en historisk 
krønike fra ’Forårs og Efterårs perioden' (8.-5. årh fvt.), Zuo xiu (OA 102-61), 
tillagt Zuo Qiuming fra den sene del af samme periode. Afdelingens udgave 
stammer fra 1720 og er på 14 bind. Ifølge accessionsstemplet er værket ankom
met til biblioteket i finansåret 1905-06. Andre bøger er blevet indlemmet i bib
lioteket tæt på deres udgivelse i Kina. F.eks. er det tilfældet med en moralsk 
roman: Huidu yiyao quanzhuan (Historien om den retfærdige ånd) trykt i 1903 
(OA 102-146, indgået 1906-07). Bogen er interesssant på grund af sine illustra
tioner, der stammer fra kobberstik, som er en vesterlandsk teknik. Illustratio
nerne er ellers traditionelle kinesiske, dog med en større rigdom af detaljer, som 
sjældent ses på træsnitstryk. Vestlig indflydelse kan ligeledes ses på andre 
publikationer i den sene del af Qing dynastiet, bl.a. på udgivelser af kort og 
kortmapper. Da jesuitterne kom til Kina sent i 1500-tallet, bragte de en for kine
serne helt ny præcision i kortlægning med sig. I den sene del af Qing dynastiet 
ses kinesiske kort med meridianer, og i accessionsåret 1907-08 indlemmede bib
lioteket en kinesisk kortbog, Da Qing yitong yutu (OA 102-9), fra 1863, der dæk
kede hele Kina. Kortene er samlet i 24 bind og trykt på dobbeltblade i forholds
vis stor størrelse (30x18,5 cm) på traditionel kinesisk vis.

Som det sidste eksempel på kinesiske bøger med accessionsstempler findes 
en spådomsbog i ét bind, indlemmet i 1916-17. Bogen er formodentlig fra 1700- 
tallet og indeholder forskellige afsnit til gavn for den almindelige kineser. Et af 
dem har en såkaldt ABC baseret på billeder. Til hvert billede hører et eller to 
tegn, der angiver betydningen af illustrationen. Billederne i bogen er noget for
enklede og undertiden grove i udførelsen, men de er, ligesom resten af illustra
tionerne i bogen, ganske charmerende (Jujia baibei bujiuren, OA 102-102).
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Det Store Nordiske Telegrafselskab havde i slutningen af forrige århund
rede og i første halvdel af dette telegrafkoncession i Kina. Nogle få af de udstatio
nerede ansatte blev meget interesserede i kineserne og kinesiske forhold. Over
telegrafist Arthur Bollerup Sørensen foretog tre selvfinancierede ekspeditioner 
i det nordlige Kina og Tibet tidligt i dette århundrede. På hans anden ekspedi
tion i 1915 erhvervede han 14 skriftruller med håndskrifter fra grottekomplekset 
Dunhuang i Gansu provinsen. Oprindelig var det meningen, at han ville til Lhasa, 
men på grund af uroligheder i grænseegnene måtte han istedet tage til Semi
palatinsk i Rusland. Da Bollerup Sørensen var tilbage i Danmark samme år, 
forærede han de 14 skriftruller til biblioteket. De indeholder 16 manuskripter i 
fragmenter fra 8. til 11. årh., og bortset fra en daoistisk tekst, er de alle buddhi
stiske skrifter. Fire af håndskrifterne er særlig interessante. Et af dem, en del af 
det 15. kapitel i Huayanjing lun (MS 2 c), synes at være det eneste eksemplar, der 
eksisterer i dag. Et andet, der er fra samme tekst, består af hele kapitel 10 (MS 
2b), og dette kapitel synes kun at være kendt fra et lignende Dunhuang hånd
skrift opbevaret i Japan. Værket var oprindeligt på 100 kapitler, og det er en 
kommentar til Huayan sutraen (Avatamsa-sutra). De to sidste er også kun kendt 
i deres Dunhuang manuskriptform her og i andre biblioteker. Det drejer sig om 
1. og 41. kapitel i Yogacaryabhumi-sastra (MS 11-12) oversat af munken Facheng 
(9. årh.) og første kapitel af Sifen jiebenshu (MS 16) skrevet af den kinesiske munk 
Hui. Yoga-caryabhumi-sastra forsøger at vise, hvordan en discipel kan opnå en 
ekstatisk forening af enkeltindividets sjæl med verdens sjæl. Dette sker gennem 
visse mystiske formularer og besværgelser som tantras og mantras. Sifen jiebenshu 
er en samling af regler for munkes adfærd.

Sophus Black, der var telegrafbestyrer for Det Store Nordiske Telegrafselskab, 
var udstationeret i Kina i 29 år. Han samlede mange antikviteter og bøger fra 
Kina og Tibet. En del af bøgerne gav han til biblioteket af flere omgange. 11925 
skænkede han tre kinesiske værker og ét manchurisk. De kinesiske værker var 
købt i Beijing enten i slutningen af 1924 eller tidligt i 1925. Det ene værk er en 
samling eksamensopgaver i håndskrift, afgivet ved de afsluttende, kejserlige 
eksamener, der blev afholdt i hovedstaden hvert 10. år; eksamensopgaverne, 
der her er tale om, stammer fra årrækken 1662-1851 (OA 102-1524). Samlingen 
er på 29 bind i to blå, traditionelle kapsler, men bindene er usædvanligt små i 
størrelsen 6,5 i højden og 8 cm i bredden. Onde tunger påstår, at på grund af 
deres liden størrelse kunne udvalgte bind smugles ind i eksamenscelleme for at 
vejlede kandidaten. De to andre værker er buddhistiske, hvor det ene er et blok
tryk af første kapitel af Foding zunsheng zongchi jingchou (en samling Mantra
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Fig. 9a: 'Himmelscene' med Sakyanumi (den historiske Buddha), hans to disciple: Den 
unge Ananda og den ældre Kasyapa samt en munk. Dette billede er en typisk frontispice 
til buddhistiske tekster. Fra Foding zunsheng zongchi jingchou, sen 16. årh. eller tidlig 17. 
årh. OA 102-1606.

påkaldelser, OA 102-1606) (Fig. 9a, b). Udgaven kan være fra 1591 eller et senere 
tryk før Ming dynastiets afslutning i 1644. Det andet buddhistiske værk består 
af fem blade i kort palmebladsform med lamaistiske figurer og symboler malet 
i vandfarver (OA 102-1507). Dækbladene er ligeledes dekoreret på begge sider. 
Figurerne er Sakyamuni (den historiske Buddha) flankeret af disciplene Ananda 
(den unge ihærdige) og Kasyapa (den gamle vise), tolv Lohans (Arhats, særlig 
udvalgte disciple) og tre af helvedets konger. Værket er formodentlig blevet 
fremstillet i 1800-tallet.
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Fig. 9b: Bagest i de buddhistiske tekstbøger ses ofte et billede af vogteren over Buddhis
men: Weituo. Fra Foding zunsheng zongchi jingchou, sen 16. årh. eller tidlig 17. årh. OA 
102-1606.

11920 erhvervede biblioteket et lille kinesisk bibliotek fra enken til den dan
ske sinolog Knud F. Kring, der døde i Kina i 1919. Kring havde tidligere været 
ansat på biblioteket til at ordne de kinesiske bøger i Håndskriftafdelingen. Hans 
samling består af ca. 550 kinesiske titler med omkring 10.000 bind, og dens tit
ler ligger indenfor de traditionelle aspekter af kinesisk kultur. Dette betød, at 
biblioteket stod med en god samling af kinesiske bøger, og det ledte til, at Ori
entalsk Af deling blev oprettet. Senere i 1920erne købte afdelingen den daoistiske 
samling af kanoniske skrifter, Daozang, på 1120 bind og supplementsamlingen 
af kanoniske buddhistiske værker, Xucang jing, på 752 bind. Statsbiblioteket
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havde erhvervet den klassiske tekstsamling, Sibu congkan fra 1919, i begyndel
sen af 1920erne, og den blev oversendt til Det kongelige Bibliotek i 1927. Dr. 
phil. Kurt Wulff var tilknyttet afdelingen i 1920erne, og han udvidede samlin
gen af kinesiske bøger ved indkøb i Kina under sine ophold der. Dr. Wulff, der 
var kyndig i kinesisk, erhvervede bøger, der supplerede samlingen af både klas
siske konfucianske bøger og buddhistiske værker. F.eks. anskaffede han en bog 
om domstolene i helvedet, Yuli chao (OA 102-1269) trykt i 1896 med illustratio
ner af dommerne og de pinsler, syndige sjæle kan blive idømt (fig. 10). Alle 
disse anskaffelser betød, at Orientalsk Afdeling i slutningen af 1920erne havde 
en betydningsfuld samling af værker til studiet af traditionel kinesisk kultur.

Den kinesiske samling var først færdigkatalogiseret i 1943, og den bestod da 
af omkring 1200 titler, der omfattede ca. 19.000 bind. Katalogen var delt i tre 
afdelinger: en titel-, forfatter/redaktør- og systematisk katalog. Kartotekskor
tene indeholdt dels de kinesiske tegn og dels en transskription af relevante 
oplysninger om værkerne. De store kinesiske samleværker, congshu, der inde
holder mange tusinde titler, var dog ikke katalogiserede. Selv idag er de ikke 
fuldt ud katalogiserede, men de kan dog lokaliseres gennem værkernes titel via 
titelkort i kortkatalogen over kinesiske bøger.

Den anden halvdel af det 20. århundrede
I oktober 1947 indgik IDE (Danmarks internationale Institut for Udveksling af 
Publikationer) en udvekslingsaftale med det internationale udvekslingskontor 
i Nanjings Centrale Bibliotek. Denne udveksling fungerede kun én gang, idet 
nationalistregeringen under Guomindang tabte borgerkrigen til kommunisterne 
i 1949. Idag har vi imidlertid en udvekslingsaftale med både Nationalbiblioteket
i Beijing og Det Centrale Nationale Bibliotek i Taipei. Den første sending i 1947 
bestod mest af enkeltnumre af kinesiske tidsskrifter med emner indenfor poli
tik, økonomi og landbrug. Desuden var der nogle få bøger om nogle af mino
riteterne i det sydlige Kina.

Lige efter Anden Verdenskrigs afslutning havde afdelingen planer om at sen
de en ansat til Kina for at købe kinesiske bøger på stedet. På grund af valutabe
stemmelser lykkedes det først i 1949 at få tilladelse til at anvende valuta på at 
sende en medarbejder til Kina for at købe bøger. Assistent Andreas Hansen fik 
dog ikke et større beløb med sig på turen. Dette forhold ærgrede ham flere gange, 
da han i Hong Kong fik tilbudt større bogsamlinger til erhvervelse, men måtte 
afstå fra at købe. Da Andreas Hansen ankom til Hong Kong i 1949, var det sid
ste udkald for nationalistregeringen, og den måtte flytte sin residens til Taiwan,
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hvor den sidder den dag i dag. Det var derfor kun muligt for Andreas Hansen 
at erhverve bøger i Hong Kong og Macao. Det lykkedes for ham at anskaffe 279 
titler indenfor mange forskellige emner. Der var klassiske romaner, som Xiyouji 
(Rejsen til Vesten) om munken Xuanzang, der tog til Indien i det 7. årh. for at 
indsamle hellige bøger, moderne romaner som familietrilogien Jia (Familien), 
Chun (Forår) og Qiu (Efterår) af Ba Jin, historiske værker som tekstsamlingen 
Taiping Yulan og ordbøger. Desuden erhvervede han også mere specielle ting 
som værker om traditionel medicin, emner vedrørende Vesten og tegneserier. 
Blandt værkerne om Vesten var en serie på 82 numre udgivet i 1924, Dongfang 
wenku, om sociale forhold og filosofi. Tegneserierne var både traditionelle kinesi
ske eventyr og vestlige fortællinger som f.eks. en Mikkel Mus historie, hvor 
bl.a. også Sorte Per, Anders And og Fedtmule optræder. Bøgerne var for de fle
stes vedkommende udgivet i 1930eme og -40eme, men også bøger fra det sene 
Qing dynasty (18.-19. årh.) var blandt de indkøbte værker.

1950erne var en forholdvis stille periode i afdelingens anskaffelser, men en 
lille samling af buddhistiske bøger, som blev erhvervet fra enken til arkitekt J. 
Prip-Møller udvidede den kinesiske samligs beholdning af religiøse bøger. Et 
typisk eksempel er den illustrerede beretning om den historiske Buddhas liv: 
Shijia rulai yinghua shiji af Wang Bo udgivet i 1897 (OA 102-170). J. Prip-Møller 
var bl.a. kendt for sit missionsarbejde i Kina, og han var med til at bygge Taofong 
Shan Christian Institution i Shatin i Hong Kong, 1930-39.

Studiet af den kinesiske kultur og kinesisk sprog blev lagt i faste rammer i 
Danmark i 1960, da Københavns Universitet oprettede Østasiatisk Institut (fra 
1994 kaldt Asien-Instituttet). Dette betød bl.a., at Orientalsk Afdeling fik midler 
til at erhverve vigtige samlinger af historiske og filosofiske værker på kinesisk. 
Tre store samlinger på i alt 8.723 bind med ca. 9.000 titler blev anskaffet. I slut
ningen af 1960erne havde afdelingen derfor så mange væsentlige værker in
denfor den traditionelle kinesiske kultur, at grundlæggende studier kunne fore
tages i Danmark.

Udvekslingsaftalen med Kina fungerede perfekt under kulturrevolutionen i 
Kina (1965-1976) og under Fire Banden (1977-1979). Afdelingen modtog især i 
1970erne mange kinesiske værker, hvor hovedparten var af politisk observans. 
Dette gjaldt politisk-filosofiske diskussioner, revolutionære operaer i Jiang Qings 
(Mao Zedongs kones) stil og politiske romaner. Der var dog også traditionelle 
værker blandt de donerede bøger, som især understregede "det arbejdende folks" 
traditionelle arv og de dynastiske historier. F.eks. modtog afdelingen et billed
værk om porcelæn fra det sydlige Song (1127-1279) Longquan qingci (OA 102-
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1977-236) udgivet i 1966 og den klassiske Materia Medica, Bencao gangmu (OA 
102-1977-446), af Li Shizhen (1518-1593) fra Ming dynastiet, en illustreret ud
gave fra 1977-78 i 3 bind.

Accessionspolitikken ændrede karakter i 1980erne fra den klassisk humani
stiske tradition til også at omfatte socialvidenskab i større udstrækning. Dette 
gjaldt for alle afdelinger i biblioteket, således også for den kinesiske samling. I 
dag indkøber afdelingen ligeligt indenfor den traditionelle kultur og indenfor 
socialvidenskab, der også inkluderer økonomi, jura og moderne historie. Dette 
har skabt en del problemer med at kunne dække de forskellige områder til
strækkeligt godt, da der dels udgives mange bøger, og der dels er færre midler 
til indkøb. Afdelingen forsøger at afbalancere indkøbene efter de behov, som 
forskere og studerende har, med samlingens tradition. Et af de vanskeligste 
områder at dække er behovet for primærkilder indenfor historie og moderne 
samfundsforhold, da disse kildeudgivelser er urimeligt kostbare at erhverve. 
Undertiden lykkes det dog at finde penge til at anskaffe vigtige værker; det 
var f. eks. muligt for nylig (1993) med købet af værket: Zangwai daoshu på 20 
bind indeholdende 688 værker fra 1992 (OA 102-1993-412). Værket omfatter en 
lang række daoistiske tekster, der ikke tidligere har været indlemmet i de kano
niske bøger.

Som nævnt i begyndelsen har den kinesiske samling nu omkring 34.000 
monografititler i ca. 52.000 bind. Afdelingen abonnerer på omkring 300 kinesi
ske tidsskrifter og har ialt 700 titler inklusive årbøger. Desuden har afdelingen 
en særlig museumsafdeling med omkring 150 titler i håndskrifter, sjældne bog
tryk og specielle bøger.
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Naturfolk og nature morte

af idehistoriker Lars Morell

I efteråret 1994 lavede Pia Arke den serie fotografier, der nu er erhvervet af 
Kort- og Billedafdelingen, og som vises på de følgende sider. Anledningen var, 
at Susanne Mortensen, der er kvinden på billederne, havde gennemgået en læn
gerevarende behandling for kræft, der var endt med en operation. På en måde 
deler Pia Arke og Susanne Mortensen fælles skæbne.

De kommer begge fra den samme by, Scoresbysund, der er den meget isole
rede og noget omdiskuterede by på Grønlands østkyst. Som store børn rejste de 
begge til Danmark for at uddanne sig, Pia Arke studerede på Det kgl. danske 
Kunstakademi, og Susanne Mortensen læste eskimologi på Københavns Uni
versitet, og siden mødte de hinanden påny. Susanne Mortensen fik kræft og 
måtte gå til behandling. Senere brød kræften frem igen. Hver gang kørte Pia 
Arke med til undersøgelserne i bil gennem det nordsjællandske landskab til 
Frederikssund. De havde lange samtaler i bilen, mens landskabet og årstiderne 
forandrede sig udenfor.

