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A WITNESS UNTO ITSELF
THE INTEGRITY OF THE AUTOGRAPH MANUSCRIPT
OF FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA’S EL PRIMER NUEVA
CORÔNICA Y BUEN GOBIERNO (1615/1616)
BY

Rolena Adorno

on Felipe Guaman Poma de Ayala, the author and artist of El
primer nueva corônica y buen gobierno (completed 1615, emended
1616), was a person of unlimited aspirations. He expressed the hope
that his 1200-page chronicle would be placed “in the archive” as a tes
timony to past events and a guide to the pursuit ofjustice. He specified
that it should be preserved “in the archive of heaven as of the world,”
that is, in Rome, at the head of Christiandom, and in Castile, head
quarters of all earthly power. His more immediate hope had been for
its publication, that is, that Spain’s king Philip III would serve as his pa
tron and have the work printed “to make immortal the memory and
name of the great ancient lords” of Peru. Guaman Poma’s exuberant
work with its many purposes would not be published for three hun
dred years, and, after many print editions (Paris, Oruro, Bolivia, Mex
ico City, Caracas, Madrid, Lima), its truly global reach would not be
achieved until the new millenium: the 2001 digitization of his auto
graph manuscript by the Royal Library of Copenhagen.
The digital edition of Guaman Poma’s Nueva corônica y buen gobierno
manuscript (GkS 2232 4to) is one of the marvels of the Internet era.
Its freshness and immediacy carry new readers eagerly through its por
tal. Its complete accessibility draws its most veteran students and schol
ars to renewed inquiries and new questions. In this light, and as a com
plement to the digitization project, I planned to update my 1977 re
view of the autograph manuscript, which appeared in the 1979-80 vol
ume of Fund og Forskning and has now been placed in facsimile on the
Royal Library’s Guaman Poma website (www.kb.dk/elib/mss/poma/).
Thanks, however, to being invited to participate in preparing the Royal
Library’s 2001-2002 codicological survey of the Guaman Poma codex
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(see summary in Section 1, below), I have been able to entertain new
questions and not simply modify previous understandings. My aim
herein is to coordinate the physical characteristics of the Nueva
coronicay buen gobierno manuscript with its contents, that is, to integrate
Guaman Poma’s vision of Peru’s ancient past, its precarious present,
and uncertain future with his construction and emendation of the
manuscript that conveys it.
This articulation of codicological and textual evidence has yielded
several major results. First, it foregrounds and reinforces the character
of Guaman Poma’s authorship as the enterprise, single-minded in pur
pose and execution, of a sole individual. Although I set forth this hy
pothesis in my earlier bibliographic investigation of the manuscript
(Adorno 1979-80, 17, 27, note 8), the present coordination of codico
logical and textual evidence reveals systematically how the work was
created, corrected, augmented, and updated, and that it was done by
his hand alone. Second, this coordination of material and textual evi
dence reveals for the first time how Guaman Poma handled the
scarcity of material resources during the final stages of his work and
how he dealt with the competing priorities of informational accuracy
and graphic design. Third, in relation to the three great divisions of
the work (the Nueva corônica of ancient Andean history, the “Conquista” account of the Spanish conquest, and the Buen gobierno treatise
on colonial reform), the dual, codicological/textual analysis makes ev
ident the growing importance that Guaman Poma attached to the
Buen gobierno. In particular, it reveals the importance of its inaugural
chapter and the strategic, historical role that Guaman Poma assigned
to the viceroy Don Juan de Mendoza y Luna, the marquis of Montesclaros, the eleventh viceroy of Peru (1607-1615). This result allows
us to reemphasize Guaman Poma’s ultimate realization of his work as
a treatise on “good government,” as one among many privately au
thored arbitrios written on Spanish imperial reform.
This inquiry is divided into four sections. Because of the cumulative
nature of the analysis, I have provided cross-references among its four
parts, which are summarized as follows:

1. Summary of the Royal Library's Codicological Examination of the
Manuscript
I survey here the new findings regarding the autograph manuscript’s
quires, watermarks, and other physical characteristics.

A Witness unto Itself
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2. The Nueva corônica y buen gobierno in the Royal Library
In this section I examine the history of the manuscript in the Royal Li
brary, including its classification in the Old Royal Collection, its “re
discovery” and provenance, and its facsimile reproduction by the In
stitut d’Ethnologie in Paris with the help of the Royal Library. This dis
cussion sets a new date for the Royal Library’s acquisition of the
manuscript. It also reexamines the character and quality of the Paris
facsimile edition by which Guaman Poma’s work was most well known
from 1936 until the appearance in 1980 of the Murra/Adorno and
Pease editions of the Nueva corônica y buen gobierno.

3. The Authors Biography and His Composition of the Work
Here I take a fresh look at the recent gains in information about Gua
man Poma’s life and the genesis of his work. I also reexamine the pro
cess of its composition and first “completion” as based on codicological evidence.
4. Final Renderings: The Coordination of Codicological and Textual Evidence.
Scrutinizing the final emendations that Guaman Poma made to his
manuscript, I explore in this section the necessarily close relationship
between the codicological evidence of the manuscript and Guaman
Poma’s conceptual formulation and redaction of his work. In particu
lar, I test the capacity of the new codicological data to reveal or support
the textual evidence of Guaman Poma’s growing concerns as he
reached the end of his project and closed his book for the last time.
The results of this analysis modify the familiar profile of the utopianminded Andean who would make his son the “prince of the Indies”
and reveal instead the hard-headed, well informed advocate of com
prehensive administrative reform aimed at relieving the crushing la
bor and tribute demands on the native population.
Studying the successive modifications of the physical manuscript in
light of its textual contents transforms the static artifact into a living
testimony. It is for this reason that I have described Guaman Poma’s
book as a “witness unto itself.”

Preliminary Remarks:
The Online Facsimile Edition and Manuscript Analysis:
Along with the Royal Library’s codicological survey of the manuscript,
my source for the present analysis was the digital facsimile. Its extraor-
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dinarily high quality makes its consultation a necessary complement to
this essay as well as the appropriate source for any future manuscript
analysis of the Nueva corônica y buen gobierno. The digital edition ren
ders visible many details of Guaman Poma’s graphic and prose texts
that otherwise would go unnoticed, and it has proved to be indispensible in deciphering Guaman Poma’s occasional layers of superim
posed writing.
The example of the work’s title on the portada or frontispiece makes
the point. Not visible in any print facsimile but perceptible in the dig
ital edition is the manuscript’s earlier title, Elprimero i nueva corônica i
buen gobierno. The online viewer can see that the “o” of “primero” and
the conjunction “i” were suppressed when Guaman Poma introduced,
in black ink, decorative motifs that obscure them. His corrected, final
title, El primer nueva corônica i buen gobierno, is more concise. (I consider
the meaning of this modification in section 4.8, below.)
Only in the rarest instances were the images on the web inadequate
for deciphering the text. The most perplexing case was the series of se
quential calculations regarding the length of his work that Guaman
Poma entered on the frontispiece. Here the digital reproductions on
the web were supplemented by enlarged images of details. See Section
4.7 for this series of calculations and the analysis of their sequence.
Pagination:
(1) Guaman Poma's pagination'. Guaman Poma numbered the pages of
his manuscript, beginning unconventionally by placing the number
one on a verso page (the back side of the frontispiece). He made cer
tain errors by inadvertently repeating sequences of numbers (154-155,
523-532) and others, by producing five-digit numbers when he com
posed or corrected numbers in the 1000 and 1100 ranges (see “Pagi
nation Survey of Copenhagen, Royal Library, GkS 2232, 4to” on the
Royal Library’s Guaman Poma website and Section 4.6, below).
(2) Actual pagination: The designation “actual” refers to the sequential
correction of his pagination as created for the 1980 Murra/Adorno
edition of the Nueva corônica y buen gobierno and reproduced in the
Royal Library’s online facsimile. It starts from Guaman Poma’s un
conventional beginning that designates the verso of the frontispiece as
page one, and it is the pagination used in this essay.
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Chapters:
Guaman Poma divided his work into chapters but he did not number
them. His “Tabla de la dicha corônica” (“Table [of contents] of the
said chronicle”) diverges from the body of the text insofar as the
“Tabla” fails to list certain chapters or sections of chapters and reorga
nizes the presentation of others into a different format (see Section
3.5, below). The chapter references I cite below refer to the num
bered, descriptive chapter titles that John Charles and I created as a
bilingual, Spanish-English “Tabla de contenidos/Table of contents”
for the online edition. It is more complete than any previous list of
contents, including the “Indice general” that John V. Murra and I pre
pared for the 1980 Siglo XXI edition. Throughout this essay I cite Gua
man Poma’s “Tabla de la dicha corônica” by his own Spanish-language
designation, usually shortening it to “Tabla.” I use “table of contents”
in English to refer to the online edition’s Charles/Adorno chapter list.
Sheets:
The basic term, a “(single) sheet,” is a unit of paper producing two
pages, recto and verso, as they appear in the bound codex.
When discussing the physical make-up of the manuscript book, the
following distinctions are made:
(1) A “(regular) double sheet” is a unit of paper producing four pages.
Approximately ninety-six per cent of the codex is made up of such
double sheets. In one case, a regular double sheet is not integrated
into the quire but has been attached or grafted onto it.
(2) A “single sheet with flap” is a unit of paper producing two pages.
The flap is a narrow extension, folded over onto the sheet, that
runs its full vertical length and makes possible the secure append
ing of the sheet to the quire, either by pasting or stitching.
(3) Such “single sheets with flap” may appear in pairs, pasted together
all along the flaps and resulting in what I call “composite (pasted)
double sheets.” Three quires, totaling approximately three per
cent of the codex’s bulk, are made up entirely of such composite
(pasted) double sheets.
(4) Besides being organized and pasted in pairs, “single sheets with
flap” may appear in unpasted pairs, functioning as “composite
(unpasted) double sheets” (two cases), or alone. In the latter in
stance, the sole “single sheet with flap” is either exceptionally
grafted onto and later integrated into the quire structure (one
case) or simply grafted onto the completed quire (three cases).
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See Section 1.1 and table 4, below.
Bottom-fold Sheets and Truncated Texts:
The three sides of the book block have been cut evenly in preparation
for gilding. Although a great many page numbers at the top of the
book block have been truncated by this procedure, care was taken to
avoid removing from the bottom of the book block the lines of text
that occasionally extend deep into the page beyond Guaman Poma’s
customary lower margin. These portions of text were preserved by
making a vertical scissors-cut in the sheet along the gutter of the book
and folding this bottom portion of the sheet back up onto itself. Thus
the book block could be cut without risking the excision of valuable
text. Some pages were inevitably overlooked in this process, and the
cutting of the book block resulted in the truncation of some sheets’
textual contents. Actual page 43 provides an example of a truncated
text; actual page 420, an instance of the successfully executed bottom
fold sheet.

Binding:
It is apparent that the Nueva corônica y buen gobierno codex has been
subjected to a variety of binding procedures. Physical evidence in the
book points to at least four binding operations during the nearly four
hundred years of the codex’s existence (see Section 2.4, below). In
connection with these binding activities, certain elements were assem
bled incorrectly, and other elements that previously had been tucked
loosely into the manuscript were secured more effectively, either by
pasting (three cases: actual pages 466-467, 978-981, 1188-1189), by
stitching (two cases: actual pages 474-475 and 1104-1139 [“Camina el
autor”]), or by pasting and stitching (one case: actual pages 10661067).
We can be assured, however, that all the elements are today located
in their intended place in the manuscript. This is due to the fact that
Guaman Poma gave all possible cues to their proper sequential ar
rangement at every stage of his work. In this fortunate situation, the
understanding of the process of Guaman Poma’s redaction and emen
dation of his work is not dependent on knowing whether a particular
stitching or pasting was done by him or by subsequent binders who
have successfully accomplished his intentions.

A Witness unto Itself
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1. Summary of the Royal Library’s Codicological Examination
of the Manuscript
The manuscript consists of twenty-six quires plus an additional single
sheet, and the paper used by Guaman Poma exhibits three variants of
the Latin Cross watermark described by Briquet (vol. 1, pp. 332 ff. [not
vol. Ill, p. 332, as reported in Adorno 1979-80, 26, note 3]). I summa
rize below the results of this investigation (see “Codicological Survey
of Copenhagen, Royal Library, GkS 2232 4to - Quires, Sheets, and Wa
termarks” on the Royal Library’s Guaman Poma website).

1.1. Sheets and Quires
1.1.1. General Patterns
Twice-folded sheets, each yielding four quarto sheets or eight pages,
were used to make up the majority of the quires. There are “large” and
“small” quires: quires 1 through 20, and quires 21 through 26, respec
tively.
The “large” quires are uniformly made up of regular double sheets,
with insertions of additional sheets in two quires only (quire 13, actual
pages 636-637, 646-647; quire 18, actual pages 904-905, 958-959). With
one exception, the first twenty “large” quires ascend in size from
twelve to fifteen double sheets in the following manner: Quires 1
through 4 consist of twelve double sheets; quires 5 through 12, thir
teen double sheets; quires 14 through 16, fourteen double sheets;
quires 17 through 20, fifteen double sheets. Only quire 13 consists of
sixteen double sheets. The evidence suggests that quire 13, originally
made up of fifteen double sheets, was expanded by incorporating two
single sheets with flaps, that is, a composite double sheet (whose two
halves had not been pasted together), which was introduced prior to
its use for writing as the fourteenth double sheet of the quire, that is,
actual manuscript pages 636-637 and 646-647.
Of the “small” quires, three are made up of double sheets and three
are constituted by single sheets with flaps, that is, composite double
sheets pasted together prior to being assembled into quires and used
for writing. Quires 22, 23, and 24 are made up of regular double
sheets, and quires 21, 25, and 26 are made up exclusively of composite
double sheets. Quire 21 consists of four composite double sheets;
quire 22, seven double sheets; quire 23, two double sheets; quire 24,
six double sheets; quire 25, four composite double sheets; and quire
26, two composite double sheets.
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1.1.2. Special Features
As mentioned above, there are two instances of composite double
sheets appearing in quires that otherwise consist of regular double
sheets: the composite double sheet (number fourteen) in quire 13 (ac
tual pages 636-637 and 646-647) and the composite double sheet
(number two) in quire 18 (pages 904-905 and 958-959).
In the entire manuscript there are only seven additions to the pri
mary quire structure, which is the arrangement of the quires as laid
out by the author before he began writing. (See Section 4.1, below, for
the interpretation of these instances).
Two of these seven additions can be described as compatible with
the primary quire structure insofar as they appear to have been intro
duced in the course of writing. Consisting of two composite double
sheets, these additions are, respectively, actual pages 636-637 and 646647; and 904-905 and 958-959.
Four other additions are incompatible with the primary quire struc
ture inasmuch as they appear to have been attached or “grafted” onto
the already existing and “closed” quires. Not counting the still later ad
dition of the full “Camina el autor” chapter (to be discussed below,
Section 4.2), these four “late” additions consist of: (1) a single sheet
with flap (actual pages 466-467), pasted in between two pages; (2) an
other single sheet with flap (actual pages 474-475), stitched into the
first half of the quire and probably replacing a single sheet cut out of
the quire at the same place; (3) a regular double sheet (actual pages
978-981), pasted in between two pages; and, finally, (4) a single sheet
(actual pages 1188-1189), that is found pasted onto the last page of
quire 26.
The one remaining addition is both compatible and incompatible
with the primary quire structure. That is, the sheet constituting actual
pages 1066-1067 was tucked loosely into the already paginated and
sewn quire; it bears no page numbers and no catchwords and, beyond
that, the wet ink of page 1068 had blotted onto page 1065, revealing
the post-sewing addition of the sheet. At the same time, the flap of this
single sheet appears in the other half of the quire, indicating that it
was integrated into the quire, even though the quire had been previ
ously sewn.
Put another way, these seven belated sheet additions consist of in
troducing regular or composite double sheets on three occasions (ac
tual pages 978-981 and 636-637/646-647, 904-905/958-959, respec
tively) and a single sheet in four instances (actual pages 466-467, 474-
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475, 1066-1067,1188-1189). As they appear today, two of these single
sheets, actual pages 466-467 and 1188-1189, have been added to the
quires by pasting their narrow flap to the preceding page and applying
a thin line of paste at the inner edge of the single sheet to make it ad
here to the following page with maximum stability. One has been
added by stitching and pasting (actual pages 1066-1067), another, by
stitching alone (actual pages 474-475).
In relation to the single sheet stitched into quire 10 (actual pages
474-475), there are two “flaps” that appear between actual pages 473
and 474. The first flap, immediately following page 473, is much nar
rower than the second, which precedes page 474. The first flap can be
identified as belonging to the regular double sheet (number eleven of
quire 10), now consisting only of this very flap and the sheet occupied
by pages 484-485. The second flap belongs to the sheet used for pages
474-475. Apparently, this was originally a regular double sheet, be
cause its carelessly cut, uneven edge does not resemble the more
evenly cut edges of the single sheets that had been cut with great care
in preparation for their assembly into, and use as, composite double
sheets. While the stitching into quire 10 of the single sheet that be
came pages 474-475 undoubtedly corresponded to the author’s
wishes, it is not possible to determine when that stitched insertion was
made.
See Sections 4.1 and 4.3, below, for my discussion of the contents of
these additions.
1.2. Watermarks
Watermarks appear in the inner fold of half the total number of
sheets. That is, each unfolded sheet used by Guaman Poma bore a sin
gle watermark, located in the middle of one half of the sheet. When
the sheet was folded twice to form two, quarto-size double sheets, one
of these double sheets appeared with no watermark. The other double
sheet exhibited the watermark in its fold, with the result that half a wa
termark would be visible in each of the two sheets of that folded dou
ble sheet. In the bound book, these half-watermarks can be seen in the
two sheets pertaining to every second double sheet, approximately.
There are three variants of a single watermark type, the Latin Cross.
The most common watermark, Latin Cross over GM (which is not un
like Briquet 1968, *5692), is found throughout eleven “large” quires,
exclusive of the later additions of sheets made to these quires after
they were “closed.” The relevant units are quires 5-12 (of thirteen dou-
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ble sheets each) and 18-20 (fifteen double sheets each, with the ex
ceptionally added composite double, double, and single sheets, re
spectively, as noted above [Section 1.1.2]).
The second most common watermark, Latin Cross over AA (not
represented in Briquet 1968), is found throughout quires 1 through 4
(twelve double sheets each), as well as in the “small” quire 24 (consist
ing of six double sheets) and in one of the single sheet insertions (ac
tual pages 474-475) in quire 10.
The two most common watermarks (Latin Cross over GM and Latin
Cross over AA) both appear in “large” quires 13 through 17 (of six
teen, fourteen, fourteen, fourteen, and fifteen double sheets, respec
tively), with the exception of the composite double sheet (sheet four
teen), in quire 13, which is composed of two single sheets with flaps
(actual pages 636-637, 646-647). These two most common watermarks
are also found in “small” quires 21 and 25 (each consisting of four sets
of single sheets with flaps, or composite double sheets).
The third watermark, Latin Cross over LA (not unlike Briquet 1968,
5693), is found throughout “small” quires 22 and 23 (seven double
sheets and two double sheets, respectively, corresponding to the “Camina el autor” chapter) and on the other single sheet insertion in
quire 10 (actual pages 466-467).

