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OM ORDNING OG REGISTRERING AF ÆLDRE
OG NYERE PRIVATARKIVER1)
Af Holger Hjelholt.

igtigheden af at redde betydelige Privatpersoners Papirer fra
Tilintetgørelse er navnlig i den nyere Tid gentagne Gange
indskærpet fra historisk interesseret Side. Særlig er der her Grund
til at fremhæve den i 1922 paa Initiativ af Professor Aage Friis
stiftede »Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse
af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie«. Om
denne Kommissions Virksomhed under dens energiske Formand,
Aage Friis, fortæller baade dens aarlige trykte Beretninger og
den 1937 udgivne sammenfattende Beretning om Arbejdet i
Aarene 1922—19362). Arbejdet er foretaget i bedste Forstaaelse
med Herregaardsejere og med Støtte af adskillige Lokalhistori
kere og lokalhistoriske Foreninger. Som Resultater af Kommis
sionens Arbejde maa bl. a. nævnes, at mange Godsarkiver er ble
vet afleverede til Opbevaring i de respektive Landsarkiver, me
dens talrige Privatarkiver fra Herregaardene er afgivne til Rigs
arkivet (Hovedarkivet). Til dette er ogsaa takket være Kommis-
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i) Mine Kolleger i Rigsarkivet, fhv. Arkivar, Dr. piril. William Christensen,
fliv. Arkivar S. Nygård og Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup har vist mig den
Velvilje at gennemlæse nærværende Afhandling i Manuskript, og jeg bringer dem
herved min Tak for forskellige gode Bemærkninger. — Oplysningerne vedrørende
Landsarkivernes Privatarkiver skyldes Landsarkivar Hans Knudsen.
-) Jfr. ogsaa Poul Møller: Videnskabernes Selskabs Arkivkommission. Fortid
og Nutid XII (1937), S. 188 ff.
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sionens Arbejde mange Privatarkiver, hidrørende fra fremtræ
dende Mænd i den grundtvigske Bevægelse (Højskoleforstandere
o. a.), afgivne.
Det blev ligeledes i Anledning af de under Krigen paabudte
saakaldte »Pulterkammerrydninger« indskærpet fra historisk in
teresseret Side, at de i Pulterkamrene værende Papirer ikke ubeset
burde køres paa Lossepladsen, men at Papirer af en vis historisk
Interesse burde sikres for de offentlige Samlinger, Arkiver og
Biblioteker.
Afgørelsen af, hvilke Privatarkiver der bør afleveres til de of
fentlige Samlinger til Opbevaring for Efterverdenen, vil ret na
turligt komme til i ikke ringe Grad at bero paa et Skøn og
saaledes blive vilkaarlig. Enighed vil der være om, at betydeligere
Personligheders Arkiver — enten disse Personligheder nu hører
hjemme i Litteratur, Videnskab, Kunst eller Politik — bør op
bevares. Men yderligere vil den kulturhistoriske Interesse sikkert
kræve, at i hvert Fald ogsaa en Del af andre Personers Privat
papirer reddes fra Tilintetgørelsen. Jo ældre de paagældende Pa
pirer er, des mere tilbøjelig vil man afgjort være til at opbevare
dem. At Papirer, der kun har Interesse for Familien, ikke hører
hjemme i offentlige Samlinger, er i og for sig indlysende, men
det er ofte saare vanskeligt at afgøre, hvad der »kun« har Fa
milieinteresse. At »ligegyldige« og »værdiløse« Papirer heller ikke
bør modtages til Opbevaring, er ligeledes klart, men hvad der
fra eet Synspunkt set er ligegyldigt og værdiløst, er det muligvis
ikke ud fra andre Synspunkter For ikke at komme galt af Sted
vil de offentlige Samlinger derfor være tilbøjelige til hellere at
opbevare for meget end for lidt; men har den, der afleverer
Papirerne, selv Indtryk af deres eventuelle noget tvivlsomme
»historiske Værdi«, vil det være rimeligt ved Afleveringen ud
trykkeligt at betone, at den offentlige Samling har Ret til at kas
sere efter eget Skøn, hvad den finder værdiløst. Som Eksempel
paa, hvad der maa kunne kasseres, kan saaledes nævnes Breve,
der maatte findes i Højskoleforstanderes Arkiver, og som kun
indeholder Anmodninger fra senere Elever om Tilsendelse af
Skoleprogrammer o. 1.
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Ved Besvarelsen af det Spørgsmaal, om et Privatarkiv bør af
leveres til et Arkiv eller til et Bibliotek, har man i det store og
hele fulgt følgende Retningslinjer.
Til Biblioteker afleveres fortrinsvis Digteres og Forfatteres
Privatarkiver, herunder deres Manuskripter, samt Privatarkiver
af overvejende litterær Art, altsaa saadanne, der for en væsentlig
Del bestaar af Breve fra Forfattere, Kritikere eller andre bog
interesserede.
Til Arkiver afleveres fortrinsvis Privatarkiver, hidrørende fra
Statsmænd, Politikere og Folk, der i det hele har Tilknytning til
Statsadministrationen og det offentlige Liv. Det vil endvidere
være rimeligt, at Arkiverne søger at redde fra Undergang saa
danne Privatarkiver, der er af særlig Interesse for den økono
miske Historie eller Kulturhistorien (om litterære Arkiver se dog
ovenfor), navnlig fra ældre Tid, hvor de historiske Kilder er mere
sparsomme. Til denne Art Privatarkiver hører f. Eks. Rigsarki
vets store Samling af gamle, danske Adelsarkiver i Tiden før
1660.
Som det fremgaar af ovenstaaende, vil det tit være vanskeligt
at trække et skarpt Skel mellem, hvilke Arkiver der hører hjemme
i et Arkiv og hvilke i et Bibliotek, og de ovenfor nævnte Ret
ningslinjer er heller ikke altid blevet fulgt af de paagældende
Institutioner. Som et grelt Eksempel herpaa kan nævnes, at den
sønderjydske Politiker Laurids Skaus Privatarkiv findes i Det
kgl. Bibliotek. Ved Udveksling mellem Institutionerne er der i
nyere Tid forsøgt delvis at raade Bod paa tidligere Tiders Inkon
sekvens. Saaledes afleverede Det kgl. Bibliotek i 1941 »Politikeren
Orla Lehmanns efterladte Papirer« til Rigsarkivet, der for øvrigt
forud besad nogle af disse, medens Rigsarkivet s. A. afleverede
N. F. S. Grundtvigs omfattende Arkiv til Biblioteket. Om det rette
Hjemsted for Grundtvigs Arkiv vil man for Resten i nogen Grad
kunne strides, da Grundtvig, som bekendt, var meget mere eller
meget andet end Digter og Forfatter.
Et ret uheldigt Forhold for Benyttere fremkommer, saafremt et
Privatarkiv er blevet delt mellem 2 eller flere Institutioner. Dette
gjaldt, som nævnt, for Orla Lehmanns Arkiv, og det gælder
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endnu for forskellige Privatarkiver. Saaledes er — for at lage
nogle Eksempler — Herluf Trolles Arkiv, Peder Hjorts (d. 1871)
og Overpræsident (Lari v. Rosens (d. 1891) delte mellem Rigs
arkivet og Det kgl. Bibliotek. Af den norskfødte Diplomat M. F.
v. Irgens-Berghs (d. 1828) Privatarkiv er anselige Dele i 1941
af Familien afleverede til Rigsarkivet, medens allerede langt tid
ligere andre Dele er havnede i Det norske Rigsarkiv1). I et Til
fælde som dette sidste vil en Samling af Arkivet formodentlig
aldrig finde Sted.
Ønsker man at konstatere, om en eller anden kendt Persons
Privatarkiv er havnet i en af de offentlige Samlinger, maa det tilraades at se efter, om vedkommende er biograferet i Poul En
gelstofts Udgave af Dansk biografisk Leksikon (1933 ff.), idel
her anføres, hvor den paagældendes efterladte Papirer i saa Fald
findes. Man maa dog selvfølgelig huske paa dels, at saafremt
Leksikonet ingen Oplysning har, kan den paagældendes Privat
arkiv være afleveret, efter at Biografien er fremkommet, og dels,
at det opgivne Hjemsted for det kan være ændret senere ved
eventuelt Bytte eller Aflevering mellem Institutionerne. Saaledes
har f. Eks. Leksikonets Grundtvig-Biografi (Bd. VIII (1936)) Op
lysningen: Efterladte Papirer i Rigsarkivet, og dets Orla Lehmann-Biografi (Bd. XIV (1938)) Oplysningen: Efterladte Papirer
i Det kgl. Bibliotek og Rigsarkivet, hvilke Oplysninger begge er
blevet forældede grundet paa de ovenfor omtalte Afleveringer.
Flere af de offentlige Institutioner — det gælder baade Arki
ver og Biblioteker — har i den senere Tid udgivet trykte For
tegnelser af mere eller mindre udførlig Art over de hos dem
beroende Privatarkiver eller en Del af disse. Rigsarkivet udgav
saaledes allerede 1923 som Vejledende Arkivregistraturer IV:
Privatarkiver fra det 19. Aarhundrede, en Registratur, der imid
lertid paa Grund af de sidste 2 Aartiers store Afleveringer af Pri
vatarkiver fra nyere Tid, er blevet meget ufuldstændig. Arkivet
paatænker endvidere Udsendelsen i en ikke for fjern Fremtid
af en Registratur over Privatarkiver før 1660 (væsentlig indei) Se herom L. Daae: Breve fra Danske og Norske. 1876.
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holdende de gamle Adelsarkiver). En saadan Registratur vil Ti
den næppe i større Grad gøre mangelfuld, da betydeligere Afle
veringer af Arkiver fra Tiden før 1660 sikkert ikke vil finde Sted.
Universitetsbiblioteket udgav 1929 ved Alfr. Krarup Katalog
over Universitetsbibliotekets Haandskrifter ... 1. Del. Personal
historie, en meget udførlig Katalog, der dog ikke blot indeholder,
hvad man fra et Arkivsynspunkt vil betegne som de paagælden
des Privatarkiver, men ogsaa andres Optegnelser, Manuskripter
o. 1. vedk. enkelte Personer. I Forordet siges, at Bindet omhand
ler »Personalhistorien, taget i meget vid Forstand, altsaa hertil
regnet ogsaa Breve, Stambøger, Kataloger over Privalbiblioleker
o. a. 1.«.
I 1925 og 1927 udgav Det kgl. Bibliotek ved C. Behrend Kata
log over Det kgl. Biblioteks Haandskrifter vedrørende Dansk
Personalhistorie I—II, hvoraf 2. Bd. omhandler Samlinger af
blandet Indhold. Om Indholdet gælder, hvad ovenfor er bemær
ket om Universitetsbibliotekets Katalog, at det indeholder meget
andet end de egentlige Privatarkiver. I Forordet til 1. Bd. siges:
»Udover hvad der her er optaget, ejer Biblioteket ikke faa Privat
arkiver, som i de sidste Aar er indkomne hertil. De er efter
Givernes Ønske utilgængelige i kortere eller længere Tid. Util
gængelige er ogsaa alle i dette Bind nævnte Breve fra nulevende,
og Biblioteket forbeholder sig ydermere Ret til, naar Diskretions
hensyn kræver det, at holde Breve tilbage fra Benyttelse ogsaa
efter Brevskriverens Død.
Med * er mærket de Privatarkiver eller Dele deraf, som i Hen
hold til ovenstaaende kun kan benyttes med særlig Tilladelse«.
Som det af denne Fortale fremgaar, var Katalogen selv ved sin
Fremkomst ufuldstændig og rummede ikke alle de i Det kgl.
Bibliotek værende Privatarkiver.
I Modsætning til Krarups Katalog har C. Behrends intet Per
sonregister, hvad der begrundes med, at Det kgl. Biblioteks Hen
sigt er senere at udgive en Registratur over Brevafsendere og
Brevmodtagere i Bibliotekets Samlinger.
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De offentlige Samlingers Interesse for at modtage og opbevare
Privatarkiver skyldes det Forhold, at de paagældende Privat
arkiver herved — før eller senere — gøres tilgængelige for hi
storisk (litteraturhistorisk, kulturhistorisk) Forskning og kom
mer til at tjene denne.
Imidlertid vil Privatpersoner, der afleverer Familiepapirer til
Opbevaring, naturligt nok staa med en vis Reservation over for
Synspunktet om almindelig Tilgængelighed og kunne nære en vis
Frygt for Misbrug af Papirerne. Man kan selvfølgelig sikre sig
mod Misbrug ved det radikale Middel før Afleveringen at kas
sere, hvad man finder uegnet til at gøres almindeligt tilgængeligt,
og de allerfleste Mennesker vil formodentlig paa et eller andet
Tidspunkt af deres Liv have tilintetgjort et og andet af deres
Privatarkiv af Diskretionshensyn. Men det er paa den anden
Side ganske vist mærkeligt, hvor mange Papirer der findes opbe
varede i de offentlige Samlinger, som man kunde have tænkt
sig, at Diskretionshensyn burde have skaffet af Vejen! Og man
kan ogsaa minde om, hvor mange Breve der er sluppet ind i de
offentlige Samlinger med Paaskriften: Brænd straks Brevet efter
Læsningen, en Paaskrift, man næsten kunde fristes til at tro
havde stik modsat Virkning! Saaledes har A. D. Jørgensen i sit
Værk om Peter Schumacher Griffenfeld kunnet citere adskillige
Breve, hvorom deres Afsendere havde bemærket, at de skulde
brændes1), og blandt Gehejmearkivar Wegeners Breve til Stift
amtmand Th. A. J. Regenburg i dennes i Rigsarkivet opbevarede
Arkiv ligger et (af 23. April 1851) med Paaskriften: Brænd altid
mine Breve, men husk dem! Den sidste Bemærkning kan Regen
burg jo dog maaske have brugt som Begrundelse over for sig
selv til at undlade Tilintetgørelsen.
Skønt det, som nævnt, er Synspunktet om Tilgængelighed for
den historiske Forskning, der ligger til Grund for Privatarkivers
Opbevaring i de offentlige Samlinger, vil disses Ledere dog lige
som Giverne af Arkivalierne være betænkte paa at træffe Be
stemmelser vedrørende Benyttelsen af Privatarkiver, der hindrer
i) A. D. Jørgensen: anf. Arb. I. S. 81 og II S. 196.
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eventuel Misbrug af saadanne. Om den Fremgangsmaade, som
Rigsarkivet her har anvendt, skal i det følgende nogle Bemærk
ninger gøres.
At nulevende Personers Breve er utilgængelige, følger af sig
selv (sml. ovenfor Bemærkningen i Det kgl. Biblioteks Registra
tur). Gjorde man dem tilgængelige, vilde det formodentlig ogsaa
kunne paadrage Institutionen Sagsanlæg fra de paagældende
Brevskrivere, da det maa anses for et juridisk omtvistet Spørgs
maal, om den fulde Ejendomsret til et Brev tilhører Modtageren.
I Almindelighed følger Rigsarkivet den Regel, hvorfra der ganske
vist gøres Undtagelser, at man helst ser, at der er hengaaet et
Tidsrum af 50 Aar efter den paagældende Brevskrivers Død, før
hans Breve benyttes. Endvidere maa Benyttere af Privatarkiver
fra 19. og 20. Aarhundrede som Regel underskrive følgende Er
klæring: »Jeg forpligter mig til at benytte de mig forelagte Akter
med Diskretion og særlig til ikke at publicere noget om person
lige Forhold, som vil kunne kompromittere de omhandlede Per
soner eller deres nulevende Efterkommere samt til i Tvivlstilfælde
ikke at tage Afskrifter af andet, end hvad der er fundet tilstede
ligt af Afdelingschefen«.
Saafremt Giverne af nyere Privatarkiver ikke selv maatte nære
Ønsker om Begrænsning i Adgangen til deres Benyttelse, vil
Rigsarkivet alligevel ud fra de Hensyn, der rimeligt maa tages
til de paagældende Brevskrivere, gøre saadanne Arkiver enten
helt utilgængelige for et nærmere bestemt Tidsrum eller kun til
gængelige med Rigsarkivarens Samtykke. Ved det sidste sikrer
man sig et vist Indseende med, hvilken Brug der gøres af Bre
vene.