Resultatet af de ulykkelige begivenheder er denne serie fotografier. Umid
delbart er det en mærkelig blanding af fotografier af Susanne Mortensen og op
tagelser lavet på Marinens Bibliotek, der dengang lå på Christianshavn, men 
som siden er blevet flyttet til Holmen. Her findes der en sjælden samling af 
gamle bøger om Grønland, som opbevares under opsyn i et sikringsrum. Næ
sten alle billederne er taget i dette lokale.

De 10 fotografier, sådan som de findes i Kort- og Billedsamlingen, har meget 
forskellig størrelse. Nogle er ret store, og andre er temmelig små. Alle er i sort/ 
hvid. De blev først præsenteret ved et seminar på Sostrup Slot, hvor de på en 
lidt collageagtig måde var hængt op på væggen som en mangfoldig helhed. Det 
er Pia Arke, som selv har bestemt den grafiske fremtoning her i Magasin, hvor
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alle billederne stort set har samme størrelse og kommer lineært det ene efter det 
andet.

Første billede viser Pia Arkes egen udstrakte arm med den åbne hånd. Her 
starter serien. Det modsvarer det sidste billede med hånden, der lukker sig ned 
mod hylden, så serien på en måde samler sig om sig selv.

Andet billede forestiller en tøjhund, som Pia Arke som barn fik foræret af en 
amerikaner. Det har nok været mens familien boede i Dundas nær Thulebasen, 
men hun var for voldsom mod hunden, så hendes mor gemte den. Måske har 
det noget at gøre med naturen, i hvert fald den tæmmede natur, udover at det 
handler om barndommen, minderne og måske også om Grønlands forhold til 
Danmark og USA.

Tredje fotografi afbilder et antal bøger om Grønland fra Marinens Bibliotek. 
Man kan genkende hylden og bogstøtten fra reolen. Baggrunden er beklædt 
med et sort klæde sat op til lejligheden. Fotografens egen hånd og tøjhunden 
var iøvrigt optaget samme sted.

Fjerde billede viser ansigtet på en kvinde. Hun er også fotograferet i sik
ringsrummet på Marinens Bibliotek. Hendes ansigtstræk ser ikke danske ud. 
Hun har lukkede øjne. Er hun død, eller sover hun og drømmer? Vi ser på bille
det, men billedet ser ikke på os. Det er i sin egen tillukkede, smertelige verden.

Femte billede viser arret efter et bortopereret bryst. Selv i vore dage er det et 
motiv, man sjældent ser offentliggjort. Vi kan endnu ikke være helt sikre på, at 
der er en forbindelse mellem ansigtet på det fjerde billede og torsoen på det 
femte.

Med sjette billede er vi tilbage i bibliotekets egen verden, hvor tre af de gamle 
bøger om Grønland ligger med en tommestok oven på. Før stod bøgerne lodret. 
Nu ligger de vandret. Det er som om, de er på vej ud af reolen for at blive åbnet.

Syvende billede bekræfter, at det er kvinden med de lukkede øjne, som har 
det bortopererede bryst. Vi ved, at det er Susanne Mortensen, men denne viden 
er vel ikke nødvendig for at tilnærme sig billedet. Protesen ligger på hendes 
højre lår. Nu har hun åbnet øjnene og taget brillerne på. Hun stirrer lige ud 
imod os. Viser sig frem.

Der er et vendepunkt her, og det ottende billede er også anderledes end de 
foregående. Nu er en af de lukkede bøger endelig blevet slået op, og vi ser en 
illustration fra Hans Egede's Det gamle Grønlands nye perlustration. Oprindeligt 
valgte Arke denne illustration, fordi mændene og kvinderne står i en rundkreds. 
Det er den samme runde form som på såret og protesen. Det viste sig siden, at 
billedet forestiller et helbredelsesritual.
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På niende foto er bøgerne igen lukkede og sat tilbage lodret på deres plads i 
reolen. Der ligger en tændstikæske oven på.

liende billede er det tidligere omtalte, hvor Arkes egen hånd lukker sig ned 
mod hylden og derved slutter forløbet. Både med legetøjshunden og med armen 
er hun selv en del af serien, selv om man ikke kan se det. Det må man vide.

Billedet og især fotografiet er øjeblikkets kunst. Det enkelte billede kan ikke 
fortælle en hel historie, men højst gengive en enkelt scene. Løsningen på pro
blemet er at lave en serie billeder, som viser et forløb og dermed et før, et nu og 
et efter. Her er det handlingen, der skaber forbindelsen.

En serie kan også være den minimalistiske serie, sådan som især Mel Bochner 
har defineret den (Louisiana Revy, 12. årgang nr. 1). Her er serien ikke baseret på 
gentagelse. Den er heller ikke baseret på det eksistentielle valg, som ligger i 
handlingen. Den er afhængig af strenge, logiske systemer, der transformerer 
det foregående element over i de efterfølgende.

Det er en tredje form for serie, vi møder i de 10 fotografier af Pia Arke. Her er 
hverken handling eller logik. Istedet hænger billederne sammen til et kompli
ceret netværk. Hvad er forbindelsen mellem bøgerne og Susanne Mortensen? 
Svaret er kompliceret, men hænger sammen med, at hun studerede eskimologi 
ved Københavns Universitet. Hun har læst i de bøger og er på en måde blevet 
syg af at læse dem - i hvert fald hvis vi tænker på, at bøgernes affattelse hænger 
samme med historien om Grønland og Danmark og dermed også den kends
gerning, at Susanne Mortensen måtte rejse fra sin by, fra sit land, fra sit sprog og 
leve mange tusinde kilometer borte. Ind i dette komplicerede spind af forbin
delser føjer sig tøjhunden, helbredelses-ritualet og Pia Arkes udstrakte hånd i 
en blanding af private og fælles-menneskelige temaer.

I de senere år har man talt en del om etnisk kunst, men det er svært at komme 
uden om den kendsgerning, at Pia Arke er uddannet som kunstner og fotograf 
ved Det kgl. danske Kunstakademi med hvad dertil hører af kunsthistorisk ind
sigt. Hendes billeder er beslægtet med malerkunsten, hvor portrættet og opstil
lingen er to af de mest kendte genrer. Optagelserne af Susanne Mortensen er na
turligvis portrætter. Alle de øvrige billeder med armen, tøjhunden og bøgerne 
er opstillinger. De er opbygget meget traditionsbevidst. Stoffet, som danner den 
sorte baggrund, er pausen og tavsheden. Herfra kommer der intet udsagn. Bog
reolens hylde erstatter i dette tilfælde bordkanten i den traditionelle nature morte. 
Hylden eller den vandrette bordkant, hvorpå opstillingen rejser sig lodret, ud
gør hele billedets arkitektonik. Netop arkitektonikken er meget stærk i Arkes 
fotografier med de rektangulære bogrygge, der stables så de vandrette og lod- 

40 



rette linjer kommer i balance med hyldens og billedets kanter.
Bøger er et velkendt motiv fra stilleben billeder, hvor de optræder som en 

allegori over forgængeligheden. På Pia Arkes fotografier er guldskriften på om
slagene allerede halvt ulæselig. Bladene er gulnede. Læderbindene revnede.

Nature morte er det første tema, der er fælles for de enkelte billeder i Pia 
Arkes serie. Det er ikke bare bøgerne, der er forkrænkelige. Legetøjet vækker 
erindringer om barndommen, der er forsvundet. Tiden er gået, og minderne er 
tilbage. Det er også Susanne Mortensen, der er angrebet af den livsfarlige må
ske dødelige kræftsygdom. Endelig er det grønlænderne, naturfolket der er en 
nature morte, fordi den fangerkultur, som etnograferne snakker om, og som 
bøgerne dokumenterer, ikke mere eksisterer.

Tændstikæsken oven på bøgerne er også et forgængelighedstegn. På de tra
ditionelle nature morte'r svarer det til kærten, der brænder ned, og som er en 
allegori over tiden, der går, og livet, som svinder. Ilden er et forgængeligheds
tegn, fordi den hurtigt kan destruere alle de skrøbelige papirer og lade dem gå 
op i flammer. Tændstikæsken ligger oven på bøger skrevet af Hans Egede og 
hans to sønner. Det er ikke en hvilken som helst æske tændstikker, men en æske 
Tordenskjolds, fordi Poul Egede ville være søofficer, men måtte følge faders 
vilje og blive præst. Svovlet og ilden hentyder til, at Hans Egede var alkymist 
og dermed til det mystiske element midt i hans kristendom og oplysningstrang.

Videnskaben er billedernes andet fælles tema. Den videnskabelige viden er 
skrevet ned i bøgerne i form af optegnelser og analyser. Tegningen af grøn
lændernes helbredelsesritual er udtryk for, at den vestlige videnskab i form af 
etnografien foretager optegnelser af naturfolkenes liv. Både bøgerne og Susanne 
har et corpus eller et legeme, som på hver sin måde er udtryk for videnskabens 
dissekerende fremgangsmåder. Corpus'et og caesur'en. Lægens skalpel har lagt 
et snit ned gennem kroppen, ganske som videnskabens analyser lægger et snit 
gennem virkeligheden ved at findele den i stadig mindre bestanddele. Det fra- 
skåme er givet tilbage som en protese af kunststof, ganske som videnskaben 
giver virkeligheden tilbage i form af abstraktioner. Bøgerne lukker sig i deres 
magtfulde utilgængelighed. Systematikken kommer til syne i skikkelse af det 
lille mærke til klassifikation af bøgerne, som findes nederst på hver bogstøtte.

Tavsheden er det tredje tema i Pia Arkes billedserie. Der er altid tavshed om 
de mest livsfarlige sygdomme. Kræft vil ramme mange af os, men vi lader som 
om, det ikke kommer os ved. Skammen over den tabuiserede sygdom blandet 
med angst for døden skaber tavsheden. Dermed tangerer serien et tema, som 
gennemsyrer næsten alt, hvad Pia Arke har lavet. Alle mennesker ruger over
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oplevelser, vi ikke fortæller videre. Det er særlig oplagt for Pia Arke, som er født 
i Grønland, men kun taler dansk. Hun prøver at bryde tavsheden med sin kunst 
- på den anden side er billeder jo tavse, og nogle gange gør ord mere skade end 
gavn. Målet for Pia Arke er mere at kommunikere med andre mennesker end at 
lave ting og billeder, der kan indgå i en karriere som billedkunster. Disse 10 bil
leder udsprang af samtalerne med Susanne Mortensen i bilen på vej til hospita
let i Frederikssund.

For at vende tilbage til videnskaben, så dukker den op på det billede, der 
viser en tommestok oven på tre liggende bøger. Tommestokken repræsenterer 
tallene og kvantificeringen, der er det centrale i den vestlige ide om videnskab. 
Helt konkret refererer det også til visse målinger, som opdagelsesrejsende fore
tog af eskimoernes hjerneskaller. Det skete formodentligt i et forsøg på at vise, 
at naturfolkene var kulturelt tilbagestående på grund af ringere tanke-kapaci- 
tet. Her er det imidlertid bøgerne, som måles. Forresten ligner fotografierne af 
bøgerne stillet op på række i biblioteket også de fotografier, hvor grønlænderne 
blev stillet op på geled, så de så helt ens ud. Det er nogle billeder, som Pia Arke 
har parafraseret flere gange bl.a. i Litteraturmagasinet Standart 8. årgang nr. 3.

Det er også en parodi, der ligger til grund for det komplekse fotografi af 
tændstikæsken oven på bøgerne skrevet af familien Egede. Når arkæologer har 
lavet en udgravning og skal tage et fotografi, lægger de en tændstikæske ned i 
udgravningen, for at man senere kan vurdere størrelsen på genstandene.

Ganske som Hans Egede og de andre opdagelsesrejsende tog til Grønland, 
er hun sammen med sin tøjhund taget til Christianshavn på en slags ekspedi
tion for at udforske en lige så fremmed verden i form af Marinens Bibliotek. 
Videnskabsmændene fotograferede grønlænderne på rad og række. Hun har 
fotograferet bøgerne i geled på hylden. Ganske som videnskabsmændene op
måler med instrumenter og endda forvandler genstande fra hverdagen (tænd
stikæsken) til måleinstrumenter, så bruger hun de samme redskaber til at måle 
bøgerne med. Videnskabens egne midler vendes parodisk imod den selv.

Det leder os frem til, hvad der er målet med Pia Arkes konfrontation mellem 
hendes barndomsveninde og bøgerne i Marinens Bibliotek. Når det kommer til 
stykket, handler det måske slet ikke om det, en billedanalyse kan sige om de 
enkelte fotografier. Måske handler det ikke om produkterne, men om akten som 
er selve fotograferingen.

Fotograferingen har en magt på linje med videnskaben: man ser gennem 
søgeren og trykker på knappen. Man er den dominerende iagttager. Men foto
graferingen har mere end det. Det er en akt, som kan åbne op for en følelse af
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frihed.
Gentagelse er grundlaget for enhver parodi. Man gentager en handling, men 

gør det med en vis distance. Når Pia Arke som grønlænder, men også som et 
ganske almindeligt moderne menneske, gentager etnografiens attituder, så åb
ner det op for et andet rum og en anden tid. Det giver luft, hvor individet har 
lidt afstand til historiens, institutionernes og identiteternes omklamring. Man 
får lidt bevægelsesfrihed i forhold til de roller, som man bliver påtvunget ude
fra.

Det er den opfattelse af fotografering og stil, som er på færde i Arkes værk. 
Her handler det æstetiske ikke bare om billedanalyse. Det æstetiske åbner et 
rum for individets eksistens i den moderne verden, sådan som Søren Kierkegaard 
var den første til at formulere det.
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Pirateri og propaganda

Det var en historie, aviserne forfulgte med stor interesse gennem adskillige uger 
i begyndelsen af året 1918, og da aviserne stoppede, tog bogforlagene fat.

Første nedslag var et officiøst tysk telegram til de danske aviser, hvori det 
hed, at hjælpekrydseren Wolf var vendt lykkeligt tilbage til Tyskland efter et 16 
måneder langt togt på verdenshavene. I telegrammet, der var fint anbragt bl.a. 
på Politikens forside, hed det, at Wolf ud over et stort antal fanger fra kaprede 
skibe havde hjembragt et rigt bytte af flere sjældne metaller og andre nyttige 
sager til den betrængte tyske krigsøkonomi.

Allerede dagen efter blev det tyske telegram fulgt op af en reportage, - lige 
så fremragende placeret i aviserne, som telegrammet havde været. - Overskriften 
var om muligt endnu mere sensationel og tillige lettere mystificerende: "Wolfs 
fangeskib strandet på Skagen".

Nedenfor fulgte derpå en beretning om strandingen, der vist må siges at 
høre til de mere usædvanlige. Historien var følgende:

Den spanske damper Igotz Mendi var sent på året 1917 blevet opbragt af 
Wolf et sted i Sydatlanten. At det var et neutralt skib, gjorde intet til sagen i det 
givne øjeblik. Under trussel om øjeblikkelig sænkning havde den spanske kaptajn 
fulgt enhver ordre, der blev givet fra den tyske hjælpekrydser. Formålet med 
opbringeisen af Igotz Mendi var i øvrigt dobbelt. For det første havde Wolf brug 
for den kullast, som Igotz Mendi medførte, men dernæst havde krydseren stærkt 
brug for skibet Igotz Mendi. På sit lange togt på verdenshavene havde Wolf 
inklusive Igotz Mendi kapret 14 større og mindre skibe og havde som følge af 
denne energiske virksomhed mere end 200 mennesker af alle køn og hudfarver 
ombord som fanger fra de opbragte skibe foruden sin egen besætning på mere 
end 300 mand. At pladsen under dæk var mere end trang, siger sig selv, ligesom 
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Hjælpekrydseren Wolf.

også forsyningssituationen efterhånden var blevet yderst anstrengt. Af disse 
årsager kom den store spanske damper på et særdeles belejligt tidspunkt som 
et bekvemt bytte. En god del af fangerne overførtes til Igotz Mendi, hvor en 
tysk prisebesætning med kaptajnløjtnant Rose i spidsen overtog kommandoen.

Med diskret afstand imellem sig fortsatte de to skibe nordpå gennem Atlan
terhavet vest om De britiske Øer på respektfuld afstand af sejlruter og krigszone. 
Hensigten var fra en position syd for Island at liste østpå til Norske-kysten, ind 
bag den beskyttende norske tremile-zone og sydpå, tværs over det farlige Skage
rak, der var krigszone, og herfra i ly af Jyllands østkyst sydpå til Kiel. For ikke at 
vække opsigt skulle de to skibe gennemføre turen med et par dages mellemrum.
Wolf afgik som første skib og skulle afvente Igotz Mendis ankomst ved indløbet 
til Lillebælt, således at begge skibe i følge og i triumf kunne anløbe Kiel.