2. The Nueva corônica y buen gobierno in the Royal Library
2.1. Classification
As Richard Pietschmann (1908, 1912; rpt. in Tello 1939) had done
decades earlier, I also identified the year of the first recorded appear
ance of the Nueva corônica y buen gobierno in the Royal Library as 17841786 (Adorno 1979-80, 7, 19, 27, note 16). Pietschmann’s source, and
mine, was the handwritten Catalogus manuscriptorum Bibliotheca Regia
scriptus et ordinatus annis 1784-86 (vol. 3, p. 616), prepared under the
supervision of Jön Erichsen, Director of the Royal Library from 1781
to 1787. (Erichsen subsequently published a printed extract of the cat
alog in Danish, but Guaman Poma’s book is not explicitly mentioned
among the Spanish manuscripts that Erichsen listed in the extract’s
relevant pages [Erichsen 1786, 82-84]).
Although the call-number by which we know the Nueva corônica y
buen gobierno manuscript, “GkS 2232 4to,” appears for the first time in
the Erichsen catalog, it was probably not numbered during Erichsen’s
tenure. Since his work was a shelf-list, with every second page blank

A Witness unto Itself

17

and hence intended to make possible the interpolation of later acqui
sitions, it is more probable that the numbers were added later, when
every single item in the Old Royal Collection within the respective for
mats of folio, quarto, and octavo was numbered in a running series, re
placing the less exact means of identifying items’ places on the shelf by
the page number of the catalog in which they appeared.
The 1784-86 Erichsen catalog (vol. 3, pp. 606-618) was the first to
give the Nueva corônica y buen gobierno a subject classification (see also
Section 2.2, below). Folio, quarto, and octavo items were catalogued in
separate groups, but they all followed the same subject classification
scheme. In the system used by Erichsen, the pertinent subject category
was “History,” and it was divided into “Universal,” “Ancient,” and “Re
cent,” with “Recent History” being further subdivided according to
country. Spanish and Portuguese materials of the sixteenth and sev
enteenth centuries were classified together because of Portugal’s
1580-1668 incorporation under the Spanish crown. Since Erichsen’s
catalog antedates Latin American independence from Spain by some
three decades, Spain’s overseas possessions, including Peru and the
former Inka empire, were automatically subsumed under “Spain,” the
imperial “mother” country. Erichsen thus placed Guaman Poma’s
manuscript book in the category of “Recent Spanish and Portuguese
History.” Since there are other listings of chronicles in this category, it
is likely that the work’s Spanish-language title, “Corônica,” deter
mined, at least in part, its classification under this rubric.
“Spanish History,” however, was broadly conceived in the Erichsen
catalog, and the collection of works in which Guaman Poma’s appears
is quite heterogeneous. The Nueva corônicay buen gobierno’s immediate
environment consists of predominantly Spanish-language works that
range thematically from history to works of political, juridical, and
economic interest. In this context, it is likely that the reference to po
litical and economic governance in Guaman Poma’s title, “Buen go
bierno,” also supported the classification of his work, like that of oth
ers similarly entitled, under the capacious category identified as
Iberian history.
I set out some of these titles so that the reader can “peruse” the
Erichsen catalog. The works among which the Nueva corônica y buen go
bierno is accommodated include: chronicles of the reigns of Ferdinand
and Isabella and the kings of Navarre; discourses of Charles V and his
son, Philip II; accounts and “curious papers” on the Spanish Armada,
and other affairs of Spain and Rome; the final report on his gover-
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nance of the eleventh viceroy of Peru, Don Juan de Mendoza y Luna,
the marquis of Montesclaros; fragments of a biography of Don Gaspar
de Guzmân, the Count-Duke of Olivares and Grand Chancellor of the
Indies; a treatise on “justice and good government” in Spain (“la Justicia y buen Gobierno en Espana”) ; an exchange between the pope
and the Spanish monarch on the reform of certain ecclesiastical
abuses; a work directed from the prosecuting attorney of the Council
of the Indies to the Count-Duke of Olivares; a discourse of Thomas
Campanella on the wisdom of avoiding running afoul of the Spanish
monarchy; a series of discourses on the economic restoration of Spain,
directed to Olivares; several Spanish diplomatic reports; a Spanish
protest to the pope about Portugal; fragments of a biography of Oli
vares; a work on Spanish numismatics; a treatise on accountancy in the
“provinces of the Indias Occidentales;” and a report on affairs in Spain
by a Venetian ambassador (GkS 565,566; 573, 574; 578; 589; 590; 2210;
2211; 2212; 2213; 2215; 2224-2231; 2233; 2234; and 3577, respec
tively) .
Immediately pertinent is GkS 589 2°, the viceroy Montesclaros’ 1615
report to his successor, in a manuscript copy under the title “Luz de
materias de Indias” (“‘Light,’ or information, on the affairs of the In
dies”). (See Section 4.4, below.)
If the bibliographic classification of his work in a learned library in
stead of its use at the seats of power and governance in Madrid and
Rome had been Guaman Poma’s objective, he surely would have been
pleased with the Erichsen catalog’s placement of his work. As we saw
at the outset of this essay, he aspired to have his work preserved both
as a celebration of the Andean historical past and a contemporary
guide to good governance and the cause of justice (actual pages 751,
991). The work’s first recorded “archival” classification met the chal
lenge, at least with regard to the recognition of his dual subject matter
of history and politics. Although the work was not archived perma
nently, as Guaman Poma desired, in Spain (“cauesa del mundo,” or
“head of earthly power,” in his parlance), its location under the bibli
ographic heading “Spain” precisely hit the mark.
2.2. “(Re) discovery ” and Provenance
If Erichsen’s 1784-86 catalog offered the first classification of Guaman
Poma’s manuscript, it was not the first notice of the work in the Royal
Library’s records. For nearly a century the Royal Library’s manuscript
catalog of 1784-86 has provided the earliest date by which the Nueva
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corônica y buen gobierno s presence in the Old Royal Collection could be
verified. Now, thanks to the recent investigations of the Danish histo
rian, former Research Librarian at the Royal Library Harald Ilsøe, we
know that the Nueva corônica y buen gobierno had already appeared in an
earlier catalog of the Royal Library, dated 1729. In his recently pub
lished study of the early history of the Royal Library’s collections, Ilsøe
(1999, 77) announced that this comprehensive shelf-list of manuscript
holdings, identified as “E 20” in the Royal Library’s archive, contains
the following entry (vol. 2, p. 687, no. 46):

En skreven spansk Bog 4to med mange Figurer, sub titulo El
primer nueva coronica, y buen gobierno por D. Filippe Guaman
poma de Aiala. [A Spanish manuscript in quarto with many il
lustrations. The title is El primer nueva coronica, y buen gobierno
porD. Filippe Guaman poma de Aiala]

While duly entered in the 1729 catalog, the listing of the Nueva coronica
there cannot be considered as a subject classification. It appears as
number 46 in a miscellaneous list whose topics, in items 40 through
54, include: a dissertation on the kabbala, a work on political theory, a
numismatics catalog, a verse-eulogy to king Frederick III of Denmark,
an introduction to the Hebrew language, a work of Muslim history, a
list of Ethiopian kings, a description of Venice, an introduction to the
art of military fortification, several treatises on the arts of war, a work
about the Netherlands, and an exposition on Swedish law. The lan
guages represented include Latin, French, Danish, and German, as
well as Guaman Poma’s Spanish.
Importantly, though, 1729 now stands as the new, undeniable date
by which the autograph manuscript had entered the Danish royal col
lections. This fact, in turn, makes more plausible the speculation
about the Nueva coronica y buen gobierno ’s arrival in Denmark in the sev
enteenth century. Under such circumstances, the range of potential
donors would be necessarily limited, pointing to Cornelius Lerche
(1615-1681), who served as Danish ambassador to Spain from 1650 to
1655 and from 1658 to 1662.
Decades ago, the Peruvian historian Raûl Porras Barrenechea
(1948, 79) mentioned Lerche as a possible donor, and Harald Ilsøe’s
recent bibliographic investigations also lead in this direction. Al
though, as Ilsøe acknowledges, his observations provide only circum-
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stantial evidence, I consider them sufficiently suggestive to be perti
nent to this discussion and potentially fruitful for the ongoing investi
gation of the provenance of the Nueva corônica y buen gobierno
manuscript in the Danish Royal Library. In a personal communication
to me of 13 May 2001, Mr. Ilsøe wrote: “The items on the shelves
around the Guaman Poma manuscript in 1729 indicate that it was ac
quired under king Frederick III ( 1648-1670), that is, most probably be
fore 1663, since the work does not appear in an extant list of acquisi
tions (“E 8” in the archive of the Royal Library) covering the period
1663-1671.” In a personal letter of 26 May 2001, Mr. Ilsøe spelled out
his line of reasoning:

The arguments for a king Frederick III provenance are still
only circumstantial evidence and not proofs. Perhaps most
important is the following fact. . . .: Except for the acquisi
tions from the Coyet and Reitzer collections, the manuscript
acquisitions under Frederick IV (1699-1730) are apparently
listed together in E 20, vol. 2, pp. 562-564 (cf. Ilsøe 1999, 604
and 614-618), indicating that the Guaman Poma manuscript
(listed in E 20, vol. 2, p. 687) was acquired at the latest by ca.
1700. The chain of circumstantial evidence is as follows: (1)
The acquisition was probably made before 1700, and (2) it
most probably occurred under Frederick III, in 1663, at the
latest.
Hence, Jørgen Reedtz (d. 1682), who was the Danish ambas
sador to Spain from 1671 to 1680, and Laurids Ulfeldt (16051659), whose library, acquired by the Royal Library in 1662,
included 163 Spanish books but no Spanish manuscripts, are
excluded as earlier possessors. The acquisitions from
Ulfeldt’s library are known from a printed catalog (cf. Ilsøe
1999, 214-234). It is possible that either the manuscript was
acquired together with the library of Joachim Gersdorff
(1611-1661) in 1661 (we only have a catalog of his printed
books), or that it was a well-chosen gift to Frederick III from
Lerche, when he returned from Spain at the end of 1662.

Having been knighted in 1660, Lerche had good reason to
express his gratitude to the king. The fact that Lerche owned
manuscripts from the library of the Count-Duke of Olivares
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as well as a manuscript written in an “Indian” language (Ilsøe
1999, 364, no. 30), brings his Spanish collection into a
higher class than any other collection taken from Spain to
Denmark up to that point in time. We know, furthermore,
that Gersdorff acquired Spanish books through Lerche, so
either possibility points to an acquisition by Lerche, who was
in Madrid during the years 1650-1662, except for a hiatus be
tween 1655 and 1658.
The manuscript in an “Indian” language referred to by Ilsøe above is
a collection of sermons, “Sermones sobre los Evangelios y fiestas del
anno en lengua Matalzingne [szc] de las Indias,” written in the
Amerindian language of Matlazinca. Located in today’s northeast Michoacân, Mexico, the area was known in the sixteenth century as
Matalcingo (Gerhard 1993, 106); it was the site of production of Span
ish missionary works in the Matlazinca language, including dramatic
plays of the life of Christ (Edmonson 1985, 5). Lerche’s possession of
this collection of sermons on the Christian gospel and liturgical feasts
might or might not suggest an interest on his part in indigenous, pre
columbian America; it could have been simply, coincidentally, among
other manuscript materials that he collected.
It is of great interest that Lerche owned manuscripts acquired from
the library of Don Gaspar de Guzman (1587-1645), the Count-Duke of
Olivares, the statesman and principal minister of Spain’s king Philip IV
(1621-1665). As mentioned by Ilsøe (1999, 360-364), no less than six
of the forty-six Spanish and Italian manuscripts listed in the 1682 auc
tion catalog of Lerche’s personal book collection derive from Olivares’
library. Ilsøe’s findings and inferences thus keep alive Porras Barrenechea’s (1948, 79) conjecture that it was Cornelius Lerche who ac
quired the Nueva corônica y buen gobierno manuscript in Spain between
1650 and 1662.
One more piece of circumstantial evidence perhaps points to
Lerche as donor. In 1993, Ilsøe announced that Daniel Gotthilf Moldenhawer (1753-1823), the renowned director of the Royal Library
from 1788 to 1823, had “discovered” the Nueva corônica y buen gobierno
more than a century earlier than Pietschmann and that he had hoped
to publish segments of it (Ilsøe 1993, 28-32). Moldenhawer’s inter
vention was not gratuitous; he would have become aware of the po
tential value of the Nueva corônica y buen gobierno because of his own
Hispanist interests. He was the first director of the Royal Library to be
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well acquainted with Spanish language and culture, having spent two
periods in Spain (1783-84, 1786-87), for the purposes, respectively, of
scholarly investigation and diplomatic negotiation. He collected ap
proximately 150 Spanish documents for a history of the Spanish In
quisition that he proposed to write but never accomplished. That col
lection of Inquisition materials was unequaled in Europe until twenty
years later, when the Napoleonic wars opened Spain’s Inquisition
archives (Henningsen 1975-76, 249-250).
Moldenhawer’s knowledge of Guaman Poma can be deduced from
his 1809 project for publication of a “Museum” of manuscript trea
sures of the Royal Library. This series of volumes was to include “In
formation on and samples from a chronicle of Peru that includes the
history of the Inkas and the conquest of this kingdom, with a descrip
tion of its domestic affairs illustrated with drawings” (“Efterretning om
og Prøver af en Krønike af Peru, som indbefatter Ynkaernes og dette
Riges Erobrings Historie, med en ved Tegninger oplyst Beskrivelse om
dets indre Mærkværdigheder”). This mention of Moldenhawer’s 1809
project in 1825 by his successor, Erich Christian Werlauff (1823-1861),
is the first printed Royal Library reference to the Nueva coronica y buen
gobierno (Werlauff 1825, 352; Werlauff 1844, 333).
Ilsøe (1993) has also found Guaman Poma’s work mentioned in the
diary of August Hennings, a German civil servant visiting Copenhagen
in 1802. Excerpts from this diary were published in 1934. According to
Hennings, Moldenhawer held the opinion that the Nueva coronica y
buen gobierno, like other Spanish manuscripts in the Royal Library, had
been “bought from the library left by a Spanish ambassador, a learned
man who died in Copenhagen” (“aus dem angekauften Nachlasse
eines in Copenhagen verstorbenen spanischen Gesandten, der ein
gelehrter Mann war”). Unfortunately, Hennings’ account does not
specify whether Moldenhawer had in mind an ambassador from or a
(Danish) ambassador to Spain nor whether, as Ilsøe points out, Mold
enhawer’s view of the Nueva coronicas provenance was conjectural or
based on documentary evidence now lost.
Despite this early discovery of Guaman Poma’s work in the Royal Li
brary, a monumental silence prevailed around the Peruvian ma
nuscript until its “rediscovery” by Pietschmann in 1908. The only prob
able activity concerning the manuscript between Moldenhawer’s time
and Pietschmann’s was the rebinding of the manuscript during the
later years of Werlauff s directorship (see Section 2.4, below). Werlauff
likely ordered the task to be done because his predecessor Molden-
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hawer had esteemed the work and hoped to publish extracts from it.
The late (1908) date of the enduring recognition of the codex after
its centuries-long residence in the Royal Library is one of the factors
that suggests its inclusion in a “closed” collection soon after its arrival
in Denmark. The absence of any owners’ marks or readers’ annota
tions on the manuscript, as well as its overall perfect state of conserva
tion, likewise support its early deposit and withdrawal from hand-tohand circulation. All these considerations stand as circumstantial evi
dence supporting the Nueva corônica y buen gobierno" s incorporation
into the oldest collections of the Royal Library probably less than half
a century after Guaman Poma put the finishing touches on it in 1616.
From 1908 to 1930, however, the manuscript left the Royal Library
for extended periods (see Adorno 1979-80, 19, 27, notes 17-19). The
manuscript went first to Göttingen with Richard Pietschmann for his
preparation of a transcription and edition. After Pietschmann’s death
in 1923, it was recalled to the Royal Library in 1925, but sent to Ger
many again in 1927. Pietschmann’s heirs had arranged with Dr. Ferdi
nand Hestermann, then of the Museum für Völkerkunde in Hamburg
and later of the University of Jena, to collate and make a typescript of
Pietschmann’s transcription so that his critical edition could be pub
lished. (Adorno 1979-80, 19, 27, note 19). On 25 January 1930, Hes
termann informed the Royal Library that he had completed his work,
and the manuscript was returned to the Royal Library.

2.3. Misarranged Quires
1927 is a year of particular note in the Nueva corônica y buen gobierno s
long residence in the Royal Library. I have learned from the Royal Li
brary’s archival documents, which were not available to me in 1977,
that soon after Hestermann received the codex for collation, he drew
the attention of the Royal Library to three problems: (1) the ordering
of the manuscript’s pages was faulty; (2) the mapamundi could not be
spread out due to tight binding (Guaman Poma’s pages 983-984 [ac
tual pages 1001-1002] ) ; and (3) the upper portions of three sheets had
been torn out (Guaman Poma’s pages 702-703, 820-821, 822-823 [ac
tual pages 716-717, 834-835, 836-837]).
The manuscript was then returned from Hamburg to Copenhagen,
and the Royal Library set to the task of loosening the binding, re
ordering the misplaced quires, and reenforcing the three torn sheets
with gummed China paper. At this time, gummed China paper was
also applied to the top portions of pages that had been damaged by
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the excessive amounts of ink that Guaman Poma had applied to them.
The reader of the online edition can view directly the location of the
China paper applications, make note of the three torn sheets, and ap
preciate the display of the spectacular mapamundi, now fully open. The
problem of reordering the misassembled quires of the manuscript,
however, requires a few words of explanation.
Using Guaman Poma’s own numbering of the pages as his guide,
Hestermann pointed out in his letter to the Royal Library of 18 Febru
ary 1927 (Journalsager 4271) that pages 190-397 and 1094-1129 were
out of sequence. These sections correspond to actual pages 192-399
and 1104-1139 of the manuscript, that is, quires 5-8 and 22-23. It is imTable 1: Catalog of Misordered Quires, Restored to their Correct Sequence in
1927
Pre-1927
errors of
quire
sequence as
described by
Hestermann

Quire
number
(Guaman
Poma's and
post-1927
sequence)

Composition
/number of
pages

Actual page
numbers
(1980 Murra/
Adorno and
2001 online
editions)

Guaman
Poma's
original
pagination

Post-1927
sequence
(and
sequence
intended by
Guaman
Poma)

1

q 1-4

[]

1-191

1-189

1

3

q5

13 double
sheets = 52
pages

192-243

190-241

2

2

q 6-8

3x13 double
sheets =156
pages

244-399

242-397

3

4

q 9 ff.

[]

400 ff.

398 ff.

4

1

q21

[]

1068-1103

1058-1093

1

3

q 22

whole quire, 7 1104-1131
double sheets
= 28 pages

1094-1121

2

2

q 23 (a)

first half of
quire = 4
pages

1132-1135

1122-1125

3

4

q 23 (b)

second half
of quire = 4
pages

1136-1139

1126-1129

4

5

q 24 + q 25

[]

1140ff.

1130 ff.

5
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possible to determine when these misorderings occurred. They are
surely not errors that Guaman Poma himself would have made. Table
1 summarizes the pre-1927 misplacements and their post-1927 correct
sequencing.
The first misplacement noted by Hestermann affected the Nueva
corônica y buen gobierno s accounts of the institutions of Inka society and
the beginning of the “Conquista” section of the work that narrates the
Spanish conquest and the subsequent civil wars among the Spaniards.
Running in one long sequence, these blocks of chapters 9 to 11 (quire
5) and 11 to 19 (quires 6-8), respectively, were found in inverted order.
(For an overview of the correlation of chapters and quires, see Table
2, below.)
The other error of page sequence that Hestermann discovered per
tained to the author’s autobiographical account of his final trip to
Lima to deliver his manuscript to the viceregal court (“Camina el au
tor,” ch. 36). This error, which affected quires 22 and 23, differs from
the previous one. First, this final, unanticipated chapter, written and
inserted into the manuscript by Guaman Poma after he had arrived in
Lima, could not be incorporated in his completed “Tabla de la dicha
corônica” because there was no room for an additional entry. Second,
as bound prior to 1927, the two quires of the “Camina el autor” chap
ter were merged into one hybrid quire, the first one (quire 22) being
inserted into the middle of the second (quire 23). The sequence of the
chapter’s content was thus in complete disarray.
This problem of quire sequence leads us directly to the considera
tion of the manuscript’s binding.