Medens et Embedsarkiv naturligt grupperer sig om de af den
paagældende Myndighed førte Protokoller — først og fremmest
Journaler over ind- og udgaaende Skrivelser samt Kopibøger
over de udgaaende — vil denne et Arkivs Rygrad næsten altid
savnes i de af Privatpersoner efterladte Papirer og Brevsamlin
ger. Saafremt de vedkommende Personer har haft en vis Ord
ning af deres Papirer og Breve, vil denne formentlig enten være
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rent kronologisk eller alfabetisk efter Brevskrivere eller bestemt
af saglige Synspunkter. I Almindelighed vil Privatpersoner vel
anvende alle disse tre Ordningsprincipper.
Som en Modsætning mellem et Embedsarkiv og et Privatarkiv
kan yderligere anføres, at dette sidste ikke blot som Regel ikke vil
indeholde Kopibøger1), men i Almindelighed et ringe Tal — ofte
slet ingen — af Kopier af eller Koncepter til udgaaende Breve og
Skrivelser. Kun i særlige Tilfælde — i Sager, der maatle kunne
medføre Retstvist, i meget vigtige Drøftelser o. 1. — vil en Privat
person føle Behovet af og Trangen til at opbevare Kopi af det
udgaaende Brev. Det kan f. Eks. nævnes, at der i det før om
talte, særdeles omfangsrige Arkiv, som Th. A. I. Regenburg, først
Departementchef i det slesvigske Ministerium, senere Stiftamt
mand, har efterladt sig, blot findes meget faa Koncepter til
Breve. Kopi af sit Svar har han f. Eks. taget, da Provst Aleth
Hansen i Flensborg og Gottorp Provstier i Januar 1864 rettede en
længere Forespørgsel til ham om, hvordan de danske Præster
skulde stille sig under en eventuel tysk Okkupation af Slesvig2).
Denne Korrespondance, skønt ført privat, havde ogsaa en halv
vejs officiel Karakter. I meget moderne Privatarkiver vil, efter
at Skrivemaskinens Brug er blevet almindelig ogsaa til privat
Korrespondance, Gennemslag af udgaaede Breve sikkert blive et
hyppigt forekommende Fænomen.
I sikkert de allerfleste Tilfælde vil de Privatarkivalier, der afle
veres til offentlige Institutioner, være uordnede (evt. ordnede
paa en Maade, som man efter Afleveringen ikke finder det
hensigtsmæssigt at bibeholde). De vil derfor maatte underkastes
en Nyordning og Registrering. Hovedsynspunktet for denne vil
være at tilvejebringe noget, som delvis kan svare til et Embeds
arkivs ovennævnte Rygrad af Journal (og Kopibog), og dette sker
ved at ordne de indkomne Breve alfabetisk efter Afsenderne (og
i) Saadanne Kopibøger forefandles dog i Griffenfclds Arkiv, og deres Indhold
blev efter hans Fald brugt for at bevise en strafværdig Forbindelse mellem Griffenfeld og Frankrig. Se A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfcld. II.
S. 372 og 409 f.
-) Sønderjydske Aarbøger 1929, S. 185 ff.
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indenfor den enkelte Afsender kronologisk) og optage en hertil
svarende Fortegnelse, saaledes at det for hver Brevskriver an
gives, fra hvilke Aar der er Breve fra samme og Antallet af
Breve fra de enkelte Aar. Dette Antal sættes i Parentes efter Aaret
f. Eks. 1824 (5), medens et Aarstal uden noget følgende Tal i
Parentes betyder, at der fra nævnte Aar kun findes eet Brev. En
saadan Fortegnelse erstatter i hvert Fald delvis en Journal. Man
kunde egentlig tænke sig, at man for at faa noget tilsvarende til
Kopibogen optog en Fortegnelse ogsaa over de Adressater, til
hvilke der blandt Koncepterne findes Breve. Hidtil har man dog
ved Ordninger set bort herfra og formodentlig af flere Grunde.
Dels indeholder, som nævnt, de færreste Privatarkiver Koncepter
til Breve i større Tal, og dels vil Koncepterne tiest være stilede
til Folk, fra hvem der i Samlingen findes Breve, og ofte vil de
ogsaa være lagt sammen med disse Breve. Kun i de sikkert sjældne
Tilfælde, hvor der findes en vigtig Koncept til en Person, fra
hvem der intet indkommet Brev er, vil det være en følelig Mangel
i Registraturen, at denne intet indeholder om Koncepternes Adres
sater.
Fra det nævnte Hovedprincip: Ordningen af de indkomne
Breve i en sammenhængende alfabetisk Række vil det være rime
ligt at gøre Undtagelser, saafremt en Række Breve er samlede,
eventuelt tillige med andre Akter, i et Læg eller en Pakke efter
et eller andet sagligt Synspunkt. Ogsaa over saadanne Breve op
tages dog en Fortegnelse til Supplering af Hovedfortegnelsen over
Brevskrivere.
Foruden et Privatarkivs Hovedbestanddel: indkomne Breve
(og Koncepter) vil der i de fleste Privatarkiver forefindes adskil
lige andre Akter som officielle Attester (Daabs-, Vielses-, Døds
eller andre Attester), Udnævnelser, Ordensdiplomer, Dagbøger,
Regninger m. m., men Ordningen af disse Dokumenter vil for
mentlig fremgaa tydeligt nok af de nedenfor anførte Paradigmer
paa Privatarkivers Ordning i Rigsarkivet.
Om Behandlingen af de enkelte Breve bemærkes følgende: I
Hjørnet nederst til venstre skrives med Blyant Brevets Datum
med Tal, evt. udat., u. A., Aar? (hvor Aarslallet er ulæse-
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ligt), el. lign. Udaterede er ofte Kvinders Breve — eller var det
i hvert Fald i ældre Tid. F. Eks. kan nævnes, at af Arveprins
Frederiks Datter, Prinsesse Juliane Sophies (d. 1850) Breve til
Mathias Friis v. Irgens-Berghs Hustru er kun 4 daterede mod
89 udaterede. Ligeledes med Blyant skrives Brevskriverens Navn
nederst, men omtrent midt paa Brevets Forside. Dette er dog
unødvendigt, saafremt der findes adskillige Breve fra samme
Brevskriver, da disse i saa Fald lægges i et særligt Omslag, hvorpaa anføres Brevskriverens Navn. Er der kun et enkelt Brev fra
hver Brevskriver, lægges Breve fra flere Brevskrivere i samme
Omslag.
For Brevskrivere bør deres fulde Navn og Stilling, evt. Dødsaar, søges oplyst. Saafremt der kan tænkes nogen Tvivl om de
fundne Oplysningers Rigtighed, skal i skarp Parentes anføres,
hvad der ikke umiddelbart fremgaar af Brevet (Brevene).
Ved Spørgsmaalet om Brevskrivernes Stilling vælges, for saa
vidt den paagældende forekommer i Engelstofts Udgave af Dansk
Biografisk Leksikon, som Regel den her angivne »Stand«. I
andre Tilfælde søges det af Biografisk Leksikon anvendte Princip
fulgt. Hvor Tidspunktet for Brevet og den angivne Stand vil være
i for stærk Strid med hinanden, vælges Brevskriverens Stilling
ved Brevets Afsendelse og evt. tilføjes den senere Stilling, f. Eks.:
stud, theol., senere Biskop.
Gifte Kvinder lægges paa Giftenavnet. Findes der Breve fra
dem ogsaa før deres Giftermaal, gives der en Henvisning fra
Daabsnavnet. Er der kun Breve fra Tiden før Giftermaalet, lægges
Brevene paa Daabsnavnet.
Som det vil ses af de nedenfor gengivne Paradigmer, forud
sætter man, at der i et Privatarkiv ogsaa kan forekomme en
Gruppe »BreA e til andre«. Denne Gruppe tænkes dog ikke at
bestaa af en mden eller andre Personers Privatarkiver, der paa
den ene eller anden Maade kan være havnet blandt Hovedpersonens Privat irkivalier. Saafremt noget saadant er Tilfældet, vil
det rimeligste nemlig være at udskille de paagældende Arkiver
som selvstændige Privatarkiver, men med Oplysning om, hvorfra
de stammer. Derimod vil det være naturligt i Gruppen »Breve til
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andre« at henlægge saadanne enkelte Breve, der kan antages ved
Vider esendelse (eller Videregivelse) af Adressaten at være kom
met til N. N.s Privatarkiv. I enkelte Tilfælde er de derfor ogsaa
— dette gælder saaledes for Regenburgs Privatarkiv — blevet lagt
i den almindelige Række af Breve til N. N. under Adressatens
Navn, da denne antages at have videresendt (videregivet) Brevet
(Brevene) til N. N. For de fleste af de i Regenburgs Arkiv væ
rende Breve af denne Art er dette sikkert ogsaa givet. — End
videre vil det formentlig være rigtigt ogsaa til Gruppen »Breve
til andre« at henføre egenhændige Breve fra N. N. til andre Per
soner, idet saadanne Breve f. Eks. kan være tilbageleverede til
vedkommende efter de paagældende Adressaters Død og i saa
Fald maa siges naturligere at høre til i N. N.s Privatarkiv end at
udskilles som et selvstændigt Arkiv.
Ved Registreringen af Privatarkiver har man i Rigsarkivet
draget et Skel mellem Arkiverne før og efter 1660 (om Privatar
kiver paa Pergament se dog nedenfor), og man er gaaet frem
efter en lidt forskellig Registreringsmaade, men man har ved
begge Slags Arkiver fulgt de ovenfor nævnte almindelige Prin
cipper.
Naar man har sat nævnte Skel, skyldes det først og fremmest,
at de i Rigsarkivet værende Privatarkiver fra Tiden før 1660
væsentlig udgøres af de gamle Adelsarkiver, der naturligt registre
res paa en noget anden Maade end de senere Privatarkiver
(sml. de nedenfor anførte Paradigmer). Omkr. 1660 er der des
uden et vist Tomrum i Rigsarkivets Samling af Privatarkiver,
hvilket letter denne Adskillelse. Saafremt et Privatarkiv alligevel
maatte omfatte Arkivalier baade før og efter 1660, lægges det til
den Række, hvortil det skønnes, at dets fleste eller vigtigste Ar
kivalier hører.
En — dog ikke helt konsekvent gennemført — Forskel mellem
Privatarkiver før og efter 1660 er desuden, at man i den 1. Række
har lagt Brevskrivere med de almindelige sen-Navne paa For
navne, i 2. Række derimod paa Efternavnene. Dette slemmer
— i hvert Fald overvejende — med den i øvrigt af Arkivet brugte
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Fremgangsmahde og delvis med den sædvanlige Navneskik, selv
om det i Betragtning af denne havde været rimeligere at være
gaaet ned til ca. Aar 1700. — Anførelse af almindelige sen-Navne
paa Fornavne er af Rigsarkivet brugt i det utrykte Register til
Danske Kancellis indkomne Breve før 1650, i Registrene til de
trykte Udgaver af Kancelliets Brevbøger og af Kronens Skøder
samt i Registret til Nygårds utrykte Registratur over Rentekam
merresolutionerne 1660—1720.
Den anførte Forskel i Behandlingen af sen-Navne i Arkiver
henholdsvis før og efter 1660 er imidlertid, som sagt, ikke helt
konsekvent gennemførl. Saaledes ligger sen-Navnene i Statsman
den Conr. Biermann v. Ehrenschilds (d. 1698) Arkiv, hvis Indhold
— bortset fra Afskrifter — allsammen er fra Tiden efter 1660,
paa Fornavne men i Feltherren Hans Schacks (d. 1676) Arkiv,
der er fra en noget tidligere Tid, og i Storkansler Conrad Reventlows (d. 1708) Arkiv, der er fra omtrent samme eller lidt
senere Tid end Ehrenschilds, paa Efternavne.
Til den gjorte Adskillelse mellem Privatarkiver før og efter
1660 svarer, at Registraturerne over disse er holdte i 2 Rækker,
ligesom de over alle Brevskrivere i Privatarkiver udarbejdede al
fabetisk ordnede Seddelkataloger er delte i 2 tilsvarende Rækker.
Om Ordningen af disse Seddelkataloger skal desuden bemærkes,
at er der fra samme Brevskriver Breve til forskellige Adressater,
lægges Sedlerne for paagældende Brevskriver alfabetisk efter
Adressaterne. Endvidere maa nævnes, at man ikke til Seddel
katalogerne har udskrevet Breve fra Institutioner, Myndighe
der o. 1.
Ogsaa i Landsarkiverne er samlet adskillige Privatarkiver, dog
først fra Tiden efter 1660, og de er ordnede væsentlig efter de
samme Principper som i Rigsarkivet, men alfabetiske Kataloger
over samtlige Brevskrivere haves ikke. Der har ikke været Tid og
Kræfter til Raadighed for en saadan Opgave, men da det gennemgaaende drejer sig om Efterladenskaber efter mindre kendte
Personer og Arkiver af beskednere Omfang, er Savnet mindre
føleligt, selv o|m det er en Mangel, da der kan forekomme Breve
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af største Interesse fra landskendte Personer i mindre betydende
Folks Arkiver.
Proveniensen af Privatarkiver i Landsarkiverne vil ogsaa of
test være forskellig fra, hvad der hyppigst er Tilfældet i Rigsarki
vet, idet Afleveringer af store Brevsamlinger sjældent forekom
mer, men med Godsarkiverne vil ofte indkomme Sager, der ikke
vedkommer Godsdriften, men Besiddernes private Forhold og
Økonomi, og med Embedsarkiverne kan være indgaaet forlængst
afdøde Embedsmænds private Efterladenskaber, der har ligget
mellem Embedets Papirer. En særlig Rolle spiller dog Skifte
væsenets Sager, hvor der ofte forekommer betydelige Mængder
af private Papirer, som Skifteretten har lagt Beslag paa, men
som har vist sig at være uden Betydning for Boets pekuniære
Forhold, hvorfor de ikke er blevet akteret til Skifteprotokollen.
De kan saaledes udtages og overføres til Privatarkiver, da de
burde have været leveret tilbage til Familien.
Ved Ordning og Registrering af Privatarkiverne før 1660 har
Rigsarkivet anvendt et Skema, der fremgaar af nedenfor anførte
Eksempel.

Bille, Hr. Anders Bentsen, til Søholm (d. 1555).
[Iler anføres hans Vita.]

1500—1563. Hr. Anders Bentsen Billes og Fru Pernille Krognos’ Arkiv .............................................................................................. 5 Pk.

Herkomst:
[Iler anføres Proveniensen for Arkivet, der tidligere har været fordelt
paa forskellige ældre Samlinger og Arkivgrupper].

Nemlig:
A.......................................................................................................................

Indhold:
A. Kgl. og fyrstelige Missiver 1508—55.
a. Kgl. Missiver
1. til Anders Bille

[her opføres Aar og Antal for hvert Aar; paa tilsvarende
Maade ved de følgende Grupper].

2. til Pernille Krognos.

1 Pk.
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b. Missive fra Gustav Vasa.
c. Missive fra Hertug Albrecht af Mecklenburg.
d. Missiver fra Grev Christoffer af Oldenburg.
1 Pk.

B.

Indhold:
B. Breve fra private 1508—54 og udat.
a. til Ande 's Bille fra
[her anføi es Brevskriverne].

b. til Pernille Krognos fra
[Brevskriver].

C.—E,

1 Pk.

Indhold:
C. Anders Billes Koncepter.
D. Kgl. aabne Breve.
E. Breve forseglede med Sigillum ad causas
[d. v. s. det af Bigskansleren brugte Rettertingssegl].

F........................................................................................................................ 1 Pk.
Indhold:
F. Originale Dokumenter.
G.—J.

G.
H.
I.
J.

1 Pk.

Indhold:
Skiftedokumenter.
Regnskaber.
Optegnelser.
Afskrifter.

Medens Grupperne A.—F. vil findes i de fleste herhenhørende
Arkiver, vil de følgende Grupper kunne variere i ret høj Grad
for de forskellige Arkiver.
Ved Ordning og Registrering af Privatarkiver efter 1660 er an
vendt et Skema, der fremgaar af nedenfor anførte Eksempel.
Det bemærkes, at medens Grupperne Litr A.—C. og F. forment
lig vil forekomme i de allerfleste Privatarkiver, vil der til Eks
emplets Grupper Litr. D.—E. i andre Privatarkiver formodentlig
svare flere eller færre andre paa lignende Vis ordnede saglige
Grupper.
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Legationsraad Mathias Friis v. Irgens-Bergh (d. 1828) og Hu
stru Mathilde Theresia, f. Holsten (d. 1861), deres Arkiv
1807—61 .................................................................................................. 3 Pk.
Anni.: Gave 1941 fra Fuldmægtig Preben v. Irgens-Bergh.

Nemlig:
A. I.—II. 1 .................................................................................................... 1 Pk.

Indhold:
A. I. Breve til M. F. v. Irgens-Bergh.
1. fra fyrstelige Personer (Brevskriverlisle p. 4).
2. fra Myndigheder, Institutioner o. 1. (Brevskriverliste
p. 4).
3. fra Faderen og Hustruen (Brevskriverliste p. 4).
4. fra private (Brevskriverliste p. 4—6).
5. fra Folk med ulæselig Underskrift.
A.

II. Breve til Mathilde Theresia v. Irgens-Bergh, f. Holsten.
1. fra fyrstelige Personer (Brevskriverliste p. 7).

A. II. 2—411................................................................
1 Pk.
Indhold:
A. II. Breve til Mathilde Theresia v. Irgens-Bergh, f. Holsten.
2. fra Institutioner, Myndigheder o. 1. (Brevskriverliste
p. 7.).
3. fra Mand og Børn (Brevskriverliste p. 7—8).
4. fra private (Brevskriverliste p. 8—10).
5. fra ukendte.
A. III. Breve til andre.
1. til Frederik VI (Brevskriverliste p. 10).
2. til I. G. Adler (Brevskriverliste p. 10).

B.—F................................................................................................................ 1 Pk.
Indhold:
B. Koncepter til Breve m. m.
1. fra M. F. v. Irgens-Bergh, 1824 og udat.
2. fra Mathilde Theresia v. Irgens-Bergh, f. Holsten.
C. Personlige Papirer.
1. for M. F. v. Irgens-Bergh. 1807—26.
a. Udnævnelser. 1814—26.
b. Eksamensbeviser, Vidnesbyrd, Pas m. m. 1807—26.
2. for Mathilde Theresia v. Irgens-Bergh, f. Holsten. 1837.
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D. Dagbøger for M. F. v. Irgens-Bergh. 1814, 22, 24, 26.
E. Breve, Koncepter og Optegnelser vedr. M. F. v. IrgensBerghs Slægtsforhold og Ansøgninger om Adelspatent. 1824
(Brevskriverliste p. 10).
F. Forskellige Sager.
1. vedk. M. F. v. Irgens-Bergh.
2. vedk. Mathilde Theresia v. Irgens-Bergh, f. Holsten.

Efter Registraturen over Pakkernes Indhold følger Listen (el
ler Fortegnelsen) over de enkelte Brevskrivere med Angivelse af
Aarstal for hver Brevskrivers Breve og Antal af disse for de for
skellige Aar. Først anføres saaledes de i Gruppe A. I. 1 forekom
mende Breve, derpaa de i A. I. 2 osv. og sidst de i E. værende
Breve:
Fortegnelse over Brevskrivere.
A. I. 1:
Caroline Amalie, g. m. Christian (VIII) .................................... 1820

A. I. 2:
Departementet for de udenlandske Sager ................... 1824, 25, 26

I Gruppen A. I. 3 (eller A. II. 3) optages af Familiemedlemmer
alene Forældre, Hustru og Børn, medens andre Slægtninge gaar
ind under Gruppen A. I. 4. Gruppen A. I. 5 (A. II. 5) er forbeholdt
»ukendte«, enten disse Brevskriveres Ubekendthed nu skyldes,
at man ikke har kunnet tyde Brevskrivernes Underskrift, eller en
saadan slet ikke findes eller kun bestaar af Fornavne eller Bog
staver o. 1. — Findes der blandt Brevene nogle, der er under
skrevet af 2 Personer, lægges Brevet paa den første Persons
Navn, men med Angivelse af begge Navne, og der gives ved det
andet Navn en Henvisning til det første. Er der Breve, under
skrevne af flere end 2 Personer, dannes der en særlig Gruppe
for disse, hvilken indskydes efter A. I. 4. (A. II. 4) som A. I. 5:
Breve fra flere end 2 (Brevskriverliste p. . .). Gruppen: Breve fra
ukendte bliver da A. I. 6.
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Om Gruppe C. Personlige Papirer, hvortil regnes Attester, Ud
nævnelser, Bestallinger, Vidnesbyrd o. 1., kan bemærkes, at en
kelte af Papirerne teoretisk med lige saa fuld Ret kunde ligge
under A. I. 2, f. Eks. er Ordensudnævnelser og Bestallinger jo
oversendte ved Skrivelser fra de paagældende Myndigheder og
kunde altsaa være lagt ind paa disse Navne under A. I. 2. Prak
tiske Hensyn gør det imidlertid rimeligt at holde denne Art Pa
pirer samlede i en saglig Gruppe for sig tillige med andre lig
nende.
Udgør et Privatarkiv et enkelt Læg, indlægges det i de alfabe
tisk ordnede saakaldte Samlingspakker. Til Omslag tages gult
Konceptpapir, om Arkivet er tilgængeligt, blaat, om det er util
gængeligt. Udgør et utilgængeligt Privatarkiv 1 eller flere Pakker,
bruges der blaat Konceptpapir til Pakkeskiltene, men ikke til
Omslag om de enkelte Læg.
Et Privatarkiv, der kun udgør et enkelt Læg, forsynes paa
Omslaget med følgende Paaskrift:

Privatarkiver
[i Hjørnet øverst til venstre].

N. N. (d........ ) og Hustru (d..........), deres Arkiv.
[midt paa].

Paa Skilte sættes for oven til venstre: Privatarkiver, og midt
paa Skiltet sættes den paagældende Persons Arkiv og neden
under Pakketitlen, saafremt Arkivet rummer flere Pakker, f. Eks.

N. N. (d........ ) og Hustru (d......... ), deres Arkiv.
A.—B.

Registraturerne over Privatarkiverne renskrives paa Folioark.
Af Registraturerne over Arkiverne efter 1660 renskrives de, der
omfatter Arkiver i Samlingspakkerne, paa Halvark, der i venstre
Margen er forsynede med Huller, saaledes at de kan indsættes i
Skruebind. Registraturerne over Arkiver, der omfatter 1 eller
flere Pakker, indheftes derimod i Omslag, der forsynes med Titel
12
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og indlægges paa sit Sted efter Alfabetet i de Kasser, der rummer
denne Art af Registraturer.
Registraturerne over Privatarkiverne før 1660 renskrives alle
paa ovennævnte Halvark og samles i Skruebind.