Dette var hensigten, men det blev ikke resultatet, idet Wolf måtte lægge til i
Kiel uden sit fangeskib.

På Igotz Mendi havde man intet søkort over Skagerak og de øvrige danske 
farvande, da man ikke havde forestillet sig, at damperen skulle komme i nær
heden af dem. I det tågede vejr og med utilstrækkelige søkort tog den tyske 
prisebesætning derfor fatalt fejl af Skagen Rev Fyrskib og fyret inde på land, og 
stranding blev følgen. Den tyske prisebesætning forsøgte at bluffe sig til assistan
ce fra Switzers bjergningsselskab, men da den danske krydser Diana bordede 
Igotz Mendi, opdagedes det, hvilken rolle den var blevet tildelt. Skibet sattes
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Forskibet på Wolf, kanonerne ses tildækket og gemt bag rælingen.

under bevogtning af enheder fra den danske flåde, og man gav tyskerne en frist 
på 48 timer til at komme fri ved egen hjælp. På et tidspunkt dukkede en ukendt 
u-båd op og begyndte signaludveklsling med Igotz Mendi, men den blev jaget 
bort af de danske skibe. Da det ikke lykkedes at få Igotz Mendi af grunden 
inden udløbet af den fastsatte frist, måtte prisebesætningen lade sig internere. 
Fangerne blev sat fri og bjergedes fra damperen af redningsvæsnet på Skagen.

Den officielle betegnelse for Wolf var "hjælpekrydser", en betegnelse, der i dette 
tilfælde dækkede over en almindelig fragtdamper på godt 6000 brutto register
tons, 135 m langt, 17 m bredt og med en dybgang på 8,25 m, udstyret med en 
maskinkraft, der tillod en maximumfart på 11,5 knob. Men ud over disse 
almindelige karakteristika var der intet almindeligt ved Wolf.

Indenfor de sorte skibssider fandtes forskellige skjulte installationer: En 15 
cm kanon, kamufleret som lossebom, fire hurtigtskydende 11 cm kanoner, skjult 
bag rælingen, der hurtigt kunne vippes ned, desuden fire torpedorør og fire 
maskinkanoner.

Last ud over en lille vandflyver, kul, proviant og andre forsyninger til den 
350 mand store besætning: 500 søminer.

Efter chefens, Fregattenkäpitän Nergers egen vurdering, var dette en arme
ring, der gjorde Wolf stærk nok til at tage kampen op mod en mindre krydser, 
men dette var ikke opgaven. Ordren til Wolf var derimod "at ødelægge fjendtlig 
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Kanonpudsning på Wolf.

Skibsfart på de fjerne Have, navnlig i Det indiske Ocean; at føre Handelskrig og 
udrette anden Krigstjeneste, i første Linje Udlægning af Miner".1

Sådan lød ordren i al enkelhed, men let beordret, er ofte svært udført.
Uden at gøre væsen af sig var Wolf stået ud fra Kiel en tåget novembernat 

i 1916 med kurs mod farvandet omkring de sydafrikanske havne. Som en til
syneladende skikkelig fragtdamper nåede den uden besvær farvandet omkring 
Durban. Her begyndte hjælpekrydserens aktiviteter.

Den teknik, kaptajn Nerger anvendte, var simpel nok. Takket være udseendet 
som fragtdamper kunne Wolf uden opmærksomhed nærme sig havne, som var 
kontrolleret af den allierede søfart, og i ly af mørket kunne den lægge sine miner 
strategisk rigtigt i de ruter, som den allierede skibsfart fulgte. Ombord havde 
Wolf et efter tidens norm særdeles kraftigt radioudstyr, således at den kunne 
opfange de allieredes radiokommunikation på passende afstand. Herved 
opnåedes to fordele. For det første var Wolf i stand til på betryggende afstand 
af begivenhederne at følge eventuelle virkninger af mineudlægningeme, og for 
det andet kunne den skaffe sig oplysninger om allieret skibstrafik, om laster, 
afgange og destinationer for gode priseemner. Med hensyn til virkningen af 
mineudlægningen varede det ikke længe, før kaptajn Nerger med tilfredshed 
kunne notere sig resultaterne. Først opsnappedes et sigende telegram fra Cape 
Town: "Submarine off Cape Town". Grunden til denne overraskende og fejlagtige 
melding var netop minerne, og siden erfarede man på Wolf, at den engelske 
handelsflådes største skib Aquitania på 46.000 tons var gået under med 10.000 
mand australske tropper. Ved den slags radioaflytning fik Wolf god tid til at for
berede en opbringning af det udsete bytte, og herved kunne hjælpekrydseren 
prioritere sin krigsførelse, så den blev mest mulig følelig for de allierede.

Det gjaldt om, at hver opbringning blev udført så hurtigt og overraskende, 
at ofret hverken fik slået alarm eller sat sig til modværge. Metoden skulle vise 
sig effektiv hver eneste gang.
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Den engelske kuldamper Jumna. Efter at være opbragt af Wolf og tømt for sin last af kul 
blev skibet sænket ved hjælp af sprængpatroner.

Når Wolf havde udvalgt sig et offer, oftest via aflytning af den allierede 
radiokommunikation, krydsede den på et givet tidspunkt ofrets rute. Uden at 
vække mistanke nærmede Wolf sig det fremmede skib. Når den var så tæt på 
modstanderen, at kanonerne kunne række, hejstes det tyske orlogsflag, rælingen 
fældedes og det fremmede skib fik et skud for boven. Samtidig signalerede man 
fra hjælpekrydseren, at skibet skulle stoppe, at det skulle undlade at bruge sin 
telegraf, at man ville sende en båd ombord. Mens skibet blev bordet for nærmere 
undersøgelse, sendte Wolf den lille vandflyver, der medførtes, på vingerne, såle
des at man på krydseren kunne reservere sig mest mulig tid, hvis en røgfane 
eller et sejl i horisonten skulle afsløre, at et fremmed skib nærmede sig. En enkel 
gang lykkedes det ligefrem flyet at kapre en damper, da hjælpekrydseren ikke 
var i stand til at sejle på grund af kedelrensning. Under trussel om bombning 
fra luften valgte damperen at føje sig.

Så snart et skib var blevet opbragt, blev både last, besætning og eventuelle 
passagerer overført til Wolf, og skibet blev derefter sænket enten med spræng
bomber i lasten eller ved kanonild. Wolf opbragte på denne måde i alt 14 dam
pere og sejlskibe, krigsførende såvel som neutrale. Et hovedprincip var, at ingen 
mennesker fra de opbragte skibe blev dræbt eller beordredes i redningsbådene.

Årsagen var ikke humanitet alene, men nok så meget kaptajn Nergers ønske 
om ikke at efterlade sig flere spor eller vidner end højst nødvendigt. Af samme 
grund lagde han vægt på, at ingen undslap fra hjælpekrydseren.

Ombord på Wolf blev fangerne anbragt i de lastrum, der ellers havde været 
brugt til opbevaring af de 500 miner, som Wolf havde haft med fra Kiel, og 
indenbords var der anbragt maskingeværer, der pegede direkte mod lugerne til 
lastrummene, således at man nemt kunne forhindre flugtforsøg eller nedkæmpe 
et fangeoprør.
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I takt med Wolfs succes som piratskib øgedes antallet af fanger drastisk, og i 
løbet af togtet nåede man op på mere end 200 fanger. Forholdene i lastrummene 
blev efterhånden meget barske, temperaturen var høj, den eneste ventilation 
kom fra en enlig elektrisk vifte, intet under at den fugtige luft hurtigt blev ulidelig 
tung og kvælende.

I kim ét tilfælde forsøgte et skib at sætte sig til modværge. Den japanske 
rutedamper Hitachi Maru var armeret med en enkelt kanon og forsøgte at tage 
kampen op mod Wolf, men den kunne ikke stille noget op mod hjælpekrydseren, 
idet Wolf hurtigt ramte dens skyts samt rummet, hvor telegrafen var anbragt.

16 japanske søfolk faldt ved denne korte træfning, hvorefter Hitachi Maru 
måtte give op. Selv om Hitachi Maru var blevet temmelig beskadiget, overførtes 
alligevel en del af fangerne til damperen, hvis aptering som passagerliner gjorde 
den velegnet som fangeskib. Herved lettedes situationen noget for fangerne, men 
da Igotz Mendi opbragtes, foretrak kaptajn Nerger alligevel at sænke Hitachi Maru.

Normalt har et krigsskib en vis aktionsradius, hvorpå det må forsynes, men de 
priser, som Wolf tog, forsynede den løbende med kul og proviant til den stadig 
voksende skare af fanger, og herved blev Wolf uafhængig af havne- og bunker
faciliteter, således at den i princippet kunne holde søen, så længe det skulle væ
re eller i det mindste så længe, den havde ammunition til sine torpedorør og ka
noner. Da forbruget heraf skulle vise sig at være beskedent, har det næppe ind
virket på togtets længde, som kom til at strække sig over mere end 16 måneder.

På dette fremrykkede tidspunkt af krigen havde Tyskland mere end nogensinde 
brug for sympati og sukces både på hjemmefronten og i den offentlige mening 
i de neutrale lande, hvilket ellers var vanskeligt nok, eftersom også den neutrale 
skibsfart ramtes hårdt af den uindskrænkede u-bådskrigsførelse, og det var 
derfor ikke så sært, at døvheden over for tyske synspunkter og meninger efter
hånden blev ret udtalt i de fleste neutrale lande.

Fra 1.1.1917 havde tyske u-både uden varsel sænket ethvert skib, der vovede 
sig ind i krigszonen omkring De britiske Øer, hvad enten dette var neutralt eller 
fra Ententen. Denne form for krigsførelse betød ud over svære menneskelige og 
materielle tab, at Ententens krigspropaganda fik et virkningsfuldt nyt løft, ikke 
mindst i de neutrale lande. Danmark mistede således 305 skibe på i alt 281.834 
br. tons tonnage, og 667 søfolk omkom. Imidlertid hører det med i billedet, at 
den allierede krigsførelse til søs næppe var mindre sart.

Ved siden af overfaldet på Belgien i 1914 var u-bådskrigen mod mere eller 
. mindre forsvarsløse handelsskibe måske Ententens bedste propagandakort.
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Også i den danske medieverden og på det danske bogmarked havde den 
uindskrænkede ubådskrig fremkaldt en række pjecer og pamfletter af engelsk 
oprindelse, hvori den tyske u-bådskrigs rædsler udmaledes.

I denne situation var hjælpekrydserens bedrifter på verdenshavene vel
komne for den tyske propagandamølle, thi her havde man en række spændende 
bedrifter, der til en vis grad drejede opmærksomheden bort fra den forhadte u- 
bådskrig. Her var et eksempel på en tysk, human og gentleman-like søkrigs
førelse. Nerger havde jo ikke såret eller dræbt nogen ud over den japanske kanon
besætning på Hitachi Maru. At Nerger overtrådte Genevekonventionen ved ikke 
at sætte sine fanger i land i første neutrale havn, er så en ganske anden sag, som 
naturligvis ikke blev berørt.

Men kaptajn Nerger havde jo i stedet taget samtlige besætninger fra de 
sænkede skibe ombord enten i Wolf eller i Igotz Mendi; tilmed havde han undgået 
opdagelse og havde ført sit skib sikkert i havn med et rigt bytte. Med andre ord 
en sømilitær bedrift, hvor snarrådighed, godt sømandsskab var forenet med en 
gentlemanlike krigsførelse, og Wolfs hjemkomst blev derfor iscenesat som et 
fuldkomment triumftog i Berlins gader. Fregattenkapitän Nerger og hele hans 
besætning marcherede gennem Brandenburger Tor ned ad Unter den Linden, 
fulgt af en stor menneskemængde. Foran Zeughaus kulminerede toget med, at 
kaptajn og besætning modtoges af kejserinden og kronprinsen.

Kort efter, eller næsten samtidig med denne hyldest i Berlin, må bogen om kap
tajn Nergers bedrifter være udkommet i Berlin. Titlen lød: S.M.S. Wolf vom Kom
mandanten Fregattenkapitän Nerger, Druck und Verlag August Scherl, Berlin 1918.

I det eksemplar, som findes på Det kongelige Bibliotek, bekendtgøres det 
nederst på titelbladet, at bogen indgår i oplaget mellem "101 bis 200 Tausend". 
Det kan man vist kun betegne som en oplagssukces.

Men i Danmark udkom Fregattenkapitän Nergers bedrifter knap så hurtigt 
og i et noget mere beskedent oplag. Først hen i juli 1918 forelå den danske over
sættelse af bogen: Fregattenkapitän Nerger, med Krydseren Wolf, oversat af Gertrud 
Rung, Nordiske Forfatteres Forlag, Kbh.1918.

Nergers beretning var langt fra et isoleret fænomen i krigsbogslitteraturen. 
Året før havde Nordiske Forfatteres Forlag udsendt korvetkaptajn grev v. Dohnas 
beretning om de togter, han gennemførte med hjælpekrydseren Möwe, der 
ganske som Wolf var et maskeret handelsskib, og i 1916 udsendtes historien om 
kaptajn Kønigs togt over Atlanterhavet i en stor ubevæbnet u-båd. Formålet 
med det sidstnævnte togt var således ikke af direkte militær art, men dels tjente
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turen deciderede propagandamæssige formål, dels var den et forsøg på at opret
holde en spinkel livline til det neutrale U.S.A. For at historien kunne tjene sit 
propagandaformål, var den udformet som en veloplagt frisk fortælling om 
dådfuldt bravt sømandskab.

Da kaptajn Nergers bog udkom i Danmark, kom den tyske propaganda 
også ved denne lejlighed, som ved så mange andre, i kølvandet på den engelske, 
når det gjaldt forholdene på det danske bogmarked.

I Dansk Bogfortegnelse i ugen fra den 16. - 22. maj 1918 figurerede følgende 
titel: John Stanley Cameron: Paa kapertogt med "Wolf" og "Igotz Mendi". En ame
rikansk Skibskaptajns Beretning, (autoriseret Overs, for Danmark og Norge ved 
Otto Wadsted). Pios Boghandel - Povl Branner - København 1918.

Forfatteren var en af fangerne fra Igotz Mendi, der havde genvundet sin fri
hed på Skagens strand. I de 10 måneder, den amerikanske kaptajn John Stanley 
Cameron, hans hustru og deres fireårige datter Anita havde været fanger, havde 
de nået at have ophold både på Wolf, Hitachi Maru og til sidst på Igotz Mendi, 
og ud over ubehagelighederne herved havde kaptajn Cameron således de bedste 
forudsætninger til at kunne give en skildring af begivenhederne, sådan som 
han oplevede dem.

Den 9. juli 1917 var han blevet opbragt af Wolf. Cameron var da på vej fra 
San Francisco til Sydney i Australien, og da ca. 900 sømil fra sin rejses mål. John 
Stanley Cameron var skibsfører på den lille bark "Beluga", der var lastet med 
15.000 dunke benzin. Egentligt havde han vendt sømandslivet ryggen, men et 
ønske om på en praktisk og billig måde at kunne besøge svigerforældrene i 
Australien gjorde, at han denne beklagelige 9. juli 1917 havde befundet sig på 
Beluga som kaptajn, ledsaget af kone og datter.

Der udkom således to bøger om de samme begivenheder, hvor der først kunne 
læses om dem set gennem den fangne amerikanske skibskaptajns briller og der
næst berettet ud fra den krigsførende, tyske Fregattenkapitän Nergers synsvinkel.

Det er vist ikke så almindeligt, at to bøger i den grad er synkrone, både med 
hensyn til emnet og det, der var det egentlige formål med dem: At vække sympati 
for henholdsvis Ententens og tyskernes synspunkter på krigen.

Fælles for begge bøger er imidlertid, at de ikke kan beskrives som banal 
rædselspropaganda, de rummer ingen hetz mod modparten. Med i billedet hører 
desuden, at det forlag, Nordiske Forfatteres Forlag, som kaptajn Nergers bog 
udkom på, helt og holdent blev drevet for tyske midler men med danske strå- 
mænd2, således at forlagets rolle var sløret overfor offentligheden. Det betød, at 
man fra tysk side fik ganske gode muligheder for at kontrollere og bestemme
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Fregattenkapitän Nerger og hans besætning modtages af kejserinden og kronprinsen på 
Zeughaus i Berlin.

kvaliteten i de af forlagets produkter, der skulle tale den tyske sag, og sådan 
som sympatien lå i Danmark, var det netop om at undgå alt for bastante virke
midler. Med kaptajn Nergers bog står vi overfor en beretning, der sandsynligvis 
har svaret til gesandtskabets forventning om saglig, afbalanceret propaganda.