2.4. Binding Activities
How many times was the Nueva corônica y buen gobierno manuscript
bound? Here, the codicological evidence about Guaman Poma’s pag
ination makes it possible to state with certainty that the initial stitching
together of the quires was done before the manuscript left Guaman
Poma’s hands. Perhaps he also had it bound into a cover at that time.
Guaman Poma numbered the pages of his manuscript after its
quires were sewn together. There is significant evidence of ink, blotted
from one page number onto the identical spot on its facing page,
throughout the manuscript. This would have been caused when num
bering the pages and turning the leaf before the previous page was
dry. This type of ink blotting would be commonly found within quires,
regardless of whether the book was already bound or consisted of
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loose quires that still needed to be sewn together. Such perfectly
matched-up ink blots would not occur between quires if the manuscript
were unbound because it would be nearly impossible to get the last
page of one quire and the first page of its successor to line up perfectly
with one another if they were loose. In the Nueva corônica y buen go
bierno, however, there do occur such perfect match-ups between
quires, that is, between the inadvertent ink blot that appears on the
last (verso) page of one quire and the just-inked number on the first
(recto) page of another, or vice versa, that is, the number on the verso
page, its ink blot, on the recto. Examples visible to the online viewer
are found at the meeting points of quires 8 and 9, 17 and 18, and 18
and 19, that is, on actual pages 399 and 400, 901 and 902, and 961 and
962 (Guaman Poma’s pages 397, 398, 887, 888, 947, and 948, respec
tively) .
In addition, the page numbers that Guaman Poma entered in his
“Tabla de la dicha corônica” show that he did so at a single sitting at a
point in time subsequent to his entry of the chapter titles and his origi
nal pagination of the sewn or bound book; it does not reflect the sub
sequent repagination described in Section 3.7, below. The perusal of
Guaman Poma’s “Tabla” page entries “466,” “468,” and “712” on actual
pages 1185 and 1186 reveals that he introduced the chapters’ page
numbers after the entry of the calligraphic prose titles had been com
pleted. Inserted subsequently, the page numbers are either squeezed
into the space remaining between superscript letters and serifs or ap
pear outside the normal borders of Guaman Poma’s text block. Num
ber 468 shows it best: Tucked in at the left of the superscript “o” that
forms part of Guaman Poma’s abbreviation of ‘Juan” in his previously
entered prose title, the number “468” appears, at first glance, to be the
number “4680”.
From this evidence, it is certain: (1) that Guaman Poma finished a
first version of his work prior to his composition and incorporation of
the “Camina el autor” chapter; (2) that he had the manuscript sewn
and perhaps bound; (3) that he subsequently paginated it; and (4)
that he then entered the appropriate page numbers in the spaces in
the “Tabla” that he had earlier left blank. At a still later point in time
he made the final emendations to his manuscript that I take up in Sec
tion 4, below.
Aside from the initial sewing of the manuscript under Guaman
Poma’s direct supervision, we can point to a number of other visibly
distinct binding operations. As I noted years ago (Adorno 1979-80, 16,

A Witness unto Itself

27

27, notes 5 and 6), the binding for which we have positive evidence, in
the form of the book block’s incised and gilded edges, is likely to have
occurred in the seventeenth century. The evidence of this early bind
ing has been preserved because the manuscript’s margins were not re
çut in subsequent binding operations; the elegant finishing, which was
rather uncommon in Spanish seventeenth-century bindings, was left
intact.
This binding operation cut and gilded the edges of the book block
and also produced the bottom-fold sheets and truncated texts men
tioned above in “Preliminary Remarks.” A thin overlay of gold was
then applied to the book’s cut edges, and simple incisions were made
to produce decorative patterns running crosswise to the thickness of
the book. The incised patterns on the book’s top and bottom edges
are curved, suggesting that the spine of the book was rounded at the
time of incision, in contrast to its present, flat-spined binding.
This binding activity, done at an unspecified place and point in time
after the manuscript left Guaman Poma’s hands, probably introduced
the errors in quire sequence (quire 5 placed after quires 6-8, and quire
22 set into the midpoint of quire 23) that would not be rectified until
1927.
The third binding as well as the extant leather cover date from the
reign of king Frederick VII (1848-1863), as indicated by the royal em
blem that appears on the spine of the book. (See “Binding/Encuadernaciôn” on the Royal Library’s Guaman Poma website.) We
may call this the “Werlauff binding.” Since the pristine condition of
the manuscript suggests that virtually no one had touched the book
for more than three hundred years, we may infer with some degree of
certainty that the seventeenth-century binding, probably made of
plain limp parchment or vellum in the Spanish style and applied in
Lima or Madrid, had not been patricularly strong and durable. (The
gilding could have been applied after the manuscript was brought to
Denmark.) In any case, probably acting on the information that his il
lustrious predecessor, D.G. Moldenhawer, had planned to publish
parts of the Nueva corônica y buen gobierno manuscript, Royal Library Di
rector Erich Werlauff arranged for its rebinding in calf. Thus the
manuscript that Moldenhawer had deemed worthy of study and pub
lication was newly preserved in the binding cover by which we know it.
Since no one by that date had investigated or studied the manuscript
closely, the errors of quire arrangement were perpetuated in this mid
nineteenth-century operation.
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Although the gold-adorned leather binding was done under Werlauff s direction in the 1850s, the American historian Philip Ainsworth
Means described the manuscript in the 1920s as being bound in parch
ment. Upon recounting his September 1922 visit to Göttingen to see
the manuscript in Richard Pietschmann’s care, Means (1923, 398) re
ported, “The bulky work is bound in ancient parchment.” How is this
to be explained? When the manuscript was sent from the Royal Li
brary on extended loan to Pietschmann in Göttingen, it is likely that
its leather binding was sheathed in a special cover to protect it during
the period of Pietschmann’s editorial work. In the brief visit that he
paid to Pietschmann in Göttingen to peruse the manuscript, Means
may or may not have made conscious note of the binding and simply
reported on it according to an incorrect recollection. In any case,
there is no evidence that the Nueva corônica appeared in an ancient
parchment cover at any time after the mid-nineteenth century and the
application of the Frederick VII era binding.
The fourth major rebinding is the one for which the most complete
information exists. This operation was prompted by Ferdinand Hes
termann’s February 1927 notice to the Royal Library that the pages of
the manuscript were misordered. We may conjecture that Pietschmann had discovered much earlier the faulty page sequence, but that
he had not been hindered by it in the preparation of his transcription.
For anyone reading and transcribing the manuscript as Pietschmann
was doing, the correct sequence would have been readily perceived,
thanks to Guaman Poma’s orderly presentation of materials and his
employment of structuring devices (pagination, catchwords, etc.) that
made clear how the manuscript’s elements were to be arranged.
When in 1927 the Royal Library’s conservationists loosened the
binding of the Nueva corônica y buen gobierno manuscript, reordered its
quires, and applied China paper reenforcements, they did not prepare
a new binding cover. Instead, they simply reapplied the Frederick VII
embossed leather binding which was still well preserved, thanks no
doubt to the sleeve that had protected it during the manuscript’s years
abroad. The extant cover shows clear evidence of this reapplication
process; it has received a new paste-down, front and back, and the call
number is written in the hand of Dr. Ellen Jørgensen (1877-1941),
Keeper of Manuscripts from 1914 to 1941. The remains of the previ
ous paste-down from the Frederick VII era can still be seen under
neath the current one.
In seeking to restore the manuscript’s intended page sequence,
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Hestermann identified the problems and the Royal Library remedied
them with ease because the manuscript itself gave a complete account
of how its pages were to be ordered. Guaman Poma had employed
four structuring tools: (1) a repeatedly updated pagination of the
manuscript; (2) the simultaneous use of a catchword at the foot of ev
ery page to signal the word with which the next page’s text began; (3)
the use of running heads, over virtually every page; and, finally, (4) his
carefully prepared (though not updated) “Tabla de la dicha corônica”
(actual pages 1179-1189).
Guaman Poma prepared his manuscript for its subsequent and
eventual handlers (hopefully, in the royal court and later in the royal
printing shop) according to his experience as a reader of printed
books. Above the text block on every page he penned a running head
that contained a key word or words of the chapter’s title; at the foot of
the text block on each page, he employed a catchword. He also care
fully corrected catchwords to correspond to his pages’ new successors
as he inserted new materials into the manuscript. Along with pagina
tion, he used this means to indicate the proper placement of his lateadded “Camina el autor” chapter, for which there remained no avail
able space in the “Tabla” to make a desired entry. With close attention
to detail, he modified the catchword on the page that was to precede
the opening of “Camina el autor.” Thus, “tratemos,” which cued the
chapter of the months of the year, is crossed out and “a su casa” in
serted (actual page 1103), making clear to the careful binder (or
reader) that “Camina el autor” was to follow the chapter on tanpu, or
royal inns, thus taking the place of the chapter of the months of the
year, which now was to follow “Camina el autor.”
Although not a faithful reproduction of the ultimate contents of his
book or its final pagination, Guaman Poma’s “Tabla” served as an indis
pensable tool in determining the intended chapter sequence. The por
tion of the “Tabla” on actual pages 1181-1182, for example, allowed Hes
termann to identify, and the Royal Library to correct, the errors of
placement that pertained to the chapters on Inka institutions. Guaman
Poma’s efforts to order his book will be discussed in Section 3.5, below.
While the prospect of misordered pages and quires might make the
reader question the order and coherence of the work in general and
its completeness in particular, as I did earlier (Adorno 1979-80, 14),
the pre-1927 misplacements and their 1927 remedy lead us in the op
posite direction, that is, to a further appreciation of the work’s re
markable integrity (see Section 4, below).
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2.5. The Paris Facsimile Edition: No Universal Retracing
The Royal Library’s digital facsimile of the Nueva corônica y buen go
bierno definitively reveals that no universal retracing of the manuscript
was produced for the landmark Paris facsimile edition of 1936. Al
though in 1979-80 I speculated about the possible retracing of the
manuscript prior to the Paris publication and noted a few specific al
terations, I also observed that “the quality of the Paris facsimile overall
is excellent” (Adorno 1979-80, 19-20, 28, note 23). Thanks to the on
line edition, it is now possible to underscore the high quality of the
print facsimile and set aside the claims, repeated most recently by Va
lerie Fraser (1996) and Juan Ossio (1999, 2001), that the 1936 facsim
ile is a result of universal retracing.
Except for the thickening occasioned by generations of reproduc
tion in the modern editions, the firmness of line and imperceptibility
of difference between the autograph manuscript and the Paris facsim
ile reveal the identity between the images of Guaman Poma’s
manuscript and its then-path-breaking 1936 Paris surrogate. The care
ful reader will note this correspondence not only in the 398 drawings
but also throughout the 800 pages of prose text. In fact, the extremely
few retracings or redrawings attempted in the print facsimile vividly re
veal how distorting—and how immediately recognizable—a universal
retracing of the original would have been.
I offer here two sets of observations that result from a close exami
nation of the print and digital facsimile editions and are further cor
roborated by the official correspondence of the Institut d’Ethnologie
of the University of Paris and the Royal Library in Copenhagen. I first
consider the retouching of photographic images prepared for the
Paris facsimile edition, and, second, the application of China paper re
inforcements to the autograph manuscript. The Paris/Copenhagen
collaboration was carried out under the supervision of Paul A. Rivet
(1876-1958), Secretary General of the Institut d’Ethnologie from 1926
to 1941, and Carl S. Petersen (1873-1958), Director of the Royal Li
brary from 1924 to 1943.

2.5.1. “Painting Out Bleedthroughs ”
In the process of making detailed comparisons between the print and
digital facsimile editions, I discovered that the monumental task in
preparing the 1936 print facsimile was not to do re tracings but rather
to eradicate the ink “bleedthroughs” coming from the opposite side of
the sheet. The importance and magnitude of the effort to eliminate
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these unwanted penetrations has not been apparent to readers ac
quainted only with the printed facsimile or other print editions. The
new online edition, however, foregrounds the problem of bleedthroughs, which plagues the entire Nueva corônica y buen gobierno be
cause Guaman Poma wrote or drew on both sides of all its sheets. Rem
edying the situation during the preparation of the Paris edition was a
daunting challenge.
Although I asserted two decades ago (Adorno 1979-80, 20) that the
proofs for the facsimile edition were corrected in Paris without access
to the original, it is now clear that the process was more complicated.
Official Royal Library correspondence that was not available to me in
1977 shows that the photographs were produced in the Photographic
Atelier of the Royal Library and sent without alteration to Paris, where
bleedthroughs were “painted out.” (“Retoucher” is the term used in
the French correspondence between the Royal Library and Paris.)
Documents from the Institut d’Ethnologie, photocopies of which
are now in the Royal Library’s archive, indicate that on 16 June 1930
the University of Paris contracted the Parisian printer Paul Catin to
carry out the “retouche” process. Catin was to be compensated at the
rate of a little more than one man-hour per page, at ten francs per
hour, for a total of 1500 hours or 15.000 francs. In April 1932, however,
Catin billed the University of Paris for the presumably completed
“travaux de retouche” in the amount of 36.000 francs, which would
have meant that Catin charged the work at the rate of three man
hours, not one-man hour, per page (1200 x 3 x 10). The higher rate
reflects the considerable and delicate work required to achieve the
eradication of the ubiquitous dense bleedthroughs.
The University of Paris then sent the photographic proofs bearing
the results of the “retouche” process back to Copenhagen to be
checked against the original manuscript. The Royal Library’s special
ist in Romance Languages, Hans Aage Paludan, undertook the enor
mous task of checking the proofs with their 3.600 hours’ worth of cor
rections. The Institut d’Ethnologie’s Paul Rivet acknowledged Palu
dan’s painstaking and successful efforts in the foreword to the Paris
facsimile edition. Rivet cited Paludan’s devotion to the “thankless task
of correcting the proofs” which had assured that the work came out
well: “Grâce à l’amabilité du Directeur [Carl S. Petersen] de la Biblio
thèque royale de Copenhague, grâce au dévouement de Monsieur
Paludan, qui a bien voulu assumer la tâche ingrate de corriger les
épreuves, l’œuvre a été menée à bien” (Guaman Poma 1936, v).
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Painting out the obtrusive bleedthroughs was a highly delicate op
eration. The most difficult challenge was to eradicate the unwanted
penetrations of ink found in the upper portion of sheets. This area was
the most adversely affected because of the heavily inked calligraphic ti
tles that Guaman Poma typically created at the top of both sides of the
sheet. The major consequence of “painting out” in these areas was, not
surprisingly, the loss of serifs and other details on the letters of Gua
man Poma’s elaborate calligraphy. Occasionally, the process had to be
undertaken throughout whole pages. The pictorical account of the
general inspection, or census (chapter 10), is a case in point; the en
tire pictorial field of most of the chapter’s drawings had been pene
trated by the ink applied to the other side of the sheet.
Redrawing (also “retoucher” in French) in the facsimile edition was
done only where necessary, always conscientiously, and with a remark
ably light hand. I summarize here the range of these instances in or
der to underscore their exceptionality to the general practice. These
emendations resulted from restraint, rather than the will to modify the
original.
The major consequences of redrawing in the Paris facsimile are as
follows (all page numbers refer to the actual pagination rather than
Guaman Poma’s numbering): (1) the usually expertly-done filling in
of blank spaces in the photography caused by the photographic re
production of the perforations in the large letters of Guaman Poma’s
calligraphic titles; (2) the repeated distortion of particularly large let
ters when redrawn, notably the S, the C, and the O, with the foot of the
S and C not quite touching the invisible line on which Guaman Poma
wrote, and the O, foreshortened and floating above it (Fraser [1996,
285] noted the “O” problem); (3) the redrawing of lines representing
the sky at the top of the pictorial field of many drawings because paint
ing out bled-through images from the other side of the sheet had
eradicated them; (4) the infrequent redrawing of other images ap
pearing in the upper portions of the pictorial field, such as the plumes
on an Inka’s headdress (pp. 96, 260, 263), the horns of a devil figure
(p. 248), a roof line (p. 306), the top of a young woman’s head (p.
225), or the upper portion of the aureola surrounding an image of the
Virgin Mary (p. 717); and (5) the redrawing of words under the title
or on the upper portion of the pictorial field (e.g. quilla, or month [ch.
11; see p. 246]).
The most noticeable and unsuccessful replacement is found on a
drawing depicting the punishment of adulterers. Obscured in the pho-
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tography or when painting out bledthrough verso images, Guaman
Poma’s original “DE ADVLTERAS” (“about adulteresses”) on line
three was replaced by the nonsensical “DE ADVETEIRAS” (actual
page 308; Guaman Poma 1936, 306; Figures la and lb).
The most difficult and complex cases of redrawing are found not on
the pictorial pages but rather in the upper portions of prose pages. As
in the case of “De Adûlteras,” the lack of knowledge of Spanish occa
sionally created an impediment when redrawing lines of Guaman
Poma’s prose text. Lines three on actual pages 401 and 415, respec
tively, reveal the difficulty. The macron over the letter “q” to render
Spanish “que” is replaced by a French circumflex, and “el moso” be
comes “le moso” (Guaman Poma 1936, 399, 413; Figures 2a and 2b).
The reader’s best guide to the minimal cursive rewritings in the Paris
facsimile is to compare, as an example, lines three and four and three
through six, respectively, on actual pages 395 and 397 (Guaman Poma
1936, 393, 395; Figures 3a and 3b). On page 395 the general heaviness
and “smudged” appearance of the cursive letters, as well as the broad,
inexplicable mark that appears between the “g” and “o” of “Rodrigo,”
are the result of the nearly impossible task of painting out the bled
through images from the opposite side of the sheet. In this particular
instance no attempt was made to write over Guaman Poma’s cursive
script. Page 397, however, reveals clearly that an attempt was made to
rewrite Guaman Poma’s cursive text because the overlying pen strokes
are clearly not his own.
In this context, Fraser’s (1996, 283) statement that much of the fac
simile “is in fact, a copy, probably a tracing on to an overlay” must be
rejected. The examples of variation that she noted between the origi
nal manuscript and the Paris facsimile are not the result of its univer
sal recopying but rather, in quite limited circumstances, the effort to
compensate for the tiny losses to the text’s graphic integrity occa
sioned by the “painting out” of images that had “bled through” from
the back of the sheet.
Fraser (1996, 283) presented some examples that reveal, contrary to
her hypothesis, how exceptional the actual cases of redrawing are.
One of the instances she cited is that of the stars in the upper left hand
portion of the mapamundi (actual page 1001). Here redrawing did oc
cur in the printed facsimile in the form of little circles that appear in
side some of the stars in the drawing’s firmament.
Two other examples of presumed modification result not, as Fraser
claimed, from full-scale retracing. They stem, instead, from an at-
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Figures la and lb: Capital punishment by stoning of adulterers, or wach'uq: In the
third line, the manuscript’s DE ADVLTERAS” (“about adulteresses”) is replaced by
the nonsensical “DE ADVETEIRAS” in the Paris facsimile (actual page 308; Guaman
Poma 1936, 306).
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Figures 2a and 2b: Cursive rewriting done in the Paris facsimile edition is found in
limited examples such as the use of the French circumflex to replace the macron
over the letter “q” to render Spanish “que,” and the replacement of “el moso” by “le
moso.” In both cases, the example appears in the third line (Guaman Poma 1936,
399, 413, respectively; cf. actual pages 401, 415).
Figures 3a and 3b: Common and less common varieties of Paris facsimile retouch
ing: the bleedthroughs from the verso page are painted out, and prose passages ob
scured in the photography are overwritten. See lines three and four and three
through six, respectively (Guaman Poma 1936, 393, 395, respectively; cf. actual
pages 395, 397).
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tempt, in the first instance, to suppress images and text that have bled
through from the reverse of the sheet and, in the second, the failure
to do so. The first case pertains to the absence of shading on some of
the June harvest’s potatoes pictured in the drawing of that month (ac
tual page 1157; Guaman Poma 1936, 1147; Figures 4a and 4b). Fraser
(1996, 283) asserted that the “copyist” “omitted the shading on some
of the potatoes” while retracing the image.This is, however, a simple
case of tiny pen strokes being lost when the ink that penetrated the
verso from the recto was painted out. Further scrutiny of the same pic
ture reveals also that after the unwanted ink penetrations were re
moved from the face of the kneeling female figure, a technician re
drew her eye (incompletely), and replaced the original wavy line of
her face-framing hair by a straight line that looks like the border of a
cap. Again, the redrawing was occasioned by the effort to restore the
pen strokes that the paintouts had eradicated; it was not part of an
overall retracing effort.
In the second case, a small Greek cross, a so-called “cross formée,”
appears, unmotivated, on the pictorial background of the drawing of
Saint Bartholomew (Guaman Poma 1936, 92, 93; Figures 5a and 5b).
Fraser (1996, 283) interpreted this to be the result of the “copyist’s”
“tracing it through onto the recto where it appears without explana
tion.” The perfect image of the cross formée that adorns the picture
was not traced through from the opposite side of the sheet. It was,
rather, a case in which the technician correcting the text failed to re
move, apparently by simple oversight, the bleedthrough from the
other side of the sheet.
Finally, there is the case of the black or mulatto figure whipping a
native Andean, which Fraser discussed with regard to Guaman Poma’s
artistry (actual page 810; Guaman Poma 1936, 796; Figures 6a and
6b). Again, the matter of bleedthrough is pertinent. Fraser (1996,
283) asserted that the “soft downy growth” that appears on the chin
and upper lip of the figure with a version of a cat-o’-nine-tails in hand,
visible in Guaman Poma’s original drawing, was “an effect created, per
haps, by [his] dampening the paper or licking the pen nib.” This pro
cedure seems highly unusual amidst Guaman Poma’s characteristically
single, clear, thin-pen strokes. In fact, the effect was not created by in
troducing moisture while composing the original. It is instead a com
bination of the original drawing’s very thinly drawn curls and a bleedthrough from the verso. Here, the result that Fraser observed was not
caused by an unusual technique employed by Guaman Poma on this
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Figures 4a and 4b: June: ‘Time of digging up the potatoes; Hawkay Kuski Killa,
month of rest after the harvest:” The original image shows that the removal of cer
tain features (details on the potatoes) and the redrawing of others were occasioned
by the effort to restore the pen strokes that the paintouts had eradicated (actual
page 1157; Guaman Poma 1936, 1147).
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Figures 5a and 5b: “Saint Bartholomew in the province of Collao” and “Milagro de
Dios:” The formée cross on the verso side of the sheet has “bled through” into St.
Bartholomew’s picture (Guaman Poma 1936, 92, 93).
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Figures 6a and 6b: “The royal administrator orders an African slave to flog an In
dian magistrate for collecting a tribute that falls two eggs short:” The original image
reveals the figure’s finely drawn beard in combination with a bleedthrough from the
opposite side of the sheet (actual page 810; Guaman Poma 1936, 796).
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Figures 7a and 7b: The chapter of the fourth age of the Indians, Auca Runa, shows a
typical China paper application over a tear in the manuscript page. The Paris facsim
ile reveals that the China paper application did not jeopardize the legibility of the
text or necessitate an overall retouching (actual page 68; Guaman Poma 1936, 68).
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single occasion but rather by the penetration of ink from the other
side of the sheet into the exceptionally finely wrought drawing.
Overall, by their character and limited number, these instances re
veal how faithful the Paris print facsimile was to the manuscript that it
reproduced. Generally, imperfect renderings are caused by the inabil
ity to cover the bleedthroughs. Many tiny (and often nearly impercep
tible) distortions thus appear not because of aggressive, post-photog
raphy manipulation of the images but rather from the reticence to ma
nipulate them too much.