Den nu omtalte Ordning og Registrering af Privatarkiver drejer
sig udelukkende om Privatarkiver paa Papir. Hertil hører i
hvert Fald saa godt som alle Arkiver efter 1660, selv om der
i enkelte af disse vil kunne træffes et eller andet Pergamentsbrev.
Alle Privatarkivalier paa Pergament, enten de er før eller
efter 1660, er i Rigsarkivet holdt for sig og registreret for sig.
Navnlig blandt de ældste Privatarkiver kan der derfor meget vel
for samme Person findes baade et Privatarkiv paa Papir og et
Privatarkiv paa Pergament. Dette gælder f. Eks. for adskillige
Medlemmer af Bille- og Bryske-Slægterne.
Den væsentligste Grund til at holde Privatarkivalier paa Per
gament for sig er de paagældende Dokumenters Beskaffenhed.
Paa Grund af deres ofte ret store Omfang og Uhandlelighed og
deres eventuelle Udstyrelse med Segl kræver disse Dokumenter
nemlig en særlig Opbevaringsmaade. De opbevares i Rigsarkivet
i særlige Papæsker, der er anbragte i Egeskabshvælvingen.
De enkelte Dokumenter lægges i hvert Privatarkiv kronolo
gisk. Hvert Dokument lægges i et Omslag af gult Konceptpapir
og registreres for sig paa en Oktavseddel; denne Seddel skal give
en kort Excerpt af Dokumentets Indhold, f. Eks.:
Bille, Esge
1536 24. Novbr. (sanctj Catharine affthen)
Geble Pederszønn Bergenne Stifts Formynder gør vitterligt, at da
Kong Christiann, Kong Frederiks Søn, er valgt af menige Norges
Riges Raad til Norges Konge, og da Rigsraadet nu ikke kan
komme sammen, bevilger han, at Hr. Eske Biillde maa holde Bergenhussz og dets Slotslov Kong Christian den unge til troer
Haand.
Perg. uden Segl.
(Norske Saml., 4. Afdel., Fase. 9 Nr. 35).

Indholdet af Privatarkiver paa Pergament vil overvejende være
Adkomstdokumenter, Tingsvidner, Skøder o. 1., idet man til disse
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mere højtidelige Dokumenter ret langt ned i Tiden har brugt
Pergament. I adskillige Tilfælde vil det være tvivlsomt, om de
paagældende Dokumenter ikke rettere hører til i et Gods- end i
et Privatarkiv, men Grænsen mellem disse to Slags Arkiver er
ofte vanskelig eller umulig at drage1).
Nogle særlige smaa Grupper af Privatarkivalier paa Pergament
har Rigsarkivet udskilt som Adelsdiplomer, Lærebreve samt Pri
vatarkiver, kronologisk Række.
i) Sml. Dr. Wi/Z. Christensens Bemærkninger herom i Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen. 2. Bække. 8. Bd. (1936), S. 265 f.

MUSEUMSBESØG I FOLKESKOLEN OG I
UNGDOMSSKOLEN
Af W. Bracher.

I de nye Undervisningsformer, som mere og mere vinder Ind
pas i den danske Folkeskole, har Museumsbesøgene faaet en
berettiget Plads.
Besøg paa historiske Museer har i mange Aar været foretaget
af interesserede Lærere i Forbindelse med Undervisningen i Hi
storie, men i moderne Undervisningsformer som f. Eks. Emne
undervisningen har Museumsbesøgene en afgørende Betydning
for Arbejdet.
Skal man gennemgaa Emner som »Den danske Bonde« eller
»Danmarks Kirke gennem Tiderne« er det i Reglen saaledes, at
Læreren først gennem Fortælling giver en indledende Oriente
ring i Emnet. Derefter uddybes det dels ved fælles Læsning og
fælles skriftlige Opgaver og dels ved Gruppearbejde og Enkeltmandsopgaver.
Under Gennemgangen eller som Afslutning paa Emnet kan
man saa foretage Museumsbesøg.
Har man paa Egnen et Museum, vil det i Reglen have Minder
fra Bøndernes Arbejde og Hjemliv i svundne Tider, og ofte vil
der være Genstande, der belyser Kirkens Liv.
Paa lignende Vis rummer Byernes Museer Minder fra Borger
nes Liv gennem Tiderne.
Et Museumsbesøg kan planlægges saaledes, at Læreren fortæl
ler om de forskellige Ting, men dersom Skolen ligger nær Museet,
er det fornøjeligt at lade en Del af de fremmeligste Elever enkelt
vis eller i Grupper tage hver sit lille Omraade og under Lære-
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rens Vejledning sætte sig ind i Tingene for senere ved smaa
Foredrag at belyse Forholdene for Kammeraterne.
Skal et saadant Arbejde kunne gennemføres, saa det giver
Glæde og Udbytte, vil det i alle Tilfælde være nødvendigt, at
Læreren selv er fortrolig med Museets Omfang og Indhold, lige
som det letter hans og Børnenes Arbejde, hvis der fra Museets
Side foreligger trykte Vejledninger og eventuelt kan stilles Foto
grafier og maaske Genstande til Raadighed. Er Læreren tilpas
interesseret, har han ogsaa forsynet sig af det rige Materiale af
gode Billeder, der i vor Tid jævnligt fremkommer i Aviser og
Blade, og som er fortræffeligt til Opslag paa Klassens Billedtavle.
Naar Læreren har ordnet sit Stof, saa det passer til det i
Klassen behandlede Emne og er tilrettelagt saaledes, at det ogsaa
passer til Elevernes Modenhed og Interesse, foregaar den for
Museumsbesøget saa vigtige Forberedelse paa Klassen — enten
ved fælles Gennemgang af Stoffet eller ved Gruppearbejde, hvor
hver Gruppe eller Elev faar sin Opgave, der oftest vil bestaa i
en Række Spørgsmaal, man lader Eleverne besvare skriftlig, og
ud fra hvilke de under Besøget kan holde et lille Elevforedrag.
Vælger man at lade Eleverne holde Foredrag, vil det altid
være nødvendigt, at Læreren ved Besøget giver en Indledning og
knytter Elevernes smaa Foredrag sammen, saa de derved danner
en Helhed. Ligeledes vil det i Reglen være nødvendigt at trække
de lange Linier op.
Det er ikke alene i de store Museer, at man kan hente Hjælp
og Inspiration til Undervisningen. Jeg erindrer med Taknemme
lighed det Udbytte, Børnene og jeg har faaet ved at besøge min
dre Museer, f. Eks. Museet i Steenstrup i Nordvestsjælland og
Amagermuseet i St. Magleby. At man i København og Omegn
søger ud til Frilandsmuseet i Lyngby, naar man vil se paa Livet
hos vore gamle Bønder, er lige saa naturligt, som at Aarhusegnens Folk besøger »Den gamle By«, naar man der behandler
Byfolks Arbejde i gamle Dage. — Hvor vi dog savner et saadant
Museum i København!
Et Museumsbesøg kan ogsaa give Lejlighed til Arbejde »i Mar
ken«. Jeg har flere Gange oplevet, at vi efter et Museumsbesøg,
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hvor vi havde interesseret os for Kirkens Liv gennem Tiderne,
har faaet Lyst til at besøge en gammel Landsbykirke. Drengene
har saa faaet en Række Gruppeopgaver: Kalkmalerier, Kirketaarnet, Kirkeklokkerne, Billedskærerens Arbejde, Alteret, Kir
kens Symboler, Døbefonten o. s. v. Vi har læst og talt om Tin
gene, — og en Morgenstund er vi i Flok og Følge draget pr.
(Lykel til en gammel Kirke, hvis Historie gaar tilbage til Absa
lons Tid, og disse Bybørn fra ganske ukirkelige Hjem er i
Formiddagens Løb gaaet paa Opdagelsesrejse i den gamle Kirke,
de har »endevendt« den og har opdaget, hvor »spændende« den
var, — og samtidigt har Husets Højtid og Ælde betaget dem.
Det mærkedes bedst, naar vi til sidst sluttede med en af de gamle
Salmer. — Vi følte her stærkere end noget andet Sted, at »Slægt
skal følge Slægters Gang«, men »aldrig forstummer Tonen fra
Himlen.«
I København har Skolevæsenet lagt en fast Plan, hvorefter alle
større Klasser paa hvert Klassetrin skal besøge visse Museer.
Nogle af disse Museumsbesøg maa ifølge Sagens Natur forblive
ret isolerede i Forhold til den almindelige Undervisning. Saadanne Besøg er ofte af stor Værdi for Børnene, men de har svært
ved at indgaa som Led i Undervisningen.
Nationalmuseet har sikkert de fleste Betingelser for at blive
el fyldestgørende Led i moderne Undervisning, og det skal her
siges, at Museets Direktør og Embedsmændene i de forskellige
Afdelinger med vaagen Sans har været de førende i Bestræbel
serne for at faa et fast Samarbejde mellem Museet og Skolerne.
For dem, der med Skoleklasser har besøgt Nationalmuseet i
svundne Dage, hvor man ikke altid følte, at man var velkom
men, har det været en fuldstændig Fornyelse i Undervisningen
at færdes i Museets nuværende Rum, hvor man saa stærkt har
lagt Vægt paa Anskueligheden. Der er maaske Videnskabsmænd,
der kan være i Tvivl om Berettigelsen af Oldtidens Kulturrum,
men som Lærer i Folke- og Mellemskolen har man oplevet, hvor
ledes baade disse Rum, Interiørs i andre Afdelinger og f. Eks.
Broby Johansens Forsøg med at lægge Farver paa Jellingestenen
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har anskueliggjort Tingene for Børnene — og iøvrigt ogsaa for
de jævne, almindelige Museumsgæster. En stor Betydning har
ogsaa de trykte Vejledninger, som Nationalmuseet nu udgiver.

Naar man som Lærer har været ude for Kataloger, der enten
kun var beregnet for Fagfolk eller kun var døde Opremsninger,
saa er hvert af Nationalmuseets Kataloger nu et lille Bind Kul
turhistorie, og vi har anskaffet dem i Klassesæt å 30 Ekspl. til
Brug i Skolerne.

I de mindre Museer møder Læreren Vanskeligheden deri, at
der maaske er for faa Genstande til at belyse det behandlede
Emne; i Nationalmuseet vil han komme ud for det modsatte.
Det er derfor helt rigtigt, naar man f. Eks. i Nationalmuseets
Vejledning for Middelalder og Renæssance til sidst har bragt en
Oversigt, der viser, hvad man bør se ved et enkelt kort Besøg.
En saadan Oversigt burde findes i alle store Museers Vejled
ninger.
Men det er ikke alene paa dette Omraade, Nationalmuseet har
gjort en Indsats. Der er blevet indført faste Omvisninger i de
forskellige Afdelinger, og siden 1935 har <nan paa alle Skolefri
dage ordnet særlige Omvisninger for Skolebørn i de danske Af
delinger. Det tør siges, at denne Ordning har gjort mange af
vore Skolebørn museumsvante.
I Samarbejde med Skolerne i København har der jævnligt
været afholdt Kursusrækker for Lærere i Museets forskellige Af
delinger, hvor Museets Embedsmænd i 6—8 Timer har gennemgaaet en bestemt Samling — paa lignende Maade, som det har
været afholdt for Lærere fra den øvrige Del af Landet.
Til det københavnske Skolevæsens Museumsordning knytter
der sig den Vanskelighed, at Læreren ikke kan være Ekspert i
de forskellige store Museers Samlinger, som hans Klasse i Løbet
af Skoletiden skal besøge.
For at raade Bod paa denne Vanskelighed kom paa Initiativ
fra Nationalmuseets Direktørs, Dr. Poul Nørluncls, Side et nyt
Forsøg i Gang i Efteraaret 1943. I Maanederne Nov.-Dec. tilbød
Museet gratis Omvisning ved alle Klassebesøg.
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Det blev en stor Sukces, som gav sig Udtryk i flere Indlæg i
Lærernes Fagpresse og deri, at Københavns Skoledirektion nu
har taget Sagen op, og fra April til Oktober arrangerer Skole
direktionen i Samarbejde med Nationalmuseet gratis Klasseom
visninger for de Lærere, der ønsker det.
Ved Klassebesøg og ved Omvisninger paa Skolefridagene har
Museet brugt Folke- og Mellemskolelærere til at fortælle for Bør
nene. Derved har man opnaaet at faa Omvisningerne knyttet
nøje til Skolernes Læseplan, saaledes at Lærere og Lærerinder
ved Besøgets Begyndelse har kunnet opgive Aarets Pensum og
eventuelt de Emner, de har gennemgaaet, og ud fra disse Op
lysninger har deres omvisende Kolleger foretaget Museumsgen
nemgangen.
Det er ikke alene Folkeskolen, der kan drage Nytte af Mu
seerne, det gælder ogsaa Undervisningen i den moderne Ung
domsskole. Saadanne Besøg skal blot være lagt efter andre
Linier.
I en Aarrække har saaledes »Københavns Kommunes praktiske
Ungdomsskole« arbejcTet efter en særlig Museumsplan. Naar
man i Samfundslære arbejder med Byens Forhold, har man
med Emnet »Min By fra Absalons Tid til vore Dage« aflagt
Besøg paa Raadhuset, hvor man bl. a. har fulgt en Sags Behand
ling gennem de forskellige Instanser, og tilsidst er man sluttet
i Bymuseet, hvis Leder, Magister Chr. Axel Jensen, har bistaaet
Ungdomsskolen ved Tilrettelæggelsen af disse Museumsbesøg.
Desværre har Københavns Bymuseum de sletteste Forhold at
arbejde under, og man længes efter den Dag, da de righoldige
Samlinger kan vises frem i de rette ydre Forhold1).
I Samraad med Museumsfolk har Ungdomsskolen foretaget
Besøg, hvor man gennemgaar »Byfolks Hjemliv og Klædedragt
gennem Tiderne«, »Hjemmet og Klædedragten hos danske Bøn
der« og »Husflid og Sløjd«. For unge Haandværkere, f. Eks.
Smede, Snedkere, Malere m. fl. afholdes Museumsbesøg, hvor
i) Jfr. »Fortid og Nutid« XI 33 f. (Aljr. Jeppesen: Iljemstavnslære i køben
havnske Kommuneskoler.)
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man følger det enkelte Fags Udvikling og Haandværkernes Or
ganisationsforhold gennem Tiderne. Saadanne Besøg omfatter
ofte flere Museer f. Eks. Kunstindustrimuseet, Bymuseet, Tøj
husmuseet og Nationalmuseet.
Museumsbesøgene indgaar som en supplerende Undervisning
uden for den almindelige Undervisningstid, og Eleverne indteg
ner sig frivilligt til dem. For at interessere Eleverne for Besø
gene er der fremstillet illustrerede Brochurer, som uddeles gra
tis til Deltagerne. At der er Interesse for disse Besøg hos de unge,
viser en stadig stigende Deltagelse. I Vinteren 1942—43 deltog
over Halvdelen af denne Ungdomsskoleforms ca. 10.000 Elever
i saadanne Besøg. Deltagerne var delt i Grupper paa 30—40
Deltagere, og hvert Besøg varede ca. 2 Timer. Jævnligt blev disse
Besøg Begyndelsen til mere indgaaende Museumsbesøg for de
enkelte unge.
At baade Folkeskolen og Ungdomsskolen har Brug for Mu
seerne er givet. Man maa fra Skolens Side haabe paa, at der
stadigt maa være Mulighed for et frugtbart Samarbejde mellem
Museum og Skole — og at man fra begge Sider benytter Mulig
hederne.

GYMNASIESKOLEN OG MUSEET
Af Niels A. Christiansen.