I anslag og form minder både Camerons og Fregattenkapitän Nergers bøger 
ganske meget om den klassiske sørøverroman, selv om bøgerne naturligvis ikke 
er fiktionslitteratur. I dem begge låner Nerger visse træk fra "den ædle pirat", 
sådan som denne skikkelse kendes fra den klassiske piratlitteratur. Overfor både 
besætning og fanger fremstilles han som utilnærmelig og tavs. Ingen ved, hvad 
hans næste træk er, eller hvorhen skibet skal sejle; men midt i denne kulde er 
Fregattenkapitän Nerger tillige den humane pirat, der indskrænker sig til blot 
at tømme de skibe, han standser uden at gøre skibsbesætningerne eller 
passagererne fortræd.

Morsomt nok er disse karakteristika i Nergers egen beretning langt mindre 
fremtrædende end i Camerons, hvilket hænger sammen med skiftet i synsvinklen 
på begivenhederne, men grunden er nok også, at Nergers beretning formentligt 
er bygget på hans egen logbog, idet fremstillingen sine steder kan have noget 
tørt, rapportagtigt over sig.

Camerons bog er derimod ikke tør, måske fordi den i højere grad er lagt an 
som et "document humain", hvor begivenhederne ses og opleves af den fangne 
amerikanske skibskaptajn. Det han har oplevet ved sin tilfangetagelse er, ud

56 



over at det har været ubehageligt nok, tillige omgivet af en lidt eventyrlig aura 
som den, man ellers finder i Stevensons Skatteøen eller i kaptajn Marryats sø
mandsromaner. Naturligvis findes der i følge Camerons udlægning af begiven
hederne også et modstykke til den ædle Fregattenkapitän. Det er Kapitänleut
nant zur See, Helmuth Rose, der skildres som et gement menneske, helt blottet 
for format. Som prisekommandant på Igotz Mendi udfolder han, stadig efter 
Cameron, ud over en iøjnefaldende mangel på charme og humor, desuden en 
tåbelig formalistisk smålighed over for fangerne, der rækker lige fra simple dag
ligdags chikanerier til decideret udsultning. Da Igotz Mendi strander på Skagen, 
er det derfor mere end blot dårligt sømandskab eller vanheld for kaptajnløjtnant 
Rose. Det er i virkeligheden udtryk for en højere "poetisk retfærdighed", at Rose 
i stedet for at få jernkorset i Berlin må lade sig forsmædeligt internere i Danmark.

Kaptajn Camerons beretning udkom på Pios Forlag, et forlag, der ganske 
vist næppe hentede direkte understøttelse i Storbritannien eller hos de øvrige 
ententelande, men som alligevel ensidigt publicerede krigslitteratur af engelsk, 
belgisk eller fransk oprindelse.

Sagen var, at der var penge også i den litterære del af krigen, hvad enten så 
midlerne kom fra en offentlig kasse, eller tilvejebragtes alene på merkantil basis. 
Allerede fra starten i 1914 havde det vist sig, at Ententen havde overtaget på det 
danske bogmarked. Grundene hertil var flere.

For det første var sympatien i Danmark i forvejen langt overvejende på 
Ententens side. Det uprovokerede tyske overfald på Belgien havde gjort et stærkt 
indtryk i Danmark, der med sine egne erfaringer fra 1864 og det deraf til sta
dighed mere eller mindre dårlige forhold til Tyskland, havde gjort det nemt at 
sætte sig i belgiernes sted. En stor rolle spillede det tillige, at tyskerne fra krigens 
begyndelse ikke var i stand til at koordinere eller styre en samlet indsats på 
propagandaområdet i udlandet. Den tyske propagandaindsats var i krigens start 
præget af mange hurtige og dermed dårligt forberedte initiativer, der i høj grad 
gjorde den tyske indsats både synlig og hørbar, uden at den derfor fik andet end 
negativ effekt.

I oktober 1914, to måneder efter krigens begyndelse, fandtes der hele 27 for
skellige bureauer, der hver især beskæftigede sig med propaganda uden for 
Tyskland, uden at deres virksomhed på nogen måde var koordineret. Tværtimod 
syntes de til en vis grad at modarbejde hinanden. Intet under, at man kun i 
yderst ringe grad var i stand til at analysere eller blot vurdere forholdene og 
stemningen i Danmark ordentligt.

Eksempelvis havde man i begyndelsen af krigen masseuddelt aviser som
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Den spanske damper Igotz Mendi.

Deutsche Tageszeitung, Post, Tägliche Rundschau i Danmark, idet man overså, at 
disse blade alle var stærkt præget af en antidansk politik i Nordslesvig. Lidt 
efter lidt blev denne indsats dog trimmet og bragt under kontrol, og de fleste 
propagandaaktiviteter i udlandet blev samlet i Zentralstelle für Auslandsdienst, 
der blev stillet under diplomaten friherre von Mumms ledelse.

Fik man således rådet bod på den organisatoriske misére, så lettede dette 
dog ikke på den kendsgerning, at de første krigsmåneders bastante indsats for 
Tysklands sag en gang for alle havde givet den danske offentlighed det indtryk, 
at den tyske propaganda var anmassende og stupid.

Den tyske gesandt i København, Ulrich Christian Brockdorff-Rantzau, gjorde 
sig ret hurtigt efter krigsudbruddet disse forhold klart, og han valgte derfor at 
føre en stærkt afdæmpet propagandapolitik med så få aktiviteter som muligt. I 
virkeligheden bestod en god del af hans indsats ligefrem i at forhindre eller 
undertrykke initiativer fra forskellige entreprenante danske eller tyske enkelt
personer, der på hver sin måde ville gøre sig nyttige på propagandafronten.

Ved at gennemføre denne politik havde Brockdorff-Rantzau tillige en god 
udgangsposition overfor den danske udenrigsminister, Erik Scavenius, til at 
kræve tilbageholdenhed og afdæmpethed af den danske presse. Dette var alle
rede fra de første krigsmåneder den officielle politik på området fra tysk side, 
men linien var vanskelig at holde netop på grund af de mange uofficielle tyske
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Prisekommandant Helmut Rose fotograferet på Igotz Mendi sammen med Igotz Mendis 
spanske kaptajn, samt endnu en tysk officer.

initiativer på feltet. Desuden havde nogle enkelte danske forfattere og kultur
personligheder, bl.a. forfatteren Karl Larsen og tidsskriftredaktøren Louis von 
Kohl, også personlige eller økonomiske interesser i at antage sig den tyske sag, 
og det lykkedes trods gesandtens bestræbelser disse kulturpersonligheder at 
skabe sig en, i alt fald for en tid, ganske indbringende levevej. Dette var især til
fældet med Louis von Kohl, der bla. fik held til at vikle den tyske gesandt ind i 
et spil, hvor Brockdorff-Rantzau både økonomisk og propagandamæssigt kom 
til at gå betydeligt længere i Danmark, end han egentligt havde haft til hensigt.3 

Etableringen af aktieselskabet Nordiske Forfatteres Forlag, hvor den danske 
oversættelse af Fregattenkapitän Nergers bog udkom, var netop i langt højere 
grad en følge af von Kohis manipulering af gesandten, end det var et resultat af 
målbevidst tysk planlægning. Forlaget, der oprindeligt var grundlagt af for
fatteren Emil Rasmussen som enkeltmandsvirksomhed, blev af ham sammen 
med von Kohl og boghandleren Peter Hansen gjort til et aktieselskab i april 
1917. Det financielle grundlag herfor, 20.000 kr, medbragte von Kohl direkte fra 
det tyske gesandtskab.

Efter omstruktureringen til aktieselskab udsendte forlaget sideløbende med
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Fransk bark "Maréchal Davoust" sænkes. Den blev kapret 130 sømil syd for det gode 
håbs forbjerg. Den havde trådløs telegraf og førte to kanoner, men på grund af "Wolf's 
fredelige udseende bestemte den sig først til at bruge kanonerne, da det var for sent.

Nergers beretning en række skrifter af umiskendelig tysk oprindelse garneret med 
ny dansk litteratur begået af mere eller - hvilket var det hyppigste - mindre ta
lentfulde unge forfattere, der havde måttet indkassere afvisning på de større forlag.4 

Derimod fungerede Pios forlag tilsyneladende ikke i kraft af direkte tilskud 
fra fremmede landes statskasser. Allerede før krigen havde dette foretagende 
indledt et udstrakt samarbejde med flere forlag og litterære agenter i England. 
Dette netværk skulle vise sig at blive til stor gavn gennem alle krigsårene. Ved 
siden af kaptajn Camerons beretning udsendte Pios Forlag en ganske stor 
mængde krigslitteratur, hvor ophavslandet var England.

I kataloget "Bøger der sælges mod ratebetaling" er der således opført 45 
bøger, der særskilt i kataloget betegnes som bøger, der specielt omhandler krigen. 
I denne grupppe findes der alene af Kipling, hvis fleste bøger i forvejen kom på 
forlaget i dansk oversættelse, hele 6 titler: Den nye Hær, Frankrig i Krig, Fra Flaadens 
Overdrev, Undervandbaadenes Bedrifter, Krigen i Bjergene, Krigsliv til Søs.

Men i katalogets øvrige afsnit med anden litteratur findes desuden adskillige 
bøger, hvor titlen alene røber, at krigen og særligt ententelandenes syn på den 
er det centrale, hvad angår både emne og synsvinkel.

I virkeligheden kunne Pios udgivelsesprofil ikke have været mere pro- 
engelsk, hvis forlaget var blevet støttet direkte af engelske statsmidler.

Sådan tegnede det propagandamæssige landskab sig på dette sene tidspunkt 
af krigen, da beretningerne fra Wolf og Igotz Mendi publiceredes, men i øvrigt 
skulle denne type af krigsbøger vise sig at være en sejlivet genre.

Så sent som 1936 fulgte grev Felix Luckners bog Sødjævlen. Mit Livs Oplevelser. 
Luckners skildring er tæt på at være en pastiche over den klassiske eventyrer- 
og piratroman. Her er alle ingredienserne: Den kvikke, vanartede søn, der løber 
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hjemmefra for at stikke til søs og som gennem sømandslivets hårde skole 
modnes til et mandfolk, kapringer, strandinger på øde øer og dristige flugtforsøg 
fra velbevogtede fængsler. En særlig pointe er det, at hjælpekrydseren Sø
djævelen tilmed var et rigtigt sejlskib, af type som skoleskibet Danmark, et tre
mastet barkskib.

Efter udgivelsestidspunktet, 1936 for den danske udgave, kunne man fore
stille sig, at bogen var et stykke nazi-propaganda, men dette er ikke tilfældet. 
Bogen udkom i Tyskland allerede i 1921, og selv om den forherliger det kejserlige 
Tyskland og dets flåde, er det først og fremmest sagens eventyrlige og romantiske 
side, der er fremherskende. Felix Luckner forlod tjenesten i flåden i 1921. Han 
levede siden af sin foredragsvirksomhed, som skulle fremme forsoning og 
forståelse mellem nationerne. I midten af trediverne fik han forbud af nazisterne 
mod at holde foredrag, og han mistede sin rang som Korvettenkapitän. 
Krigsårene tilbragte Luckner i Halle, og det lykkedes ham i foråret 1945 at redde 
Halle fra tilintetgørelse ved at træde i forbindelse med amerikanerne.

Epilog
Resten af historien har mindre at gøre med propagandaens og krigens rå virke
lighed. Den foregår alene på forfængelighedens marked.

Den spanske regering var yderst taknemmelig over, at det var lykkedes at 
redde Igotz Mendi fra at falde i tyskernes hænder, og man ønskede meget for
ståeligt at synliggøre taknemmeligheden i form af en passende ordenstildeling 
til de involverede. I første række redningsfolkene fra Skagen, der havde bjerget 
fangerne og søofficererne fra den danske flåde, der havde handlet så resolut.

En enkel sag skulle man tro, men nej. Der skulle gå et helt år, før det gode 
danske embedsværk havde styr på den del af sagen, så de rigtige personer kunne 
få de rigtige udmærkelser, således at der ikke alene blev taget hensyn til den 
mulige heroisme i det givne øjeblik, men nok så meget til rang og anciennitet. 
Byfoged, politimester og konsul løb herefter med de mest vægtige udmærkelser, 
mens redningsfolk og søofficerer måtte nøjes med mere beskedne dekorationer. 
Alt gik ganske efter admiralens råd i Gilberts og Sullivans operette Pinafore:

I landsmænd her, som gerne vil nå op 
på vor samfundsstiges allerhøjeste top, 
flyd med, men hold jer i enhver forstand 
til stadighed og altid fra det dybe vand. 
Stå aldrig til søs! lad de andre stå!
I får stribevis af kors og bånd og stjerner på!5
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Ambulate super basiliscos!
Et essay om overtroens, allegoriens og videnskabens bil
leder.

af mag.art. Jette Drachmann Søllinge:

Forhistorie: Som pressehistoriker har nærværende artikels forfatter haft rig lejlighed til 
at stifte bekendtskab med også de sjældne illustrationer i den ældste presse. Så en dag på 
udstillingen „Fortsættelse følger", der i efteråret 1994 blev vist på Kobberstiksamlingen, 
optrådte en basilisk i et hjørne af et allegorisk stik med titlen „Africa". Den var af ud
seende en nær slægtning til én i en avis fra 1674!

Den ældste kendte eller bevarede illustration i dansk presse findes i septem- 
bemummeret 1674 af Extraordinaires Maanedlige Relationer og forestiller en basi
lisk. Bladet blev udgivet 1672-1685 af hofboghandler Daniel Paulli, der var den 
tids førende avismand, idet hans aviser bragte et efter den tids målestok meget 
omfattende og pålideligt nyhedsstof. Nyhedsstoffet var dog mest koncentreret 
i ugeavisen, mens den månedlige udover en nyheds-revy tilbød en del oply
sende læsestof. I september 1674 kunne man efter en notits om et misfoster fra 
en landsby nær Viborg således læse følgede:

"Ellers hafver her i Kiøbenhafn været en Mand, som lod et underligt Creatur 
see for Penge, huilcket hand berættede at være kommet af Africa och at være en 
basilisk. Dends eegentlige Skikkelse er at see i hosføyede Kaaberstykke."

Artiklen fortsætter med at fortælle, at det er et ikke alt for vellykket falskneri 
udført med skindet af en eller anden art rokke, samt at ejeren allerede har ind
rømmet falskneriet over for nogle lærde i Tyskland.

Men så kommer artiklens egentlige pointer: For det første, at der endnu al
drig noget sted i verden er fundet en basilisk, det være sig levende eller død - og 
det til trods for, at hele verden nu er gennemsøgt af omhyggelige folk. Og for 
det andet, at lærde folk nu fastholder, at der slet ikke findes basilisker i over
ensstemmelse med den almindelige forestilling om dem og deres egenskaber. 
Ganske særligt er det modbevist, at basilisker kommer ud af hane-æg, idet der
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En basilisk i udstoppet, orm- og kobberstukken stand. Billedet blev offentliggjort i 
Extraordinaires Maanedlige Relationer, september 1674.

er gjort (forgæves) forsøg; de æg var og forblev vindæg.
I sig selv er artiklen og kobberstikket ganske fornøjelige, omend kræet ser 

lidt melankolsk ud. Men set i et lidt videre perspektiv er der her tale om et 
frontalt sammenstød mellem folketro og videnskab. Basilisken er endegyldigt 
aflivet gennem videnskabelige forsøg. Der henvises ligefrem i allersidste afsnit 
til en artikel på latin af Thomas Bartholin i Acta Medica & Philosophica Hafniensia 
fra 1673. Thomas Bartholin var bl.a. dr. med. og leder af Universitetsbiblioteket 
i København og kunne derfor påberåbes som videnskabelig autoritet.

Basilisken er ellers et bemærkelsesværdigt væsen og af anselig alder. Den æld
ste kendte beskrivelse er af Plinius d.æ. fra det 1. årh. Han hævder, at den lever 
i Afrika (den kyrenæiske provins) og er en slange med ben, der er så giftig, at 
den dræber alt omkring sig.

Der findes mange andre beskrivelser, og ubæstet har fast tilholdssted i folke
troen over hele Europa op gennem middelalderen. Faste elementer er, at den er 
et blandingsvæsen af hane og slange - d.v.s. en vinget øgle og med hane-forkrop 
og to ben, gerne med en slags krone på hovedet - og at dens blik og ånde er 
dræbende. Den fødes af et han-æg, lagt af en syv eller ni år gammel hane, ofte 
udruget i møddingen af en tudse; eller den opstår i en gammel og overlagret 
tønde mjød. Dens opholdssted er brønde eller kældre (som den forgifter). Ene-
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Blandt andre mere eller mindre virkelige dyr gengiver "Lycke Bogen" fra 1562 en basi
lisk. At der er tale om en mellemform mellem hane og slange fremgår tydeligt af selv 
dette primitive træsnit.

ste modværge er at få øje på den, før den ser en, eller at holde et spejl mod den, 
da også dens spejlbillede er dødbringende for den selv.