2.5.2. China Paper Applications
The second most important consideration, obvious to the online-edi
tion viewer, is the presence of gummed China paper strips that have
been applied to some two hundred pages of the autograph manu
script. There are approximately thirty such applications to the outer
margins of the outside sheets at the front and back of the codex, which
no doubt became especially worn from Guaman Poma’s handling,
moisture, etc., before the manuscript was bound in a cover. Approxi
mately 175 China paper applications are found across the vulnerable
upper portions of heavily inked pages, mostly in the range of actual
pages 100-600. Also affected, not surprisingly, are several pages of
“Camina el autor,” which Guaman Poma wrote in Lima on loose quires
that he would later tuck into the completed manuscript (see actual
pages 1105, 1106, 1108, 1110, 1113, 1116, 1134).
As mentioned above, the China paper reinforcements were applied
in Copenhagen in 1927, just three years before the photographs for
the Paris edition were produced by the Royal Library. Earlier, I erro
neously cited these reinforcements as being partly responsible for ob
scuring portions of the facsimile text pages (Adorno 1979-80, 19). It
was not the case. Transparent or nearly so in 1930, the China paper did
not in itself adversely affect the quality of the photographic images. A
useful example appears on the Nueva corônica s page 68. The Paris fac
simile edition reveals that the China paper application did not jeopar
dize the legibility of the text or necessitate an overall retouching (ac
tual page 68; Guaman Poma 1936, 68; Figures 7a and 7b).

3. The Author’s Biography and His Composition of the Work
3.1. New Biographical Information about Guaman Poma
Many documentary discoveries in the past two decades have made it
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possible to advance our previous understanding of Guaman Poma’s
life and activities. Coordinating these new archival discoveries with the
contents of the Nueva corônica y buen gobierno, I have reconstructed
Guaman Poma’s biography (see my introductory essay, sections IV and
V, in the online edition on the Royal Library’s Guaman Poma website,
or Adorno 2001, 27-40, 59-73). Old assertions, such as my own of two
decades ago (Adorno, 1979-80, 8) to the effect that “almost nothing is
known about the author Guaman Poma except that which can be
gleaned from his own writings,” must now definitively be discarded.
The 1990s witnessed the production of much documentary evi
dence that sheds new light on Guaman Poma and his activities as they
relate to the production of the work by which we know him. Elias
Prado Tello and Alfredo Prado Prado’s 1991 publication of the dossier
of litigations concerning the possession of the lands of Chiara in the
valley of Chupas, Huamanga, gives a much fuller and more detailed
picture of the land-title struggles in which Guaman Poma was engaged
in the 1590s. Overall, we find that Guaman Poma’s assertions about his
activities reflect the attitudes and actions of the Andean provincial
elite from the mid-sixteenth century onward. On the whole, these in
dividuals responded eagerly to the chance to seek offices and privi
leges in the colonial system. Starting in the 1550s, native lords served
as subordinates to Spanish colonial administrators, and they contin
ued to compete for positions in the Spanish colonial bureaucracy af
ter the reorganization of native society under the viceroy Francisco de
Toledo (1569-1581). Guaman Poma’s documented experience offers
a vivid example of this tendency as he served in many of the interme
diary roles played by Andeans who learned Spanish.
Pertinent to the present inquiry is the fact that Guaman Poma was
in Lima at the royal Audiencia, that is, the highest civil and criminal
court of the viceroyalty, on at least two occasions in the late 1590s. In
both instances, he presented documents upholding his and his clans
men’s claims to the Chupas lands. His first appearance is documented
as 11 September 1597, when the royal notary Juan Ramos Cervantes
certified the account of Guaman Poma’s presentation at court of a
royal provision, of which Cervantes then made an official copy and
Guaman Poma kept the original (Prado Tello and Prado Prado, eds.
1991, 329). Guaman Poma’s second visit is documented as 6 March
1599; again Guaman Poma brought original documents for certifica
tion, and this time the royal notary Juan de Herrera verified their au
thenticity, and Guaman Poma carried the originals away with him
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(Prado Tello and Prado Prado, eds. 1991, 375). Both accounts identify
Guaman Poma as “Don Phelipe Guaman Poma,” whose first personal
appearance in the dossier is dated 13 June 1597 (Prado Tello and
Prado Prado, eds. 1991, 360, 369). These successful Audiencia visits
were followed, however, by Guaman Poma’s legal defeat. (See Adorno
1993 [English], or Adorno 1995 [Spanish], for the full account of
these litigations).

3.2. Period of Composition of theNuewà corônica y buen gobierno
It now seems likely that Guaman Poma began writing his work no ear
lier than after the end of the year 1600, not as early as 1585, as I had
argued earlier (Adorno 1979-80, 16). New documentary evidence
suggests that he would have turned to writing only after he lost his le
gal battles to land claims in the area of Huamanga and after he was ex
iled from that city on 19 December 1600. Acknowledging these hard
ships only allusively in the Nueva corônica y buen gobierno, Guaman
Poma nevertheless let slip the observation, in discussing the preten
sions and criminal activities of “common Indians,” that he first became
aware of such social disintegration —Andean society being turned “up
side-down”—when he began his travels, that is, as he wrote, “in the
year that we left, of 16 [0] 0 and afterward” (actual pages 872, 886).
In contrast to his extraordinary assertion of having spent “twenty if
not thirty” years writing his work, the prospect of his full-time engage
ment with it after his expulsion from Huamanga at the end of 1600
seems much more plausible. Without his Huamanga-based employ
ment in occupations such as church inspector’s assistant or minor
functionary and witness in land-transfer transactions, he probably de
voted considerable time, over a period of ten or more years, to the re
search and composition of his book. I summarize the pertinent argu
ments and give fuller analyses of the documentary evidence elsewhere
(see Section VI of my online essay, or Adorno 2001, 31-40, 64-73). The
great number of references he makes to the years 1612 and 1613,
found from the earliest chapters of the manuscript onward, suggest
that the full text of this final draft, completed prior to making the
emendations described below in Section 4, was prepared from some
point in 1612 through early 1615 (see also Adorno 2000, xvi-xvii).
Although Guaman Poma announced in a letter to king Philip III on
14 February 1615 that he had completed his work (Guaman Poma in
Adorno 2001, 86), we know that he did not put the final, finishing
touches on it earlier than the first months of 1616. The signally im-
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portant datum on this point is a note that he appended to his com
pleted portrait of the eleventh viceroy, Don Juan de Mendoza y Luna
(actual page 474; Figure 8). It reveals that Guaman Poma’s writing task
carried him beyond December 1615, when Montesclaros’ regime drew
to a close: “And he governed until the year of 1615 in the time of Philip
III” (“Y gouernö hasta el ano de mill y seycientos y quinze ahos en
tienpo del Rey felipo el tersero”). Montesclaros left office on 18 De
cember 1615. Although it is impossible to determine how extensive
Guaman Poma’s 1616 emendations were, the date stands as the most
fair and faithful assessment of his final editing of the work. I consider
below, in Section 4, the final phases of Guaman Poma’s efforts, from a
point in time around his February 1615 letter to the king through an
unspecified point in time in 1616.

3.3. Guaman Poma s Overall Plan
Guaman Poma’s planning and execution of his book, quire by quire,
is quite remarkable. The regularity of the first twenty quires, all
“large,” reveals that he copied out his work onto the pages of the pre
pared quires in a pattern and arrangement well designed before their
execution. As indicated above (Section 1.1.1), twice-folded sheets,
each yielding four quarto sheets or eight pages, were used to make up
most of the quires.
Quires 1 through 4 each consist of twelve double sheets or 6 “pliegos” (6 x 8 = 48 pages), which probably represents the model of con
struction that Guaman Poma originally intended for the entire work.
The composition of the final quires, in the form of single sheets with
flaps pasted together to make composite double sheets, suggests the
scarcity of writing materials—perhaps, in fact, Guaman Poma’s dwin
dling supply of them—and his need to patch together pieces of avail
able paper during the final stages of his monumental project.
As suggested by the first quire and its contents, Guaman Poma’s orig
inal plan seems to have been to fully coordinate quires and chapters,
ending a chapter at the end of a quire. However, he soon must have re
alized the difficulty of doing so, and he obviously became comfortable
ignoring the “natural” breaks provided by the beginnings and endings
of quires as he continued the redaction of this final copy of the work.
Guaman Poma concluded a chapter on the verso of the last sheet of a
quire only three times, without counting the belatedly added “Camina
el autor.” These are chapters 4, 33, and 35, which are concluded at the
end of quires 1, 20, and 21, respectively (see Table 2, below).
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Figure 8: This portrait of Don Juan de Mendoza y Luna, marquis of Montesclaros
was inserted after the manuscript was sewn. Added at a still later stage is the footnote
that he governed “until the year of 1615 in the time of Philip III” (actual page 474).
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The confidence with which Guaman Poma proceeded through the
making of the book is apparent, again suggesting that he worked from
a draft that allowed him to realize the final copy with a minimum of
misslips. Table 2 summarizes the contents of the work and its distribu
tion over the prepared quires by coordinating the online edition’s
table of contents with quire and page numbers.

Table 2: Quires and Chapters of the Nueva corônica y buen gobierno
quire

chapter number (as prepared for the Royal Library ‘s online
edition) and contents
page
numbers

1

ch. 1: The first new chronicle;
ch. 2: “How God ordained the
writing of this book;”
ch. 3: the ages of the world;
ch. 4: the popes and their reigns

0-47

2

ch. 5: the ages of the Indians;
ch. 6 (beginning): the Inkas

48-95

3

ch. 6 (conclusion): the Inkas;
ch. 7: the queens, or quya

96-143

4

ch. 8: the Inka’s captains and their noble ladies;
ch. 9 (beginning): the Inka’s laws

144-191

5

ch. 9 (conclusion): the Inka’s laws;
ch. 10: the general inspection, or census;
ch. 11 (beginning): the months of the year

192-243

6

ch. 11 (conclusion): the months of the year;
ch. 12: the idols;
ch. 13 (beginning): burials

244-295

7

ch. 13 (conclusion): burials;

296-347
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ch.
ch.
ch.
ch.
ch.

14: the Inka’s chosen virgins;
15: the Inka’s justice;
16: festivals;
17: the Inka’s patrimony;
18 (beginning): the Inka’s government

8

ch. 18 (conclusion): the Inka’s government;
ch. 19 (beginning): the Spanish conquest and
the civil wars

348-399

9

ch. 19 (conclusion): the Spanish conquest
and the civil wars;
ch. 20 (beginning): “good government”

400-451

10

ch. 20 (conclusion): “good government”;
ch. 21 (beginning): colonial Indian
administration (corregimiento)

452-505

11

ch. 21 (continuation): colonial Indian
administration (corregimiento)

506-557

12

ch. 21 (conclusion): colonial Indian
administration (corregimiento);
ch. 22: trustees of Indians (encomenderos);
ch. 23 (beginning): parish priests

558-609

13

ch. 23 (continuation): parish priests

610-673

14

ch. 23 (conclusion): parish priests;
ch. 24: church inspectors;
ch. 25: black Africans;
ch. 26 (beginning): censure, reprimand,
and satirical dialogues

674-729

15

ch. 26 (conclusion): censure, reprimand,
and satirical dialogues;
ch. 27: judgments of exemplary Christians;
ch. 28 (beginning): princes, native lords,
and other hereditary Andean ranks

730-785
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ch. 28 (conclusion): princes, native lords, and
other hereditary Andean ranks;
ch. 29: local native administrators;
ch. 30 (beginning): “Indians of this kingdom”

786-841

17

ch. 30 (continuation): “Indians of this kingdom”

842-901

18

ch. 30 (conclusion): “Indians of this kingdom;”
ch. 31 (beginning): religious and moral
considerations

902-961

19

ch. 31 (conclusion): religious and moral
considerations;
ch. 32: Guaman Poma’s dialogue with the king;
ch. 33 (beginning): this kingdom and its cities
and towns

962-1025

20

ch. 33 (conclusion): this kingdom and its cities
and towns

1026-1087

21

ch. 34: earlier chronicles;
ch. 35: inns, or tanpu, on the royal road

1088-1103

22

ch. 36 (beginning): the author’s journey to Lima

1104-1131

23

ch. 36 (conclusion): the author’s journey to Lima

1132-1139

24

ch. 37 (beginning): the months of the year

1140-1163

25

ch. 37 (conclusion): the months of the year;
“The table of contents of the said chronicle”
(beginning)

1164-1179

26

“The table of contents of the said chronicle”
(conclusion)