or mange af den lidt ældre Generation stod Gymnasiets Hi
storieundervisning som en Opramsning af tørre Aarstal og
kedelige Kendsgerninger og Provinsmuseet som et Ragelseskabi
net, hvor Støvet sagte dalede ned over en Ophobning af gamle
Rokke og Stenkiler. Nationalmuseet var vel nok ligesom noget
finere, men der kom man heller ikke. For andre betød Historie
undervisningen en Vækkelse af den politiske Interesse, og Provinsmuseet blev en morsom lille Turistoplevelse i Sommerferien.
Ikke mange syntes, der var nogen særlig Forbindelse mellem
Gymnasieskolen og Museet.
Med Tiden er de kommet hinanden betydeligt nærmere, hvad
der vel skyldes, at de begge er blevet mere forhandlingsvenlige
over for Omverdenen og dermed mere levende. Den rige Udvik
ling inden for de store centrale Museer er ogsaa kommet Pro
vinsmuseerne til Gode. Man kan maaske kort sammenfatte Ud
viklingen inden for Provinsmuseerne ved at sige, at de fleste af
dem fra en ret ubetydelig Fortid under ofte tilfældig Ledelse er
naaet frem til at blive Institutioner, d. v. s. er blevet det naturlige
Centrum for enhver, der vil søge en nærmere Forstaaelse og
Samfølelse med sin Egns Fortid.
Men heller ikke Gymnasieskolens Historieundervisning har
staaet stille. Man søger en mere personlig Opfattelse af de poli
tiske Begivenheder og bestræber sig for at naa frem til en dy
bere Forstaaelse ved at forklare det skete ogsaa ud fra en Under
søgelse af de økonomiske og sociale Tilstande, og man søger at
sætte hele Fremstillingen op mod den almindelige kulturelle Bag
grund. Men den kulturelle Baggrund er ikke alene Religionsfilo-
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sof i, Litteratur eller bildende Kunst; den er ogsaa selve Dagliglivet
i By og paa Land, i Hverdag og til Fest, hos Adel og hos Bonde
— her har vi naaet det Sted, hvor den almindelige Historieunder
visning og Museet kan række hinanden Haanden til et Samarbejde
til gensidig Støtte og Berigelse. Vil man nærmere undersøge For
udsætningerne for dette Samarbejde, der især er knyttet til den
saakaldte Billedundervisning, evt. med Støtte i enkelte egnede
Kildetekster, kan det maaske være nødvendigt at betragte Mulig
hederne inden for Gymnasiernes Undervisningsplan.
Den nugældende Anordning angaaende Undervisningen i Gym
nasiet er af 9. Marts 1935 og bringer i Paragraf 9 Forskrifterne
for Historieundervisningen: Bestemmelser om Tilegnelsen af den
almindelige Historie anføres; der skal meddeles Kendskab til
Hovedtrækkene af Menneskehedens økonomiske, sociale, poli
tiske og kulturelle Udvikling fra de ældste Tider til Nutiden. For
uden Lærebogsstoffet skal der i Tilknytning til Lærebøgernes
Oversigter som et integrerende Led i Undervisningen gennemgaas
historisk Læse- og Billedstof (herunder ogsaa Lysbilleder), stati
stiske Tabeller og Oversigter samt, saa vidt Forholdene tillader
det, Monumenter og Samlinger. Hertil anvendes indtil en Femte
del af det samlede Timetal. Omkring 25 Timer af den Tid, der
er udset til Arbejdet med det nysnævnte Materiale, kan dog an
vendes til Behandling af et naturligt afgrænset Stof som Speciale.
I en hertil knyttet Bekendtgørelse af 13. Marts 1935 uddybes
Retningslinjerne for Historieundervisningen nærmere i Paragraf 9:
Ved Behandlingen af Læse- og Billedstoffet skal Eleverne selv
øves i at iagttage nøjagtigt og udtømmende, drage Slutninger ud
fra Iagttagelserne og finde det ejendommelige og væsentlige hos
Mennesker og Tider. Betydningen af Aarsagsforbindelser og ob
jektiv Forstaaelse fremhæves, og Eleven skal lære at se, hvorledes
Historiens Resultater bliver til; et Billede er en Kilde, der skal
behandles udtømmende. Specialet maa ikke være udvidet Lære
bogslæsning, men skal saavidt muligt bygge paa Anskuelsesma
teriale, Læsestof eller lignende. Som Eksempler paa Speciale næv
nes Mindesmærker af almen Værdi (Frederiksborg Slot, Roskilde
Domkirke, en Gruppe danske Ilerregaarde eller Kirkebygninger).
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Til Eksamen opgives i Følge Anordning af 2. December 1935 bl. a.
Specialet, eller, hvis der ikke er læst Speciale, et passende Antal
Læsetekster og Billeder.
(hver nu alle disse mange Bestemmelser Mulighed for at kunne
gaa ind paa den Undervisning i Hverdagslivets Kulturhistorie,
som mange museumsinteresserede Historikere anser for at være
en saa vigtig Del af Historien? Hertil maa der ubetinget svares,
at Muligheden er langt større end tidligere. Den værste Hindring
har altid været, at der ikke er Tid nok, saa at det kniber svært
med at naa Gennemgangen af det almindelige historiske Stof,
hvortil saa yderligere kommer, at man synes at forvente, at Hi
storielæreren skal erstatte den fuldstændige Mangel paa Undervis
ning i Kunsthistorie, der savnes stærkt som selvstændigt Fag.
Det er naturligvis i overvejende Grad Undervisningen i Dan
markshistorie, der har direkte Tilknytning til langt de fleste af
vore Museer. Her er de Omraader af Kulturhistorien, der er af
særlig Interesse for Museerne, meget forskelligt fordelt i Lære
bøgerne; den forhistoriske Periode bestaar næsten af lutter saadant Stof; men derefter tager dette stærkt af og indskrænker sig
efterhaanden til spredte Bemærkninger. En stor Hjælp er da Bil
lederne i Læsebøgerne, og det er ligefrem lovbefalet at beskæftige
sig med et Udvalg af dem. Her er der en Del at tage fat paa:
Runesten, Segl, Vaaben, Dragter, Hjulplove, Vogne, Gaarde m. m.
— alt i alt dog utilstrækkeligt; men her kommer Billedhæfterne
til Hjælp; saaledes giver f. Eks. Andrup, llsøe og Nørlund: Dan
marks Historie i Billeder 323 Billeder at vælge imellem. De kan
tages enkeltvis, eller der kan dannes Grupper f. Eks. af Kalkmale
rier, der foruden at fortælle om de enkelte Maleriers særlige For
hold som Anbringelse, Alder, Motiv m. m. kan bruges som Led
i en Undersøgelse af Kalkmaleriernes Stil og Udvikling, men
ogsaa til Belysning af en Række dagligdags Kulturforhold som
Dragt, Vaaben, Boligskik og lignende i nøje Tilknytning til Mu
seernes Omraade. Eller man kan sammenstille Billeder til Be
lysning af Boligens Udvikling ogsaa for Interiørets Vedkommende
lige fra Jernalderhuset til Bondens Gaard, Adelsmandens Herre
gaard og Borgerens Bindingsværkshus. Der er Møbler, Dragter og
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meget andet udmærket Museumsstof, og det bedste ved det Hele
er, at man maa bruge det til Eksamensopgivelser, omend sammen
med Kildetekster, og at man da ligefrem skal anvende et vist
Antal Timer dertil; men ved at sætte et Speciale sammen af lutter
Billeder kan man ogsaa helt udskyde Teksterne, der ret sjældent
har Museumsstof. Som Eksempel paa Specialer, der arbejdes
med i Øjeblikket, kan nævnes: Træk af Dagliglivet i Danmark i
ældre Tid. I. Bolig, II. Klædedragt. Man kunde maaske ogsaa faa
Tilladelse til at anvende et lokalhistorisk Emne som f. Eks.: Træk
af Dagliglivet paa Hedeboegnen i ældre Tid.
Det er altsaa især Billedundervisningen, der giver direkte An
ledning til et Samarbejde med Museet. Selv om enkelte Lærere
har gjort Forsøg med Metoden tidligere, er denne Billedundervisning dog noget nyt. Naar man tidligere har talt om den i Un
dervisningskredse, har man altid især fremhævet dens pædago
giske og undervisningstekniske Betydning som et Middel til al
lette Huskestoffet, bringe Afveksling ind i Lærebogsstoffet og
lære Eleverne at iagttage og drage Slutninger. Derimod har man
i langt mindre Grad omtalt dens Betydning som Middel til at give
Hverdagslivets Akkompagnement til de store Begivenheder og til
at lade det politiske og økonomiske aftegne sig mod den kultur
historiske Baggrund.
At Billedundervisningen ikke hidtil har været modtaget med
udelt Begejstring inden for Historielærernes Kreds, skyldes
maaske nok meget den Modsætning, der altid vil være mellem
dem, der foretrækker en ren statshistorisk-politisk Opfattelse, og
dem, der foretrækker en kulturhistorisk, ligesom ogsaa Kildestof
fets Fordeling i Nutiden mellem Arkiver og Museer bringer en
Forskel i Metode, der tydeligt afspejler sig i Behandlingen af
Lærebogsstof og Kildelæsning paa den ene Side og Billedundervisning paa den anden. Tilhængere af den politiske og rent øko
nomiske Historie behøver ikke at føle sig truet; deres Interesser
er tilstrækkeligt beskyttede, idet mere end de 3/4 af Læsestoffet
er deres, og ved Valg af Speciale kan de undgaa helt at opgive
kulturhistorisk Stof til Eksamen. Fuldstændigt at udelukke Mu
seerne fra Skolen vilde vist være lidet heldigt eller rimeligt.
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Museets store Betydning for Gymnasiets Historieundervisning
ligger deri, at hele den meget omtalte Billedundervisning kun er
et Surrogat. De rene Varer finder vi dels i vore Fortidsminder
som Kirker og gamle Huse dels i vore Museer. Skal vi i Historie
timen ind paa Livet af Menneskene i deres daglige Omgivelser,
og skal vi have trukket den Hverdagslivets Baggrund op, mod
hvilken Statsliv og Økonomi udfolder sig, saa maa vi gaa ned
paa Museet og se paa Flintvaabnene, Vadmelstøjet, Chatollet,
Laugspokalen og Manglebrædtets Karvesnit, der alt til sin Tid
og til sit Sted har lige saa stor Interesse som den store Kunst
ners Værk.
Ikke alene Pædagoger men ogsaa Museumsfolk har givet
mange gode Raad til Vejledning ved Museumsbesøg med stor
Forstaaelse af Skolens Krav, saaledes Museumsinspektør Jørgen
Paulsen i et interessant Foredrag i Historielærerforeningen. Hele
dette Spørgsmaal har en saa meget større Betydning, som i Virke
ligheden næsten hver eneste Skole hele Landet over inden for
sin Rækkevidde har et kulturhistorisk Museum i Egnens eget
lokale Provinsmuseum. Som oftest har Samarbejdet kun i ringe
Grad været udbygget, mest, paradoksalt nok, fra Museernes Side
ved gratis Adgang, Mulighed for Besøg uden for Aabningstiden,
Omvisere eller ved Tilvejebringelse af smaa særligt udvalgte pæ
dagogiske Samlinger foruden ved Gennemførelsen af hele den
moderne Museumstekniks Krav om interessante og klare Op
stillinger i Forbindelse med trykte Vejledninger. Kredslæge J. S.
Møller har givet en udmærket Gennemgang af, hvad de forskel
lige Fag, især i Mellemskole og Folkeskole, kan lære ved Mu
seumsbesøg i et Foredrag om »De kulturhistoriske Museer som
pædagogisk Hjælpemiddel« (»Folkeskolen« Nr. 6, 1933). Der er
tidligere gjort opmærksom paa de store Fordele, det kunde have,
hvis Skolens Historielærer, der dog skulde synes særlig kvalifi
ceret, tog Del i Provinsmuseets Ledelse. I forbavsende ringe Grad
har dette været Tilfældet. Vanskeligt tilgængelige Opgivelser og
Bestyrelsers skiftende Karakter gør en Undersøgelse problema
tisk; men ud fra et løsere Skøn efter Museumsstatens Opgivelser
fra 1939 synes der i ca. 85 medregnede Museer kun at være 5—6
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Gymnasielærere i ledende Stillinger inden for en Bestyrelse eller
som Museumsledere i danske Provinsmuseer, der ikke har selv
stændig lønnet Museumsinspektør, hvis Erhverv altsaa Museet
er, medens Folkeskolen dog er repræsenteret i ca. 12—15 Til
fælde! Skolearbejdet og Nødvendigheden af — ofte daarligt løn
net — Arbejde uden for Skolen udelukker i alt for mange Til
fælde, især i de første Aar, her i Landet Gymnasieskolens Histo
rikere fra Beskæftigelse med deres Fag og Deltagelse i det of
fentlige Liv uden for Skolen; Museumsarbejdet er tilmed næsten
altid ulønnet, og ofte findes i Forvejen en gennem lang Praksis
velegnet Museumsleder; stedlige Anliggender og personlige For
hold inden for lokale Bestyrelser kan ogsaa i høj Grad spille
ind. Der var dog maaske nok Grund til fra Skolens Side at
lægge noget mere Vægt paa denne Opgave og betone det rimelige
og hensigtsmæssige i, at der i hver Provinsmuseumsbestyrelse
sad en Pædagog paa en nogenlunde indflydelsesrig Plads, og
maaske kunde man ad denne Vej løse Spørgsmaalet om fagligt
uddannet Ledelse af mindre Provinsmuseer, hvor det ikke vilde
være rimeligt at ansætte nogen Museumsinspektør. Provinsmu
seernes Organisation og deres hele økonomiske Forhold er for
Tiden i Støbeskeen; det vilde være ønskeligt, om de kunde brin
ges under fagligt set faste Rammer med Hensyntagen ogsaa til
deres pædagogiske Opgave, der dog sammen med den rent viden
skabelige og folkelige giver Museet dets Eksistensberettigelse, hvis
det da ikke skal blive et pulterkammeragtigt, sentimentalt vir
kende Rarietetskabinet eller et mere eller navnlig mindre indbrin
gende Forevisningsnummer for Turister, der jo helst ogsaa gerne
skulde have noget ud af Besøget.
Den Gavn, Skolens Billedundervisning kan have af de store
Museer, er ofte omtalt og velkendt. Trods de trange Kaar og de
smaa Stuer har Provinsmuseet ogsaa sine Fordele; det tillader
et mere intimt Indblik, en rigere Medleven og et langt mere for
enklet og klart Overblik. En Række Forhold kan til Fuldkom
menhed finde sin Forklaring der: Stenøksen, Bilæggerovnen,
Tøjets Tilvirkning, Stuens Indretning og meget andet, som over
hovedet ikke kan forlange bedre Illustrationsmateriale. Men dets
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Fordele bliver ogsaa dets Svaghed! Dets lokale Ensidighed opfor
drer til at søge det fulde Overblik ved et Besøg i et Hovedmu
seum; Sjællænderne vil da søge til Nationalmuseet, medens Jyder
og Fynboer naturligt ogsaa vil opsøge deres større Centralmu
seer. Men til Gengæld letter det lille Provinsmuseum det store
Museumsbesøg. Intet Skolebarn fra Provinsen bør tage ind for
at se det samlede Nationalmuseum eller for at faa et Overblik
over hele den kulturhistoriske Udvikling tilrettelagt i selv nok
saa skematiske Hovedtræk. Resultatet vil blot blive et Flimmer
af Indtryk for dødtrætte Elever, der blot begærer eet: at det
skal ringe til Frikvarter. Har Besøget været tilstrækkeligt forbe
redt i Provinsmuseet og ved Billedgennemgangen, er alt elemen
tært velkendt og alt, hvad der har Interesse for Undervisningen
i Museets tre Afdelinger, kan beses paa 2—3 Timer, hvis hver
enkelt Skole har tilrettelagt en Plan med Hensyntagen til det
gennemgaaede Billedpensum og det lokale Museum. Er et saadant
Besøg ikke forberedt, vil Gennemgangen af Nationalmuseet el
lers tage Dage og for fjernestboende slet ikke kunne finde Sted.
Hvorfor skal f. Eks. Elever fra Roskildeegnen se Køkkenmød
dinger, som de jo i Hovedtræk kender i Forvejen? Vis dem dog
hellere f. Eks. den jyske Enkeltgravskultur! Eller hvorfor spilde
deres Tid med at føre dem ind i en sjællandsk Dagligstue, som
de maaske kender ud og ind, naar man i Stedet kan vise dem
andre Stuer og andre Egnes Ejendommeligheder? Og hvorfor
skulde man vise dem Manglebrædter? Provinsmuseerne er egns
prægede og derfor uensartede af Indhold; Formaalet bliver at
komme bort fra det lokale til et samlet Billede af Kulturudvik
lingen trukket op saa enkelt og klart som muligt, samtidig med
at man opsøger de særligt værdifulde Ting, som man ikke kunde
faa at se hjemme, men som dog i mange Tilfælde er velkendte
fra Billedgennemgangen. Københavnske Skoler maa saa benytte
Nationalmuseet som Provinsmuseum og aflægge flere Besøg, sam
tidig med at de ikke glemmer det mere specielle Bymuseum, der
forhaabentlig snart faar bedre Udstillingslokaler.
Ogsaa for Hjemstavnsfølelsen har Provinsmuseet sin store Be
tydning. Kun i ringe Grad tillader Historieundervisningen i Gym-

177
nasiet Beskæftigelse hermed, undtagen naar den kan henvises til
Specialet. Men man kan som en Forberedelse til Gymnasieunder
visningen drage den frem allerede i Mellemskolen og ved Diktat
i 5—6 Historietimer give Byens og Egnens Historie i Tilknytning
til lokale Museumsbesøg eller endnu bedre — man kan skabe et
eget Fag, Hjemstavnslære, ud af de Dansktimer, som Elever i
4. Mellem skal have, naar de ikke læser Fransk eller Latin. For
søget har været gjort med en Hjemstavnsbog som Grundlag for
talrige Besøg i Byens Museum og ved lokale Mindesmærker, og
det har ført til, at Eleverne med stor Iver og Interesse gik ind
paa til sidst at aflevere en stor, smukt udstyret Opgave over et
selvvalgt, egnshistorisk Emne. Naturligvis faldt der saa et Par
Præmier af til de bedste.
Grebet an paa rette Maade skulde Billedunder visning i For
bindelse med Museumsbesøg paa en egen inderlig Vis kunne
knytte vor Tids Hverdag til Historiens lange Række af Hverdage,
og faa Fag har den Lykke i den Grad at kunne bringe Kontakt
i Stand mellem Faget og Livet selv. Endnu bedre er det natur
ligvis, hvis Eleverne selv kan faa Tingene i Hænde og under
forsvarlig Kontrol deltage i selve Museumsarbejdet f. Eks ved at
hjælpe til ved en Udgravning i Forbindelse med kammeratligt
Friluftsliv i en munter Sommerlejr. Der har fra en enkelt Gym
nasieskoles Side været eksperimenteret med at finde en Form her
for, der kunde blive til gensidig Gavn og Glæde for Skolen,
Nationalmuseet og Provinsmuseet; en Historielærer, der har haft
den Fornøjelse i en Sommerlejr at anstille Eksperimentet, vil
have faaet tilstrækkelige Beviser for, at et saadant Møde med
Fortidens Mennesker vil kunne prente sig uudsletteligt i de unges
Sind som en stor Oplevelse af blivende Værdi.
Undervisningen i Kulturhistorie i Tilknytning til Museums
besøg er et fortrinligt Middel til at naa frem mod Hovedformaalet med al Historieundervisning, som det er udtrykt i Bekendt
gørelsens Ord om, »at de unge gennem den lærer at forstaa deres
egen Tid. Men af Vigtighed er det, at de ogsaa lærer at forstaa
andre Tider og andre Tiders Mennesker ud fra disses egne For
udsætninger og Sympatier«.
13
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I denne Artikel er der næsten kun blevet talt om Historieunder
visning og kulturhistoriske Museer. Ogsaa andre Fag i Gymna
siet kan naturligvis foretage Museumsbesøg: saaledes især Old
tidskundskab og Naturfag. Det drejer sig dog her i Følge Sa
gens Natur i alt væsentligt kun om et Par Besøg i Gentralmuseer,
medens for Naturfags Vedkommende Skolens Samling kan virke
som en Slags Provinsmuseum. Kunsthistorie er stadig hjemløs og
maa foreløbig leve paa andre Fags Naade. Det er først og frem
mest inden for Historieundervisningen, at Spørgsmaalet om et
Samarbejde med Museet er brændende.

ANMELDELSER
Byplan og Bykultur.
Leivis Mumford: T h e C u 11 u r e o f C i t i e s. London 1938. —
Svensk oversættelse: S t a d s k u 11 u r, 547 s., Kooperativa forbundet.
Stockholm 1942.