Realiteterne i sagen er formentlig, at snogeæg, kombineret med misfostre og 
nogle tilsyneladende ufoklarlige hændelser har kunnet holde liv i et fabeldyr, 
der af de mere koldsindige var henvist til Nordafrika.

Basilisken optræder således utallige steder i folketro og -sagn. Også i folke
lige bogudgivelser findes den afbildet. Således i Lycke Bogen (en illustreret sel
skabs-bog med rim om ugle og dyr) fra 1562, hvor en versificeret beskrivelse 
lyder (stavemåden er lettere moderniseret):

Paa jorden er intet dyr edderfuldt mere/ 
End en Basiliscus/ hør nu ord flere.
Den samme est du lig af din natur/ 
Thi din ondskab bliver for sur.

Der blev også slået plat på folketroen. Udstoppede "basilisker" blev vist frem 
på markeder. Der er også bevaret nogle i de Naturaliekabinetter, der kom på 
mode under Renæssancen. De var oftest fremstillet af tørrede rokker.

Efterhånden som verdenen blev udforsket og den gryende eksperimental- 
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videnskab ét for ét gjorde kål på fabeldyrene, blev også basilisken aflivet. 11639 
udgav præsen i Gentofte Jens Sandersen en oversættelse fra tysk af Acerra Philo- 
logica, en samling på 3000 fortællinger. Deri argumenteres der bl.a. rationelt for 
umuligheden af basiliskers eksistens. På den anden side var der en præst ved 
Helliggejst, B.P. Kofod, der så sent som i 1799 udgav Om Slanger i Almindelighed, 
og om de forgiftige Slanger, Bibelen berører.... I denne bog beskrives basilisker som 
virkeligt eksisterende dyr. Manden var endda dr. theol.

Men fabelvæsnet har også nogle interessante associationer. En fremgår 
allerede af navnet, der stammer fra græsk og betyder "lille konge". Som løven er 
dyrenes konge og ørnen fuglenes, er basilisken konge over slanger og øgler. 
Derfor afbildes den oftest med en kam eller krone på hovedet.

Mere centralt står imidlertid dens teologiske betydninger. Basilisken anven
des ofte som symbol for djævelen eller lasten. Basilisken er en af denne verdens 
farer, som Herren værner den troende mod. I den latinske bibel hedder det i 90. 
Salme: "Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et 
draconem." (Du skal træde på slange og basilisk og trampe på løve og drage.) I 
den danske bibeloversættelse fra 1931, hvor Salmens nummer er ændret til 91, 
hedder det: "du skal træde på slanger og øgler, trampe på løve og drager" - og i 
den nye oversættelse er det yderligere afdramatiseret: "du kan træde på løve og 
slange, trape på ungløve og øgle". Først basilisken og siden dragen er forsvun
det til fordel for en mere prosaisk dyreverden.

I Esajas’ skildring af Da vidsønnens fredsrige, der ofte tolkes som en Kristus- 
vision, hedder det (11,8) i en engelsk Vulgate-oversættelse:"„And the sucking 
child shall play on the hole of the asp: and the weaned child shall thrust his 
hand into the den of the basilisk." I den autoriserede danske oversættelse er 
basilisken blevet til en hugorm:"Spædbamet leger ved slangens hule, det lille 
barn stikker sin hånd ind hugormens hul." I fredsriget sker der ingen skade på 
det lille barn, ligesom ulven bor sammen med lammet to vers tidligere.

Som slangernes konge associeres basilisken så direkte med den slange, der 
fristede Eva med æblet, og gøres dermed medanvarlig for Syndefaldet. Formu
leringen i Lycke Bogen med dens parallelisering af basiliskens og menneskets 
syndige natur er således helt i overensstemelse med ortodoksiens fortolkning 
af dyrets væsen.

Mere speciel forbindes basilisken ofte i ikonografien med én bestemt synd: vel
lysten eller ukyskhden (luxuria).

På Adriaen de Collaerts kobberstik "Africa" efter Martin de Vos i serien De
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Kobberstik af Adriaen de Collaert (ca. 1560-1618) efter Martin de Vos (1532-1603). Det 
forestiller "Africa" og indgår i en serie om de fire verdensdele.[Den Kongelige Kobber
stiksamling.]

fire Verdensdele ser man en række eksotiske dyr såsom struds, løver, dromeda
rer, elefanter og krokodiller samt en obelisk og en (romersk!) akvædukt grupperet 
omkring en letpåklædt dame af umiskendelig negroid type. Ser man godt efter, 
finder man en basilisk lige over krokodillens hovede. Helt åbenlyst er der tale 
om en beskrivelse af essensen af en verdensdel, således som den blev opfattet 
omkring stikkets tilblivelse - A. de Collaert levede ca. 1560-1618 og Martin de 
Vos 1532-1603.

Men samtidig er der tale om en allegori: Adskillige af de nævnte dyr har og
så allegoriske betydningsværdier. Løven er således sindbilledet på umådehol
dets synder og for volden; mere generelt er løven billedet på djævlen selv. I Pe
ters 1. brev 5,8 kommer opfordringen: "Vær ædru og våg; jeres modstander, 
Djævlen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge." 
Og i Offertoriet, et af den katolske dødsmesses led, hedder det: Libera eas de
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Detalje fra Adriaen de Collaerts stik: 
Den her viste basilisk er af præcis 
samme type som den, der blev vist 
en hel del år senere i København og 
gengivet i den rationalistiske Daniel 
Paullis avis.

ore leonis - Frels dem (i. e.: de troendes sjæle) fra løvens gab.
Krokodillen, som damen sidder lidt risikabelt på, er ligeledes et symbol på 

djævelen: Det gamle Testamentes urdrage Leviatan skildres i Jobs Bog 40,20 ff 
som en pansret, usårlig krokodille på hvis "nakke styrken (har) sin plads. Foran 
den hopper angsten." Samtidig er Leviatan et billede på helvede med det 
altopslugende gab.

Damens letpåklædte tilstand og holdning tyder heller ikke på moralsk kor
rekt opførsel så vores syndens basilisk er endnu et element i en karakteristik af 
en hedensk verdensdel, der endnu ikke har modtaget det kristne budskab.

Den stakkels mand, der trode at kunne fremvise et sagnomspundet dyr med 
dybe allegoriske betyninger i tilgift til sensationsværdien! Han kom jo med en 
nær slægtning til Fanden selv. En koldsindig redaktør med sin baggrundsviden 
i orden og sine læseres bedre oplysning for øje afslørede den som et makværk af 
et falskneri, der kun bestod af et rokke-skind. Der blev sandelig trådt på bailisken.

P.S.: Titlen betyder: Træd på basilisker!

Et udvalg af litteratur (ud over de nævnte 
i teksten):

Anker, Jean og Svend Dahl: Fabeldyr og an
dre Fabelvæsener i Fortid og Nutid. Kbh. 1938. 
Dahlby, Frithiof: Symboler og tegn i den 
kristne kunst. Kbh. 1965 (svensk orig.ud. 
1964).

Holbek, Bengt, og Iøm Piø: Fabeldyr og sagn
folk, Kbh. 1967.
la Cour, Tage: Eventyrfugle og Fugleeventyr.
Kbh. 1941.
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Krigsartikler og 
rytterordinanser
Det kongelige Garnisonsbiblioteks Reglementssamling

af major Knud Rasmussen

Det Kongelige Gamisonsbibliotek (KGB) ejer en meget stor samling af gamle 
reglementer, håndbøger og krigsartikler - ca. 20.000 bind, der for nogles ved
kommende kan føres helt tilbage til 1600-tallet. Disse reglementer skønnes at 
have rige anvendelsesmuligheder som kilde til historieforskning. Ikke blot den 
rent militærhistoriske, men historieforskning i bred almindelighed, da de gamle 
reglementer og krigsartikler ofte afspejler upåagtede sider af datidens samfunds
struktur og tænkemåder.

Historiske forudsætninger - KGB's historie
Ved kgl. resolution af 14. oktober 1785 oprettedes Det Kongelige Militaire Sel
skab samt dets bibliotek. Begge dele fik til huse i det gamle kanonstøberi "Giet- 
huset”, der lå på Kongens Nytorv, hvor nu det Kgl. Teater ligger. Det Militære 
Selskab, der var et barn af oplysningstiden, som kronprinsen, den senere kong 
Frederik VI, var eksponent for, var tænkt som opholdssted for officerer i 
Københavns Garnison. Her kunne de, i stedet for at tilbringe fritiden på værts
huse eller bordeller, som det hed, "finde morsomme forlystelser, der afvekslende 
med lærerige samtaler og underholdende og videnskabelig læsning tilbød 
enhver behageligt ophold."

Selskabets bibliotek kaldtes straks fra begyndelsen for Gamisonsbiblio- 
teket; men ved kgl. stadfæstelse af 31. maj 1818 bestemtes det, at bibliotekets 
navn skulle være "Det Kongelige Gamisonsbibliotek".

Giethuset var bibliotekets hjemsted indtil 1869. På dette tidspunkt blev det 
besluttet at bygge et nyt kongeligt Teater på Giethusets grund, og biblioteket 
begyndte som følge heraf en omflakkende tilværelse, der kom til at vare nøjagtigt 
100 år.

69



I denne periode blev biblioteket flyttet adskillige gange mellem forhånden
værende, men som regel uhensigtsmæssige lokaliteter rundt om i København. 
Ofte havde biblioteket depoter i fugtige kældre eller på tilfældige lofter, og at der 
ikke skete større tab og skader på de værdifulde samlinger end tilfældet er, må 
nok betegnes som noget af et under.

Endelig i 1969 kunne biblioteket flytte ind i sine nuværende hensigtsmæssige 
lokaler i det nyrestaurerede Søndre Magasin i Kastellet.

Reglementsvæsenets historie
Hvornår man første gang i Danmark begyndte at udarbejde reglementer til 
militære formål, fortaber sig i nogen grad i det uvisse; men det er ikke meget galt 
at hævde, at Christian IV systematisk lod udarbejde reglementer og krigsartikler 
til hæren og flåden. Han har uden tvivl bl.a. ladet sig inspirere af den nederland
ske krigskunst og dens mestre som prins Morits af Oranien og Maurice de Saxe.

Således udgav Christian IV bl.a. følgende to reglementer (krigsordinanser): 
krigsordinans af 12. april 1621, der anviser opstillinger af den nationale milits i 
bataljonsopstillinger, og rytterordinans af 24. maj 1625, der anviser opstillingen 
af det nationale rytteri til slag, samt hvordan dets inddeling skulle være under 
march. Førstnævnte anses for det første danske militære reglement, om end for
fattet på tysk. Disse reglementer findes ikke på KGB, men på Rigsarkivet.

Christian IV's reglementer og krigsartikler er spændende læsning. Eksem
pelvis giver et udsnit af hans søkrigsartikler af 8/5 1625 et vist indblik i livet 
ombord på kongens skibe. Forsømmelse af søndags- og onsdagsprædiken eller 
morgen- og aftenbøn blev ved gentagelse straffet til masten (d.v.s. bundet) i jern 
på vand og brød et eller flere døgn. Samme straf tildeltes ved banden og sværgen 
om bord. Det var også forbudt at fløjte om bord. De mange retsregler skulle 
overholdes nøjagtigt, og overtrædelse straffedes hårdt med et eller flere døgn på 
vand og brød, kølhaling, tamp eller afhugning af hånd. Ved drab blev drabsman
den bundet til liget "og tillige med dette kastet overbord."

Der var naturligvis også et afsnit i krigsartikleme "om spisningen". Spar
sommelighed var et nøgleord i den forbindelse, da mangel på forsyninger kunne 
være skæbnesvanger for skib og mandskab. Maden skulle tilberedes renligt og 
godt og være af bedste slags. Kvartermestrene skulle sørge for, at mandskabet 
holdt bordskik og ikke spildte noget. Der var tre daglige måltider, og ingen måtte 
tage mere, end han kunne spise. Hvert måltid begyndte med bøn. Hver 30 mænd 
havde krav på en tønde øl daglig, så længe forråd havdes, ellers måtte de finde 
sig i reduceret ration. Brændevin og andre drikkevarer måtte ikke uden særlig 
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Von Kaiserlichen Kriegsrechten, malefiz Ordnung und Regiment, 1564, af Leonhard Fronsberger, 
trykt i Frankfurt am Main.



tilladelse forefindes om bord.
Pladsproblemer var altid 

påtrængende om bord på or
logsskibe. Alle måtte lade sig 
nøje med den plads, der blev 
ham anvist. Fruentimmere, 
hjælpere og andre var forment 
adgang.

Krigsartikleme skulle op
læses for mandskabet ved be
gyndelsen af hvert togt, "så 
snart skibet var vel under sejl", 
hvorefter hele besætningen 
skulle sværge troskabsed til 
kong Chr. IV. Oplæsningerne 
skulle gentages den første søg- 
ne-mandag i hver eller hver- 
anden måned efter behov.

På det land-militære om
råde kan det tænkes, at den 
tids konger har ejet og ladet 
sig inspirere af tidligere tiders "reglementsskribenter". Som eksempel herpå kan 
nævnes en af de mest sjældne, landsknægtfører Leonhard Fronsbergers Von 
Kayserlichen Kriegsrechten, malefiz Ordnung und Regiment, trykt i Frankfurt a.M. 
1564. Sin store erfaring som militærfører og retskyndig nedfældede han i en 
række "krigsbøger", som må siges at være forløberen for vore dages reglementer.
Disse var Fünf Bücher von Kriegsregiment und Ordnung, der alle udkom i Frankfurt 
a.M. i årene 1555-1566.

Det er allesammen store, fomemt illustrerede feltreglementer med en række 
meget smukke træsnit og kobberstik af bl.a. den schweiziske tegner og radérer 
Jost Amman (1539-1591). Det foreliggende værk er en blanding af feltreglement, 
taktiske anvisninger for de forskellige befalingsmandsgrader og de militære 
straffe- og retsplejeregler.

Et særlig sæt tjenestebestemmelser gælder Der Hurnweybel (skøgeunder
officeren og samtidig trosføreren) og Die Huren (feltskøgeme). Reglementet, der 
er affattet på Luthertidens tysk, omhandler bl.a. de ekstra pligter, som er pålagt 
disse kvinder. Bl.a. var de forpligtede til, "når skyts er sunket i eller når veje skal 
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udbedres, da bliver de bedt om dette, og ingen kan nægte det uden alvorlig straf 
af skøgeunderofficeren, som har ret til at tugte dem med sin stok. Gør han ikke 
dette, vil der blive for mange dovne tøjter, der ikke vil rette sig efter deres herrer", 
som reglementet meddeler på sit farverige sprog.

Fronsbergers krigsbøger, der sikkert har kostet en formue, blev anskaffet og 
læst af datidens europæiske fyrster og har utvivlsomt dannet skole og den orga
nisatoriske baggrund for flere europæiske hæres opstilling af hvervede, senere 
nationale styrker til lands. Dette gælder også Frederik Il's og Christian IV's hære.

De følgende århundreder gav en meget stor udvikling i reglementernes antal 
som følge af de væbnede styrkers udvikling og virkemåde både med hensyn til 
operationer, logistik og overlevelsesforanstaltninger. Hovedparten af regle
mentssamlingen er fra det nittende og det tyvende århundrede.

Et alvorligt afbræk for reglementsvæsenet var besættelsen 1940-45. De tyske 
besættelsesstyrker efterlod i maj 1945 den danske hær ribbet for alt. De dengang 
gældende bjerge af reglementer, som dækkede 1920'eme og 30'eme m.h.t. 
materiel og våben kunne skrottes eller afleveres til Hærens arkiv. Ingen af de 
tidligere normerede våben eksisterede længere. Alt blev nu bygget op med 
britisk og svensk materiel med deraf følgende udenlandske reglementer og 
betjeningsforskrifter.

I tiden 1945-46 sad mange befalingsmænd rundt på kvartererne og oversatte 
på livet løs de reglementer, der skulle udervises i dagen efter, og resultaterne blev 
møjsommeligt duplikeret.

11947 beordredes oberstløjtnant J.G.H. Holnæs af Generalkommandoen som 
formand for en kommission, der skulle udarbejde en ny Lærebog for Hærens Me
nige. Dette blev begyndelsen til et bredt anlagt kommissionsarbejde, der resul
terede i, at man gik i gang med andre, i opbygningsfasen nødvendige reglementer 
og lærebøger.