1180-1187

Conclusion of the Nueva coronica y buen gobierno

1188-1189

Extra
Sheet
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3.4. Textual Composition
Guaman Poma’s method of textual composition in this final version of
his manuscript was to work page by page and from top to bottom in a
single process. (Pagination, catchwords, and marginal emendations
were added later.) For the pictures, he always drew the frame-lines
first, starting either with the running head or with the first line of the
drawing’s title. This top line of text served as the top line of the frame;
vertical and horizontal lines created the other three picture bound
aries. In this procedure the title of the drawing was always created
prior to the pictorial elements. When a picture title appeared beneath
a running head, the running head was probably created first, as is the
case for the prose pages. The procedure for these accompanying prose
pages was less complex, but it followed the same top-to-bottom execu
tion. This procedure is revealed by the accommodation of letters of
the picture title to the running head above it; quick examples are the
short “1,” the small “o,” the left-bent “h,” and the short “d” and “h” in
the picture titles on actual pages 844, 874, 877, and 880, respectively.
The running head uniformly constituted the top line of the text
frame; occasionally, a large, calligraphic line of text was created be
neath it. Afterward the text in script was written out, always within the
boundaries of an invisible frame that give Guaman Poma’s pages of
text remarkably uniform margins.
The relationship of pictorial to prose text is always defined by the
priority of the drawing over the page or pages of its verbal accompa
niment. Variations in the color of ink occasionally make this relational
aspect evident, but the discernment of this compositional procedure
is not dependent on the visual perception of differences in ink color.
Each and every one of Guaman Poma’s 398 drawings, whether they ap
pear on recto or verso pages, initiate a presentation that is only subse
quently supplemented by being “put into words” in a page or more of
prose. Two vivid examples are actual pages 636-637 and 708-709. In the
first instance, Guaman Poma depicts a native assistant {fiscal) with the
new parish priest, the former offering to the latter the writing tools
that he has gathered up at the priest’s command. The priest replies
that he is not interested in serving a community in which the means to
expose his anticipated actions are so readily available; he tells the fis
cal, “Tomorrow I’ll be on my way!” Although Guaman Poma writes the
anecdote briefly into the picture, it is on the following page of prose
that he spells it out more fully, indicating where it occurred, and com
menting at length on the incident.
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The other vivid example that I would mention that reveals how the
prose text is conceived to support the primary visual text is found in
the famous depiction of the “tariff’ ( “aranzel”) exacted from the An
dean population by the Spanish colonial administration. Here Gua
man Poma allegorizes the various officers of colonial government as
real and mythical animal predators of the colonized Andeans. Identi
fying each beast with a colonial official in the picture, he elaborates
these allegorical correspondences in the written account that follows
(actual pages 708-709).
If the reader peruses each of the 398 drawings and reads the ac
companying prose texts, it will be apparent that this “first-picture-thenprose” method was, for Guaman Poma, not only his compositional
procedure but the very heart of his conceptualization of his work. The
pictures announce, dramatize, and “presentify” the book’s contents;
they are the work’s primary text, not its secondary “illustrations.” He
designed, in fact, the majority of his chapters as alternating pages of
pictures and prose. There are, meanwhile, significant differences in
the quantity of material in the prose texts; some pages have generous
spaces between lines of writing while others are tightly cramped. The
reader who observes these differences will appreciate the fact that
Guaman Poma’s pictures dictate the course and content of his exposi
tion and that the alternating spaces he allotted for their prose com
plements restricted in length the verbal content to be communicated.
He simply had to “make do” with the space available as he had allotted
it, whether the supplementary prose text was long or short.
Excellent examples of how the pictures structure the work, and how
the prose texts were adjusted to the space he made available to them,
appear in the crucial chapter, “Buen gobierno” (chapter 20). There
Guaman Poma barely found sufficient space available between pic
tures to set forth his written account of the viceroy Francisco de
Toledo’s administration that included Toledo’s execution of the Inka
prince Tupac Amaru as well as his own related recommendations on
native governance (actual pages 447-459). Another example is the
contrast between his treatment of the then-distant second viceroy of
Peru, Don Antonio de Mendoza (1551-1552), and that of the contem
porary eleventh viceroy—the last one to rule during the writing of his
book—Don Juan de Mendoza y Luna, the marquis of Montesclaros.
Guaman Poma’s lack of information about, or interest in, the longgone regime of Antonio de Mendoza left him with so much extra space
on the single prose page devoted to that administration that he had
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room enough, at the end, to introduce one of his famous harangues
against “foolish and incapable and pusillanimous Spaniards.” In con
trast, given his firsthand knowledge of Montesclaros’ government,
Gurman Poma faced a real challenge in squeezing into a single page
of prose all that he had to say about that viceroy’s governance (actual
pages 439, 475; see Section 4.3.2, below).
There are only a few exceptions to this dual-medium compositional
rule. Chapters that are exclusively or nearly exclusively prose texts con
sist of dialogues, preacherly harangues, commentary on previous
chronicles, and the author’s narration of his trip to Lima (chapters 26,
27,31,32, 34, and 36).
Apart from these general procedures, we find brief captions added
beneath the picture box of many drawings. The distinctive ink color of
these captions contrasts with other ink colors on the respective pages,
suggesting that they were introduced at a point in time later than that
of the creation of the pictures; actual pages 145, 196, and 198 provide
quick examples of these contrasts. These picture captions seem to
have left no ink blots and were no doubt entered prior to the sewing
of the manuscript when Guaman Poma could spread out the double
sheets, enter the captions, and let the ink dry before uniting the quire
again.
3.5. The “Tabla de la dicha coronica”
The preparation of the “Tabla” constitutes the next distinctive phase
in the construction of Guaman Poma’s work. It begins and ends on the
sheets of the final two quires of the manuscript, starting on the verso
page of quire 25 and occupying all of quire 26 (actual pages 11781187). Both of these quires are made up of composite double sheets,
that is, two single sheets with flap, pasted together, thus giving evi
dence of Guaman Poma’s struggle in managing diminishing re
sources. (The pasted-on single sheet that follows it, featuring the pre
sentation statement and the coat of arms of Castille [actual pages
1188-1189], was probably added after the completion of the full
manuscript at a much later point in time.)
Guaman Poma obviously considered the “Tabla” to be an important
work of design and calligraphy. Because of the formal qualities that he
created and endeavored to maintain there, the “Tabla” is ultimately a
less accurate “witness” to the actual contents of the work than it is to
the aims that the author/artist had for its creation. It provides elo
quent testimony to the aspirations that Guaman Poma had for this ver-
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sion of his work as the presentation copy destined for Philip III. More
interestingly, it reveals the multiple and complex ways in which Gua
man Poma conceptualized and organized his work. I explore here only
the most basic aspects of his creative handling of the convention of the
table of contents, reserving for another occasion a full analysis. At pre
sent, my main interest is to show how his “Tabla” conceptualization of
the “good government” relates to his finally emergent view of the rule
of the viceroys, in particular, the marqués de Montesclaros. The key to
the “Tabla” conceptualization of “good government” can be ap
proached by considering the levels of organization that Guaman Poma
conceived for his work.
The first level of organization is provided by the title of the work: the
Nueva corônica and Buen gobierno. Guaman Poma himself referred to
his work as Nueva corônica y buen gobierno and Corônica nueva y buen go
bierno as abbreviated forms of his full title, “El primer nueva corônica
i buen gobierno” (frontispiece, actual pages 1138, 1188) (see Section
4.8, below).
A second level of organization gives us the three main divisions of
the work, and it is provided by the body of the work together with the
“Tabla.” Added to the two title elements of Nueva corônica and Buen go
bierno and separating them, “Conquista” is announced by a bold calli
graphic “CONquista” on page 370 (Figure 9a; see Fraser 1996, 272). It
is further distinguished from the other two units of the work by the
running head, “CONQVISTA,” that appears on every page of this
lengthy segment (actual pages 370-437). The introduction of “Con
quista” as one of the elements of the work’s tripartite organization is
also made in the “Tabla,” in which we find the enormous letters
“CON” announcing the “Conquista” presentation (actual page 1182;
Figure 9b).
There is yet a third level of organization that is also suggested by
Guaman Poma’s calligraphy as it appears in the “Tabla”. He created,
in large Latinate lower case letters, ten graphically distinctive seg
ments that constitute yet another form of logical organization across
the work’s three main divisions. These calligraphically-defined units
and the chapters they include are: (1) the creation or “first age” of the
world (chapters 1-3); (2) the history of the Roman Catholic papacy
(chapter 4); (3) the origins or “first age” of the “Indians that God
brought to this New World”(chapter 5) ; (4) the “fifth age” of the Indi
ans of the world, that is, the history of the Inkas (chapters 6-18); (5)
“CONquista,” or the conquest of Peru by the Spanish that includes the
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Figures 9a and 9b: The graphic prominence accorded to “Conquista” at the begin
ning of that section in the body of the work and in the ‘Tabla de la dicha coronica”
makes it the third major division of the Nueva coronica y buen gobierno (actual pages
370 and 1182).
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listing of the viceroys and the other entities of the “buen gobierno”
(chapters 19-20); (6) the “history” of the various Spanish social groups
in the viceroyalty, arranged in hierarchical order (chapters 21-27, 31);
(7) the “history” of the various Andean social categories, also defined
according to criteria of hierarchy and rank (chapters 28-30); (8) the
survey of the cities and towns of the kingdom (chapter 33) ; (9) the list
ing of the royal inns, or tanpu, on the royal road (chapter 35) ; and (10)
the chapter of the months of the year (chapter 37).
Consistent with the decimal-ordering system of Andean culture,
Guaman Poma has organized his work at its deepest level according to
the ten-part order that we find in several other creative instances in his
book: the five (Augustinian) ages of the Judeo-Christian world which
parallel his five ages of the indigenous Andean world (actual pages 2232, 48-85); the decimal order of the Andean age-grade census pre
sented in chapter 10 (actual pages 195-236); and, at the beginning of
his chapter of moral “Considerations,” his evocation of ten, past-to
present ages of the Andean world. This last text begins with the an
cient “first age” of the Indians and concludes with the current, tenth
era, defined by Guaman Poma with a Quechua utterance: “our Chris
tianity emerges and prospers” (actual page 925).
Within the ten-part organization of his work Guaman Poma gives
prominence to the “Conquista” division, but there is no mention what
soever of the “Buen gobierno.” There is no “Buen gobierno” entry in
the “Tabla,” either in reference to the two-thirds of the work that ap
pears under that title or to its important inaugural chapter (chapter
20). The viceroys and other civil and ecclesiastical officers that appear
in the “Buen gobierno” chapter are placed under the heading “CONquista,” which is the fifth main entry of the ten that appear in the
“Tabla.” In this context, Guaman Poma presents the civil and ecclesi
astical leadership of viceregal Peru simply as the continuation of the
succession of conquerors and (legal and illegal) governors that began
with Francisco Pizarro and Diego de Almagro. This is a strikingly sub
dued presentation, at best, of the offices of “good government.” Be
fore the manuscript left his hands, however, Guaman Poma would re
consider the interpretation of viceregal governance implied by the
“Tabla.” He would dramatically amend chapter 20 so as to represent by
its means the most exemplary values of moral political authority (see
Sections 4.3, 4.5, below).
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3.6 Textual “Completion”
The construction of the “Tabla,” that is, the elaboration of its prose en
tries, undoubtedly constituted Guaman Poma’s near-final task in cre
ating the text of the body of his book. After his painstakingly thought
ful creation of the “Tabla,” he went on to more mechanical and mun
dane tasks: sewing the book, paginating it, and entering a catchword
at the bottom of each page.
The pagination was clearly done after the manuscript was sewn.
This is indicated, as mentioned (Section 2.4), by the occasional ink
blots that appear on the final, verso page of a quire, made after the
page number was entered on the facing recto page (the first of the fol
lowing quire), and the recto page turned before the ink was dry. Al
ternatively, the ink blot is sometimes found on the recto page, caused
by the facing verso-page entry. The catchwords exhibit the same phe
nomenon between quires, with verso-page ink blots caused by rectopage catchwords (see actual pages 901 and 902 at the meeting point of
quires 17 and 18 for an example). Hence, it is clear that the entry of
the catchwords also occurred after the manuscript was sewn. It is likely
that Guaman Poma entered the catchwords and the page numbers in
two successive, systematic operations and that they constituted the last
steps in the full (at the time, final, but in the end provisional) elabo
ration of the manuscript.
With the pagination completed, Guaman Poma went on to fill in the
page numbers that corresponded to the “Tabla” entries. The difficulty
of belatedly entering these numbers, indicated by the way they are ac
commodated in tight spaces or appear outside Guaman Poma’s con
ventional text block, reveals that this was the final and separate step in
the preparation of the “Tabla”(Section 2.4). All the page numbers in
the “Tabla” are the original ones, including the page numbers of the
three last chapters that became obsolete after the addition of “Camina
el autor.”

3.7. Repaginating Four Chapters to Compensate for a Previous Error
As Guaman Poma was completing his book by entering the page num
bers into the “Tabla,” he likely discovered that he had repeated a se
quence of ten numbers, and he subsequently attempted to rectify the
error at another location, beginning the correction at his page 986,
which he modified to 996. As a result of this repagination, I questioned
whether previously there had been a short chapter tucked in between
the pages of the manuscript that Guaman Poma numbered 985 and
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996 (actual pages 1003 and 1004). Yet there appeared “no evidence of
pages having been added or removed from this place in the manu
script” (Adorno 1979-80,18). The Royal Library’s recent codicological
survey confirms my earlier assessment: there is no evidence to suggest
a one-time insertion or deletion of a unit of five additional sheets, the
equivalent of ten pages, at this or any other point. (Only one sheet has
been excised; see Sections 4.1 and 4.3, below.)
As all readers of the online edition can appreciate, Guaman Poma
originally numbered the page where the ten-page modification begins
as 986. At a later point in time, subsequent to his entry of page num
bers in the already prepared “Tabla,” he changed 986 to 996 and con
tinued repaginating the manuscript through his page 1109. This por
tion of the work, chapters 33, 34, 35, and 37, consisted of the presen
tation of the cities and towns, the past chronicles, the inns on the royal
road, and the months of the year through the first page of the Septem
ber entry, which is the first sheet of quire 25. This repagination af
fected actual pages 1004-1065,1068-1103, and 1140-1165 only, because
it occurred prior to the insertion of the sheet on the Potosi silver
mines and the chapter “Camina el autor,” which occupy actual pages
1066-1067 and 1104-1139.
At this repagination juncture in his book, Guaman Poma made an
other adjustment. He changed the catchword on his page 985 from
“todas” (in reference to “todas las ciudades” on page 986-cum-996) to
“capitulo,” which refers to “capitulo primero de las ciudades y villas,”
which is found on page 987-cum-997. While the cancelled catchword
on page 985, “todas,” was the formal marker denoting, in conventional
fashion, the content of page 986, its replacement by “capitulo,” refer
ring to page 987, must have been considered by Guaman Poma to be
a logical marker, signifying that the chapter of cities and towns began
on that page. His “Tabla” entry for the chapter confirms it: he wrote
“987,” not “986,” to indicate the page on which the chapter of cities
and towns was to begin. Thus he considered the prose presentation of
page 986 to be a preliminary announcement; for him, the chapter
proper began on the following page in his conventional manner: a
full-page drawing over which appears the title “capitulo primero de”
(“first chapter of’; see actual pages 1004-1005, 1186).
Since there is no evidence of either a planned or an excised chap
ter, the only possible explanation for Guaman Poma’s ten-page cor
rection is his discovery of an inadvertent repetition of a series of ten
numbers (actual pages 527-546). There is precisely such a case. Al-
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though the consecutive repetition of 523-532 is not the only sequence
of repeated numbers, the repetition of page numbers 154-155 (actual
pages 154-157) might not have attracted his notice because the repeti
tion occurs in the middle of a chapter. Pages 523-532 drew his atten
tion because, while entering the page number for his “historia de los
espaholes” at the top of the “Tabla’s” actual page 1186 and locating its
beginning on his page 534, he was led to the site of the error.
His “historia de los espaholes,” the full title of which is, in English
translation, the “history of the Spaniards and soldiers and ladies of this
kingdom and Castile,” has as its theme the corpulence and laziness of
these subjects. The chapter begins on his page 534 (actual page 548)
with a picture of a Spanish couple, grotesquely exaggerated in size and
bulk, and he entered the number 534 into the “Tabla.” The consecu
tive, duplicated series of page numbers he now discovered near that
point corresponded to: (1) his accounts of civil administrators (corregidores’ lieutenants, provincial judges, and notaries), miners, and
mining administrators (actual pages 527-536), and (2) miners, major
domos, and wayfaring Spaniards, taking this last account through its
antepenultimate page (actual pages 537-546). (These various units ap
pear under the general title of corregimiento, or colonial Indian admin
istration, in chapter 21 of the online table of contents.)
Attempting some kind of correction of this error was consistent with
Guaman Poma’s comparable, later effort to renumber the final thirtynine pages of the body of his manuscript (the chapter of the months
of the year and the one-page admonition to the Christian reader [ac
tual pages 1140-1178]), after he had inserted in front of them the
“Camina el autor” chapter (actual pages 1104-1139). In the case of the
repeated sequence 523-532, however, Guaman Poma’s problem would
be to determine just where best to make the ten-page correction. It
would be a herculean task to begin at the second of the pages num
bered 523 (actual page 537), because this would require renumbering
approximately half the pages of the manuscript book. It would be bet
ter to do it somewhat late in the work, but by what criteria? Here we
must ask what pages or sections of his manuscript he especially would
have wanted to avoid marring with clumsy renumbering. Since this was
to be the presentation copy of his work destined for the king, we can
guess that he would want his important “dialogue” with the monarch
(chapter 32) to retain its graphic integrity. The same can be said, even
more emphatically, for his desire to keep intact his exquisite, elaborate
mapamundi.
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These considerations bring us, after the verso page which follows
the mapamundi and closes the discussion of it (Guaman Poma’s page
985, actual page 1003), precisely to his page 986 (actual page 1004),
which announces the following page’s commencement of the chapter
on the cities and towns. Given the undesirablity of any previous sites
for the purpose, his page 986 provided a plausible starting-point for
the ten-page correction. It follows the texts that he presumably wished
to retain as pristinely as possible, and it begins the series of only four
chapters that, at that point in time, concluded the book (“cities and
towns;” “past chronicles,” “inns, or tanpu, on the royal road;” “months
of the year” ). “Camina el autor” would be added later (see Section
4.2).
On 15 February 1615, Guaman Poma wrote a letter to king Philip III
from Santiago de Chipao, in the southern Peruvian province of Lucanas where he most likely spent his years of exile, announcing that he
had completed a book that he wished to dispatch to the monarch.
Somewhat arbitrarily, we may consider this date to mark the “comple
tion” of the work. The date is arbitrary insofar as it may not coincide
with Guaman Poma’s actual assessment that his work was completed.
Additionally, he may have already started making emendations to his
text by that date. Apart from his repagination of 124 pages at the end
of his book, he may well have effected some of his other revisions prior
to leaving Lucanas for Lima during the autumn (February or March)
of 1615. Most of his emendations can be identified only as being sub
sequent to his sewing and pagination of the manuscript, without re
gard to whether they were made in provincial Lucanas or in Lima,
where new information might have become available to him. Other
modifications, such as most of the extensive revisions he made to chap
ter 20, are clearly attributable to the period subsequent to his arrival
to Lima, from sometime in the first half of 1615 through at least the
early months of 1616. Of all these changes, the most intriguing one,
and the one least possible to identify with regard to the site of its exe
cution, is the portrait of the viceroy Montesclaros, to be considered be
low.

4. Final Renderings: The Coordination of Codicological and
Textual Evidence
To the degree that we can recognize them, the final phases of Guaman
Poma’s work are of great interest because they reveal his préoccupa-
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tions as an author and artist as he drew his project to a close in 1615
and 1616. What were his final pursuits? What new or renewed aims
emerged as time, resources, energy, and opportunity ran out? This is
a question that might be put to any author, but in Guaman Poma’s cir
cumstances as a Spanish-speaking Andean and a self-proclaimed “au
thor and prince” in early colonial Peru, it takes on particular urgency.
The question and its answers fully reveal the individuality of Guaman
Poma’s authorship and the single-minded integrity of the work that he
produced.
On the issue of late revisions, the Royal Library’s codicological sur
vey has allowed me to extend substantially my earlier conclusions
about Guaman Poma’s emendation of this final, presentation copy of
his autograph manuscript. In particular, the new information under
scores the consistency and coherence with which Guaman Poma car
ried out the task of preparing this final copy. His meticulousness re
veals his continual effort to produce a work that was internally coher
ent and complete, correcting earlier oversights or mistakes. At the
same time, he made other judgments based on artistic criteria. In this
regard, his thinking was as nuanced as that of any modern author and
artist taking into consideration the demands of content and the pre
rogatives of design while managing each situation on its merits in light
of complex criteria that sometimes conflicted with one another. The
most impressive demonstration of his management of diverse, some
times conflicting objectives is his repeated emendation of chapter 20
(actual pages 438-490), “on good government.”
I reconstruct below Guaman Poma’s progress through the final
phases of his work’s preparation as he coped with diminishing re
sources and balanced his two highest priorities as author and scribe:
first, to honor the requirements of content, providing important new
information as he concluded his work, and, second, to satisfy the de
mands of esthetics by creating a homogeneous, harmonious manu
script book worthy of presentation to Philip III.
Overall, the need to balance the criteria of textual content and
graphic beauty explains many of the apparent contradictions in the
later phases of Guaman Poma’s execution of his work. I have long
thought that his particular kinds of emendation to the final
manuscript (marginal notations, added sheets, etc.) could be ex
plained on the basis of an increasing shortage of writing materials. To
day we know that there are a number of small quires fabricated out of
single sheets (Section 1.1., above). And now we also know that there is

66

Rolena Adorno

only one example in the whole book (after it was bound) of deletion
and rewriting—the successive Montesclaros portraits, to be considered
below (Section 4.1)—which shows that Guaman Poma would allow
himself to use fresh paper only if the issue were of the greatest impor
tance to him.
The threat of a dwindling paper supply placed severe limitations on
his freedom to choose among a range of options while reviewing his
manuscript. It had a considerable impact on how, when faced with a
wish to update it, he was forced to weigh the competing priorities of
economy (Could the new message be limited to a correction to an ex
isting page?), content (Could the new message be communicated
fully, and how could the possibilities of misunderstanding be re
duced?), and esthetics (Could the correction be made less obtrusive
by grafting the new message onto the old one?)
4.1. Guaman Poma s Additions to the Completed Manuscript
After completing the composition of his work, its emendation was an
equally complex process, and there are several kinds of evidence for it:
(1) significant variations in ink color; (2) overwritten decorative lines
and flourishes that appear, colophon-like, in the lower portion of
many prose pages; and (3) the cramped handwriting style that appears
at the lower margin of many pages because the heel of Guaman
Poma’s writing hand had to rest inches below the bottom edge of the
writing surface of his already-sewn, fat book.
Some emendations were done in series, in a single sitting. A partic
ular modification to the accounts of the viceroys of Peru in the “buen
gobierno” chapter, for example, was carried out in this manner. In
Guaman Poma’s lower-margin annotations spelling out the years of
rule of each of the viceroys, we find that the difference in the color of
ink from the main body of the text, together with the less fluid hand
writing style, reveals the practice. See also Sections 4.3.1 and 4.5, be
low.
These various means account for the dozens of emendations that
Guaman Poma made to his completed work. Table 3 summarizes Gua
man Poma’s textual emendations, combining in columns 4-6 my pre
viously published findings (Adorno 1979-80, 17, 27, notes 9 and 11;
Adorno 1980, xlvi) together with those, in columns 2 and 3, of the
Royal Library’s recent codicological survey.
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Table 3: Summary of Textual Emendations and Sheets Added to, and Excised
from, the Primary Quire Structure
chapter

sheets added
to quires

sheets excised textual
from quires
emendations:
new informa
tion

textual
textual
emendations: emendations:
modification reiterations
of substance and/or new
recommen
dations for
colonial
reform

ch. l:The
first new
chronicle

pp. 5, 11

ch. 2: “How
God ordained
the writing of
this book”

pp. 14, 15,
17, 20

ch. 4: the
popes and
their reigns

pp. 36, 38, 43

ch. 6:
the Inkas

pp. 89, 97

ch. 7: the
queens, or

pp. 131, 133,
143

pp. 34,45, 47

pp. Ill

p. 91
pp. 121, 129

quya

ch. 8: the
Inka’s
captains and
their noble
ladies

pp. 197, 199,
201,203, 205,
207, 209,211,
213,215,218,
220, 222, 224,
226, 228, 230,
232, 234, 236

ch. 11: the
months of
the year

pp. 239,241,
243

ch. 19: the
Spanish con
quest and civil
wars

pp. 389, 415,
420

ch. 20: “good
government”

a single sheet
with flap, pp.
466-467;
another single
sheet with flap,
pp. 474-475

a single sheet
cut out from
between pp.
473 and 474

pp. 438, 440,
446, 464, 466467, 468, 470,
472, 474

p. 168

pp. 196, 198,
200, 202, 204,
206, 208, 210,
212,214,217,
219, 221,223,
225, 227, 229,
231,233, 235

pp. 411,412,
413,414

pp. 459, 477478, 483, 485,
487, 488

68

Rolena Adorno

ch. 21:
colonial Indian
administration

pp. 535, 547,
549-550, 551,
553,555

(corregimiento)

ch. 23: parish
priests

a composite
double sheet
(not pasted),
pp. 636-637
and 646-647

p.687

pp. 639, 643644, 649, 651,
688,691

ch. 25: black
Africans

pp. 717, 724,
725

ch. 26: censure,
reprimand,
and satirical
dialogues

pp. 727, 731

ch. 28: princes,
native lords,
and other
hereditary
Andean ranks

a composite
double sheet,
pp. 904-905,
completed by
pp. 958-959,
below

pp. 753, 755,
759, 761, 763,
765, 767, 769,
771, 773

ch. 30: “the
Indians of this
kingdom”
ch. 31:
religious and
moral conside
rations

pp. 857, 869,
909-910, 921
pp. 958-959,
a composite
double sheet,
completed by
pp. 904-905,
above

a regular
ch. 32:
Guaman Poma's double sheet,
dialogue with pp. 978-981
the king

ch. 33: this
kingdom and
its cities and
towns
ch. 36: the
author's
journey to
Lima

a single sheet
with flap, pp.
1066-1067

pp. 977, 978981,981-982,
987-988

p. 1008

pp. 1104-1139

pp. 1005-1006,
1007, 10831084
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As summarized above in Table 3, the seven additions of sheets to the al
ready-assembled quires are constituted as follows (see also Section 1.1.2):
Table 4: Sheets Added to the Completed Manuscript
quire
page numbers
numbe r (actual)