Byen er en afgørende faktor i europæisk historie, og selv om
den ikke har betydet fuldt saa meget her i landet som andetsteds,
kan man ikke se bort fra den. Man har saa meget mindre lov til
det, som byen — behandlet paa rette maade — frembyder et stor
artet kildemateriale. Men herhjemme er byen og byplanen kun
lidet benyttet af historikerne, alene Hugo Matthiessen har dyrket
det le felt; anderledes i Sverige, hvor man bl. a. kan pege paa
Adolf Schiick’s arbejder. — I England er byplanforskningen hel
ler ikke meget fremskredet, i Frankrig og Tyskland langt mere;
i sin Bog om bykultur karakteriserer Lewis Mumford forskellen
mellem Frankrig og Tyskland saaledes: i Frankrig er det byernes
geografiske grundvold, i Tyskland deres historie, der er blevet
undersøgt. — Mumford har selv i sin bog benyttet byen som kilde,
idet han har brugt dens historie til at underbygge sine teorier
om fremtidens by.
Hans emne er det menneskelige liv i byen, og baade for for
tidens og nutidens byer er Mumfords maalestok overalt indeholdt i
spørgsmaalet: er her mulighed for at leve sundt og naturligt?
Denne bog har allerede vundet genklang blandt arkitekterne, men
ogsaa historikerne bør kende den og lære af den. Mumford kender
en by og dens funktioner til bunds, han kan klarlægge forudsæt
ninger og virkninger, saa der er ofte mere levende historie i denne
byens kulturhistorie end i mange politisk-historiske afhandlinger,
fordi den viser, hvorledes økonomi og sociale forhold former et
samfund og dets kultur.
Bogen har bud til mange. Studenten kan gøre historien levende
for sig paa sine daglige ture gennem byen. Lad læreren sætte dens
oversigter i forhold til sin by — det kan sikkert gøres i enhver
dansk by. Endelig kan ogsaa danske byhistorikere hente mange
impulser fra den.
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Bogmæssigt er den svenske udgave, der indledes med et forord
af kunsthistorikeren Gregor Paulsson, lagt tæt op ad den engelske.
Billedmaterialet er samlet paa plancher med mange billeder paa
hver planche, saa de enkelte billeder maaske nok er blevet lidt
smaa, hvad der er gaaet ud over den svenske udgave, hvor de
lidt uldne gengivelser synes at være fotograferet fra den engelske.
Men hver planche ledsages af en fyldig tekst, saa man alene af
plancherne og de ledsagende tekster, faar et godt indtryk af
bogens karakter. Den store bibliografi til slut, hvor hvert værk
faar en karakteristik, indledes med en almindelig oversigt over
bøger og kilder, bl. a. et afsnit om arbejdet med byen som kilde.
Lewis Mumford er amerikaner. Han er sociolog, elev af den
skotske sociolog Patrick Geddes, der oprindelig var biolog, og
som har arbejdet baade teoretisk og praktisk med byplaner. —
Ifølge Gregor Paulssons forord har ogsaa Mumford i U.S.A. siden
fremkomsten af denne bog deltaget i praktisk byplanarbejde. —
Oprindelig arbejdede Mumford med utopiernes historie, senere
har han arbejdet med kunsthistoriske problemer, d. v. s. ikke ud
fra æstetiske synspunkter, men ud fra kulturhistoriske. Han er
saaledes godt rustet til at dømme om den moderne by og dens
nærmeste forgængere — men maaske knap saa godt til at dømme
om de ældre perioder.
Hans fremtidsideal er den ikke for store by med haver og frisk
luft, let adgang til arbejdet og — hvad han lægger særlig vægt
paa — mulighed for at indbyggerne virkelig kan deltage i det
kommunale liv.
Hans idealer i fortiden er middelalderbyen, den hollandske by
i 17. aarh. og den samtidige og dermed beslægtede by i »Ny Eng
land«, idet de to sidste by typer fortsætter den middelalderlige
tradition, der andet steds blev klippet over af enevældens fyrster.
Byens udvikling fra middelalderen til vore dage ser han som en
stadig tilbagegang paa alle punkter, politisk, socialt og kulturelt,
først i de allerseneste aar maaske en svag opgang paa det hygiej
niske omraade, men han indrømmer det ikke gerne.
Gregor Paulsson siger intet om, hvorledes Mumford er kommet
til sit byideal, men gennem bogen faar man det indtryk, at Mum
ford er blevet inspireret af den nyengelske by, og at han — maa
ske ubevidst — projicerer herfra tilbage til middelalderens by. —
Hans skildring af middelalderbyen er interessant, fordi den gaar
imod det gængse, mørke billede. Han hævder, at det stammer
fra renæssancetidens humanister, og at de har overført deres
samtids fejl paa middelalderen.
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Som helhed er Mumfords billede af middelalderbyen dog for
lyst. Det gælder navnlig tiden mellem 1000 og 1300. Han frem
hæver, hvad der sikkert er rigtigt nok, at manglerne ved de pri
mitive boliger ophævedes af den spredte bebyggelse, og at de
mange badstuer gjorde bven mere hygiejnisk end senere o. s. v.
Men han taler ogsaa om social og økonomisk balance, hvad der
sikkert ikke er rigtigt. Man ved saare lidt om den tidlige middel
alder i den henseende. Men f. eks. Fritz Rörigs arbejder om
Lübeck i 13. aarh. synes — selv om Lübeck maaske er noget af
en undtagelse — snarere at vise det modsatte, nemlig at middel
alderbyen var et samfund, der ved lejlighed gav grobund for
»struglere«, som kunde skabe vældige formuer. Efter almindelig
erfaring skabes de store formuer ikke i idylliske, velafbalance
rede samfund. Og hvis man kan slutte tilbage fra nutiden, er der
ingen grund til at tro, at de middelalderlige smaa bysamfund
skulde være ukendt med skarpe sociale skel og haard økonomisk
undertrykkelse. — Slutningen af middelalderen omtaler Mumford
forøvrigt som en tid fuld af sociale brydninger. Det er tvivlsomt
om det lidet omfangsrige materiale fra den tidlige middelalder —
i hvert fald nord for alperne — vil kunne bringes til at sige ret
meget om de sociale forhold, hvor gerne vi end vil vide noget
herom, i hvert fald skal det bearbejdes meget stærkt. — Derimod
kan byplanerne nok vise handels- og kulturforbindelser, give os
baggrunden for og undertiden antyde forklaringen paa middel
alderens politiske forhold.
Der er en tilbøjelighed til at tage den svenske forsker Erik
Lundbergs teorier med en vis tilbageholdenhed, og det er sikkert
rigtigt at være forsigtig med hans mange ideer, men man kan
ikke helt afvise hans inciterende tanke, at f. eks. den engelske
byplan, han mener at finde i Lund (anlagt af Knud den store),
og handelspladserne, der i vikingetiden blen anlagt ved kongsgaardene i hvert herred, viser, hvorledes kongemagten efter angel
saksisk forbillede udbyggede magt- og administrationscentrer.
Hvis denne* antagelse er rigtig, bunder Adam af Bremens angreb
paa alt, hvad der var engelsk i Danmark, i mere end det rent
kirkelige. — Fra slutningen af Valdemarstiden satte den tyske
indflydelse for alvor ind i Skandinavien. Visby, der voksede frem
som en tysk by omkring 1200, har længdegader, der ved tvær
gader forbindes med havnen. Det er en byplan, der viser mod
Nordtyskland og Lübeck, og som atter staar i forbindelse med
byplanstyper, der kendes fra Frankrig. Maaske skal man indtil
videre tage med forbehold paa H. U. Ramsings bemærkninger i
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hans bog Københavns Historie og Topografi i Middelalderen, at
da København kort efter 1200 blev udvidet nord for St. (demens
staden med længdegader og tværgader til havnen i forbindelse
med torvet, skete det med Lübeck som forbillede. Derimod er det
givet, at da Stockholm 1251 blev grundlagt fik den samme plan
som Stralsund (grundlagt 1231) og fik paa den maade indirekte
Lübeck som forbillede.---------Mumford har ikke øje for et overklassediktatur i middelalder
byen. Derimod er han klar over, at enevælden var et fyrstedikta
tur, at liberalismen var de store fabriks- og handelsherrers dik
tatur, og at nutiden beherskes af store koncerner, han nævner
specielt forsikringskapitalen.
Det vigtigste ved denne bog er, at Mumford viser, hvorledes
samfundets opbygning for den trænede iagttager afspejler sig i
byen. Man ser ikke alene hver tids idealer, men ogsaa hvor meget
den fik realiseret af dem i kamp med stivnede former fra foregaaende perioder. Byen er en levende organisme, hvis vækst man kan
følge paa sin vej gennem dens gader, til tider tydeligt, undertiden
kun i svage, udviskede omrids, og til andre tider blot gennem
arkæologiens vanskeligt — for byen dobbelt vanskeligt — til
gængelige vej. Menneskehedens historie slaar os imøde, paa godt
og ondt, mest det sidste. Vi ser f. eks. hvor æstetisk skøn og sam
tidig ubarmhjertig ond tilværelsen kan forme sig i en by, og
hvorledes nye sociale lag kan vaagne til selverkendelse i smuds
og elendighed.
Mumford anerkender, at enevældens by er præget af fremra
gende æstetisk sans. Adelen, der ikke mere var egentlig bærende
i samfundet, men endnu havde alle fordele, forstod at realisere
en menneskelig tilværelse, der ikke udelukkende var baseret paa
begær efter penge og magt som det liberalistiske bourgeoisi’s i
19. aarh. Barokbyen med de brede snorlige gader og med slottet
som centrum var smuk, men hovedsagelig en paradeby med faste
kulisser, og saa var den klemt inde mellem vældige befæstnings
værker. Der fandtes ingen badstuer, ingen haver og ingen dyrkede
arealer. Aristokratiet snyltede paa de andre samfundslag, de brede
lag havde slette levevilkaar, og de fattiges forhold var fortvivlede.
I bogens følgende kapitler om liberalismens by, den moderne
storstad og fremtidens idealby mærker man utopisten. Men det
for historikeren vigtigste er, at Mumford, der lidenskabeligt an
griber tidligere og bestaaende bysamfund, har samlet et stort
bevismateriale, og det er det, historikeren kan bruge.
Liberalismens by havde to krav, der skulde tilfredsstilles: landmaalerens og byggespekulantens. Den blev anlagt efter skakbrædt-
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systemet paa den mest haardhændede maade. At dette byplan
system og de tilsvarende hustyper ikke gav mulighed for et sundt
liv, kan enhver overbevise sig om ved f. eks. at gaa ud paa Nørreog Vesterbro i København. De stigende grundværdier, der pres
sede huslejerne i vejret, og de lave lønninger, der holdt arbejderne
ned paa eksistensminimet, gav grundspekulanterne penge, idet
husene blev udlejet i smaa lejligheder, der som bekendt giver
størst udbytte. Nøden og elendigheden var stor i dette samfund,
hvor bourgeoisiet teoretisk holdt paa den fri konkurrence, men i
praksis søgte at erhverve monopoler; i arbejderspørgsmaal øn
skede man f. eks. den individuelle frihed — for arbejderen til at
acceptere sultelønningerne, men gjorde med militæret som hjæl
per sluttet front mod arbejdernes krav. Og dog, siger Mumford,
er det i denne periode grundvolden til det 20. aarh.’s vældige
politiske organisationer blev lagt, man kan korrigere, at det netop
maatte komme i denne periode. Ogsaa brugsforeningerne voksede
frem. 19. aarh. — liberalismens aarh. — var dybest set ikke induvidualismens, men kollektivismens tidsalder. — Ligesom samfun
det spaltedes ogsaa byen: fabriks- og arbejderbyen laa for sig
omgivet af bourgeoisiets romantiske villabyer, der levede deres
eget liv.
Nutidens by type: millionbyen har sat sit præg paa alt, ogsaa
paa mindre byer, ja selv paa landet. I den beherskes livet af en
centraliseret og bureaukratisk produktion. En stor del af menne
skene arbejder med at lægge papirer paa plads. Et moderne han
delshus, der ikke er saa forfærdelig langt fra Dickens »omsvøbs
departement«, staar paa lige linje med ethvert regeringskontor.
Takket være centralisationen, der breder sig paa alle omraader,
er den moderne storby efter Mumfords opfattelse vokset over alle
grænser. Men den er saa bundet af tidligere tiders teknik, der
repræsenterer enorme værdier, at den ikke er udtryk for teknikens
højdepunkt, tværtimod bremser dens udvikling. Den forhindrer
menneskene i at leve sundt og naturligt, og den staar i vejen for
et aktivt kommunalt liv. Kulturgoderne opvejer ikke manglerne,
de gavner-kun et faatal. Befolkningen i den store by er passiv.
Dens adspredelser er biografer til 1000 tilskuere og sportskampe
til 20 000 — for ikke at tale om de politiske massemøder. Mum
fords kritik af den moderne by er et godt memento til »wie wir’s
dann zuletzt so herrlich weit gebracht«-opfattelsen i mange
byhistoriers slutningskapitel.----------Vejen bort fra den overfyldte, forvoksede storby, er at opdyrke
den forholdsvis lille by, som for øvrigt begunstiges af teknikken.
Her er korte veje til arbejdspladsen, hvad der sparer tid og giver
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mere frihed. Den enkelte vil kunne overskue samfundslivet og
faa lyst til at deltage i clet. — Mod Mumfords begejstring for de
smaa bysamfund kan dog siges, at om de er for smaa. bliver de
let arnested for bigotteri og tyranni, der kan forhindre at naa
maalet: den menneskelige livsudfoldelse. — Paa den anden side
anerkender Muinford de gamle kulturbyers betydning i nutid og
fremtid. Han anser modsætningsforholdet mellem den gamle by
kerne og de nye udvidelser som vigtig for en sund udvikling. Til
syvende og sidst er det næppe byens størrelse, men samfundets
struktur, der er afgørende.
For at forstaa Mumfords forfatterfysiognomi maa anføres, at
ligesom han mener, smaa byer skaber bedre samfundsforhold,
skaber smaa stater det ogsaa. Baade smaa byer og smaa stater er
kulturbefordrende, som eksempel herpaa nævner han bl. a. Dan
mark. — Endvidere er det Mumfords ideal, at byen skal ligge
som centrum i en »region«, d. v. s. et landomraade af passende
omfang og fornuftig sammenhæng, bygget op som en økonomisk
enhed, men ikke selvforsynende, for selvforsyning er kun moderne
krigsførende staters maal, og kvæler alt kulturliv. — Naar man
ved, at Mumford har fundet byen og regionen baade i forbindelse
med middelalderbyen, den hollandske by og den »nyengelske« by,
ser man sammenhængen fra først til sidst. Ringen sluttes fra hans
middelalder-idealby til hans fremtids-idealby. Han hævder, at
man siden Robert Owens dage, med større eller mindre held, har
søgt at realisere denne bytype og fra slutningen af forrige aarhundrede i stigende grad i U. S. A., i England, Holland og i Weimarrepublikkens Tyskland.
Hans Lassen.

Norsk Dagligliv gennem Aartusinder.
Norsk kulturhistorie IV — V. Redigeret af Anders Bugge
og Sverre Steen. J. W. Cappelen, Oslo 1940—42.