I de første år var det primært "Skydeskolen for Håndvåben", i dag Hærens 
Kampskole, der stod for udarbejdelsen af en lang række reglementer for fodfol
ket, Artilleriskolen for artilleriet, Ingeniørskolen for ingeniørtroppeme, mens de 
øvrige våbenarters og korps’ reglementer og håndbøger udarbejdedes ved de 
respektive generalinspektørers foranstaltning.

Allerede da var der tanker fremme om et væmsfælles "Forsvarets reglements
forlag", men først i 1954 oprettedes for hærens vedkommende direkte under 
Hærkommandoen "Hærens Bogforlag", der herefter skulle stå for trykning, 
udgivelse, fordeling og erstatning a£ reglementer.

11964 blev oberstløjtnant V.K. Sørensen ansat i Hærstaben og pålagt bl.a. at

73 



fremsætte forslag til en rationalisering af Hærens reglementsarbejde. Det udmøn
tedes efterhånden i oprettelsen af ”Hærens Reglementsforvaltning” 1. juni 1967.

Hærens Reglementsforvaltning har tegnet sig for en omfattende, fornem pro
duktion af militære reglementer gennem de sidste 26 år, bl.a. "Hærens Publi
kationssystem", hvori en egentlig "policy” for hærens reglementer er formuleret.

Nuværende forhold - Reglementssamlingen generelt
Reglementssamlingen omfatter ca 20.000 enheder og er delt i to dele: (1) de 
gældende reglementer og (2) de ikke længere gældende reglementer.

Førstnævnte del hidrører dels fra Forsvarskommandoen (væmsfælles regle
menter) og dels fra Hærens Reglementsforvaltning. I begge tilfælde er de regi
strerede i diverse publikationsfortegnelser, og rettelsesblade tilgår løbende fra 
nævnte myndigheder.

Et nyt reglement tilgår i to eksemplarer, idet det ene forbliver urettet på hyl
den i modsætning til det andet eksemplar, der bliver rettet og fremtræder på hyl
den som "up to date" rettet publikation, der kan udlånes. Førstnævnte lånes nor
malt ikke ud, men fremtræder til forskningsbrug, som det originale eksemplar.

Hovedparten af de gældende reglementer er klassificerede Til tjenestebrug og 
kan derfor kun udlånes til personer, der er godkendt til denne klassifikation, nor
malt militært personel.

Efterhånden som et reglement udgår af forsvarets eller hærens gældende 
reglementsbestand, er det KGB-opgave at lade det indgå i samlingen af ikke 
længere gældende reglementer, herefter benævnt "Reglementssamlingen". Den
ne, der er langt den største, mindst 95% af det samlede antal, kan for enkelte 
reglementstyper, som nævnt, føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet.

I Reglementssamlingen indgår en mindre militær-musiksamling. Den består 
af en ældre, ret sjælden nodesamling samt et beskedent antal, ca. 100, grammo
fonplader, lyd- og/eller kassettebånd med dansk og udenlandsk militærmusik. 
Denne samling indgår i afdøde oberstløjtnant A.V. Arendrups arkiv, der bl.a. inde
holder en række inspirerende foredrag om dansk militærmusik gennem tiderne.

Reglementssamlingens bestanddele
Det ville være rimeligt at foretage en grov inddeling af samlingen i følgende tre 
hovedgrupper: Reglementer, Tjenestebestemmelser, herunder love og krigs
artikler samt Håndbøger.

Ved et reglement forstås beskrivelse af konkrete handlinger udført af enkelt
mand eller enheder i forbindelse med militær virksomhed i felten.
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"... og d'Herrer Office- 
erer tilholdes og frem- 
deeles at holde sig Reg
lementet efterrettelig, 
the Vi ønske ei, at Quak- 
lerei og u-militair Tæn- 
kemaade skulde ind
snige sig!"
Afen kgl. parolbefaling 
1830.

Reglementet er normalt knyttet til den enkelte våbenart, f.eks. infanteri, 
rytteri, artilleri og ingeniørtropper og deres virksomhed under de forskellige 
kampformer. Den mest grundlæggende reglementstype er betjeningsforskrifter 
for håndvåben, f.eks. reglement for gevær.

Ved tjenestebestemmelser, herunder krigsartikler/militære straffelove o.l., for
stås generelle retningslinier for, hvordan man skal optræde under bestemte 
forhold, og de straffe, der pålægges i tilfælde af, at man undlader at følge disse 
retningslinier.

Ved håndbøger forstås beskrivelse og oplysning om et helt fagområde, f.eks. 
brobygning, lejrslagning o.l. De fleste og ældste håndbøger i KGB’s samling er en 
blanding af feltreglement, taktiske anvisninger for de forskellige våbenarter, 
tjenestebestemmelser for de forskelige befalingsmandsgrader, den militære 
straffe- og retsplejelov m.v.

Reglementssamlingens placering og registrering
Reglementssamlingen er for ca. 95% vedkommende placeret samlet i to sammen
hængende lokaler på bibliotekets 3. etage. De resterende 5% er placeret enten i 
KGB's spcialsamling, et specielt tyveri- og opbevaringssikret lokale på anden 
etage samme sted eller i andre af KGB's særlige samlinger, f.eks. i artilleriets og 
ingeniørkorpsets samlinger.

I specialsamlingen er værkerne anbragt på hylder, mens de øvrige regle- 
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menter/håndbøger o.L er anbragt i ensartede, hensigtsmæssige og solide pap
kasser.

Specialsamlingens værker er registreret i KGB’s almindelige katalog, mens de 
resterende, altså godt 95%, er registreret i en særlig registrant, benævnt registrant 
47 og hovedindelt i seks hovedgrupper I-VI.

KGB’s reglementssamling er ikke komplet. En del af de manglende reglementer 
findes på Rigsarkivet, i Tøjhusmuseets bibliotek og enkelte formentlig på Det 
kongelige Bibliotek.

Ved overgangen til online registrering 1.4.1992 blev det besluttet, at indda
tering af bøger, herunder reglementer, skulle finde sted i forbindelse med udlån. 
I forvejen er alle ny tilgåede bøger til KGB fra foråret 1991 inddateret. De udlånte 
bøger inddateres kontinuerligt til DANBIB. For tiden er godt 30.000 af KGB's 
bøger inddateret. Reglementer inddateres ikke til DANBIB.

Målgruppe og formidling
KGB's interessante reglementssamling fører en noget tilbagetrukken og upåag
tet tilværelse. Dette skyldes, at den ikke er tilstrækkelig tilgængelig.

Der er ingen tvivl om, at samlingens målgruppe er begrænset. Hovedparten 
vil formentlig være at finde inden for forsvarets egne rækker, først og fremmest 
krigshistoriestuderende ved Forsvarsakademiet, Hærens Officersskole og til
svarende undervisningsinstitutioner i de skandinaviske lande. Dertil kommer 
historieforskere og -studerende ved universiteter og højere læreanstalter.

Jeg har her forsøgt at beskrive KGB's, efter min mening, meget spændende 
samling af udgåede reglementer, håndbøger, krigsartikler o.l. - Selvom sam
lingen ikke er ukendt, er den ufortjent upåagtet. Dette bør der gøres noget ved!
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Halli Hulli Habi

af forfatter m.m. Mikael Witte

Søndag formiddag. Solen stikker lavt, selv det mindste kaster gigantiske skyg
ger bag sig, men så trækker jeg min datter med ind i banegårdshallens mørke.

- Klakkelak, klakkelak, rapper gelænderet og hendes pind. Alt runger i en 
tunnel, tunnel. Vi klatrer op i interregionaltoget og jagter ledige pladser gen
nem Jylland.

For at afkorte ventetiden har vi diskuteret. Diskussioner ligger til hende. 
Fire år er him.

- Bum, bummelum, bum, bummelum, synger sveller og tog. Hun tager straks 
ved lære og gentager.

- Bum, bummelum.
Toget er fyldt, vi burde have reserveret, jeg ved det, så vi havde fået et par 

gode pladser i bømekupéen, hvor hun kunne lege med ligesindede, Lego og 
lystige billeder på væggene. Omsider finder vi et par ledige pladser, det må 
være togets absolut eneste, og vi tager til takke med en ryger kupé. Jeg nikker 
undskyldende til de øvrige rejsende, ældre mennesker i Jylland, og vi fortsætter 
vores samtale.

Altså. Vi har talkt om klrokodillen i et badekar, hvor den røg en god cigar; 
om den gule ugle sad på en kugle da den spiste tre fugle; om man kan drysse 
kamel ud over risengrøden eller sætte sig overskrævs på kanel; hvad der er 
længst, armene eller tarmene, om vi skal sættes os i solen eller stolen. Eller begge 
dele? Måske.

Når man skal diskutere og solen hakker sine spidse syle ind, så kan man 
glemme sine medrejsende. Og dog. En ældre herre overrasker.

- Halli Hulli Habi Gummi Ladi Schaffalitzky Muckadell, præsenterer han.
- Hvor meget, undskylder jeg. Var Schaffalitzky Muckadell forfatter?
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Den ældre herre bøjer sig forover. Vi ind mod ham. Vi vil nødig forstyrre. 
Han præsenterer sig som ekshandelsrejsende, mest i korsetter, men det er længe 
siden, enhver slags og størrelse. Pæn avance. Flest laksefarvede, men også i 
sort. Fruerne bruger det ikke længere. Han skæmter vist. Født blev Erik Valde
mar Bruun i Østervrå, i Vendsyssel, i 1912. Jeg nikker.

Som ung kneb det med terperiet i handelsskolen, hans terperi, ikke lærernes, 
forstås. En ældre kammerat lovede at lære ham alt om fordringer, debet og kre
dit. Ikke dårligt, nu han ville slå ind på handiesvejen. Det kneb fortsat, så kam
meraten, Suurballe hed han, jeg nikker ad navnet, det kan man da huske, lærte 
ham - af pædagogiske grunde - en remse. Når den først sad, så skulle resten nok 
blive hængende. Det garanterede han, Suurballe.

Allerede før jeg når at svare, om vi vil høre den, rabler Erik Valdemar Bruun 
den af sig. Min datter jubler, vil høre den igen. Atter hamrer han remsen ud i 
den blå røg, uden at gispe efter vejret. Dette nonsens har han gemt på i næsten 
trekvart århundrede.

- Rent anarki, når man stikker faderen sutten! Hvad med en stjålne cigar?
- Jo, jeg fik en lille biks, man finder ud ad noget, en blandet biks, som man 

siger, Nordre Fasanvej.
- Og konen?
- Jo, jo, symaskinen griner stadig!
- Bum, bummelum, gentager min datter. Nu får jeg øje på de andre rejsende, 

fikserer dem. Også de har bøjet sig frem for at lytte med på Bruuns musikalske 
markedsgøgl, det rablende folkevid, den mundtlige overlevering der lever. Jeg 
ler.

Tegningerne lavede jeg bagefter.

Ælle vælle bum frikasse 
står på snuden af en ske 
man kan hverken høre eller se

Jeg kan huske da jeg lå i vuggen 
blev der sagt jeg var lidt skør i krukken

Jeg grinte bar' da min far sagde:
Du er ikke klar og så stjal jeg hans cigar
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Med et grin jeg den i munden putted 
mens min far på sutten sutted

Op af vuggen skreg jeg:
Plads med dig jeg bytter
Og så vugged jeg min far

Jeg har aldrig gået i skole 
for jeg gik i byen 
men jeg ved da godt 
at Langelinies mole 
ender helt på Fyn

Jeg har aldrig taget strandbad 
for jeg svømmer hjemme i mit vandfad 
Jeg bliver frisk af mit bad 
der er fisk i mit fad.
Fadet er af bølgeblik

I min have har jeg tre safirblå roser 
ej med tårne, men med spir på 
og med tornene fra roserne 
spiser jeg ansjoserne 
som jeg fanger på min krog

Der er ikke fler end tre tangenter 
på mit klaver
Jeg lader skægget stå og trække renter 
hos min barber

Varme boller spiser jeg med sne på 
om natten sover jeg med ble på

Fra Fællesvej på nummer ni 
sælger jeg et stort parti 
torskebukser uden knæ i
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Jeg har altid været en original 
min forretning trives uden kunder 
og med mine træsko på 
går jeg uden bunder

120 kolibrier sad omkring 
på mine fine skilderier

Og da vi skulle være fine 
kom min kones symaskine 
til at grine

Så åbned hajen op sit store gab 
og slugte hele vores klædeskab

HALLI HULLI HABI
GUMMI LADI
SCHAFFALITZKY MUCKADELL
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Kronik
oktober - december 1994

"På given foranledning..."
Udstilling i Det kongelige Bibliotek Slotsholmen 6. oktober - 31. december 1994.

Dansk national identitet er i disse år genstand for øget interesse og bekym
ring. Kan et lille land som vores bevare sit særpræg i et stort fælles Europa, eller 
lurer faren for ensretning lige om hjørnet? I den løbende debat om det særligt 
danske hører man ikke meget om den offentlige forvaltning, og det kan undre, 
eftersom det system, vi har udviklet her i landet, netop når det gælder håndte
ringen af det store apparat, vi kalder "det offentlige", viser mange særegenska
ber.

Udstillingen På given foranledning... gav et signalement af denne særlige dan
ske forvaltningskultur med dens dybe historiske rødder, og det er et rigt facet
teret billede, der her tegner sig. Forvaltningskulturen har nemlig både noget at 
gøre med forvaltningens ydre og indre rammer i form af bygningsstil, påklæd
ning, kontorer, arbejdsgange og sprog og med borgernes muligheder for at klage 
og for at blive hørt. Den har også noget at gøre med det billede af forvaltningen, 
der tegner sig i befolkningen, og som danske forfattere og satirikere gennem 
tiderne har været med til at skabe.

På udstillingen vistes genstande fra danske arkiver, biblioteker og museer, 
hvortil kommer en række andre ting som f.eks. Estrups ministeruniform og Bo 
Bojesens kendte tegninger af 'skrankepaver' og andre finurlige sider af forvalt
ningen.

På given foranledning ... er blevet til i et samarbejde mellem Det kongelige 
Bibliotek og Det humanistiske Forskningsråds projekt Stat, Forvaltning og Sam
fund.
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Bjørn Bursel i Fiolstræde
1. november - 23 december 1994 vistes i Fiolstræde en udstilling med tegninger 
og akvareller af kunstneren Bjørn Bursel. Han er uddannet på Kunstakademiet 
i København og har bl.a. udstillet i Kunstneres Efterårsudstilling og i gallerier 
og kunstforeninger.

Forhallens ottekantede montre
I november måned 1994 arrangerede forskningsbibliotekar Ruth Bentzen bi
stået af fhv. forskningsbibliotekar Paul Flandrup en udstilling i anledning af 
100 året for udgivelsen af K. Barons samling af letteiske folkesange. Udstillingen 
faldt sammen med Letlands nationaldag 18. november.

Krisjånis Barons (1835-1923) fødtes i beskedne kår på landet i Letland. Efter 
endt skolegang begyndte han i 1855 universitetsstudier i Dorpat, hvor han stu
derede matematik og astronomi. Han hørte i disse studenterår til en kreds af 
unge letter, der var levende optaget af at vække lettisk nationalbevidsthed og 
dermed skabe kulturel National Renaissance. Efetr sin universitetstid opholdt 
han sig i Rusland i næsten 31 år blandt andet beskæftiget med forskellige 
undervisningsjob. Under et ophold i Moskva 1880-93, hvor han underviste på 
en privat pigeskole, begyndte han at indsamle og systematisere lettiske folke
sange, såkaldte dainas. Det resulterede i 2 store samlinger. Latvju dainas, der 
udkom i årene 1894 til 1915 og Latvju dainu izlase, der udkom i årene 1920 til 
1922 kort før hans død. Den første samling indeholdt 217.996 folkesange. De 
betragtes som hovedhjørnestene i Letlands kultur. 11893 vendte han tilbage til 
Letland og levede sine sidste år i Riga.

Senere samme måned arrangerede komponisten Axel Borup Jørgensen en ud
stilling med egne kompositioner i anledning af sin 70 års fødselsdag.

Decembers udstilling viste en række illustrerede danske oversættelser af Skat
teøen, i anledning af forfatteren, Robert Louis Stevensons 100 års dødsdag.

Nye bøger
I serien Indsigt. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer er udkommet bind 6, Det 
kongelige Biblioteks Arkiv indtil 1943

Det kongelige Bibliotek har haft sit virke fra Frederik Ills tid, og lige så gam
melt er dets arkiv. Der har ikke just været gjort reklame for dette arkivs benyt
telse, og det har hidtil kun været tilgængeligt via en håndskrevet registratur fra 
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1942 i Håndskriftafdelingen. Den foreliggende registratur bygger på registratu
ren fra 1942, men er tilføjet kommentarer til indholdet af de enkelte pakker, 
hvilket er til stor nytte for brugerne.