1
2
3

10
10
13

4

18

5
6

19
20

7

26

sheet variants and modes of
binding (integrated into
the quire before sewing
or attached afterward)

466-467
single sheet with flap; attached by pasting
single sheet with flap; attached by stitching
474-475
636-637 + 646-647 two single sheets with flaps not pasted
together, i.e., a composite double sheet;
integrated
904-905 + 958-959 two single sheets with flaps, i.e., a
composite double sheet (only one flap
partly visible after binding); integrated
double sheet; attached by pasting
978-981
1066-1067
single sheet with flap, integrated into pre
viously sewn quire by stitching and pasting
single sheet with flap; attached by pasting
1188-1189

Here is a description of the contents of these seven insertions, pre
sented according to the entry number in the left-hand column, above:
(1) Guaman Poma inserted a single sheet with flap to accommodate
the presentation of Don Juan de Mendoza y Luna, the marquis of
Montesclaros, as viceroy of Peru (actual pages 474-475; see Figure 8).
This inserted sheet in quire 10 (chapter 20) replaces a sheet cut out at
the same place in the manuscript (see Section 4.3, below). Guaman
Poma pasted in this single-sheet replacement after he had sewn and
paginated the full manuscript and prepared the “Tabla de la dicha
corônica” in which he had entered Montesclaros’ name, identifying
him as the ninth viceroy of Peru, and marked down the page number
of the Montesclaros entry (see actual page 1185). He numbered the
new sheet, as he had its predecessor, as 470-471 (actual pages 474-475).
(2) Guaman Poma inserted another single sheet into the quire 10
(chapter 20) gallery of viceroys after he had sewn and paginated the
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manuscript and prepared the “Tabla.” This second addition precedes
the Montesclaros entry in sequential page order of the bound book,
but follows it in the sequence of his textual emendations. It was clearly
made after the author had arrived in Lima with his “completed”
manuscript. Significantly, the author never paginated this inserted
sheet, and it bears the same watermark (Latin Cross over IA; see Sec
tion 1.2, above) as does the “Camina el autor” chapter, which was also
written after Guaman Poma arrived in Lima (see Section 4.2, below).
This inserted sheet is an account of the previously overlooked tenure
in office of Don Fernando de Torres y Portugal (1586-1589) (actual
pages 466-467; Figure 10). The late introduction of the Torres y Por
tugal entry is also evidenced by the fact that it does not appear in the
“Tabla” listing of viceroys (see actual page 1185). This sheet was in
serted into the manuscript by stitching.
The Torres y Portugal insertion into the completed and bound
manuscript at the time of the writing of the “Camina el autor” chapter
in Lima results in the change in numerical listing that Guaman Poma
subsequently made in the four viceregal portraits that follow it (actual
pages 468, 470, 472, 474). Thus, on both pages of the Montesclaros
replacement entry mentioned above, where Guaman Poma had ini
tially identified Montesclaros as the ninth viceroy, he now struck out
“ninth” and wrote beneath it “tenth.” Guaman Poma did not repeat
this plus-one adjustment in the already completed “Tabla” entries of
the four viceroys.
(3) Prior to the sewing and pagination of his manuscript, Guaman
Poma inserted into the yet unbound quire 13 a composite double
sheet, that is, two single sheets with flaps (not pasted together). Sym
metrically arranged in the quire structure, this addition became actual
pages 636-637 and 646-647. Guaman Poma no doubt made this twosheet insertion in anticipation of the need for additional space in elab
orating his lengthy chapter on the parish priests of Peru (chapter 23).
He appears to have intended his customary “prologue” to fill the two
final pages of quire 13 (actual pages 672-673), but he used a third page
as well, recto page 674, which was the first sheet of quire 14, to com
plete it. Thus he began his new section on native church officers, in
troduced by a drawing, on the verso (actual page 675). (This unit is
identified as the final subsection of chapter 23, entitled “The native as
sistants of the parish.”)
(4) Also prior to the sewing and pagination of his manuscript, Gua
man Poma added in quire 18 a composite double sheet, that is, two sin-
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gle sheets, symmetrically placed in the quire (actual pages 904-905 and
958-959). In this instance, only one flap remains partially visible. Two
of these four additional pages became part of his chapter on “the In
dians of this kingdom”; the other two went into his chapter of religious
and moral “Considerations,” in chapters 30 and 31, respectively.
Added to the yet unbound quire, these sheets were inserted prior to
the redaction of these chapters, because the content and form of both
presentations are continuous with, and fully integrated into, the texts
in which they appear.
(5) In quire 19, Guaman Poma added a double sheet to his “dialogue”
with king Philip III (actual pages 978-981). He made this addition af
ter sewing and paginating the manuscript; he pasted it into the bound
manuscript and left it unnumbered. Appearing on actual pages 978
and 980, the “962b” and “962c” represent foliation instead of Guaman
Poma’s characteristic pagination. They were obviously introduced by
another hand, probably during the 1927 operation to unbind the
manuscript and rearrange its misordered quires (Section 2.3, above).
In this four-page addition Guaman Poma reiterated one of his most
dwelt-upon themes: priestly abuses, in this case, the injustice of priests
seeking tribute payments from Andean communities as salary. He
used these new pages to harangue against priests who went to Peru to
“seek silver instead of to save souls.”
(6) In quire 20, he added a single sheet to extend his vigorous commen
tary on the silver mines of Potosi (actual pages 1066 and 1067). On the
recto (1066) he depicted the coat of arms of La Plata, the seat of the royal
Audiencia, or highest civil and criminal court in its jurisdiction, and, on
the verso (1067), he presented a prose text emphasizing the central role
in the fortunes of Spain played by the mines of Potosi as the “flower and
eye, or, to put it more properly, heart of this [Spanish] kingdom.”
Guaman Poma made this addition after sewing and paginating the
manuscript, and he left it unnumbered. The lateness of its insertion is
attested by the fact that, when he renumbered the last chapters of his
manuscript to adjust for his ten-page error in pagination, these pages,
like the “Camina el autor” chapter, were excluded (see Section 3.7,
above). We can infer that actual pages 1066-1067 and 1104-1139 were
not part of the renumbering project because he added them to the
manuscript still later.
The introduction of the 1066-1067 sheet is unique in the
manuscript because while it was clearly a very late addition, it was nev
ertheless “integrated” into the already sewn manuscript because its
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Figure 10: The portrait of Don Fernando de Torres y Portugal, Count of Villar, the
seventh viceroy of Peru, was added after the insertion of that of the marquis of Mon
tesclaros, the eleventh viceroy. It resulted in Guaman Poma’s correction of subsequent
viceroys’ ordinal ranking (actual page 466; see Figure 8).
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flap appears in the other half of the quire. Because the absence of pag
ination and catchword suggests the attachment or graft of the sheet
onto the completed quire, and paradoxically, the appearance of the
sheet’s flap in the other half of the quire suggests its integration into
the quire before sewing, we can only conclude that Guaman Poma
himself tucked (but did not paste) the sheet into the quire and that it
was integrated into the quire, by sewing and pasting, in a post-Guaman
Poma binding operation.
(7) After the end of the “Tabla de la dicha corônica” Guaman Poma
added a single sheet, pasting it onto the last page of quire 26 (actual
pages 1188-1189). Although the outer upper corner of the sheet is
worn away, it is unlikely that it would have carried a page number since
it follows the unpaginated “Tabla.” He used this sheet to close his
book, and it is probable that he added it to the already paginated and
bound manuscript. On the recto (1188; Figure 11) he created a typi
cal colophon, identifying the work’s author by name, titles, origin, and
location: “Don Felipe Guaman Poma de Ayala, prince, author, of the
Indies of the kingdom of Peru, of the city and environs of San
Cristobal de Suntunto, New Castile, of the province of the Andamarcas, Soras, Lucanas of the royal crown of the City of Kings of Lima,
royal court and principal city of Peru” (“Don Felipe Guaman Poma de
Ayala, principe, autor, de las Indias del reyno del Pirû, de la ciudad y
medio de San Cristobal de Suntunto, Nueva Castilla, de la provincia de
los Andamarcas, Soras, Lucanas de la corona real de la ciudad de los
Reys de Lima, corte real y cabesa del Pirû”). He then composed a ded
ication statement, which remains blank with respect to the date and
name of the designated recipient, the phrase “the lords”/“los senores”
being subsequently cancelled: “It was presented before the lords. . .”
(“Se presentô ante los senores ...” ).
On the verso he drew the coat of arms of Castile and Leon (1189;
Figure 12). Presented in smaller versions on the frontispiece and on
actual page 1065, this coat of arms is embellished here as on page 1065
with the Latin motto, “Ego fulcio columnas eius” (“I fortify its
columns”), in a reference to how the “Indies of Peru” sustained Spain
economically, notably, as portrayed here, through mining production
(see also Section 4.3.2, below).
Here (p. 1189) the manuscript book ends, but not its author’s final
efforts.
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Figure 11: The colophon and statement of presentation, left blank, with which Gua
man Poma ended his book (actual page 1188).
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Figure 12: “Ego fulcio columnas eius” (“I fortify its columns”): the coat of arms of
the Spanish crown that graces the last page of the manuscript (actual page 1189).
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4.2. Guaman Poma 's Late Introduction of Quires 22 and 23, “Camina el autor"
The most noteworthy late addition to the completed manuscript,
“Camina el autor,” details Guaman Poma’s final journey to deliver his
completed manuscript to the viceregal court. Twenty years ago, I
judged this chapter to be a late addition to the manuscript on the ba
sis of its textual references to events that occurred subsequent to Gua
man Poma’s arrival in Lima, its absence from Guaman Poma’s “Tabla
de la dicha corônica,” and the fact that Guaman Poma had renum
bered the pages of the following chapter on the months of the year
(Adorno 1979-80, 27, note 13). Today, the new codicological evidence
completes the analysis: “Camina el autor” (chapter 36) is the exclusive
occupant of two quires, numbered 22 and 23 (actual pages 1104-1131
and 1132-1139, respectively), and they and the single-sheet Torres y
Portugal insertion bear a common watermark that is not found any
where else in the manuscript (see Section 1.2, above).
If in Lima Guaman Poma revised his “Buen gobierno” chapter by
adding the Torres y Portugal entry, in Lima, too, he wrote “Camina el
autor,” which he concluded with an account of how in that city he se
cured a house and paid twenty reales a month in rent as a “poor man,
and for other poor people whom he carried with him, out of the love
of God” (“Yen la dicha ciudad alquilô una casa y le pago por cada mes
ueynte rreales como pobre y para otros pobres que trayya concigo por
amor de Dios”; actual page 1136). This autobiographical account was
a freestanding unit, a chapter made up of two quires unattached to the
manuscript. He prepared no chapter more carefully than this most
vulnerable one. Its vulnerablity centered on: (1) the impossibility of in
troducing it into the completed “Tabla;” (2) its reliance on an alreadyused number sequence, “1094-1129,” which previously corresponded
to the chapter of the months of the year that was now to follow it; and
(3) the precariousness of its insertion before the final chapter of a
“closed” manuscript.
No doubt anticipating the risk of misplacement or loss of this very
important account of the revelations of his journey to Lima, Guaman
Poma sought a solution for securing it beyond his usual means of pag
ination and a catchword at the foot of every page. He wrote out, over
the upper margins of all its pages, a continuous narrative running
head that summarized not only the content of the chapter but also the
position as advocate and witness that he took throughout the entire
work. His use of this additional device was not original to him, but it
stands as the unique instance in his work:

A Witness unto Itself

77

The author walks through the sierra with much snow, and he
passes through Castrovirreina, Chocllococha, Huancavelica,
the Valley ofjauja, and the province of Huarochiri. The said
author Ayala, serving His Majesty for thirty years, leaving his
children and losing his estate, all in the service of God and
His Majesty, favoring the poor of Jesus Christ. He walked
through the world, weeping the entire way, until presenting
himself in the City of Kings of Lima before His Majesty and
His Royal Audiencia, to present himself and to finish the said
Chronicle of this kingdom, composed by Don Felipe Guaman
Poma de Ayala.
Camina el autor por la cie[r]ra con mucha nieve, i pasa por
Castrovireina, Chocllo Cocha, Guanca Bilca, Valle de Xauxa,
y provincia de Uarochiri. El dicho autor Ayala, servi [ejndo a
su Magestad treinta anos, dejando sus hijos i perder mucha
hazienda, solo en servicio de Dios y de su Magestad, favor de
los pobres de Jesucristo. Anduvo en el mundo llorando en
todo el camino hasta presentarse en los Reife]s de Lima ante
Su Magestad i Su Real Audiencia, de presentarse i cumplil
[szc] con la dicha Corônica deste reino, conpuesto por Don
Felipe Guaman Poma de Ayala.

Although this measure could provide the reader with a means of keep
ing the two quires of this chapter in proper sequential order (it did not
succeed, as we saw above, Section 2.3), it could not guarantee its
proper, permanent placement within the manuscript. In other words,
the running head provided an internal means capable of ordering the
chapter within itself and identifying it as part of a chronicle authored
by Guaman Poma, but it could not describe its own placement within
the larger work.
What, then, might have been Guaman Poma’s purpose in creating
this “tale within a tale” or, rather, “tale o/the tale” narrative device? Al
though there was no space to insert the mention of this new chapter
in his “Tabla,” Guaman Poma most likely created this elaborate run
ning head so that it could be introduced into the printed version of
the “Tabla” if his book were published. Since it was composed of com
plete utterances, it had a syntactic elasticity that lent it to use, in whole
or in part, as an entry in a projected print version of the “Tabla de la
dicha corônica.”
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The importance of the “Camina el autor” chapter is contained in
the devastating revelations that it conveys about what Guaman Poma
encountered on the road to Lima, notably the extirpation of idolatries
campaigns carried out by Francisco de Avila, and the presence of high
waymen, rogues, and vagabonds at every turn. Once in Lima, the dis
sipation of Andeans living in the city, especially regarding men de
tached from their ethnic communities and responsibilities, and
women, engaged in concubinage with Spaniards and others, drew his
stern condemnation.
The close reading of “Camina el autor” alongside dozens of his bot
tom-marginal annotations, particularly in the Buen gobierno, reveals
that the observations and experiences that prompted him to write this
chapter also resulted in further, insistent emendations throughout his
work (see Table 3, above). Philological and textual evidence supports
my assertion. The “q” that replaces the “c” in many but not all in
stances in “Camina el autor” is also found in the late marginal nota
tions, for example: “cinqùenta” and “qüenta;” “qumple” and “qura”
(actual pages 525,1115; 725,1107). This distinctive orthographic vari
ation points to the simultaneous or nearly simultaneous production of
the “Camina el autor” and marginal texts.
The simultaneous, late creation of this narrational chapter and the
marginal notations is also confirmed by thematic correspondences.
He now recommends, for example, that the Jesuits, who had been so
much the object of his praise, should remove themselves from lay so
ciety and live secluded from the world (actual pages 483, 1122). His
late emendation about the pestilence in the cities is obviously another
post-Lima entry, as are: his warnings that Andeans should not be al
lowed to become beggars in the cities, “for they will become drunk
ards;” his admonition that Andeans should wear their own traditional
garb, not European clothes; and his citation of the viceroy Toledo’s or
dinances prohibiting Spaniards from living in Andean communities
(actual pages 1083-1084; 857, 1138; 553, 1125; 921, 1125-1126). Gua
man Poma’s “Camina el autor” was a major though late contribution
to his work, and the fact that its new revelations prompted reiterations
of many of its central points as marginal notations underscores the im
portance with which he imbued it.
One might suppose that Guaman Poma would have desired to pre
sent as the final chapter of his book this narrated journey and its dev
astating overview of the evils of colonialism in city and countryside.
Such was not the case. On material grounds, it was impossible to make
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“Camina el autor” the concluding chapter because the “Tabla de la
dicha corônica,” which would have followed it, begins in the middle of
a quire and on a verso page, leaving no space in which to make a
stitched insertion. He was able, instead, to place the two quires of
“Camina el autor” after quire 21 (at the end of chapter 35), which con
veniently ends on a verso page.
On textual grounds, this placement of “Camina el autor” as the
penultimate chapter of the book suited Guaman Poma. The preced
ing chapter 35, listing the inns on the royal road, provided an appro
priate context for the precise itinerary Guaman Poma followed from
the Andean highlands to the coast as well as his remarks pertaining to
shorter travels that preceded it. Additionally, “Camina el autor” ends
with a series of minor observations and recommendations; Guaman
Poma clearly did not intend it to be a new conclusion to his work. For
that purpose, he had already created his finale presentation, “Ojos i
ânima huelgo” [“I rest my eyes and spirit at the end of a fatiguing
work”].
Occupying a prominent recto position (actual page 1178), “I rest
my eyes and spirit” offers a final, thunderous admonition to the
reader:
See here, Christians of the world, some will weep and others
will laugh, others will curse and others will commend me to
God; others in pure rage will undo themselves. Others will
want to have this book and chronicle in their hands to re
strain their will and conscience and heart and live under the
law of God by the Ten Commandments .... And thus this
chronicle is for the whole world and all of Christianity; even
infidels shoud see it for its right justice and order and law in
the world.

Ues aqui, Cristianos del mundo, unos lloraran, otros se
rreyrâ, otros maldirâ, otros encomendarme a Dios, otros de
puro enojo se desharä, otros querrå tener en las manos este
libro y corônica para enfrenar su ânima y consencia y
corasôn y bibirâ en la ley de Dios de los Dies Mandamientos.
. . . Y aci esta corônica es para todo el mundo y cristiandad;
hasta los ynfieles se deue uello para la dicha buena justicia y
pulicia y ley del mundo.
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This prophetic declaration of the book’s imagined destiny had been
formulated by Guaman Poma specifically to close his work, and so it
was to remain. Its hortative character was crucial to the author’s pur
poses, as is evident in other late additions to his work, notably, the re
placement portrait of the viceroy Montesclaros (see Section 4.3.2, be
low).