Den norske Kulturhistorie under Redaktion af Anders Bugge og
Sverre Steen, hvis første tre Bind omtaltes i »Fortid og Nutid«
1939, er nu afsluttet. Værket omfatter fem Bind paa ialt ca. 2200
rigt illustrerede Sider. Hvert Bind er forsynet med Indholdsfor
tegnelse, medens Litteraturfortegnelsen til de enkelte Afsnit er
samlet i sidste Bind. Her findes ogsaa Navne- og Sagregister samt
fælles Indholdsliste for hele Værket. Billederne fremtræder smukt
paa godt Papir, omend man mærker paa Tilretningen, at Værket
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er en »Folkeudgave«. Tontrvksplancherne er grønne eller brune
til ringe Pryd for de ellers saa smukke Bind.
I Værkets Undertitel: Billeder av folkets dagligliv gjennem år
lusener, ligger et Program. Det, man vil skildre, er ikke Kultur
heroernes, men Folkets Liv. »Verdenshistorien forteller om de få
menn som gjennem dramatiske situasjoner, krig, revolusjon, reformasjonsverk, skapte varige resultater. Kulturhistorien forteller
om de utalte millioner som så på, som døde i striden eller seiret
og fikk vite at de hadde været med og skapt en ny tid. Verdens
historien kan fortone sig som et forrevet fjell-land med tinder
og stup, kulturhistorien som et blidere landskap med sletter og
skog og åser. Ulike mennesker og tider foretrekker den ene eller
den andre formen,« siger Sverre Steen i Slutningsafsnittet. Men
han fortsætter: »Kulturhistorien er allikevel ikke uten sine sensasjoner når en ser nøiere efter, selv om de dramatiske effektene
oftest mangler.« I Virkeligheden har Sverre Steen og flere af hans
Medarbejdere vist, at Kulturhistorien har mindst lige saa gode
Betingelser for at blive Folkelæsning som Skildinger af dramatiske
politiske Situationer eller militære Begivenheder. Spørgsmaalet er
blot, om Forfatteren evner at give Masserne Mæle og stille det
uhyre omfattende Stof klart op, saa man ser Forskellene fra i
Gaar til i Dag, om han kan dele den jævne Udvikling i passende
Epoker og dog fastholde Hovedlinjerne i Kulturbilledet.
Man opnaar gennem Skildringer af det jævne Folks Liv at give
Læseren en Følelse af, at Historien i dybeste Forstand kommer
ham ved. Det er hans egen og hans Forfædres Saga, han lytter til.
Men denne folkelige Historiebetragtning uden Heroer har ogsaa
sine Ulemper. Svagheden ved den moderne Dyrkelse af Masserne
og Primitivismen i det hele taget med Menneskekroppens mest
elementære Fornødenheder i Idræt og Erotik, er som Knut Greve
siger i Afsnittet »Fra Borgerskab til Middelstand«, at Menneskene
mere og mere bare opfatter de rent haandgribelige Realiteter og
har mistet Forstaaelsen for hele det rigt nuancerede Mellem
register, som hedengangne Generationers Borgerskab har bygget
op. »Mellemklassen har sikkert fullt ut det fysiske mot, men
edelmot er en glose som idag er gått ut av sproget og som på
ny må forklares .... Den nye middelklassen har ennå ikke fått
no ansikt, men den har tilkjempet sig selve det økonomiske grunnlag for et stadig mer nyansert liv og for nye kulturmuligheter.«
Den folkelige Kulturhistorie har alle Betingelser for at faa
en stor Læsekreds — ikke mindst blandt de unge. Naar Skildrin
gen som i dette Tilfælde ikke nøjes med »Livet i Middelby«,
men ogsaa tager behørig Hensyn til Kulturens finere Nuancer og
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ypperste Frembringelser, er det jævne Folks Historie sikkert den
pædagogisk set rigtige Form, hvorunder Middelstanden kan finde
Vejen til en rigere Kulturtilegnelse. Samtidig nærmer Skildringen
sig til en vis Grad Almengyldighed. Mange Træk i den norske
Kulturudvikling siden Industrialismens Gennembrud er fælles for
hele Vesteuropa. I Betragtning af, at en tilsvarende Skildring af
dansk Kulturhistorie hidtil ikke er givet, faar Værket herved
dobbelt Interesse for os.
Fjerde Bind — Fra Rokken til Fabrikken — indledes med et
Kapitel om Udvikling og Fremskridt af Sverre Steen. »Alt gik i
ring og opover som en vindeltrapp mot lykksaligheten,« saaledes
kan det nittende Aarhundredes Kulturoptimisme sammenfattes.
Georg Brochmann fortsætter med Samfærdselens Udvikling i et
Afsnit med den træffende Titel: Tid er penger. De engelske Turi
ster fik Øjnene aabne for »the excellent Norwegian roads«, og
dertil bidrog mere end nogen anden den engelskfødte Nordmand
Thomas Bennett, Grundlæggeren af det berømte internationale
Rejsebureau. Den første Jernbane var allerede aabnet i 1854;
men Turisterne købte eller lejede sig en Kariol hos Bennett og
kørte i Højsæsonen i Karavaner paa op til en Snes Stykker i
susende Fart over Bjærg og Dal gennem Norge med Skyssgut
bagpaa. — Kjell Bondevik viser rundt i »Gård og grend« under
Aarets og Livets Højtider, Knut Greve skildrer »Arbeiderne og den
nye industri«, delvis paa Grundlag af Eilert Sundts Undersøgelser
af sin Samtids sociale Forhold, og Arne Kildal tager sig af Ud
vandringshistorien. L. Selmer skriver om den norske indre Mis
sion »Haugianerne«. Interessant er ogsaa Helge Refsums Behand
ling af de to moralske Problemer: Nattefrierierne og Prostitu
tionen. Atter er det Præsten Eilert Sundts Udsagn, der i Hoved
sagen bygges paa — denne centrale Personlighed baade i Gransk
ning af Folkelivet og i Arbejdet paa at bedre Folkets aandelige og
materielle Levevis ved Midten af forrige Aarhundrede. Natte
frierierne artede sig paa den Maade, at Gutterne i atten—tyve
Aars Alderen begyndte at besøge Jenterne om Friaftnerne. Nogle
Steder gik de i Flok og Følge, andre Steder sneg de sig ind alene
og uset. Jenten, som væntede Besøg, laa fuldt paaklædt i sin
Seng, og Gutten eller Gutterne lagde sig i Sengen hos hende uden
Sko, men iøvrigt paaklædt. Her laa de og snakkede sammen.
Eilert Sundt fandt, at Nattefrierierne var en gammel indgroet
Skik, som ikke syntes at paavirke Sædeligheden, idet Antallet
af Børn, født udenfor Ægteskab, ofte var større, hvor Nattefrieriet var ukendt end i Lande, hvor Skikken var almindelig. Den
svenske Forsker Wikman har senere paavist, at Nattefrieriet har
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været Skik blandt Bønder ikke alene i Norge, Sverige og Finland,
men ogsaa i store Omraader af Tyskland, Estland, England, Skot
land og Shetlandsøerne (derimod ikke Færøerne og Island). Den
hører hjemme, hvor Sæterdrift er almindelig. Her var den
gængs Omgangsform mellem unge Mænd og Kvinder som Ind
ledning til et Ægteskab, og det ser ud til, at Kyskhedsbudet er
blevet overholdt, indtil Parterne var blevet enige om at gifte sig.
løvrigt er der Spor af, at Trolovelsen og Parternes Enighed ansaas
for det afgørende; man flyttede i visse Egne sammen en Tid før
den kirkelige Vielse, der betragtedes som en ydre Stadfæstelse af
Ægteskabet. Strengt religiøse Folk kunde hævde, at de »intet Guds
Ord have for at Ægteskabet begynder med den kirkelige Vielse,
men at naar Mand og Kvinde komme for Herren overens om at
leve som Ægtefolk og begynder Samlivet under Bøn og Paakaldelse, saa ere de alligevel Ægtefolk om de ikke ere viede i
Kirken«. Det synes, som om det i store Dele af Norge nærmest
var en Undtagelse, at Samlivet ikke begyndte inden den kirkelige
Vielse (jlT. Ærø o£ Als i 1700 Tallet). Visse Sociologer sætter det
i Forbindelse med den store Betydning, det i alle primitive Bonde
samfund har, at Hustruen er i Stand til at faa Børn. Desuden blev
Parterne kendt med hinanden. Og det er betegnende, at de fleste
Ægteskabsbrud forekom i de Egne, hvor der var mindst Nattefrier i.
Harald Beyer og Sem Sæland skildrer henholdsvis Romantiken
og den empiriske Videnskab, hver især gennem læseværdige Af
handlinger. Morsommere og af mere almen Betydning er Thor B.
Kielland: Klær og mat i det nittende århundre. Dragtmodernes
Skiften er international og fængsler enhver; noksaa original er
hans Skildring af Maden og Borddækningen, hvor han selv har
gjort et grundlæggende Undersøgelsesarbejde. Bindet sluttes af
Herman Ruge med et lille Afsnit om Almendannelsen (Skole
væsenet) .
Sidste Bind — Fra igår til idag — indledes ogsaa af Sverre
Steen. Han gør det med stilistisk Sikkerhed og omfattende Viden.
Han hævder, at vort eget Slægtled ikke i udpræget Grad har
været nyskabende, naar det gælder naturvidenskabelige Opdagel
ser, knapt nok naar Talen er om tekniske Opfindelser. Vi har
først og fremmest været Popularisatorer (Lægevidenskaben dan
ner en Undtagelse). Socialt har Industrialismen produceret en ny
Samfundsklasse, som foreløbig blot kaldes Middelklassen. Den er
ikke sysselsat ved Grovarbejde med Jorden, paa Søen eller i Fa
brikkerne. Den sidder heller ikke i Nøglestillinger indenfor det
moderne Næringsliv som Bankchefer, Direktører eller Bestyrelses-
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formænd. Den fylder Kontorerne i Fabrikker og Banker. Den
formidler Omsætningen i alle dens Former og Faser. Dens Selv
hævdelse faar Luft paa Idrætspladserne, hvor Sekretæren kan
slaa Chefen. Om Søndagen kan Hr. Middelmand vinde den Hæ
derspris, som Hverdagens Arbejde aldrig skaffer ham. Her skabes
Tidens Ideal: Den trænede Menneskekrop. Idealet har paavirket
alle Klasser. Et Spil Tennis i den aarie Morgen giver Forretnings
manden hans »fighting spirit«, og den faglærte Arbejder bokser,
spiller Fodbold og driver fri Idræt. En Olympiamester er langt
mere kendt af den store Masse end et Geni i Kunst eller Viden
skab. Kulturoptimismen fra forrige Aarhundrede har givet Plads
for nøgtern Vurdering af Kendsgerningerne. Den videnskabelige
Forskning tror ikke at kunne løse Tilværelsens Gaader. Den er
et praktisk Instrument i Menneskets Kamp for en taalelig Eks
istens. Man indstiller sig ikke mere paa at finde almengyldige
Sandheder. Det sande er blevet erstattet af det rigtige. Det har
man set før i vor Kulturs Historie. Men det har aldrig tilfreds
stillet Menneskets urolige Aand.
Det mest fængslende Afsnit i sidste Bind — maaske i Værket
som Helhed — er allerede flygtig nævnt. Det er Knut Greves »Fra
borgerskap til middelstand«. Anmelderen har aldrig set en saa
rammende og velskreven Syntese af vor Tids Fødsel og dens
Forudsætninger. Det moderne frigjorte og fremstormende Norge
træder frem paa Baggrund af det bornerte Embedsmandssamfund
fra forrige Aarhundrede. Efter Adskillelsen fra Danmark fik Lan
det sit eget Embedsvæsen. Norge var dengang saa fattigt, at der
stort set ikke udenfor Embedsstanden fandtes borgerlige Livs
stillinger, der kunde give Indehaveren Anseelse. Snobberiet flo
rerede, og Moralen vogtedes strengt. Men Embedsmændene var
som Helhed dygtige og ansvarsbevidste. Saa meget mere revolu
tionerende virkede Industrialismens Gennembrud i Slutningen af
Aarhundredet. Familien sprænges. Embedsmændene distanceres
af de nye Industriherrer og Forretningsfyrster. I Middelstanden
rives den seksuelle Mur mellem Kønnene ned i Efterkrigsaarene.
Kvinden er blevet frigjort. Men Knut Greve vil hævde, at den
gifte Kvinde samtidig er blevet degraderet. Manden kan nyde
Fordelene af et velordnet Hjem uden hendes Bistand. Har hun
Arbejde udenfor Hjemmet, betyder de hjemlige Sysler selv med
Hushjælp et Arbejdstillæg for hende. Samfundet har ikke trukket
Konsekvensen af sin tekniske Nyskabelse ved at lave Halvdags
stillinger for gifte Kvinder. Sammenlignet med sin Mor har denne
Husmor en daarligere Stilling, ogsaa fordi hun har svært ved at
faa paalidelig og stadig Hjælp i Hjemmet. Man indstiller sig paa
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at spise ude. Hjemlivet liar udspillet sin Rolle. Det viser sig der
ved, at netop denne Samfundsklasse har mange Skilsmisser. Den
berømte Kvindeemancipation er endnu et Privilegium for den
ugifte Kvinde.
Inge Krokanns Kapitel om det store Hamskifte i Bondesamfun
det er mindre godt disponeret og altfor fyldt med Tal, der siger
for lidt, fordi de ikke staar i Relation til kendte Størrelser. Man
savner en fyldigere Redegørelse for Udskiftningen og Indu
strialismens Indflydelse paa Bygningskulturen i Bygderne led
saget af Planer og Konstruktioner. Fortællingen er tør og om
stændelig som de svageste Afsnit af det nylig udsendte Værk om
Danmarks Kultur i Nutiden. Derefter skriver Kåre Fasting om
Fiskerfamilien — sikkert altfor lidt i Forhold til Fiskeriets Be
tydning for Landet. Oskar Braaten fortsætter med en Arbejder
families Liv (efter Braatens Død afsluttet af Knut Greve). Reichborn-Kjennerud — Norges J. S. Møller — fortæller i et ud
mærket skrevet og bredt anlagt Afsnit om Folkemedicin og Læge
videnskab. Den enkeltes Forhold til det offentlige behandles af
Bernt A. Nissen, Kirke og Kristenliv af H. C. Christie, Litteratur
og Læsning samt Folkeopinion og Presse af Harald L. Tveterås,
o°’ endelig slutter Sverre Steen Værket med Kapitlet: Kulturarv.
Det norske Folk har ikke præsteret noget særlig bemærkelses
værdigt i Verdens Kulturudvikling. I Vikingetiden havde det sin
Slyngelalder og sin Heltetid. Men det var andre Baadtyper end
Vikingernes, der gav Grundlag for Skibsbygningens videre Frem
skridt. Først i Løbet af det 19. Aarh. tog Norge et Kæmpeskridt
og naaede helt op paa Højde med Naboerne i Vesteuropa. »Det
merkes på mange vis at vi er en ung stat og en ikke særlig gammel
nasjon,« siger Forfatteren. Norge er blevet europæisk orienteret,
og de brede Lags mere »norske« Kultur er i Tilbagegang. Allige
vel er der væsentlige Kulturværdier, som binder det norske Folk
sammen til en Enhed. »Det som binder er sagtens visse felles
oplevelser vi har sammen og som ingen andre har med oss ....
vi har ingen rett til å si at intet sted er det vakrere og at ingen
oplever noe merkligere; men skjønt eller stygt, det er vår verden,
det er vårt land, og det har formet vårt sinn med lysblink og
mørke skygger.«
Saa smukt og beskedent slutter »Norsk kulturhistorie« sin For
tælling. Der er Toner, der minder om Danmarks Stemning efter
Midten af forrige Aarhundrede. Værkets helstøbte Form og usæd
vanligt veloplagte, friske Stil lover godt for Norges Fremtid som
Kulturnation.
Axel Steensberg.
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Bonden i svensk Historie.
E. Ingers: Bonden i svensk historia. I. 356 S. Stockholm
1943.

Med den svenske Højskolemand Ingers’ i Forsommeren 1943
udkomne Bog foreligger 1. Bind af en populær, men dog nogen
lunde fyldig Skildring af den svenske Bondestands Historie. Frem
stillingen er let tilgængelig uden dog — som ofte ved danske
populære Skildringer — at være blevet udvandet til Ulæselighed
for den, der i Forvejen har været i Berøring med Emnet. Bogen
er beregnet som Studie-Grundbog,- og som saadan mere omfangsrig
end den Slags sædvanligt er her i Landet.
Ingers gør ikke meget ud af Oldtiden; Bøndernes Deltagelse i
de politiske Stridigheder i Senmiddelalderen og 1500-Tallet be
handles derimod udførligt; Befrielsestidens Heroer trænger sig
nu og da rigeligt paa (oh Engelbrekt!); ogsaa de mange Oprør
mod Gustav Vasa vil vel have vanskeligt ved at fange danske
Læseres Interesse.
Nogen selvstændig videnskabelig Indsats er ikke tilsigtet med
Bogen; der bygges overalt paa tidligere Forskeres Arbejde; i et
interessant Kapitel om Jordbruget i Middelalder og Vasatid saaledes især paa Hans Forssells bekendte, banebrydende Studier,
senere udnyttet og videreført af Eli Heckscher. Det svenske Regn
skabsmateriale for 1500-Tallet overgaar langt det tilsvarende
danske; det er derfor ogsaa muligt at fremskaffe Tal for svenske
Forhold, hvor vi herhjemme ikke har noget tilsvarende. Ingers
har her udnyttet det foreliggende Talmateriale uden paa nogen
Maade at tynge sin Fremstilling; han viser, at en Ko i levende
Vægt i 1500-Tallet kun vejede o. 120—150 kg, mens en svensk
Fjeldko nu vejer o. 350—400 kg. Mælkeydelsen pr. Ko om Aaret
var da kun 600—900 Liter, nu 4 Gange større; til Gengæld var
dengang Fedtprocenten højere; Datidens Komælk har i Fedtindindhold nærmet sig til Faarets. Kvægholdet var naturligt nok
især koncentreret i de sydlige Landskaber.
Ogsaa Gustav Vasa’s faderlige Omsorg for Landbruget frem
hæves, en Interesse, der gik igen hos Sønnen Karl IX. Under
Gustav Adolfs Regeringstid forværredes Bondens Kaar. Stormagts
tiden blev for Bonden en Krisetid; nu begynder Afstaaelsen af
Krongods til Adelen; denne Udvikling fortsættes under den føl
gende Tids Formynderstyrelse for at kulminere under Dronning
Kristina. For Bonden betød det en afgørende Forværring af hans
Forhold.
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Af Betydning for Bondestanden var det naturligvis, at den var
repræsenteret paa Rigsdagene og f. Eks. i 1680’erne arbejdede
ivrigt for en Reduktion af det bortgivne Krongods.
Bogen afsluttes med et Afsnit om det lokale Selvstyre, især er
det af Interesse at følge Sogneselvstyrets Udvikling; fra dets Op
blomstring i Begyndelsen af 1600-Tallet — midt i Adelsvældets
Glansperiode! -- var det en gejstlig Institution, der tog sig af
Spørgsmaal vedrørende Kirkens Økonomi og Kirketugten; snart
behandles dog ogsaa andre Spørgsmaal af helt verdslig Art, f. Eks.
vedrørende Dyrkningsfællesskabet og Landsbyhaandværkerne;
selv rene Kriminalsager kunde glide ind herunder — omend mod
Lovene og til Juristernes Forbitrelse.
Ingers fører sin Fremstilling op til o. 1700; det er Meningen at
afslutte Værket med et andet Bind. Som 1. Bind foreligger, trykt
paa glittet Papir og velillustreret er det et smukt Vidnesbyrd om
svensk Bogtryks høje Niveau. Forlaget (Lantbruksforbundets Tid
skrifts AB) maa roses for Bogens billige Pris (7.50 sv. Kr. indb.).
C. Rise Hansen.

Var Skjoldungerne Hunner?
N. Cl. Lukman: Skjoldunge und S k i 1 f i n g e. Hunnen- und
Herulerkönige in ostnordischer Überlieferung. Gyldendal 1943.

Videnskabelige arbejder over sagnhistoriske emner er ikke no
gen dagligdags foreteelse her i landet. Stoffet er i almindelighed så
luftigt og vanskeligt at have med at gøre, at der skal mere fantasi
til at behandle det, end de fleste videnskabsmænd tør afse. Når
der da tilmed kommer en disputats med så lovende en titel som
Niels Clausen Lukmans »Skjoldunge und Skillinge« 1943, vil alle,
der bare interesserer sig lidt for vor sagnhistorie, gribe efter den
med ivrige hænder.
Begyndelsen er ganske lovende ved sin kritik af tidligere be
handlinger af stoffet — helt tilbage til Huitfeldt, Lyschander,
Suhm og N. F. S. Grundtvig, som det dog nogenledes er slag i
luften at polemisere imod —, især af forsøgene på at tidsbestemme
Skjoldungerne og hvad der kan ligge bagved Beowulfs og Widsitlis beretninger om deres kampe med de ellers ukendte Headobearder. I sin kritik af det tilladelige i at betragte Beowulf som
historisk kilde har Lukman også let spil. Beowulf er visselig for
størstedelen fri digtning. Men der er et skelet deri, om Skjold
ungerne, deres slægtsforhold og indre og ydre kampe, der må
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være historisk. Det bekræftes nemlig af fortællinger hos Saxo og
Snorre, som viser netop så megen lighed med de oldengelske sagn,
at baggrunden må være den samme, og dog så megen ulighed,
at der skal moderne indsigt til at klare denne baggrund, og der
ikke kan være tale om at aflede sagnene af hinanden. At der er
historiske minder i Beowulf bekræftes også af, at en enkelt begi
venhed, Gcaterkongcn Hygelacs fald på et krigstogt til Hetwarernes land, kan identificeres med, hvad frankiske annaler og Gregor
af Tours noterer om en dansk kong Chochilaicus, nord. Hugleikr,
o. 520. Men dette beviser naturligvis ikke, at Skjoldungerne,
selvom de iflg. Beowulf er samtidige med Hygelac, også er det i
virkeligheden. Meget galt kan det for resten ikke blive.
Lukman frakender imidlertid ganske Beowulf historisk værd
med den motivering, at digtets viden om Skjoldungerne kun er
en udløber af samme, nordiske tradition, som Saxo og Snorre
gengiver. Til den ende daterer han det til det 9. årh. — i stedet
for at man ellers i almindelighed henfører det til begyndelsen af
det 8.; det eneste bevarede håndskrift er først fra o. 1000 —, så
det kan være digtet på grundlag af sagnstof, der er bragt over af
vikingerne. Derimod taler dog om ikke andet så den forherligelse
af Danerne og deres bedrifter, der helt igennem præger Beowulf:
den kan ikke tænkes at stamme fra det 9. århundredes vikingehjemsøgte Briter. Men selvom Beowulf skulde gå tilbage til samme
tradition som Saxo og Snorre — i sidste instans må den det i alle
tilfælde —, så berettiger det dog ikke til helt at forkaste (le old
engelske og oldnordiske kilder, d. v. s. alle de kilder, man hidtil
har regnet med ved undersøgelser af Skjoldungernes historie. Og
det gør Lukman faktisk, idet han tager mindre hensyn til dem
end til sagn og spredte antydninger i sekundære kilder fra det
15. årh. ff., som en middelalderlig svensk prosakrønike, der stadig
citeres (f. eks. p. 39, 1192, 1208, 121), en svensk rimkrønike, Olaus
Petri og Johannes Magnus (p. 39), stamtavler i fornaldarsagaer
(i Flatøbogen) og Hyndluljod (p. 72 ff., 82, 112, 113; sml. 8—9)
og sagn fra det 17. årh. som Blåndasagnet hos Rudbeck (p. 42,
119, 146, 168).
Grunden til denne desavouering af de gamle engelske og nor
diske kilder er, at de alle er enige om, at Skjoldungerne er danske
konger og skuepladsen for deres liv og kampe er i Skandinavien.
Lukman mener nemlig at kunne bevise, at de i virkeligheden har
været Hunnerkonger fra det 4.—5. årh. Denne idé har han fået
ud fra den svenske forsker Elias Wesséns teori om, at de egentlig
skulde være Heruler, og at den historiske skueplads for deres
kampe med Headobearderne skulde være at søge i Donau!andene,
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idet de skulde være en genklang af de til Donaulandene udvan
drede Herulers historiske kampe med Langobarderne. Hvor Wessén nøjes med at antage fortællingen om sagnkongen Rolf Krakes
død for et minde om den historiske Herulerkonge Rodulfs fald
(o. 493), identificerer Lukman desuden disse to. Han anser altså
Rolf Krake for en historisk Herul i Donauegnene, men de andre
Skjoldunger — trods deres faste samhørighed med Rolf — for
Hunner.
E11 vigtig spore til denne tanke er, at Adils anses for identisk
med Attila, væsentlig på grund af navnet, spec. navneformer som
Attil o. lign, hos Olaus Petri og Johs. Magnus (p. 39). Adils er
ganske vist Skilfing, ikke Skjoldung, men da man kun ved lidet
om, hvem Skilfingerne var, falder det ikke Lukman svært at
bevise, at det er hip som hap, da Adils jo stadig nævnes sammen
med Skjoldungerne (ganske vist som deres argeste fjende!). End
videre genfindes Skjoldungen Ro’s navn i en hunnerkonge Roas’
hos Jordanes (o. 550), skønt navneformen Ro (Saxos Rous) kun
kendes fra o. 1200, og de ældre former er velkendte som on.
Hroarr, oeng. Hrodgar, og Roas i ældre latinske og græske kilder
altid kaldes Ruga(s) eller Rugila(s). Det er altså kun mellem de
yngste af de to fyrsters navne, der kan findes lighed, og de diver
gerer endda over 600 år i alder! På samme måde identificeres
Helge, oeng. Hålga, med en af Attilas sønner ved navn Ellac eller
Ilellac, som man så godt som intet ved om (p. 123—24). Hans
fader Halfdan med en Hunnerkonge Huldin eller Uldin; her gås
igen ud fra Saxos form Haldanus uden f, hvad Lukman altså
anser for ældre end oisl. Halfdan, oeng. Healfdene. Og endelig
skulde Adils’ fader Ottarr, oeng. Ohthere, være lig Hunnerkongen
Octar hos Jordanes, der ellers hedder Uptar. Det bemærkes, at
der ikke er anden forbindelse mellem de nævnte Hunner — bort
set fra at Ellac er søn af Attila — end netop det, at de er Hunner
på Folkevandringstiden.
En stor rolle spiller også navne som Hunding og sagn om hunde
(Hop og Hø!), der tolkes som minde om oprindelig Hunner-natio
nalitet.
På denne måde fortsættes der bogen igennem uden nogen slags
filologisk hensyntagen. Der regnes nemlig stadig med de vilkår
lige, lolkeetymologiske omdannelser, der bevisligt har så stor
betydning i folkelig tradition. Den eneste gang, der virkelig findes
lydlig overensstemmelse i de sammenlignede former, er når Halfdans broder Ro’s navn opfattes som en erindring om Goterkongen
Hrodogais; Ilrodogais er jo nu ingen Hunner, men vanskeligheden
klares ved, at han dog er en fjende af Hunnerne, endda af Huldin14
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Hal (f) dan selv, og Halfdan iflg. Saxo fældede sine brødre Ro og
Skate. Men Ilalfdans søn Ro er som sagt lig Hunnerkongen Roas,
for resten også lig markgrev Riidiger von Bechlaren i Nibelungenlied. Hrodogais viser jo nu imidlertid, at der meget godt kan va?re
lydlig overensstemmelse mellem de overleverede navne. Det
samme viser de oldengelske og oldnordiske former af Skjold
ungers og Skilfingers navne, på den undtagelse nær at Adils i
Beowulf er erstattet af Eadgils. Men her er tvingende grunde til,
at Eadgils og Adils må være den samme; både deres slægtsfor
hold, bedrifter og hele det kompleks, de hører ind i, viser det. Og
således må der mange og tvingende grunde til, for at man tør
identificere to personer, blot fordi deres navne minder om hin
anden. Dette er nok for folketraditionens vilkårlige spil. Men det
er ikke nok for en videnskabelig bevisførelse. Når alle beviser
kun fremtræder som et sammenspil af muligheder og misforstå
elser, så dur de ikke. Og når man tilmed som her ofte må tage
sin tilflugt til de yngste kilder og deres afskriverfejl, er der ingen
tvivl om, at man er på vilde veje. Således bruges (p. 143—44) en
skrivefejl i Sagnkrøniken i Stockholm af Rolf Krakes tilnavn som
»Chaghæ« som sandsynfighedsbevis for, at det egentlig er den
avariske fyrstetitel »chacan«! Og (p. 139) når Alcuin i et brev
797 skriver Hinieldus i stedet for det velkendte nordiske navn
Ingeld, så har han efter Lukmans mening bevaret en ældre form,
der viser, at Ingeld, der allerede nævnes i Widsith i denne form,
er identisk med en Hunnerkonge Chinialos.
Dertil kommer endnu, at for at finde lighedspunkter mellem
Hunnerne og Skjoldungerne får alt, hvad der fortælles f. eks. om
Hunnen Roas, gyldighed, blot det fortælles om een af Skjold
ungerne eller Skilfingerne, ligegyldigt om det er Ro, Helge, Half
dan, Rolf, Adils eller Ottarr, eller bare det er om en, der nævnes i
sagnene om dem, selvom han slet ikke oprindeligt hører hjemme
dér. Ja, der gaas endda videre, idet der inddrages sagn om alle
personer med samme eller blot lignende navne som Skjoldunger
nes og Skilfingernes, således sagn om alle Ilelge’r og Halfdan’er,
to af de almindeligste nordiske sagnheltenavne (Helge Hundingsbane og Hjorvardsson, incl. de vidtrækkende forbindelser, Bugge
har tillagt dem, og som ikke giver Lukmans noget efter i fantasi
fuldhed! Halfdan den gamle, den bjergramme og Halfdan hare
skår) og om enhver Athislus, Atli, ja Ali og Alle (i Blåndasagnet).
Derved bliver der et mægtigt stof at operere med og pille ligheds
punkter ud af.
Og endda er disse lighedspunkter af så intetsigende en alminde
lighed, at det undertiden ligefrem virker latterligt. Det er så ud-
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prægede massemotiver som flugt og indebrænding (p. 68 ff., hvor
referatet af Waltharius er galt); bejling og giftermål (p. 61 ff.),
hvorfra alle karakteristika, som Helges og Yrsas blodskamsfor
hold, er bortelimineret som yngre tilsætninger; mange krigstog
(p. 78); mange sønner (p. 113); faldet i krigen (p. 1244); og intet
sigende karaktertræk som kampvildned, krigerskhed og modsat
fredelighed. I virkeligheden er der ikke eet lighedspunkt af afgø
rende betydning. Og selv om der ophobes nok så mange af den
slags ligheder (se især p. 110 ff.), kan facit ikke blive positivt.
Med en sådan metode er det ikke mærkeligt, at der nås usæd
vanlige resultater. Når enkelte historikere har kunnet godtage dem,
skyldes det nok Lukmans kritiske indstilling overfor alle andre
forskere og det af dem — i mangel af bedre — benyttede stof.
Måske også det, at Lukman virkelig har lagt en række historiske
kilder, samtidige latinske og græske forfattere, til grund for sit
arbejde. De handler bare ikke om Skjoldungerne! Den eneste kikle
for vor viden om dem er de oldengelske og oldnordiske Sagn, og
den bro, Lukman ved hjælp af de ovennævnte sekundære kilder
søger at bygge derimellem, er virkelig for spinkel.
Inger Margr. Boberg.
Nye Stilhistorier.
Einar Robert Rasmussen og II. O. Bøggild-Andersen: Malerhaan elværk og R u m d e k o r a t i o n (Haandværkets Stilhistorie
I, udg. af Bøggild-Andersen og Edw. C. J. Wolf). Jul Hansens Forlag
1941.
Broby Johansen: Hverdagskunst — V e r d e n s k u n s t. Over
sigt over Stilarternes Historie. Forlaget Fremad 1942.
Thure Hastrup: Stilarternes Historie. Gyldendal 1943.
II. II. Engquist: Dansk Stilhistorie. Thaning og Appel 1943.