Arkivet beretter ikke blot om institutionen Det kongelige Biblioteks historie, 
men bidrager gennem de mange registrerede erhvervelser af bøger og hånd
skrifter også væsentligt til anden dansk og udenlandsk bibliotekshistorie fra 
1600-tallet og fremefter.

Giver man sig lidt tid til at gennemse registraturen, vil det yderligere fremgå, 
at arkivet er en vigtig kilde til dansk bogvæsen overhovedet. Pligtafleverings
protokollerne, der er bevaret siden 1778, rummer årlige fortegnelser over 
bogtrykkernes lovbefalede afleveringer til biblioteket af deres trykproduktion 
og er dermed en hovedkilde til den danske trykproduktions historie.

Boghandler- og auktionsregninger belyser boghandlens historie tilbage til 
1750'eme, og fra et senere tidspunkt kan bogbinderregninger og indbindings
protokoller danne udgangspunkt for studier i dansk bogbindshistorie. - Og så 
skal det ikke overses, at også bibliotekets benyttelse har afsat sig mange spor. 
F.eks. giver udlånsprotokoller værdifulde oplysninger om læsningens og forsk
ningens historie ved at fortælle, hvem og hvor mange der til forskellige tider 
har benyttet hvilke bøger.

Med publiceringen af Det kongelige Biblioteks Arkiv indtil 1943 er der givet let 
adgang til hidtil ukendte forskningsmuligheder for bog- og bibliotekshistorikere.

Det kongelige Biblioteks Arkiv indtil 1943 er udarbejdet af Thyge Svenstrup og 
forsynet med en indledning af seniorforsker, cand.mag. Harald Ilsøe (bragt i 
Magasin 9. årg. Nr. 3). Det kongelige Bibliotek. 1994. 89 s. (Indsigt. Håndskrift- 
afdelinges Arkivregistraturer. Red.: Birgitte Possing. Nr. 6). Kr. 60,-

Enestående Søren Kierkegaard-manuskript overdraget til 
Det kongelige Bibliotek
Kulturværdiudvalget har i henhold til lov om sikring af kulturværdier i Dan
mark nedlagt udførselsforbud mod Søren Kierkegaards eget eksemplar af Novum 
testamentum græce. Halis Saxonum 1829, og har derfor købt det og overdraget 
det til Det kongelige Bibliotek.

Det er intet mindre end en sensation, idet dette eksemplar af Det Nye Testa
mente på græsk rummer i hundredvis af parallelhenvisninger og notater og et 
utal af understregninger fra Søren Kierkegaards hånd, som aldrig har været 
offentliggjorte. Notaterne, der oftest findes mellem linjerne i teksten, rummer
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oplysninger om de græske ords forekomster andre steder i Det Nye Testamente 
og deres baggrund i hebraiske ord, der er anført, formodentlig fordi de viser 
overgangen fra Det Gamle Testamente på hebraisk via Septuaginta (den græske 
oversættelse af Det Gamle Testamente fra omkring år 200 f.Kr.) til Det Nye Te
stamente og således relationen mellem de to testamenter.

De vidner om et intensivt studium af Det Nye Testamente på græsk, ikke 
blot hvad det sproglige angår, men også hvad angår forholdet mellem Det Gamle 
og Det Nye Testamente. De udgør således en primær kilde for forskningen til 
en dybere forståelse af Kierkegaards bibelske studier, både i sprog og fortolk
ning. Og da Det Nye Testamente spillede en særdeles stor rolle i Kierkegaards 
tænkning, ikke mindst hvad angår det vigtige begreb "Det Nye Testamentes 
kristendom", som kom til at danne basis for kirkekampen, er det af stor betyd
ning for forskningen at kunne komme tilbage til et så tidligt stadium, hvor 
Kiekegaards opfattelse af Det Nye Testamente formedes.

Lykkeligvis er dette eksemplar nu, ved Kulturværdiudvalgets indgriben, sik
ret for Det kongelige Bibliotek, hvor det omfattende, ikke-offentliggjorte original
materiale således kan indgå i den nye, kritiske udgave af Søren Kierkegaards 
samlede produktion, som Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Køben
havns Universitet har påbegyndt.

Erhvervelser

Boghistoriske Samlinger
Til Boghistoriske Samlinger er erhvervet et prøvetryk til en udgave af Froissarts 
krønike oversat til engelsk af Lord Berner. Den planlagte udgave skulle trykkes 
på Kelmscott Press. Det var en af de udgaver, som William Morris (1834-96) 
arbejdede med i sine sidste år, men som det ikke lykkedes ham at gøre færdig. 
Efter hans død udsendte trykkeriet dette prøvetryk på pergament i 162 eksem
plarer i september 1897 for som de skrev "to preserve the designs made for the 
work by William Morris". Teksten er sat med en af Morris designede såkaldte 
"Chaucer Type". I den stiliserede blomsterbort er på den ene side indsat det 
franske, det tysk-romerske riges, og det engelske våben, på den anden side tre 
engelske adelsvåben. Udgaven var planlagt folio og skulle stå som et modstykke 
til trykkeriets tidligere pragtudgaver af Chaucer.
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Danske Afdeling
Isak Dinesen Sju romatiska berättelser, Stockholm 1934, med Karen Blixens egen
hændige blyantsrettelser i marginen.

En privat facsimileudgave af Codex Regius, udgivet som forløber for en større 
videnskabelig udgave. Eksemplet er nr. 19, signeret af Islands præsident. Gave 
fra Stofnun Äma Magnussonar å Islandi, Reykjavik, via overbibliotekar Erland 
Kolding Nielsen.

Håndskriftafdelingen
Søren Kierkegaards eksemplar af Novum testamentum graece, med Kierkegaards 
egenhændige notater.

En samling breve og manuskripter fra forfatteren Per Højholt.
Forfatteren Frits Remars efterladte papirer.
Kemikeren Heinz Holters efterladte breve, manuskripter og forsøgsrapproter.
Kemikeren Kaj Ulrik Linderstrøm-Langs efterladte breve, manuskripter og 

forsøgsrapproter.
Brevsamling til oversætter Mathilde Mann fra forskellige danske forfattere.
Forfatteren Konrad Simonsens efterladte breve, dagbøger, manuskripter og 

tryksager.
En samling breve og manuskripter fra forfatteren Inge Eriksen.
Supplement til forfatteren Jesper Jensens papirer.
løvrigt har afdelingen erhvervet en række andre samlinger og enkelte ma

nuskripter og breve af blandt andre Rigmor Thor, Niels W. Gade, Herman Bang, 
Vilhelm Bergsøe, August Boumonville, Carl Nielsen, Emma Gad, Thor Lange, 
Kaj Munk og Johannes V. Jensen.

Opmærksomheden henledes på, at nogle af nyerhvervelserne af forskellige 
årsager må holdes utilgængelige indtil videre.

Kort- og Billedafdelingen
Et album "Handelen i Kina og Hong Kong i store Træk", 1934. Fra Handels
højskolens Bibliotek.

Et album med visitkortfotos hidrørende fra boet efter forfatteren Aage 
Barfoed. Fra Erik Rask-Sørensen.

En stor samling portrætter af familie og venner til politikeren J. Christmas 
Møller og hustru, filmcensor Gertrud Christmas Møller, samt udenlandske por
trætter og billeder af historiske begivenheder. Fra cand.mag. Wilh. Christmas- 
Møller.
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En stor samling portrætter af danske og udenlandske scenekunstnere m.m. 
samt et album med visitkortfotos med portrætter af familierne Ingwersen og 
Barfoed. Fra Janus Barfoes, Det danske Filmmuseum.

En stor samling fotografier, fortrinsvis portrætter, fotograferet af fotograf L. 
Werner Brincken, der fra 1929 var virksom i Hjørring og Vejle. Fra fru Eva Bal
dus.

Der er i perioden tillige erhvervet fotografier taget af følgende fotografer: 
Pia Arke (”Skift af identitet"); Rigmor Mydtskov (udstillingen om Dronning Mar
grethe II); Lisa Rosenmeyer ("Mother"); Al Taylor ("Ozark drive-bys. 8 images 
from the Missouri-Arkansas border taken by Al Taylor fall and winter 1993-94")

Orientalsk Afdeling
Fra kalligrafen Mohammed S. Saggar, Paris, har afdelingen erhvervet fem ark 
(55 X 65 cm) arabisk kalligrafi i silketryk, repræsenterende moderne bearbejdel
ser af klassiske typer.

Udlån til udstillinger
Gelehrtes Regensburg - Stadt der Wissenschaften. Stätten der Forschung im Wandel 
der Zeit, Regensburg Universitetsbibliotek, 15. sept. - 30. nov. 1994. Lån fra Ju- 
daistisk Afdeling.

Ole Rømer 350 år, Steno Museet i Århus 5. okt. - 6. nov. 1994 og på Ole Rømer 
Museet, Vridsløsemagle, 15. nov. - 15. dec. 1994. Lån fra Danske Afdeling, 
Håndskriftafdelingen, Udenlandske Samlinger.

Dansk Sommer - Norsk Vinter, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, 14. okt. 
1994 -14. febr. 1995. Lån fra Kort- og Billedafdelingen.

Nye Danske Bogbind, Svendborg Bibliotek, nov. 1994. Lån fra Bogbinderiet.
Museum Europa, Kunst- und Ausstellungshalle, Bonn, 25. nov. 1994 - 26. febr. 

1996. Lån fra Danske Afdeling, Håndskriftafdelingen, Udenlandske Samlinger.

Besøg
3. okt. 1994 besøgte informationschef Silvestra Setkuriene, Litauen, Kontoret 
for Internationale Publikationer.

11. okt. 1994 besøg af bibliotekarerne Baiba Muze og Gundega Blingzne fra 
Nationalbiblioteket i Riga, Letland.

12. okt. besøg fra M.I. Rudomino State Library for Foreign Literature, Mo- 
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skva, af vicedirektør Galina A. Kislovskaya, bibliotekar Tatyana Kirjushkina og 
bibliotekar Ilja Gavrishin, der bl.a. besøgte Billedsamlingen og af forsknings
bibliotekar Henrik Dupont blev orienteret om billedregistrerings-projektet.

13. okt. 1994 besøg af tre bibliotekarer fra fjemlånsafdelingen ved Linkjöbing 
Universitetsbibliotek, Sverige.

13. okt. havde Billedsamlingen besøg af et hold lokalhistorikere fra Lokal
historiske Arkiver i Storstrøms Amt, der af forskningsbibliotekar Henrik Dupont 
blev orienteret om Billedregistrerings-projektet.

8. -9. nov. 1994 besøg af overbibliotekar Bjørg Simonsen, afdelingsleder Svein 
Arne Solbakk og informationsleder Jonny Edvardsen, Nationalbiblioteks
afdelingen Mo i Rana, Norg, der bl.a. besøgte Billedsamlingen og af forsknings
bibliotekar Henrik Dupont blev orienteret om Billedregistrerings-projektet.

14. nov. 1994 besøg af 21 studerende og tre lærere fra Det juridiske Fakultet, 
Københavns Univ ersitet, fra faget Retshistorie. Fra Danske AFdeling deltog 
førstebibliotekar Grethe Jacobsen, der fremviste og fortalte om trykte lovudgaver 
og retsvidenskabelige arbejder.

18. nov. 1994 besøg af fire bibliotekarer fra Nationnalbiblioteket i Warszawa, 
Polen.

23. nov. 1994 besøg af tre slovakiske bibliotekarer fra State Scientific Library.
24. nov. 1994 besøg af 20 perosner fra WHO-EuroArt Club.
15. dec. 1994 besøgte museumsinspektør Franchise Raynaud fra Musée 

Camavalet i Paris Billedsamlingen.
19. dec. 1994 besøgte museumsdirektør Jacqueline Dubois fra Musée de 

l'Homme i Paris Billedsamlingen.
19. dec. 1994 uformelt besøg af kulturminister Jytte Hilden hos Carl Nielsen 

Udgaven, Højbro Plads 5.

Det kongelige Bibliotek i Forum
De videnskabelige forlag havde mange gæster på standen til årets Bog Forum. 
Det kongelige Bibliotek deltog sammen med Museum Tusculanums Forlag og 
universitetsforlagene fra Århus, Ålborg, Odense og Sydjysk Universitetscenter.

I Forum præsenterede overbibliotekar Erland Kolding Nielsen tre nye vi
denskabelige publikationer: Bjarne Schartau: Codices Graeci Hauniensis, Flem
ming Gorm Andersen: Danmark og Antikken 1980-91 og Ruth Bentzen: Ung sprog
forsker på rejse.

87



Frimærkehandler og jernbanehistoriker Peer Olav 
Thomassens Fond
Bestyrelsen ved overbibliotekar Erland Kolding Nielsen, førstebibliotekar Gre
the Jacobsen og seniorforsker Henrik Horstbøll foretog 21. dec. 1994 den årlige 
uddeling af Fondens midler (jvf. opslag i Magasin 9:1,1994).

Af de indkomne ansøgninger blev følgende imødekommet:
Tom Rallis, Institut for veje, trafik og byplan ved Danmarks Tekniske Uni

versitet bevilgedes kr. 5.000 i publikationsstøtte.
Projekt Danmarks Privatbaner 150 år (1997) ved John Poulsen bevilgedes kr. 

70.000 i publikationsstøtte. Heraf hensattes kr. 20.000 i 1994.
Odsherreds Trafikmuseum ved Flemming Andersen bevilgedes kr. 5.000 til 

udstillingsarvbejde.
Museum Maribo ved Thomas W. Lassen bevilgedes kr. 7.500 til udstillings

arbejde.

Personalia

Ansættelser m.v.

Kontorchef Pierre Bigandt, Økonomi- og 
Personalekontoret, fratrådte 30. nov. 1994 

for at gå på pension.
Museumsinspektør, mag.art. Ingrid 

Fischer Jonge, hidtil Kastrupgårdsamli- 
ngen, tiltrådte 1. okt. som førstebibliotekar 

for Kort- og Billedafdelingen.
Administrationschef Bodil Henriksen 

tiltrådte 1. dec. 1994 som leder af den ny
oprettede Administrationsafdeling.

Biblioteksbetjent Arne Loud, Informa
tions- og Dokumentationsafdelingen, 
havde 1. dec. 1994 25 års jubilæum i Sta
tens tjeneste.

Bogbinder Erik Løvborg havde 5. dec. 
1994 40 års jubilæum ved Det kongelige 
Bibliotek.

Overassistent Palle Ringsted, Hånd- 
skriftafdelingen, havde 1. dec. 1994 25 års 

jubilæum i Statens tjeneste.

Møder, konferencer m.v.

Bibliotekskonsulent Marianne Alenius del
tog 20.-22. marts 1994 i London Internatio
nal Bookfair 1994; holdt 24. marts 1994 fore
drag i foreningen Kvinnliga Akademiker, 
Lundkredsen om Foreningen Kvindelige 
Akademikere i Danmark; holdt 16. april 1994 
foredrag Er International Federation of Uni

versity Women et medlemskab værd? ved 90- 
årsjubilæet for foreningen Kvinnliga Aka
demiker i Sverige; deltog 6.-10. maj 1994 i 
International Association of Scholarly 
Publishers in the 5. konference i Thessa
loniki med foredraget Cooperative Marketing 
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for schoilarly Presses; deltog 1.-6. aug. 1994 
med tre foredrag i den nordiske kvinde
konference Nordisk Forum 1994 i Åbo i 

Finland; holdt 23. aug. 1994 foredrag om 
Kalevala i Foreningen Norden; holdt 27. 
aug. 1994 foredrag ved seminar om den 

lærde hollandske botaniker, Sibylle Merian 
i Helsingør Kulturhus; holdt 30. sept. 1994 

foredrag om Kvinder, køn og kristendom i 
1600-tallet ved efteruddannelseskursus i 
Dansklærerforeningen; var 5.-10. okt. 1994 
standarrangør ved Frankfurt Bogmesse 

1994; standarrangør 18.-20. nov. 1994 ved 
Forum Bogmesse 1994.

Forskningsbibliotekar Henrik Dupont 

deltog 10.-11. nov. 1994 i et seminar i Fin

land, hvor han holdt foredrag om Billed- 
registrering i MARC-f 'ormat.

Førstebibliotekar Ulf Haxen er indtrådt 
i Board of Directors for Det jødiske Uni

versitet i Moskva og Sankt Petersborg; er 
indtrådt i Arbejdsgruppen vedr. Kultur

arrangementer under Statsbesøg m.v. med 
særligt henblik på statsbesøg i Israel og 
Jordan, oktober 1996.

Forskningsleder Niels Martin Jensen 
deltog 25.-28. aug. 1994 i præsidiemødet i 
The International Musicological Society i 
Antwerpen.