4.3. A Sheet Cut Out and Replaced: Montesclaros" Governance and ÆføBuen
gobierno
Among Guaman Poma’s additions and corrections to the text of the
completed Nueva coronica y buen gobierno, there is only one case of tex
tual deletion and replacement in the entire manuscript: Guaman
Poma’s successive portraits of Don Juan de Mendoza y Luna, the mar
quis of Montesclaros. This occurs between actual pages 473 and 476,
as is evidenced by the two visible “flaps,” the second of which belongs
to the newly inserted single sheet that became actual pages 474 and
475 (see Section 1.1.2). This second flap allowed Guaman Poma to
tuck the new single sheet of which it was a part into the already
“closed” quire in a way that made possible its later secure attachment
by stitching.
Quire 10, into which the insertions of the single sheets that became
pages 466-467 and 474-475 were made, is unremarkable in every other
way. It exhibits the frequently repeated quire structure of thirteen
sheets, and all its other sheets are part of the primary quire structure
(see Section 1.1.1, above). Because these insertions are anomalous oc
currences in an altogether commonplace setting, they demand our at
tention.
The codicological structure and the contents of the chapter on
“good government” reveal that it was produced in three phases: first,
the sheets of the quire were written and drawn upon and assembled,
then the single sheet of the new pages 474 and 475 was inserted, re
placing the excised earlier sheet “474/475,” and, finally, the single
sheet constituting pages 466 and 467 was added (see Figures 8 and 10,
respectively). The discreteness and order of this three-phase assembly
is borne out, significantly, by the respective appearances of the first,
second, and third Latin Cross watermarks in these three distinct envi
ronments (see Section 1.2, above).
From this repeated reworking of the “buen gobierno” chapter, it is
clear that the topic of viceregal governance took on ever greater im
portance for Guaman Poma as he labored over it, making corrections
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as he received new information and readjusted his immediate goals.
To set the stage for the full account of his exceptional emendation of
this chapter, we must take a closer look at Guaman Poma’s level of en
gagement, in general, with the actions of viceregal administration at its
highest level.
4.3.1 The Role of the Viceroy
When Guaman Poma prepared his “Tabla de la dicha coronica” (see
actual pages 1184 and 1185), he set out the contents but not the title
of chapter 20, “of good government.” As we saw earlier in Section 3.5,
his entries consisted of the viceroys in succession as a continuation of
the list of Spanish conquerors and early (official and unofficial) rulers
of Peru, all listed under the heading “CONquista,” the fifth segment
in his ten-part division of the work presented in the “Tabla” (See Fig
ure 9b). We discover through his emendation of the work, notably the
replacement Montesclaros text, that Guaman Poma modified the im
plicitly negative connotations about viceregal rule conveyed in the
“Tabla” in order to foreground and elevate the role of the viceroys.
As the “Tabla” entries indicate, chapter 20 consists of the civil and
ecclesiastical hierarchies of Spanish colonial governance. First appears
the civil hierarchy, that is, an incomplete but comprehensive series of
the viceroys from the first, Blasco Nûnez Vela (1544-1546), through
the eleventh, the marqués de Montesclaros (1607-1615). Guaman
Poma followed this presentation of the viceroys with that of the eccle
siastical hierarchy of archbishops and bishops, the officers of the In
quisition, the heads of religious orders, and the institution of religious
hermitage. He concluded the chapter by returning to the topic of civil
governance, drawing a picture of the conciliar offices of the royal Audiencia, that is, the “presidentjudges, royal council of His Majesty of
this kingdom.” He followed it with a prose text that lamented the cur
rent state of affairs of governance and ended the chapter with an un
usually brief “prologue” to the pope and the king (actual pages 488490). All told, the contents of this chapter are paradoxical. He re
counts presumably exemplary conduct on the part of most viceregal
officials and then ends the chapter with a scathing account of the in
justices suffered by Andeans and a direct injunction to the pope and
the king about their responsibility to remedy them.
In this disparity between ideal colonial governance and actual colo
nial practice that Guaman Poma sets up, the role of the viceroy—we
discover—is key. The viceroy must implement crown policies; the king
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can save Peru only through the appointment of worthy and hard-work
ing individuals to that office, and the holders of that office must in
form themselves of the state of affairs in their jurisdictions (as evi
denced by Guaman Poma’s emphatic approval of viceregal inspection
tours of the territories governed). The viceroy must seek and admin
ister justice with complete integrity. Guaman Poma’s portrayal of
viceroys is completely serious; they are never the object of his satire,
even if they become the object of his sharp criticism for specific deeds.
Despite our common tendency to emphasize Guaman Poma’s literary
engagement with the institution of the monarchy, his conceptual focus
is riveted on the role of the viceroy. We observe this in the fact that
Guaman Poma’s discussion of viceregal governance is more specific
than generic, despite the fact that it is incomplete.
It is true that in his cavalcade of viceroys Guaman Poma missed al
together the decade of the 1560s, failing to present the tenure of the
fourth viceroy, Diego Lôpez de Zûniga y Velasco, the count of Nieva
(1561-1564), as well as the term in office of the licenciado Lope Garcia
de Castro (1564-1569), who ruled as “governor, captain general, and
president of the royal Audiencia” after the assassination of the count
of Nieva in February, 1564 (Adorno 1980, xlii). Despite his unfamil
iarity with this early period of viceregal governance, Guaman Poma
nevertheless demonstrated specific and even considerable knowledge
of later viceroys who had been, in one way or another, closer to his per
sonal experience. It is useful to set forth these instances, insofar as they
reveal Guaman Poma’s intentions to “get matters right,” particularly in
regard to the presentation of the last viceroy to rule during the writing
of his book. His dogged persistence also reveals his desire to empha
size the importance of the personages of royal civil governance in gen
eral.
Guaman Poma’s most vivid recollections are of the viceroys Fran
cisco de Toledo (1569-1581) and Luis de Velasco (1596-1604). He
lauded Toledo for the general inspection tour of the viceroyalty that
Toledo made at the beginning of his tenure. He described events of
the viceroy’s journey from Lima to Cuzco in late 1570, including his
visit to Huamanga, of which Guaman Poma seems to have been a per
sonal observer. He praised Toledo for his legislation prohibiting
Spaniards from living among the Andeans and other laws for setting
limits on tribute payment. Two other historical episodes of Toledo’s
rule brought Guaman Poma’s disapproval and condemnation. The
first of these is found in his repeated, critical references to Toledo’s re-

A Witness unto Itself

83

settlement program, or reducciones, instituted to bring highland An
dean communities closer to the areas where indigenous labor was
needed (colonial cities, silver and mercury mines). The second is
Toledo’s capture and execution of the last surviving Inka prince, Tu
pac Amaru (actual pages 446-454; Figure 13). (For Guaman Poma’s
treatment of these events, see Adorno 2001, 34-35, 67-68.)
Luis de Velasco is even more vividly recalled by Guaman Poma. He
portrayed Velasco with the unusual feature of wearing eyeglasses, and
he described some of his specific actions, such as his naval defense of
Chile against the English (actual pages 470-471; Figure 14). Addition
ally, in his February 1615 letter to the king, Guaman Poma identified
Velasco, the marquis of Salinas, as the former viceroy of Peru and cur
rent president of the Council of the Indies in Madrid, who would be
able to vouch for him: “He has notice of my person from the time that
he governed this kingdom” (“La [entera noticia] tiene de mi persona
del tiempo que gobernô este reino”) (Guaman Poma in Adorno 2001,
86).
Since Velasco ruled from 1596 to 1604, it is likely that Guaman
Poma came before him during the period of his litigation before the
high civil court (the royal Audiencia) in Lima, on either or both of his
1597 and 1599 visits to appear before that body (Prado Tello and
Prado Prado, eds. 1991, 375, 360, 369). Porras Barrenechea (1948, 33)
had earlier surmised that Guaman Poma was in the capital around
1600 or 1601 because of his claim of having informed Velasco about
the need of the corregidores to heed the petitions and complaints filed
by Andeans. Guaman Poma stated that the viceroy responded by plac
ing a fine of one hundred pesos on offenders (actual page 832); Ve
lasco’s ordinances of 31 July 1601 concerning corregidores had estab
lished just such a penalty.
A counterpoint to these vivid recollections is found in Guaman
Poma’s early silence on Fernando de Torres y Portugal, the seventh
viceroy, who in 1586 had granted the lands of Chupas in Huamanga to
the Chachapoyas ethnic group against whom Guaman Poma’s family
and the Tingo clan brought suit. When Guaman Poma started to par
ticipate in the litigation in the 1590s, he may have learned that Torres
y Portugal had made the Chachapoyas grant (Adorno 1993, 68). Yet if
the initial absence of Torres y Portugal’s governance from Guaman
Poma’s work potentially could be explained on that basis, his eventual,
laudatory portrait and account of him cannot. Hence, a simple over
sight remains the best explanation.
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Figure 13: Guaman Poma portrays the execution of the prince Tupac Amaru Inka
by order of the Viceroy Toledo as if he had witnessed the event (actual page 453).
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Figure 14: Guaman Poma depicts Don Luis de Velasco as the eighth viceroy of Peru
(he was actually the ninth), with the personalized feature of eye glasses (actual page
470).
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Guaman Poma’s precise descriptive and interpretive account of the
viceroy Montesclaros follows closely the pattern set for Toledo and Ve
lasco. It includes an even more pronounced insistence on specificity
because it contains the element of currency.
4.3.2. Guaman Poma's Marqués de Montesclaros: Exemplary and Current
Viceroy
Guaman Poma presents knowledge of Montesclaros’ documented ac
tions that he could have set down no earlier than 1609 but at a time
during which Montesclaros was in full command of his rule with no
transition to a successor in sight. The notable feature of Guaman
Poma’s portrait of Montesclaros is that he forecasts great deeds yet to
be accomplished by the viceroy, which makes it possible for us to date
the Montesclaros replacement entry before the end of 1615, when his
rule ended (and of which Guaman Poma makes note on a late addi
tion to the manuscript) (actual pages 474-475; Figure 15). The re
markably specific information that Guaman Poma presents regarding
Montesclaros’ past actions, as well as the predictive remarks he makes
about Montesclaros’ future accomplishments and eventual historical
reputation, makes it possible to suggest textual reelaboration as an ex
planation for the single sheet replacement.
Guaman Poma started his account of Montesclaros in the conven
tional manner that he employed in the case of the previous viceroys,
characterizing the individual’s actions generally in the preterite: “He
governed in peace and favored the lords and the other poor Indians”
(“gouerno pacificamente y faboreciö a los prencipales y a los demâs
yndios pobres”). Then he described Montesclaros’ accomplished ac
tions, which we examine below in detail. At this point, however, Gua
man Poma turned to an assessment of Montesclaros’ governance in a
predictive mode:

He has performed other very holy works in the service of
God and His Majesty as a Christian and as a caballero and
lord, and in the future he will perform other very great and
good works which will extend even further his service to God
and His Majesty. By this [example] other Caballeros will fol
low the true and straight path. Other viceroys will be envious
of the fact that this very Christian man has shown so much fa
vor to the poor Indians in the afore-mentioned mines. From
all this, the wealth of His Majesty will be multiplied if the In-
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dians do not die first. God and His Majesty will be grateful
to him for writing about all his holy good works and service
to Our Lord and His Majesty; it will be the legacy of this very
Christian caballero in this kingdom and in the world.
Y a hecho otras obras muy sanctas en seruicio de Dios y de Su
Magestad como hombre cristiano y cauallero y principal. Y
adelante harâ otras obras muy grandes y buenas por donde
creserâ mas el servicio de Dios y de Su Magestad, por donde
otros caualleros ciguira el camino uerdadero y derecho.
Otros bizorreys tendrân enbidia de que este cristiamcimo a
dado tanto fabor a los pobres yndios de las dichas minas. De
ello multiplicarâ la hazienda de Su Magestad ci no se acaua
de mûrir los yndios. Dios y Su Magestad le agradeserâ escriuiendo toda su santa buena obra y serbicio de Dios Nuestro Senor y de Su Magestad; que serâ memoria en este rreyno
y en el mundo deste cauallero cristiamcimo.

This switch that Guaman Poma makes in this verbal portrait from the
preterite to the future tense is unique. It indicates that Montesclaros
was ruling when he wrote this text and, beyond that, that Guaman
Poma wanted to change his usual account of past actions, either gen
eral or specific, in order to set forth the exemplary conduct of Mon
tesclaros as a viable, current model for imitation. Even if the “other
very great and good works” that Guaman Poma envisioned for Mon
tesclaros were metaphorical, that is, that his past deeds were to provide
examples for others to follow, or if Montesclaros’ further great deeds
were to be carried out after Guaman Poma turned over the reins of
government to his successor, the forward-looking thrust of this verbal
portrait is clear.
In his desire to capitalize on the didactic possibility that this
viceroy’s case presented to him, Guaman Poma probably decided to
scrap his previous draft, created and entered onto sheet eleven of
quire 10 before the manuscript was sewn and paginated, replacing it
with this unique, open-ended text oriented toward the future. He cut
out the old sheet and presumably sewed in its replacement. (Attached
to the quire during subsequent re-bindings, the single sheet is still only
crudely sewn into the closed quire).
Montesclaros had formally assumed his post in Lima on 21 Decem
ber 1607, and the present version of Guaman Poma’s text features ac-
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tions that took place in 1608 and 1609. Guaman Poma makes refer
ence to the viceroy’s personal inspection tours to the mercury mines
of Huancavelica, which occurred in 1608, as well as to the silver mines
of Chocllococha, in the region of Castrovirreina, that took place be
fore the end of March, 1609 (see Latasa Vassallo 1997, 424-426, 494):

And at the command of His Majesty, he [the marquis of
Montesclaros] personally inspected the mines of Chocl[l]ococha, silver mines, and Huancavelica, mercury mines.
He saw with his own eyes all the hardships and ill fate—so
much death—of the Indians poisoned by mercury vapors
and of how this afore-mentioned kingdom of Peru was be
coming depopulated and of how it would continue to be de
populated in the future. He was to inform his Majesty about
all this, about everything. Finding himself in the king’s favor,
he wrote to His Majesty, informing him about everything on
behalf of the poor Indians, so that proper remedies could be
applied.
Y por mandado de su Magestad [el marqués de Montes
claros] becitô las minas de Chocl[l]o Cocha, minas de plata,
y Guanca Bilca, minas de azogue. Con su persona los uido a
uista de ojos todo el trauajo y mala uentura-tanta muerte-de
los yndios azogados y de auerse despoblâdose este dicho
rreyno del Pirû y de cômo se a de despoblarse mâs adelante.
De ello auia de enformar a su Magestad de todo ello. Ya faborecido, escrito a su Magestad, enformândolo todo en fabor de los pobres yndios, para que se ponga en rremedio.
Guaman Poma here proves himself to be very well informed; his ac
count is borne out by the documentary record. Montesclaros’ visit to
the silver mines of Castrovirreina (Chocllococha) indeed had been
mandated by a royal decree, as Guaman Poma writes; it was dispatched
from Madrid on 12 December 1606. Furthermore, after his 1608 in
spection of the Huancavelica mines, Montesclaros did submit, as Gua
man Poma indicates, a long dispatch to the king; it was dated 14 Jan
uary 1609. Montesclaros likewise prepared a formal report on 29
March 1609, after his subsequent inspection tour to the mines of Cas
trovirreina (Latasa Vassallo 1997, 426, note 1; 494, notes 457 and 460).
Guaman Poma personally knew and frequented the mining region
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Figure 15: Guaman Poma’s account of Montesclaros’ government includes his per
sonal inspection tours to the silver mines of Chocllococha (Castrovirreina) and the
mercury mines of Huancavelica (actual page 475).
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of Castrovir reina and Huancavelica to which he makes reference. He
mentioned, for example, having heard a sermon preached there on
Ash Wednesday in 1614 and of having stopped there later, on his way
to Lima, where “his vassals recognized him and embraced him and
told him about all the miseries that they suffered in the province and
its mines” (actual pages 1114 and 1123). His knowledge of the area is
demonstrated by his references to Huancavelica and its provinces of
Angaraes, Tayacaja, and Castrovirreina. In addition to these sites, he
also mentioned, in the course of his writing, the settlements of
Chocllococha, Angaraes, Huaytarâ, Santiago de los Chocorvos, San
Pedro de Tambopata, Acara (Acoria), and San Cristobal, as well as the
Yauyos ethnic group (Porras Barrenechea 1948, 31, 32, note 19).
Huancavelica was one of the four areas in the Andes of today’s central
and southern Peru for which Guaman Poma’s references are suffi
ciently detailed to confirm his knowledge and experience of them; the
others are Huamanga and the province of Lucanas in its jurisdiction,
and, adjacent to Lucanas, the province of Aymaraes (see Adorno
2001).
The (predictive) historical role that Guaman Poma assigned to
Montesclaros reflected his own abiding preoccupation about the ex
ploitation and destruction of native Andeans in the mines. Guaman
Poma’s views can be summarized as follows. He devoted a prominent
section in the chapter on colonial Indian governance, corregimiento,
to the subject of mining, initiating this internal sub-chapter with a
drawing of the torture of native lords by miners and judges, and go
ing on to review the conduct of the full range of mining officials,
from coopted native Andean intermediaries to Spanish majordo
mos, who were responsible for the treatment of Andean laborers
and conditions in the mines (actual pages 529-539; Figure 16). His
emendations to the completed manuscript likewise reiterate the
range and depth of his concerns about the human destruction
caused in the mines, the need to regulate the conditions and com
pensation of indigenous mining laborers, and the enormous eco
nomic gain that mining production provided to the Spanish crown
(actual pages 535, 977, 1005, 1066-67; see Section 4.1, item 6,
above). Additionally, Guaman Poma praised Montesclaros’ prede
cessor, Don Gaspar de Zûniga y Acevedo (“Don Carlos Monterrey”)
(1604-1606), for having “begun to favor the poor Indians because it
disturbed him very much that the Indians died suddenly in the
mines, that they died, poisoned by mercury vapors” (“Comenso a fa-
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boreser a los yndios pobres que le pesaua de que los yndios se
muriese sûpitamente ein confesarse en las minas, y que se muriesen
asogados”) (actual page 473).
All these interventions support the importance of these concerns in
Guaman Poma’s presentation of Montesclaros as the “very Christian,
great alms-giver, and charitable friend of the poor” (“muy cristianicimo,
gran limosnero y caritatibo amigo de los pobres”). Lauding Mon
tesclaros for having seen ‘"with his own eyes” the hardships suffered by
Andeans and for having written to the king, “informing him about ev
erything in order to favor the poor Indians,” Guaman Poma reveals his
appreciation of the viceroy’s understanding of the critical issues of the
day. Montesclaros’ interest in reforming mining abuses and searching
for greater controls constituted, as Guaman Poma saw it, the viceroy’s
greatest potential contribution to colonial governance in the Andes.
Guaman Poma made his presentation convey the fact that he wrote
it at the time that Montesclaros was fully exercising that office. “He will ac
complish more; he will be a model for others” is a message unique to
the entire Nueva coronica y buen gobierno. No one, save Montesclaros, is
cast in this presentified, future-oriented role. I believe that this im
portant conceptualization, unique among the depictions of all other
exemplary Andean or European personages in the work, was the cause
for Guaman Poma to reconsider and recast his account of the eleventh
viceroy whose term of office, ironically, he did see come to an end. Al
though Guaman Poma would not be the first author in history to fail
to meet a self-imposed deadline for the completion of his work, it is
clear that he anticipated an earlier filing date and that Montesclaros
was to have been the living, current example of the exemplary viceroy
that Guaman Poma wished to commend to king Philip III.
When did Guaman Poma make his replacement entry? He had to
have done it after the manuscript was bound, otherwise he would have
substituted a full double sheet or, after cutting out the unsatisfactory
Montesclaros entry, he would have pasted the replacement single
sheet onto the remaining single sheet occupied by actual pages 484485. Beyond the fact that the replacement was made after Guaman
Poma initially “completed” his book, it is impossible to determine with
certainty whether he prepared it in Lucanas or later in Lima. Because
of Guaman Poma’s knowledge of the mining area, he did not need the
new sources of information that Lima might have provided him. The
mining region of Huancavelica and Castrovirreina was for Guaman
Poma a matter of “local” knowledge. Hence he could have made the
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Figure 16: Corregidorde minas: The administrator of the royal mines punishes native
lords. This pictorial account underscores Guaman Poma’s concern for abuses of na
tive lords and laborers in the mines (actual page 529).
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decision to highlight Montesclaros in this fashion at any point after he
“completed” the book in Lucanas and before he made his final revi
sions in 1616 in Lima.
Guaman Poma’s focus on Montesclaros invites us to take a look at
the viceroy’s own writings.
4. 4. Don Juan de Mendoza y Luna: Luz de materias de Indias ( GkS 589 2°)
Guaman Poma’s assessment of the most grave problems facing the
viceroyalty are consonant with those outlined by Montesclaros in the
final report he filed on his governance of Peru (Adorno 1979-80, 21,
28, note 29). Dated 12 December 1615, the viceroy’s report to his suc
cessor, Don Francisco de Borja y Aragon, the prince de Esquilache,
warned of the errors in governing into which he himself had fallen,
considered a broad range of complex and important questions re
garding the governance of Peru, and analyzed the peculiarity of the
Peruvian government with its two, mutually dependent but differenti
ated “republics,” one of Indians, the other of Spaniards.
Montesclaros’ report provides the reader with a useful “yardstick” by
which to gauge the power and coherence of Guaman Poma’s critique
of colonial affairs, not only on mining but over a broad spectrum of
economic and social issues. The viceroy signed his report perhaps only
months before Guaman Poma finished correcting his completed work
in 1616, and the coincidence of outlook between the viceroy and the
self-appointed advisor to the king makes pertinent the further investi
gation of Guaman Poma’s claims to have worked in the “houses and
palaces of good government.” Montesclaros’ report in its required
multiple copies and Guaman Poma’s unique codex may have traveled
to Spain in the same diplomatic mail pouch.
A copy of the Montesclaros manuscript, contemporary with its com
position and entitled “Luz de materias de Indias,” has long been part of
the Old Royal Collection (GkS 589 2°). In the 1784-86 Erichsen catalog,
it appears at approximately the same point in the shelf-list as Guaman
Poma’s manuscript, separated only by their respective format listings of
folio and quarto. The Montesclaros report was acquired by the Royal Li
brary in 1721 as part of the private library of the Danish lawyer, historian,
and book-collector Christian Reitzer (1665-1736), who was a professor of
law at the University of Copenhagen interested in the then-emerging dis
cipline of political science. (Ilsøe [1999, 313-402], discusses the acquisi
tion of Reitzer’s library and transcribes the Montesclaros manuscript en
try as it appears in the 1721 Reitzer catalog [381, no. 142].)
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Two decades ago I suggested (Adorno 1980, xliii-xliv) that the pres
ence of Montesclaros’ account in the Old Royal Collection makes
plausible the acquisition (or donation) of the Nueva coronica y buen go
bierno for its focus on “good government” and civil and ecclesiastical
administration rather than for its potential interest as a bibliographic
curiosity.
Today, the perusal of the full 1784-86 Erichsen catalog’s folio,
quarto, and octavo entries classified as “Recent Spanish and Por
tuguese History” confirms that the work’s dual title, “coronica” and
“buen gobierno,” would have been sufficient reason to accommodate
it within the heterogeneous grouping of works that included treatises
on “justice and good government” in Spain, its economic restoration,
and accountancy in its overseas empire (see Section 2.1, above).
Current historical investigations of seventeenth- and eighteenth
century Danish book-collectors and the earliest holdings of the Royal
Library also confirm that Danish royalty, high-ranking officials, and
private collectors took notable interest in Spanish political affairs from
their ideological perspectives in Protestant northern Europe. The ac
quisition of the Montesclaros manuscript and other Hispanica now in
the Royal Library continued a tradition that included the acquisition
or donation, probably several decades earlier, of the Guaman Poma
manuscript (see Section 2.2, above).
The Montesclaros document is now online on the Royal Library’s
Guaman Poma website.
4.5. The Central Role of Chapter 20
The thematic significance in the Nueva coronica y buen gobierno of Mon
tesclaros’ “presentified” rule supports the story that the codicological
evidence tells more broadly. That is, if Montesclaros’ regime was the
“living,” current capstone of Guaman Poma’s exemplary presentation
of good civil governance, it was nevertheless part of a much larger
structure of models for colonial reform that Guaman Poma put for
ward.
Of the five categories of textual emendation summarized in Table 3,
only chapter 20, “of good government,” is emended in as many as four
of them: sheets added, a sheet excised, texts supplemented by new in
formation, and texts augmented by reiteration and/or recommenda
tions for reform. Through its construction and incessant updating and
correction, the “buen gobierno” chapter makes plain the principal
purpose of the work that Guaman Poma announced from Santiago de
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Chipao in February 1615. All additions of sheets to the completed
manuscript, as well as the single excision from it, occur in the Buen go
bierno. More than any other kind of evidence or argument, these
emendations underscore the signal importance of this longest portion
of the book and its inaugural chapter as a work oriented toward the fu
ture, specifically in reference to those personages who represented the
authority of the monarch to whom the Nueva corônica y buen gobierno
was directed.
As we have “looked over Guaman Poma’s shoulder,” we have seen
that as he continued to work over this central “buen gobierno” chap
ter, he discovered his previous errors and omissions. Dissatisfied with
his original account of Montesclaros, he replaced the viceroy’s earlier
pictorial and prose portrait. Upon discovering his oversight of the rule
of Don Fernando de Torres y Portugal, he added a single sheet to the
quire to accommodate Torres’ presentation as the sixth viceroy (actu
ally, he was the seventh) and increased by one the number in sequence
of the four that followed. Discovering subsequently that he had over
looked altogether the tenure of the Count of Nieva, he entered that in
formation at the lower margin of his first viceregal portrait, that of An
tonio de Mendoza (actual page 438), and continued by adding a note
on the inclusive years of rule of each successive viceroy at the bottom
of the respective portrait pages, thus covering all but one omission that
would remain in perpetuity (the governorship of Lope Garcia de Cas
tro), and concluding by acknowledging that Montesclaros’ tenure as
viceroy ended in 1615. We know that Guaman Poma made these pre
cise, final corrections not in provincial Lucanas but rather in Lima,
near or at the viceregal court, as he prepared to deposit his
manuscript.
Viewed comprehensively, the process of tireless emendation to
which Guaman Poma submitted his series of viceroys’ portraits sup
ports the argument for its signally important role in initiating the
Buen gobierno. Underscoring Guaman Poma’s hope that the mon
arch would welcome an assessment of his most highly ranked sur
rogates, and that it would be appropriate for the king’s princely An
dean vassal to honor them, the codicological evidence supports the
conceptual formulation of the work as a “letter to the king” in
which the subject of governmental reform is dominant, and the
role of the viceroy within it emerges and occupies a position of pri
macy.
Taking account of emerging priorities and implementing them
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through late insertions was not a simple authorial task, particularly in
a situation of dwindling resources that were gradually being depleted.
We turn now to Guaman Poma’s late-hour dilemma of balancing tex
tual desiderata against material limitations.