Endnu for knap et halvt Aarhundrede siden kunde man baade
som almindeligt dannet Menneske og som Lokalhistoriker klare
sig næsten uden Kendskab til Kunst- og Stilhistorie. Nu er det
blevet anderledes; forhistorisk og historisk Arkæologi, Museer af
alle Arter betyder langt mere for den almene Dannelse end tidli
gere, selv en Sognehistoriker maa kunne fortælle om Kirken og
dens Inventar, om Herregaardsbvgningen og om Bøndergaardene.
Der er blevet Brug for populær Viden ikke mindst om Stilhistorie,
og en Omtale af de sidste Aars Bøger med dette Emne vil derfor
sikkert være af Interesse, selv om Emnet rækker langt ud over
Danmarks Grænser.
1 en Aarrække havde man kun »Stilarternes Historie« af C. A.
Jensen og Rondahl (1913), det første danske Forsøg paa at skrive
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en almindelig Stilhistorie og bringe System i Ornamentikens Glo
sarium. Bogen har i en Aarrække været udsolgt og højt betalt, og
Forf. af denne Anmeldelse har aldrig faaet Tid og Kræfter til det
store Arbejde, en ny Udgave vilde kræve; nu, efter 30 Aars Forløb,
er den selvfølgelig paa adskillige Punkter forældet.
Bogen fik ret hurtig norske og svenske Efterlignere og Efter
følgere, men først de seneste Aar har bragt nye danske Bøger åt
vælge imellem.
E. Robert Rasmussen og Bøggild Andersen har, som Titlen viser,
særlig skrevet for Malerfaget. Deres Bog ligger dog ikke helt paa
Linje med de Oversigter over enkelte Fags Stilhistorie, som gem
mer sig i dyre, alt for dyre Fagbøger1). Den bringer en kort
fattet »europæisk« Stilhistorie fra Ægypterne til vore Dage, der
dog forbigaar Perioder uden direkte Betydning for Malerfaget og
til Gengæld giver en Del Oplysninger om Malerteknik gennem
Tiderne. Efter dette Program er det rimeligt, at Danmarks Bronze
øg Jernalder udelades, men man undrer sig over, at »Almuestilen«
deler samme Skæbne; Bondemøblernes Farver og Dekorationer
burde dog kunne interessere Malerne. Baade sprogligt og sagligt
er Fremstillingen tilbøjelig til at glide ud i lærebogsagtige Almin
deligheder, og Stilkarakteristiken rammer ikke altid i Centrum.
Det er f. Ex. ukorrekt at sige, at den nordeuropæiske Højrenaissance »i Danmark falder især i Kristian IV’s Regeringstid« — den
tilhører lige saa meget Frederik II's Tid. Og at i den romerske
Barokarkitektur »rette Vinkler undgaas eller ud jævnes saa meget
som muligt« er helt galt! Nogen større Grund er der dog ikke til
at gaa i Rette med den fordringsløse Bog, der i Forordet hverken
lover nye Synspunkter, nyt Stof eller Fejlfrihed. Sit Maal, at
være en første Indledning i Stoffet, opfylder den hæderligt, med
sine 168 Sider og 77 Illustrationer kan den gavne andre Begyndere
end Malerne.
Broby Johansen har større Intentioner; med frisk Mod og uden
alt for store Betænkeligheder gaar han i »Hverdagskunst — Ver
denskunst« løs paa det mægtige Emne, spændende fra Istidens
Hulemaleri til vor Tids Kunst med alle dens »ismer«. Han viger
ikke tilbage for at omtale den fornemme Billedkunst sammen
med Arkitektur, Ornamentik og dagligdags Genstande, og hans
Fremstilling er stærkt politisk socialhistorisk betonet. Ind mellem
Stilnavnene faar vi Kapitaloverskrifter som »Romerkirkens Inter
nationale«, »Mennesket slippes løs«, »Enevældens Kulisser« og
i) Chr. Axel Jensen: Maling og Staffering i gamle Dage. Ilaandværkets Bog.
Malerfaget. 1935. — Vilhelm Slomann: Møblernes Historie i Omrids. Haandværkets
Bog. Møbelsnedkeri. 1938.
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»Det galante Aarhundrede«. Han laar altid sin Skildring af Sam
fundsforhold og Kunst til at passe som Fod i Hose, fordi det i en
saa kortfattet Extrakt ikke er svært at opstille Præmisserne saaledes. at Konklusionen bliver uundgaaelig! I Anledning af den
italienske Renæssancekunsts Kamp for at naa til perspektivisk
Korrekthed siger han, at der »til den kapitalistiske Mentalitet
hører en fuldkommen Illusionskunst«, og han giver det foragtede
Bourgeoisi Skylden for det 19. Aarh.s »romantiske« Stilkopier.
Forholdet mellem Kultur og Kunst turde være mere indvikle t, og
der er Grund til at advare mod blind Tiltro til Broby Johansens
historiske Proletar-Filosofi, men kedelig er den ikke, og han bru
ger sine Øjne godt og vælger sine Exempler med Fantasi og Hu
mør. Under ægyptisk Kunst afbildes Thorvaldsens Museum og
Frihedsstøtten, Frue Kirkes Vestfacade optræder som dorisk Tem
pel og Københavns Nationalbank som florentinsk Renaissancepalads. En nymodens københavnsk Lygtepæl sammenstilles med
en Papyrussøjle, en 25 Øre med Bronzealderens Spiraler og et
Kloakdæksel med en græsk Mæanderbort. Disse og andre Sam
menstillinger, stundom noget vovede, svarer udmærket til Bogens
Titel og harmonerer med Forf.’s usnobbede Raad om ikke at for
agie Reproduktioner og Prospektkort. Bortset fra Exemplerne
spildes der ikke megen Tid paa Omtale af danske Fænomener. De
exakte Oplysninger forflygtiges og kastes hulter til bulter, ligesom
Enkelthederne i de sammenstuvede Billedtavler med Forf.’s egne
Skitser. Helt ukultiveret virker Placeringen af Textillustrationerne, der paa moderne Reklamemaner skubbes ud i Marginen og
beskæres ubarmhjærtigt. Gengivelserne er sløje, og de ret talrige
Farvetryks Kvalitet lader sig kun forsvare ved Bogens Prisbillig
hed. Naturligvis vrimler Texten ogsaa af Fejl, og den kan udarte
til Sortsnakkeri som i det lille Afsnit om Ligkister (S. 124 f.).
Men Bogen er heller ikke skrevet for at give Besked om Enkelt
heder, den er en Blanding af Kunstentusiasme og Propaganda,
baade vækkende og æggende.
Adjunkt Thure Hastrup g'aar i langt højere Grad ind paa Enkelt
heder, selvom ogsaa hans »Stilarternes Historie« spænder lige fra
den ældste Stenalder til Funktionalisme og er skrevet for Læsere
uden faglige Forudsætninger. Billederne skal danne Rygraden i
Fremstillingen og Billedgennemgangen vænne Læseren til selv at
se det karakteristiske ved hver Periodes Kunstform. Men Pro
grammet glipper i Udførelsen. Forf. fortæller løst og fast om sine
Billeder, og hertil er der i Virkeligheden ikke Plads i en kort
Oversigt, hvor det gælder at fremhæve afgørende Hovedlinjer med
Opofrelse af uvæsentlige Detailler. De alt for talrige Stikord i
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Marginen vejleder ikke Læseren, men tjener snarere til at frem
hæve Bogens Mangel paa Koncentration og Exakthed.
Selv Adjunkt Hastrups grundlæggende Definitioner kan være
svævende og urigtige. Hvad menes der med, at »Ornamentikken
arbejder med Mønstre«? Sætningen kræver ialfald en grundigere
Forklaring af det mangetydige Ord Mønster, end Forf. giver. Og
det er ukorrekt, at »Kunsthistorien i almindelig Forstand beskæf
tiger sig med Billedkunsten«, medens »Stilhistorien lægger Vægt
paa den anden Side af Kunsten, den formelle, og omfatter derfor
fortrinsvis de Kunstarter, som ingenting forestiller« (S. 12). I
enhver almindelig Kunsthistorie finder man jo Arkitekturen be
handlet Side om Side med Billedkunsten, Professorer i Kunst
historie docerer ogsaa Arkitekturhistorie, og Kunstnerlexika op
tager Arkitekter saa vel som Malere og Billedhuggere. Lad va're,
at den gængse Gruppering er mere praktisk end logisk, den er nu
engang Skik og Brug! »At bestemme et Kunstværks Stil, uanset
hvilken Kunstart det tilhører, vil sige at fastslaa dets Plads paa
Linjen mellem den rene Efterligning og det rene Mønster«. Sæt
ningen turde være det rene Vrøvl — prøv blot at anvende den paa
en Bygning eller et Møbel! »Den udøvende Kunstner er sig ganske
vist i Reglen ikke den Stilart bevidst, i hvilken han arbejder«.
Kunstnerne har naturligvis altid været klare over, naar de sled
og stred for at skabe noget nyt, men de har sikkert kun følt det
nye i Relation til det nærmest forudgaaende. Meningen maa være,
at Fortidens Mennesker ikke havde vor historisk betonede Ind
stilling og ikke kendte de Stilnavne, vi nu bruger.
Mangelen paa Exakthed viser sig ogsaa i Billedvalget. Bogen
indeholder 200 Billeder gengivne efter Fotografier, og deriblandt
mange udmærkede, og først som et tilfældigt Tillæg til Billed
fortegnelsen kommer der en Række tegnede Skitser med Planer
og Snit, der ikke omtales i1 Teksten. Men det er nu engang umuligt
at forklare Arkitektur uden at demonstrere Planer og Snit.
Hvor lidt praktisk Begreb Forf. har om Arkitektur, lremgaar
f. Ex. af hans Beskrivelse af den gotiske Købstadskirke S. Peder
i Næstved (S. 173). Han tror, at dens Bygmestre har undladt at
anbringe Vinduer i Midtskibet, fordi de ikke turde svække Murene,
og at Sideskibstagene virker »som en Slags Stræbere, der aftager
en Del af Trykket« (fra Midtskibshvælvene). Ganske bortset fra,
at S. Peders Skib indeholder Resten af en ældre, romansk Byg
ning, skyldes det førstnævnte Forhold simpelthen den Aarsag, at
man under smaa Forhold reducerede det gotiske Katedralsystem,
og hvad det andet Punkt angaar, ved enhver Murer eller Tømrer,
at Tagværkets spinkle Træ ikke har bitterste Betydning for
Murværkets Stabilitet.
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Hvis Forf. saa rigtig indtrængende paa sine Billeder, vilde han
ikke kunne tale om »Haandfæstets runde Knop« paa den berømte
Stenalderdolk fra Hindsgavl (Fig. 10), og han vilde ikke kunne
omtale en stærkt stiliseret Vinranke paa Notre Dame Kirken i
Paris (Fig. 104) som en »ren naturalistisk Form« og tilmed kalde
dette lodrette Ornament for en Frise, der plejer at være vandret!
At yngre gotiske Vinranker kan være virkelige Naturgengivelser,
er en anden Sag, men derfor bliver det lige forkert, naar det senere
S. 194 hævdes, at Vinranken var »det foretrukne kirkelige Orna
ment«. Sammenholder man Textens Ord (S. 277) om RokokoKommoderne med Illustrationen Fig. 162, vil de være uforstaaelige, hvis man ikke er saa heldig at indse, at Texten taler om
franske Kommoder, medens Billedet gengiver et dansk Exemplar
af en ganske anden Type (som forresten er gjort en Snes Aar for
gammel). Rokoko-Ovnen (Fig. 163), der kaldes dansk Rokoko
arbejde, er i hele sit Væsen og i sine Enkeltheder tysk, og naar det
i Texten fremhæves, at Fajence-Ovne var en stor Artikel for vore
hjemlige Fabrikker, vilde det maaske have været nyttigere at for
tælle, at Støbejernsovnene var et vigtigt Led i Tvillingeriget Danmark-Norges Økonomi. Som Exempel paa et Rokokobord afbildes (Fig. 161) et Møbel i Nyrokoko fra o. 1850!
Saaledes kunde man blive ved Side op og Side ned at paapege
Fejl og Fejlvurderinger1). Det er selvsagt umuligt i en kort Anmel
delse at fremdrage mere end spredte Exempler, og det skal tilslut
blot anføres, at Forf. med Støtte i nyere Litteratur burde have
rettet en af de alvorlige Mangler i min gamle Bog fra 1913. Men
han omtaler ikke den mærkelige Vending i Barokkens Kunsthaandværk ved Aar 1700 under Paavirkning af Østasien, den
engelsk-nederlandske Opposition mod Louis XIV’s Hofbarok, der
fik megen Betydning for den efterfølgende Rokoko og er et lære
rigt Exempel paa, hvor mangelfuldt vore Stilnavne dækker Fæ
nomenernes Mangfoldighed.
For at skrive en god populær Bog kræves en ganske anden
Grad af Fordybelse i Stoffet, end Forf. har præsteret; hvis man
baade ser og læser for overfladisk, bliver Resultatet blot et Exem
pel paa, hvorledes en populær Bog ikke bør være.
Arkitekt H. H. Engquists Danske Stilhistorie er i Lommeformat,
kun 96 smaa Sider, hvoraf Halvdelen fyldes af Illustrationer. »En
saa lille Bog om saa stort et Emne maa nødvendigvis blive kon
centreret, men desværre ogsaa meget overfladisk og upersonlig«,
siger Forf. selv i Forordet. Ofte byder han os kun en Mundsmag,
hvor vi gerne vilde høre mere. Men Begrænsningen til Danmark
9 Sml. Prof. Ellings Kronik i Poliliken 21. Oktober 1943.
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giver Bogen en vis Styrke, og Forf. har lagt Billederne godi og
instruktivt til Rette og afpasset Texten efter dem. Det volder
stundom nogle overflødige Gentagelser, men det tvinger Læseren
til at se paa Illustrationerne. Arkitektens faglige Sans for Stør
relsesforhold viser sig derved, at Bygningsbillederne er gengivet i
bestemte Maalestokke (1:300, 1:600 eller 1:1200), og selvom
man savner typiske Bygningsplaner fra de senere Aarhundreder,
virker hans Fortrolighed med mange Sider af Emnet velgørende,
naar man læser hans lille Bog efter Adjunkt Hastrups. Fejl undgaar heller ikke han, og lige saa lidt som de andre er han naaet
til Bunds i. det 18. Aarhundredes Stilfænomener; det er ikke til
strækkeligt fremhævet, at Rokokoen er den sidste Fase af Barok
ken og Louis-XVI Stilen den første af Nyklassicismen. Desuden
skæmmes Bogen af adskillige Skrive- og Trykfejl, som naar E.
vedholdende skriver Arkantus i Stedet for Akantus. Men disse Fejl
gaar ikke dybere, end at de lader sig rette i et nyt Oplag, som
sikkert vil følge det allerede udsolgte første. Især med de nødven
dige Revisioner vil den lille Bog virkelig kunne blive en nyttig
Hjælp for dem, der følger Trang til et første Indblik i Stilhisto
riens Gaader. Et Par Oversigtstavler paa Bogens sidste Sider over
Skeer, Stole og Stuedøre giver et Repetitionskursus i Stilformernes
Udslag paa begrænsede Omraader. Især Dør- og Profilserien kan
studeres med Udbytte selv af viderekomne Museumsmænd; en
saa instruktiv Oversigt har man hidtil savnet.
Chr. Axel Jensen.