Afdelingsbibliotekar Lene Knudsen 

deltog 27. okt. 1994 i generalforsamling i 
Sammenslutningen af europæiske Doku
mentationscentre (EDC), i Sydjysk Univer
sitetscenter.

Overbibliotekar Erland Kolding Niel
sen holdt 3. okt. 1994 foredrag om Det kon
gelige Biblioteks udbygning i foreningen 

"Tøjhusmuseets Venner"; deltog 16.-19. okt. 
1994 i konsulentundersøgelse vedr. dele af 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona; deltog 
15.-16. okt. 1994 på Nyborg Strand i Biblio

teksledermøde arrangeret af Statens Biblio
tekstjeneste med oplæg om Hovedfagbiblio

teksordningen i Danmark -fortid og fremtid; 
deltog 4. nov. 1994 i møde i LIBER's Exe

cutive Board i Louvain, Belgien; deltog 25. 
nov. 1994 i 1. møde i DANBIB-Rådet i Kul
turministeriet; besøgte 26-29. nov. 1994 
Torshavn på Færøerne i anledning af ind

gåelse af en deponeringsaftale mellem 
Føroya Landsbokasavn og Det kongelige 

Bibliotek for visehåndskriftet "Hentzesam- 
lingen" (1819) NKS 1954 4° til langtidsud
lån; besøgte 29. nov.-2. dec. 1994 Reykja
vik i anledning af indvielsen af Islands nye 

National- og Universitetsbibliotek 1. dec. 
og overrakte en statsgave på kr. 100.000 til 

indkøb af dansk litteratur; deltog 17. dec. 

1994 i møde i LIBER's Executive Board i 

København.
Souschef Karl Krarup deltog 3. nov. 

1994 i møde om INFO-Samfundet år 2000, 
på Danmarks Biblioteksskole; deltog 14. 
dec. 1994 i møde om Højhastighedskom

munikation i Eigtveds Pakhus.
Forskningsleder John T. Lauridsen 

holdt 30. okt. 1994 foredrag Nyt fra Klat- 

terup ved Folkeuniversitetet i Esbjerg; holdt 
21. nov. 1994 foredrag om Det kongelige Bib

liotek som forskningsinstitution på Forsk
ningsbibliotekar- og Dokumentalistuddan
nelsen på Danmarks Biblioteksskole; var 
historisk konsulent på teaterstykket... som 
med storme gror, 3.-10. nov. 1994 på Multi- 
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hus Tobaksfabrikken i Esbjerg.

Forskningsbibliotekar Bent Lerbæk 

Pedersen holdt i efteråret 1994 12 forelæs
ninger ved Folkeuniversitetet over emnet 

kinesisk kulturhistorie.
Forskningsbibliotekar Hans Kristian 

Mikkelsen holdt 8. nov. 1994 foredrag 
RENOS - med særligt henblik på tagningspro- 

blematikken, på Lingvistisk kollokvium, 
Handelshøjskolen i Århus.

Fg. afdelingsleder Stig T. Rasmussen 
deltog 13. - 14. okt. 1994 i tredje og sidste 
modul af SDF's lederudviklingskursus på 
Hotel Skanderborghus; var 23. okt. - 22. 

nov. 1994 frikøbt af Nationalmuseet til for
beredelse af Islamudstillinger i 1996.

Afdelingsbibliotekar Esther Skaarup 
deltog 18.-21. okt. 1994 i 20. ISSN Directors' 

Meeting i Paris.
Afdelingsbibliotekar Anne-Marie 

Smith deltog 26.-29. okt. 1994 i The Anglo- 
Nordic Conference 1994, med titlen Legal 
deposit (with special reference to the archiving 

of electronic materials), i Windsor, England.

Afdelingsbibliotekar Esther Skaarup og bi
bliotekarerne Connie Juul Jeppesen og Lis 

Nielsen, ISSN Danmark, deltog 8.-9. sept. 
1994 i det 4. Nordiske ISSN/Samkatalog- 
møde for Periodica i Helsinki.

Souscheferne Steen Bille Larsen og Karl 
Krarup, førstebibliotekar Ivan Boserup og 
systemplanlægger Jens Christian Poulsen 

deltog 24. -27. okt. 1994 i 17. Internationale 
Essen Symposium om Informations Super

highway: The Role of Librarians, Informations 
Scientists, and Intermediaries, i Universite
tet i Essen.

Førstebibliotekar Grethe Jacobsen, sy

stemplanlægger Jens Christian Poulsen, 
overassistenterne Jytte Christensen og Kir

sten Wulff deltog 8.-9. nov. 1994 i FDMF- 

konference på Hindsgavl Slot om Bibliote

ket som arbejdsplads år 2000.
Forskningsbibliotekar Henrik Dupont 

og overassistent, cand.mag. Arne S. Ander
sen holdt 24. nov. 1994 i Dansk Fotohi

storisk Selskab foredrag om Sylvest Jensen 
og hans luftfotosamling.
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Publikationer

Institutionspublikationer

Dansk Historisk Bibliografi 1990ff. Online 
bibliografi. John T. Lauridsen og Ann R. 
Welling.

Danske Afdeling. Studie- og særsamlinger. 
En vejledning ved Ingrid Ilsøe. 2. opl. 
1994. 27 s. Ill. (Publikumsorienteringer 
20). ISSN 0105-3167. Gratis.

Det kongelige Bibliotek. Årsberetning 1993. 
1994.40 s. Ill. ISSN 0909-9093. ISBN 87- 
7023-483-3. Gratis.

Det kongelige Bibliotek på Amager. Konkur
rence. 1994. Kbh. Arkitektens Forlag. 11 s. 
Ill.

Det kongelige Biblioteks Arkiv indtil 1943. 
Registratur. Ved Thyge Svenstrup. 1994.
89 s. (Indsigt. Håndskriftafdelingens 
Arkivrgistraturer 6). ISBN 87-7023-645-3. 
ISSN 0907-1989. Kr. 60,-

Fotografisk Atelier. Prisliste september 1994. 
1994. Folder. (Publikumsorienteringer 
13). ISSN 0105-3167. Gratis.

Index of Jewish Art. Iconographical In
dex of Hebrew Illuminated Manuscripts. 
Vol. V. Illuminated Manuscripts of the 
Copenhagen Collection. 1994. Det konge
lige Bibliotek og Det Hebraiske Universi
tet i Jerusalem. 150 s. + kort. ISSN 0793- 
1557. ISBN 965-391-006-X. Kr. 125,-

Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. årg. 
Nr. 3. Red.: Lotte Philipson. 1994. 83 s. 
Ill. ISSN 0905-5533. Gratis.

Mini Guide. 1994. [12 s.]. (The Royal 
Library. User Guides 8). ISSN 0105-3167. 
Gratis.

Mini Vejledning 1994. [12 s.]. (Publikums
orienteringer 12). ISSN 0105-3167. Gratis.

Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1994:4. 8 s. ISSN 0902-1272. Gratis.

Porten til alverdens information. Vejledning 
i indlån af bøger og bestilling af fotoko
pier fra andre biblioteker. 1994. 8 s. 
Gratis.

På given foranledning. En udstilling om 
dansk forvaltningskultur. Det kongelige 
Bibliotek, 1. oktober - 31. december 1994. 
1994.11 s. Ill. Gratis.

Regionalkatalog for Universitetsbiblioteks
afdelingens Nyere Samling. Red. af Eva 
Krener. 1994. 30 s. Gratis.

Schartau, Bjarne: Codices Graeci Haunien- 
sis. Ein deskriptiver Katalog des griechischen 
Handschriftenbestandes der Königlichen 
Bibliothek zu Kopenhagen. (Danish Huma
nist Texts and Studies. Vol 9). Kbh. 1994. 
615 s. Ill. ISBN 87-7289-266-8. Kr. 500,-
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Ung sprogforsker på rejse. Breve til og fra 
Holger Pedersen. Udgivet med indledning 
og noter af Ruth Bentzen. (Danish 
Humanist Texts and Studies. Vol 7). 1994.
285 s. Ill. Kr. 290,-

Universitetsordningen. Vejledning for lån 
til ansatte ved Københavns Universitet.
Det kongelige Bibliotek. 1994. 8 s. Gratis.

Medarbejderpublikationer

Alenius, Marianne: Clios døtre gennem 
hundrede år -1 anledning af historike
ren Anna Hudes disputats 1893. Red. 
af Marianne Alenius, Nanna Dams- 
holt, Bente Rösenbeck. Kbh. Museum 
Tusculanums Forlag. 1994. 280 s.

- Glimt fra foreningen Kvindelige Aka
demikeres historie, i: Clios døtre gen
nem hundrede år -1 anledning af histo
rikeren Anna Hudes disputats 1893. 
Red. af Marianne Alenius, Nanna 
Damsholt, Bente Rösenbeck. Kbh. 
Museum Tusculanums Forlag. 1994. 
S. 119-140.

Fryd Johansen, Julie: Endnu et museum? 
i: RAMBAM. Tidsskrift for jødisk 
forskning. 3.1994. S. 39-41.

Haxen, Ulf (red.): Rambam. Tidsskrift for 
jødisk kultur og forskning. Nr. 3.1994.

Hesselager, Lise: National Collections of 
Printed Ephemera - Those Papers of 
the Day. i: Alexandria 6 (3). 1994. S. 
193-204.

Horstbøll, Henrik (red.): En Verden uden 
Grænser. Tværkulturel forståelse og 
kommunikation. Af Martine Gertsen. 
Kbh. Gads Forlag. 1994.181 s.

- Historisk Opslagsbog. Af Tønnes Bek- 
ker-Nielsen, Henrik Horstbøll, Ber
nard Eric Jensen, Nils Arne Sørensen, 
Paul Ulff-Møller. Kbh. Gads Forlag. 
1994.497 s.

Ilsøe, Harald: Introduktion til Det konge
lige Biblioteks arkiv, i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek. 9. årg. Nr. 3.1994. 
S. 13-26.

Ilsøe, Ingrid: „Med Kaaberstykker be
prydet". Om danske bogillustratio
ner, især i sidste halvdel af 1600-tallet. 
i: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblio
teksväsen. Årg. 79.1992. S. 96-116.

Jacobsen, Grethe: Kvinder og mænd i 
senmiddelalderens bysamfund, i: 
Danmark i senmiddelalderen. Red. af 
Per Ingesman og Jens William Jensen. 
Aarhus. Aarhus Universitetsforlag. 
1994. S. 221-240.

Jensen, Niels Martin: Niels W. Gades 
Elverskud og den nationale tone, i: 
Hemländsk hundraårig sång. 1800-talets 
musik och det nationella. Kungl. Musi
kaliska akademins skriftserie nr. 77). 
Sthlm. 1994. S. 162-177.

- Carl Nielsens musik i ny skikkelse - 
en samlet udgave af hans værker, i: 
Espansiva. Udg. af Carl Nielsen-Sel- 
skabet. Nr. 1. nov. 1994.

Kirkeby, Anne-Mette: Dykkerens grav, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. 
årg. Nr. 3.1994. S. 45-54.

Kongsted, Ole: Christian IV und seine 
europäische Musikerschaft, i: Robert 
Bohn (Hrsg.): Europa in Scandinavia. 
Frankfurt a/M. 1994. S. 115-126.

- Royal Danish Water Music 1582.1994. 
68 s. Ill.

Lauridsen, John T.: Danmarks historie 3. 
Fra 1945 til 1992. Af Henrik Horstbøll, 
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John T. Lauridsen, Niels Kayser Niel
sen. 2. udg. 1. opl. Kbh. Gads Forlag. 
1994.
"Dear Knud". Henry Miller til Knud 
Merrild 1944-48. i: Booktraders Jule
hæfte. 4. årg. 1994. Upag.

- En pionergeming. Epidemibekæm
pelse og serumbehandling i Esbjerg i 
1890'eme. i: Bibliotek for Læger. 186. 
1994. S. 353-370.

- Få historien med. i: Program. Esbjergs- 
pillet 1994. Som med storme gror. 
Bevægelse/bevægelser i Esbjerg. 
1994. S. 6-9.

- Mod de rette borgerdyder. Køben
havn 1600-1807. i: Helge Paludan 
m.fl.: Københavnernes historie. Fra Ab
salon til Weidekamp. Lydbog. 1994. S. 
59-106.
Nazitræf i Kolding i 1939 - om poli
tisk kultur og partipolitisk teater, i: 
Fortid og Nutid. 1994:4. S, 357-376.

- Ny öld 1450-1750. i: John T. Lau
ridsen, Nils Arne Sørensen, Thorsten 
B. Olesen: Mannkynssaga. IB: Ny öld- 
upphaf nütima. Reyklavik. 1994. S. 
11-98.

- Standssamfundet 1540-1850. i: Helge 
Paludan m.fl.: Århus bys historie fra 
vikingetid til nutid. 2. udg. 3. opl. År
hus. 1994. S. 79-147.

Mikkelsen, Hans Kristian (red.): Svante- 
vit. Dansk tidsskrift for slavistik. 17:1. 
Dansk Slavistforbund. 1994.

- Associationsgrammatik og associa
tionssemantik. i: Svantevit. Dansk 
tidsskrift for slavistik. 17:1.1994. S. 79- 
95.
Nogle problemer i forbindelse med 
det grammatiske analysearbejde, i: 
HHÅ info. Nr. 3.1994. S. 20-21.

Pedersen, Ulla: Jødisk litteratur og litte
ratur om jødedommen. Bibliografi 
1992-1993. i: Rambam. Tidsskrift for 
jødisk kultur og forskning. Nr. 3.1994. S. 
86-94.

Petersen, Erik: Anm. af: Iconographie 
médiévale. Image, texte, contexte. 
Sous la direction de G. Duchet- 
Suchaux. Paris (CNRS). 1990. i: Nyt 
fra Historien. 1994.

- Anm. af: Louis J. Bataillon, Bertrand 
G. Guyot, Richard H. Rouse (ed.): La 
production du livre universitaire au 
Moyen Åge. Exemplar et pedia. Paris. 
(CNRS) 1991. i: Nyt fra Historien. 1994.

- Artikler om Achillini (Alessandro), 
Acontio (Giacomo), Agricola (Ru
dolf), Aprippa (Henrik Cornelius), 
Alexandrinske Bibliotek, i: Den Store 
Danske Encyclopædi. Bd. 1. (A-Amøy). 
1994.
Gottorpienses Graeci. Handschriften 
aus der Bibliotheca Gottorpiensis, 
erwähnt in Kataloge vor der Über
nahme in die Königliche Bibliothek 
1735. & Fontes Fabriciani ad manu- 
scripta Graeca. Appendix I & II. i: B. 
Schartau: Codices Graeci Hauniensis. 
Ein deskriptiver Katalog des griechischen 
Handschriftenbestandes der Königlichen 
Bibliothek zu Kopenhagen. (Danish 
Humanist Texts and Studies. Vol 9). 
Kbh. 1994. S. 473-488 & 489-542.

- The Bible as subject and object of illu
stration: the making of a medieval 
manuscript, Hamborg 1255. i: Richard 
Gameson, ed.f.The Early Medieval 
Bible. Its production, decoration and 
use. Cambridge. 1994. S. 205-222.

Regnér, Filip: La situation au Danemark.
Reliure artisanale, reliure industrielle: 
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quel est le futur de la reliure pour 
bibliothéque? i: Reliures et bibliothe- 
ques. Actes du colloque international 
"Reliure : la renaissance". Nancy, 7-9 
oct. 202 s. 1993. S. 132-137.
Romansk bibliotek. En kort orientering 
- samt introduktion til andre relevan
te biblioteker. Kbh. Romansk Institut, 
Københavns Universitet. 1994.10 s.

Weil, Boris: Anm. af: Valentin Sokolov. 
Glo tok ozona. Moskva. Lira. 1994. i: 
Literaturnaja gazeta (Moskva). 20.7. 
1994. S. 4.

- O Jurii Ajchenvalde. i: Zvezda (S. 
Petersborg). 10.1994. S. 94-95.

- Russerne kommer, i: Politiken. 16.10. 
1994.
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Det kongelige Bibliotek har udsendt

De danske nazister. En forskningsoversigt.
Af John T. Lauridsen. 1995. 84 s. Kr. 50,-

Et dansk polyteknisk tidsskrift 1826-1842. Indhold og 
register til Georg Fredrik Ursin's Magazin for Kunstnere 
og Haandværkere & Nyt Magazin for Kunstnere og 
Haandværkere.
Ved Michael F. Wagner. 1995. 96 s.Ill. Kr. 50,-

Ekspedition og salg: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling, Postboks 
2149, 1016 København K. Tlf.: 33 93 01 11, lok. 373.
- Ved forsendelse tillægges forsendelsesomkostninger.