Danmarks Kultur ved Aar 1940.
Danmarks Kultur ved A a r 1 9 4 0. Bd. I—VIII. Udgivet af
Det danske Selskab under Redaktion af Svend Dahl. Det danske For
lag 1941 43.

Det er fortjenstfuldt, at det paa kun to Aar er lykkedes Rigs
bibliotekar Svend Dahl og Det danske Forlag at gennemføre Ud
givelsen af dette vældige Værk, der paa mere end 3000 Sider giver
en Række Tværsnit af Danmarks Kultur, som den stod ved Af
slutningen af den langvarige og lykkelige Fredsperiode i 1940.
Da Værket allerede er udsolgt (i 6000 Eksemplarer), trænger
det forsaavidt ikke til Anbefaling, og da ingen Enkeltmand kan
have Forstand paa alle de Felter, det spænder over, og som her
er behandlet af Specialister, kan en kyndig Anmeldelse af de en
kelte Afsnit ikke gives under eet; men som Helhed bør Værket
finde en Omtale ogsaa i dette Tidsskrift.
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Emnerne, det omfatter, er følgende: Landet — Folket — Poli
tiske Forhold og Forvaltning (Bd. I); Retsvæsenet — Forsvars
væsenet — Samfundsforhold — Sundhedsvæsenet (II); Social
Forsorg — Finansielle Forhold — Tekniske Forhold — Erhver
vene (III—V); Religiøse Forhold — Folkeoplysning (VI); Den
videnskabelige Kultur (VII); Kunst, Teater, Litteratur — Gym
nastik og Sport — Sønderjylland — Færøerne, Grønland — Dan
mark og Udlandet (VIII).
Naar man betragter dette Emneregister, kan det ikke nægtes,
at Stoffet breder sig i første Bind og virker pakket i sidste; en
Sammenligning med den oprindelige Plan viser da ogsaa, at de
tekniske Forhold og Erhvervene har bredt sig saa stærkt, at Kun
sten og Litteraturen har maattet søge Selskab med Sønderjylland,
Færøerne og Grønland for at komme med. Beklageligvis er et
paatænkt Afsnit om Forholdet til Island udgaaet; det kunde sik
kert have gjort sin Nytte netop nu.
Der kan maaske nok rettes Indvendinger mod Emnesammen
sætningen hist og her, men i det store og hele maa det erkendes,
at man intet væsentligt savner. Nogen Helhed, nogen Syntese,
kan og skal et Værk af denne Art jo ikke give; det maa blive en
analytisk Haandbog, og dog er det blevet noget mere; det skyldes
ikke blot den smukke Helhedsbetragtning i Niels Bohrs Indled
ning. Fra første Bind virker Fremstillingen fængslende; netop
første Bind — om Land og Folk og de politiske Forhold — er
særlig fængslende, hvilket sikkert ikke alene skyldes de centrale
Emner, men ogsaa at Størsteparten deraf er ualmindelig godt
skrevet (især Bidragene af J. Brøndsted, Poul Nørlund, Adolph
Jensen og Povl Engelstoft). Men Samtidshistorie stiller uopfylde
lige Krav til sin Forfatter, — et Eksempel: Brøndsted deler Arkæologiens Historie siden 1900 i to Perioder, den mullerske og
den eftermullerske; her vilde en anden foretrække at lade den
anden Periode slutte før 1940 og tilføje en tredje Periode. Dette er
ikke anført, fordi der skal bebrejdes Brøndsted noget, men det er
nu engang en uløselig Opgave at staa midt i et skabende Arbejde
og skulle gøre objektivt Rede derfor i en historisk Fremstilling.
Alligevel — hvor er det godt, at dette Værk er kommet! Det er
mere end en Haandbog, — store Partier deraf kan med Udbytte
læses i Sammenhæng, og det er jo vor egen Historie, det handler
om. Er det Billede, som her gives af Danmark indtil 1940, for
lyst? Nej, det er Danmark, som vi kender det igen, og vi længes
efter den Stund, da Arbejdet uhindret kan fortsættes i det gamle
Spor. »Danmarks Kultur ved Aar 1940« er et Testamente, der paa
lægger Efterkommere store Forpligtelser overfor en rig Arv.
R. S.

REGLER
vedrøreude de linder Undervisningsministeriet hørende statsnnderstøttede og statsanerkendte kulturhistoriske Museer i Provinsen, som
virker inden for lokalt begrænsede Omraader.
Disse Museer kan inddeles i følgende Grupper:
A. Centralmuseer. Herunder hører Stifts- og Amtsmuseer samt
saadanne Egnsmuseer, der har et omfattende Virkeomraade.
Naar ikke særlige Forhold gør sig gældende, bør der kun
være ét i hvert Amt. Deres Betydning skal være fastslaaet.
B. Køb stadmu se er, i første Række omfattende en Købstads lokale
Minder, hvortil dog kan føjes Typesamlinger af Genstande fra
Købstadens naturlige Opland.
C. Sognemuseer, der kan omfatte et eller flere Sogne eller en 0,
og som samler disses lokale Minder.
D. H jemstavnsgaarde, omfattende en eller flere gamle Bygninger
med Interiør og Indbo, typisk for vedkommende Egn.
E. Specialinuseer med lokalt begrænset Opgave.
For disse Museer fastsættes følgende Regler:

§ 1.
Tilskud fra Staten kan ydes kulturhistoriske Provinsmuseer
for at støtte Indsamlingen og Bevaringen af saadanne Sager fra
Danmarks Oldtid og historiske Tid, der har Betydning som For
tidsminder og bidrager til Oplysning om Folkets Historie og
Kultur. Tilskud gives kun til Museer og Afdelinger af dansk
Indhold og kan alene anvendes til disse.

§ 2.
Som Betingelse for at opnaa og beholde Statstilskud og den i
§ 3 omhandlede Statsanerkendelse vil det kræves, at vedkom
mende Museums Administration, Økonomi, Lokaler, Adgangs
forhold, Museumsteknik og Virksomhedsomraade er ordnet paa
fyldestgørende Maade i Overensstemmelse med de nedenfor i
§§ 7—8 givne Regler.
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§ 3.
De Museer, der efter Andragende opnaar Statsanerkendclse,
faar herved Adgang til at komme i Betragtning ved Fordelingen
af Provinsmuseernes ekstraordinære Fællesbevilling til Indkøb og
Kon servering.
Nye Tildelinger af fast aarligt Statstilskud vil være afhængig
af Tilvejebringelsen af den fornødne Hjemmel paa Finansloven.
Opnaaelse af saadant Statstilskud kan iøvrigt kun forventes,
naar vedkommende Museum i mindst 5 Aar har haft Statsaner
kendelse og i dette Tidsrum har opfyldt de i § 2 angivne Betingel
ser, og naar det med Hensyn til sit musæumsmæssige Omfang og
Indhold svarer til Gennemsnittet af de Museer, der allerede oppe
bærer saadant Tilskud. I de første 5 Aar efter nærværende Reglers
Ikrafttræden vil der dog kunne meddeles Dispensation fra 5 Aars
Fristen.
§
Det aarlige Statstilskud uddeles i Forhold til de enkelte Museers
Betydning og i Forhold til de stedlige Tilskud, dog at de nuvæ
rende for de enkelte Museer givne Bevillinger ikke formindskes,
saalænge de paagældende Museer opfylder Betingelserne i § 2.

§ 5.
De aarlige Statstilskud skal anvendes til Indkøb af Genstande
fra Museets Virksomhedsomraade eller til Konservering, Inventar.
Registrering, Etikettering, trykte Vejledere og lignende. Mini
steriet kan undtagelsesvis i særlige Tilfælde efter forud indgiven
Ansøgning meddele Tilladelse til, at Tilskudet benyttes af Museet
til andre Formaal.
Under særlige Forhold kan Statstilskudet delvis opspares lil
forestaaende større Omordninger, Indkøb og Udgivelse af Vej
leder.
Det aarlige Regnskab, hvortil skal benyttes dertil af Undervis
ningsministeriet tilsendte Regnskabsskemaer, indsendes inden Ud
gangen af Maj Maaned i 2 Eksemplarer lil Undervisningsministe
riet. Regnskabsaaret skal være Finansaaret (1. April til 31. Marts).

§ 6.
Der nedsættes et Nævn, beslaaende af en af Undervisningsmini 
steriet udpeget Formand samt to andre Medlemmer, det ene
repræsenterende Nationalmuseet, det andet Dansk kulturhistorisk
Museumsforening, med hvilket Ministeriel kan raadføre sig i
Spørgsmaal vedrørende Museerne.
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Det paahviler derhos Nævnet hvert 5te Aar efter en nøje muse
umskritisk Gennemgang af samtlige statsunderstøttede Provins
museer at afgive Indstilling til Ministeriet om hvilke Museer, der
bør henregnes til de i nærværende Reglers Indledningsbestemmel
ser nævnte Centralmuseer, og hvilke Museer, der falder udenfor
denne Gruppe.
§ 7.
A. Administration.

Museet kan tilhøre en offentlig Myndighed (Amt, Kommune),
være en selvejende Institution eller tilhøre en Museumsforening.
I alle Tilfælde skal Museet have Love, hvis Indhold er i Over
ensstemmelse med de her givne Regler. Lovene vil være at fore
lægge Ministeriet til Godkendelse, inden Statsanerkendelse opnaas.
Hvis tidligere godkendte Love ændres, skal de paany forelægges
Ministeriet.
Hvor ikke andre Regler er godkendt af Ministeriet, skal Museet
have en Bestyrelse paa 5—9 Medlemmer, der som Regel skal have
Bopæl i Museets Opland. Bestyrelsen for Museer, der tilhører en
selvejende Institution, vælges af denne og supplerer sig selv, hvis
ikke andre Regler er godkendt af Ministeriet. En saadan Besty
relses Mandater er da uden Tidsgrænse, idet de kun ophører ved
Død, frivillig Udtræden, Fraflytning eller i det Tilfælde, at Mini
steriet efter Indstilling af en Museumsbestyrelses Majoritet anser
det for paakrævet at fritage et af dets Medlemmer for Hvervet.
Bestyrelsen for Museer, der tilhører Amt eller Kommune, vælges
af henholdsvis Amtsraad og Kommunalbestyrelse. Bestyrelsens
Medlemmer behøver ikke at være Medlemmer af vedkommende
Styrelse. Funktionstiden svarer til vedkommende Styrelses Valg
periode.
Naar Amt eller Kommune yder et ikke-kommunalt Museum
fast aarligt Tilskud, hvis Størrelse for de statsunderstøttede Mu
seers Vedkommende mindst er lig med det faste aarlige Statstil
skud, kan en saadan offentlig Myndighed besætte et af Bestyrel
sens Mandater. Disse Medlemmers Funk tions tid svarer da til den
paagældende Myndigheds Valgperiode.
Ansættelse af faguddannet Personale (Inspektør og lign.) fore
lægges Ministeriet til Godkendelse.

B. Økonomi,
Museet skal have en Aarsindtægt, tilvejebragt ved Kapitalrenter,
Tilskud fra Institutioner, offentlige Myndigheder, Entreindtægt
eller Foreningskontingenter, tilsammen af en saadan Størrelse, at
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den dækker de Udgifter, Museet har til Lokale, Vedligeholdelse,
Rengøring, Opvarmning, Belysning samt Opsyn.
Faste aarlige Statstilskud kan for Fremtiden kun ventes tildelte,
hvis Museet fra Institutioner, offentlige Myndigheder eller gennem
Museet tillagte Legatmidler eller ved Midler, tilsikret paa anden
Maade, oppebærer Indtægter af tilsammen mindst samme Stør
relse som det eventuelle Statstilskud. Til saadanne Indtægter er
Museet berettiget til at henregne Lejeværdien af Lokaler i egen
Ejendom samt Lejeværdien af Lokaler, der stilles vederlagsfrit til
Raadighed for Museet af private eller af Kommuner. Ministeriet
kan give Dispensation fra disse Bestemmelser forsaavidt angaar
de Museer, der alt har opnaaet Statstilskud ved nærværende Reg
lers Ikrafttræden.
C. Boligforhold.
Saavel statsunderstøttede som statsanerkendte Museer skal have
Lokale i en passende, saavidt mulig brandfri Bygning. Ejes denne
af Museet, maa Behæftelserne ikke overstige 50 pCt. af Bygnin
gens Ejendomsskyldvurdering, og Forrentning og Afdrag maa
være behørigt sikrede. Bor Museet til Leje eller har faaet Lokaler
overladt til Jienyttelse, bør henholdsvis Leje- eller Benyttelses
retten være sikret for et længere Aaremaal.
Statsunderstøttede Museer maa ikke uden særlig Tilladelse fra
Ministeriet bo til Leje i en Bygning, der ejes af en Privatmand.

D. Adgangsforhold.
Statsunderstøttede Museer maa være let tilgængelige ved Hen
vendelse til en Kustode og desuden have bestemte Aabningstider
paa visse Ugedage til en moderat fastsat Betaling.
Skoleklassebesøg, der foretages som Led i Undervisningens
Timeplan, skal modtages uden Betaling, andre Skolebesøg til ned
sat Pris.
h . E. Museumsteknik.
Saavel statsanéflke&dte som statsunderstøttede Museer er for
pligtet til
1) at protokollere indsamlede Genstande med korte Beskrivelser,
Maal, Oplysninger om Sagernes Herkomst og Brug samt til
at nummerere dem,
2) at drage Omsorg for Sagernes Konservering og Bevaring,
3) at ordne og udstille Samlingerne paa instruktiv Maade,
4) at bevare og ordne Arkivet.
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F. Vi r ksomh eds o mraad e.
Statsanerkendte og statsunderstøttede Museers Virksomheds
område fastsættes af Ministeriet.
Grænserne for et Museums Virksomhed paa forhistorisk og
historisk Omraade behøver ikke at falde sammen.
Museerne maa ikke foretage Udgravninger uden for det for
dem fastsatte Virksomhedsområde. Af Hensyn til Bestemmel
serne i § 2 i Lov Nr. 140 af 7. Maj 1937 maa ingen Udgravning
af Mindesmærker finde Sted uden efter forudgaaende Forhandling
med Nationalmuseet.
Bestemmelse om Virksomhedsområdet skal optages i Mu
seets Love.

§ 8.
Forholdet til Nationalmuseet.
Der bør tilstræbes et nøje Samarbejde mellem Nationalmuseet
og Lokalmuseerne.
Ved større arkæologiske og arkitekturhistoriske Undersøgelser
inden for et Lokalmuseums Omraade skal Nationalmuseet og det
lokale Museum meddele hinanden de fornødne Oplysninger om
Arbejdernes Paabegyndelse og Gennemførelse.
Museumsgenstande, som har ganske særlig videnskabelig Be
tydning for Nationalmuseet, kan afgives hertil af det lokale Mu
seum, imod at dette til Gengæld faar overladt andre, paa Egnen
fundne Sager, der udfylder væsentlige Mangler i dets Samlinger.
Nationalmuseet kan i Lokalmuseerne deponere Genstande, der
efter Nationalmuseets Skøn ikke er nødvendige som Udstillings
eller Studiemateriale i Centralsamlingen.
Lokalmuseerne kan indbyrdes afhænde, bytte eller foretage
Deponeringer med det Formaal at føre Museumsgenstande tilbage
til den Egn, hvor de hører hjemme.
Fornøden Vejledning søges hos og ydes af Nationalmuseet. Mel
lem dettes Embedsmænd udnævner Ministeriet Tilsynsførende,
der hver for sit særlige Omraade (forhistorisk og historisk Arkæo
logi samt Almuekultur) i Løbet af en toaarig Periode besøger de
statsanerkendte og statsunderstøttede Museer, paaser, at de ledes
i Overensstemmelse med de givne Forskrifter, gennemgaar deres
Samlinger med særligt Henblik paa Forøgelser, Protokollering,
Nummerering, Vedligeholdelse og Regnskaber samt forhandler om
Spørgsmaal, som de eller Museumsbestyrelsen ønsker at drøfte.
Større Anskaffelser af Museumsinventar, Omordningsarbejder
samt andre Dispositioner af betydningsfuld Karakter bør forud
drøftes med Tilsynet.
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Hvis nogen af de Tilsynsførende anser det fornødent, kan de
fremsende skriftlige Henstillinger til Bestyrelsen, og hvis saadanne
Henstillinger angaaende væsentlige mod §§ 5 og 7 stridende For
hold i Museets Drift gentages ved næste Tilsynsbesøg, sker Ind
beretning til Undervisningsministeriet gennem Nationalmuseet.
Under særlige Omstændigheder saasom større Omordnings
arbejder og lignende, hvor et længere Ophold er nødvendigt, kan
Nationalmuseet yde Bistand ikke blot gennem de Tilsynsførende,
men ogsaa ved andre af sine Museumsmænd.
§ 9.
Hvis et selvejende Museum standser sin Virksomhed, overgaar
— hvor ikke anden, gyldig Bestemmelse maatte foreligge — Muse
ets Ejendele til Kommunen, forsaavidt denne vil overtage Museets
Drift. I modsat Fald bestemmer Ministeriet, hvorledes der skal
forholdes med de paagældende Ejendele.

§ 10.
De af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen den 15. De
cember 1915 givne Regler vedrørende Statstilskud til historiske
Museer i Provinsen ophæves.
Undervisningsministeriet, den 26. September 1941.

P. M. V.
Fr. Gråne.
K. Paludan-Muller.
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DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS
REGNSKAB 1943

INDTÆGT
Beholdning Marts 1943 ...............................................
Kontingenter: A. Foreninger ........................................
do.
B. Byraad .............................................
do.
C. Institutioner ..................................
Statstilskud .......................................................................
Renter ...............................................................................
Abonnement, Salg af Skrifter........................................
Bidrag til Skriftens Historie fra Carlsbergfondet. ...
Bidrag til Værket om Præstegaarde:
Carlsbergfondet ................................... Kr. 3000,00
Raben-Levetzau......................................
- 1000,00
Skrike ....................................................
- 500,00

Kr.
-

3344,74
1007,40
240,00
1010,00
1000,00
94,27
1844,95
2750,00

-

4500,00

Kr. 15791,36

UDGIFT
Sekretærens Honorar ................................................... Kr. 300,00
Nielsen & Lydiche........................................................... - 3879,65
F. Hendriksen................................................................... - 260,43
Forfatterhonorarer ........................................................
- 1502,50
Præstegaarde ................................................................... - 447,60
Præmie ............................................................................ - 200,00
Rejseudgifter for Bestyrelsen........................................
60,00
Ekspedition af »Fortid og Nutid« m. v........................ - 354,86
Porto og diverse Udgifter ............................................
- 212,02
Beholdning Marts 1944..................................................... - 8574.30
_______ Kr. 15791,36
Den 29. Marts 1944.
Hans Knudsen.
Ovenstaaende Regnskab er revideret og fundet i Overensstem
melse med Bilagene.

København, den 21. April 1944.

Georg Galster.

Knud Klem.