4.6. The Author and Artist as His Own Scribe
The consideration of the codicological evidence that the autograph
manuscript presents brings forth one entirely new dimension about
Guaman Poma’s execution of his work. While we are familiar with
Guaman Poma as an artist who also plays the role of author, or vice
versa, the codicological inquiry teaches us what it means for that artist
and author to serve as his own scribe. As he handles innumerable and
difficult choices, we discover not the ineptitude of a self-taught An
dean amateur, but an author and artist in control of his own medium.
It was as his own scribe that Guaman Poma had to deal with the chal
lenge of diminishing material resources. If we think of the scribe’s task
in making decisions in the face of a paper shortage, we can better un
derstand a number of apparent contradictions within the Nueva
coronica y buen gobierno manuscript. We can appreciate why some texts
were updated or augmented and others were not. Glancing back at the
late sheets additions and their contents surveyed in Section 4.1, the
close reader will not be surprised that the topics of the parish priests
(which occupies the longest chapter in the book), native Andean so
ciety, the moral “Considerations,” the dialogue with the king, and com
mentary on the silver mines of Potosi, all have been the beneficiaries
of additional though limited resources. By these lights, the acquisition
of eighteen single, or nine double, sheets needed to produce the
thirty-six pages of “Camina el autor” must have provided a consider
able challenge.
At the same time, bringing the “Tabla de la dicha coronica” up to
date would have required two double sheets, but Guaman Poma did
not undertake that revision. The evidence suggests that at a late stage
of his work, he gave a lower priority to the accuracy of the information
presented in the “Tabla.” Likewise, as a possible consequence of his de
cision not to update it, he invested less care in maintaining the overall
accuracy of the pagination in the body of the book. It is possible either
that he postponed a full proof-reading of his pagination and then later
found himself unable to complete it, or that he decided not to make
further corrections, knowing that his own page numbers would not be
reproduced in any printed version of his manuscript. (Pagination, as
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we saw above, was merely one of the means by which Guaman Poma at
tempted to guarantee the intelligibility of the codex’s proper se
quencing.) Whatever the case might have been, the low priority he
now gave to pagination made room for his esthetic considerations.
Oddly enough, Guaman Poma’s most egregious “errors” in pagina
tion may be the result of his esthetic predilections. This phenomenon
serves as a final demonstration of his treatment of competing priori
ties in a time of scarcity. Just as his graphic sensibility prevented him,
as his own scribe, from marring his “Tabla” with repeated layers of cor
rections, so too it overruled his desire, as an author, to achieve a
pedantically accurate control of his modified pagination. Thus, as we
saw above regarding the 986-cum-996 adjustment and the following
repagination, Guaman Poma consciously but silently “overlooked” the
misnumbering of hundreds of pages, from 537 to 1003, and, on the
124 pages that he did renumber (actual pages 1004-1178, excepting
pages 1066-1067 and 1104-1139 on Potosi and “Camina el autor”), his
activity consisted not of adding new, easily legible page numbers, but
rather of “grafting” the correct digits onto the old page numbers, mak
ing as few deletions and smudges as possible.
Guided more by esthetic than by arithmetical principles, Guaman
Poma smoothly and correctly executed the conversion of old page
numbers to new ones. Since he did so rather mechanically, more for
his own benefit as redactor than for the convenience of any future
readers—and hence without the redundant accuracy that otherwise
characterized his writing—he produced whole series of page numbers
that were “misspelled,” resulting in hybrid and impossible numbers
such as 11010 and 11102 instead of 1110 and 1112, created by the
wrong insertion of a zero (see actual pages 1120 and 1122). The last
digits, nevertheless, are invariably correct, thus allowing for identifica
tion of interpolated or excised material. At the same time, the digits in
the tens of thousands, inaccurately substituting for numbers in the
thousands, tend to comply first and foremost with the esthetic princi
ple of making the least intrusive corrections possible by refraining
from writing over and blurring the extant numbers. Hence, for exam
ple, on actual page 1146, wanting to raise 1090 by 10, Guaman Poma
changed this figure to 11010 (instead of 1100), by adding “1” in front
and changing the “9” to a “1.” (He subsequently raised this new num
ber by 36 to 11036, by overwriting the old “9/1” with a “3” and ex
tending the circle of the last “0” to turn it into a “6.”)
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4.7. Sealing the Text, Closing the Book: Frontispiece Calculations
After the insertion of the “Camina el autor” chapter Guaman Poma at
tempted to calculate the length of his work, and he entered his find
ings on its frontispiece. The frontispiece reveals that Guaman Poma
made four such successive attempts to close and “lock” his book. For
many years these notations were commonly misjudged to be Guaman
Poma’s statement that his work was meant for those who were blind,
that is, illiterate (“pliegos” read as “ciegos,” blind), and those who
could see (“fojas” read as “ojos,” eyes). During my 1977 examination
of the autograph manuscript I was able to correct this popular misap
prehension; Guaman Poma was in fact tabulating the length of his
manuscript. His calculations, however, are more complex than I had
earlier supposed (Adorno 1980, vol. 1., p. xxxviii, note 14; vol. 3, p.
1126, note 1).
His announcement of the number of sheets (“fojas”) and folds of
eight (“pliegos”) that constituted the manuscript offered practical in
formation to a potential printer but it also served as a notice aimed at
preventing the book’s expansion, reduction, or modification at the
hands of others. Even though his introduction and subsequent cor
rection of these calculations violated his esthetic criteria and marred
the beauty of his frontispiece, these successively produced “seals” are,
in effect, Guaman Poma’s final signature to the work.
The frontispiece calculations constitute that rare instance in which
the images on the web were best supplemented by high resolution
photography, in this case, a photograph produced by the Royal Li
brary’s Photographic Atelier and reproduced to a size of 70 x 100 cm,
as enlarged digital images of details were not yet available.
The key to interpreting these calculations depends on recognizing
that they constitute a sequence; they are not parallel statements of a
single status quo. The four different calculations exhibit several
changes in ink color within each of the upper and lower tallies as well
as between them. The upper tallies, read successively as 579 and 597
“fojas,” or sheets, yield 1158 and 1194 pages. The lower tallies, read
successively as 144 and 146 “pliegos” or units of eight, yield, respec
tively, 1152 and 1168 pages. The reading of these annotations in the
high-resolution photographs prepared by the Royal Library reveals,
even more clearly than does the digital edition, the superimposition of
“ssays” over “quatro,” and the “6” over the “4,” that modifies “144” to
“146” in the “pliegos” count at the bottom of the page.
The “5979” sequence in the upper tallies can be disassembled in this
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manner: It appears that the first entry was “quinientas y siete [n] ta y 9
oxas,” augmented, for clarity, by the introduction of the phrase “579
fojas,” yielding, in this calculation of words and ciphers, 579 sheets, or
1158 pages. The second calculation results in “quinientas y nobenta y
siete oxas - 597 fojas”, with “nobe” overwriting “siete” of “siete [n] ta”
to produce “nobenta,” with ciphers for “7” probably replacing those of
the previous “9” (these are illegible). Correcting the numerical calcu
lation, a “9” is inserted between “5” and “7” of “579” and a brown
smudge is introduced to cancel the “9” of “579,” thus converting that
number and phrase from “579 fojas” to “597 fojas.”
Since Guaman Poma never numbered the nine pages of his “Tabla,”
it is to be expected that his tallies concern only the body of his work.
The calculation of 579 sheets or 1158 pages corresponded to a mo
ment prior to the ten-page adjustment Guaman Poma introduced at
his page 986. At that point in time, however, he had already sewn the
book, numbered the pages, recorded the appropriate page numbers
in his “Tabla,” and written “Camina el autor.” The total of 1158 pages
was produced by taking his initial pagination of the book through
chapter 35 (the inns on the royal road), that is, page 1083 (actual page
1103), and adding the number of pages, 36 and 39, respectively, that
corresponded to the chapters “Camina el autor” and “the months of
the year”: 1083 + 36 + 39 = 1158.
After Guaman Poma made in Lima a ten-page adjustment in the
pagination of his book (see Section 3.7, above), he recalculated his
page total. Adding 10 to the previous total of 1158 pages yielded 1168
pages. Dividing that number by 8 to obtain the number of folds of
eight pages, he must have arrived at the incorrect number of 144, that
is, 144 “pliegos” or units of eight. Repeating the exercise of 1168 di
vided by 8, he arrived at the correct number of 146; hence he cor
rected “144 pliegos” to “146 pliegos.”
His fourth and final tally of “597 fojas,” yielding 1194 pages, must
have occurred at a still later moment. Perhaps hurriedly seeking to
“seal” his book and forgetting that he had already incorporated into
his calculations the two, still-loose quires of the eighteen sheets of the
“Camina el autor” chapter, he again added 18 to his earlier calculation
of 579 sheets and arrived at the total of 597 sheets. This highest esti
mate of the manuscript’s length can be attributed to Guaman Poma’s
counting the “Camina el autor” chapter twice. It does not reflect any
potential intention to add to the finished book yet another supple
mentary chapter of eighteen sheets, because no such additional inser-
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tion is evidenced by any of his repagination efforts. Although his final
calculation of 597 sheets was incorrect, it represents the culmination
of a process whereby Guaman Poma prepared his work for an uncer
tain future as he closed it, for the last time, in 1616.
4.8. The “First of the New Chronicles ”
Although we do not know at what point Guaman Poma modified the
title of his work from El primero i nueva coronica i buen gobierno to El
primer nueva coronica i buen gobierno, we can speculate that it might have
come at or near the end of his final revisions and emendations. It was
in these final revisions that he attempted to strengthen the future-ori
ented goals of his remedial program and he may have felt that his fo
cus had shifted heavily in that direction: The viceroy Montesclaros
emerged as a living exemplar of just rule. Through his portrayal and
other additions to the work, Guaman Poma emphasized the impor
tance of mining to the Spanish economy and the threat of destruction
it posed to Andean society. The priestly presence in Peru was also an
object of intensified concern, and “Camina el autor” added an out
raged lament about the horrors of the campaigns to “extirpate idola
try.” This late chapter also renewed Guaman Poma’s outcry about the
devastating effects of mestizaje, racial mixing, on the Andean race and
the social fabric of Andean Peru. The telling of history, one of the twin
goals of the work, becomes, relatively speaking, somewhat eclipsed by
its equal partner, the exposé of colonial abuses and the exposition of
proposals for good governance.
We can imagine that it was at this point that Guaman Poma recon
sidered the balance between the two focal points of his tandem pro
ject. Late revisions and inserted sheets aside, even by the datum of
sheer page count the Buen gobierno exceeded the length of the Nueva
coronica by several hundred pages, occupying almost two-thirds of the
work. Did Guaman Poma decide that the balance had shifted, empha
sizing, when all was said and done, the treatise on good governance
over the treatment of Andean history? If this were the case, then “his
tory” might no longer be an equal partner, of interest for its own sake,
but rather an instrumental tool within the larger work.
This “tool” could serve to establish his credibility as princely adviser
by demonstrating his own base of knowledge in the society for which
he sought to serve as advocate. It could also, as I have demonstrated
elsewhere (Adorno 2000), “rewrite history” so as to make its course
conform to the goals that Guaman Poma sought for the redress of per-
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sonal and societal grievances and the return of Andean sovereignty. In
this regard, perhaps he found that his chronicle ought not to be de
scribed as “first and new,” in which “first” and “new” carried synony
mous or equivalent weight, but rather as the “first new chronicle,” or
the “first of the new chronicles,” which proclaimed its primacy in a new
hierarchy of historico-literary values. It suggests, in part, that Guaman
Poma viewed his work as the inauguration of a new departure in
chronicle-writing that would correct the earlier, European-authored
versions of Inka and Spanish conquest histories of Peru. His critical re
view of previous chronicles (chapter 34) bears out this interpretation
of his cryptic title insofar as it includes an implicit (but not subtle) de
fense of his own work.
The notion of historiographic “newness” as the combination of two,
distinctive generic entities had been suggested by the Jesuit José de
Acosta with whose works Guaman Poma was familiar. Acosta (1962,
13) had called his own 1588 Historia natural y moral de las Indias “new”
because it was in part “history and in part philosophy.” With or with
out Acosta as a guide (Guaman Poma referred to Acosta’s other works,
not the Historia that contains the assertion), the notion of “newness”
representing something that was a hybrid or result of a mixture would
not have been unfamiliar to Guaman Poma.
In Guaman Poma’s case, the “first of the new chronicles” could also
be construed, in part, as the history that directly served the cause of
justice. And that cause had taken shape in the elaboration and emen
dation of the Buen gobierno. It is in this regard that the partial identifi
cation of Guaman Poma’s work as an arbitrio bears mention.
From our vantage point today, the interest that Guaman Poma’s
work arouses is in the cultural domain, that is, in his handling of the
institutions and conventions of Andean culture vis-à-vis his manipula
tion of those of Spanish and European culture. One of the areas long
ago mentioned but insufficiently developed on the European “side” of
Guaman Poma’s cultural repertoire is the relationship of his work to
those of advisement to the king on political, administrative, and eco
nomic matters. Guaman Poma’s proposals for reform constitute the
backbone of his book, which he located within the literary tradition of
counsel to the prince (Adorno 1974, 151-155). While elements repre
senting a range of European artistic conventions and literary genres
have been identified in Guaman Poma’s work, from Renaissance bi
ography to Counter-Reformational sermons (Adorno 2000), perhaps
the model that best serves to classify it according to the lights of its
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own day is, in the end, the arbitrio. I emphasize “in the end” because
the work’s definition took shape as a dynamic process; we see that Gua
man Poma worked unceasingly at developing and emending its con
tents, as I have described them throughout this paper.
Arbitrio was the name given in the first half of the seventeenth cen
tury to treatises offering proposals for fiscal reform to save Spain from
the economic ruin into which it was plummeting. The authors of such
works were referred to, not always flatteringly, as arbitristas. They in
cluded lawyers, clerics, merchants, royal officials or “plain adventur
ers,” all of whom saw themselves as men of special social responsibility.
Their approaches varied, from advocating economic or fiscal reform
to proposing new mental attitudes deemed necessary if new sources of
wealth were to be generated. (Guaman Poma fits in here.) No matter
how grave the arbitristas’ assessment of the situation at hand, argues
British historian Sir John Elliott (1986, 88-89), all of them were “im
bued with the belief that something must, and could, be done.”
Given the fact that Guaman Poma’s proposals for reform were di
rected to king Philip III and that, at bottom, all his recommendations
for political, ecclesiastical, and social betterment were to have as their
effect not only justice for the Andean people (Guaman Poma’s first
cause) but also the Spanish monarchy’s greater economic good (his
most insistent rhetorical argument), the arbitrio classification is one
that can be put forward with credibility. The notion of the arbitrio un
derscores the potential interest of the Nueva corônica y buen gobierno in
its focus on governmental and administrative affairs. It “makes visible”
the dozens of the work’s “prologues,” easily seen as merely perplexing
or miscast, from a literary historical perspective, in their placement at
the end of the chapters they accompany. Spanning the entire work,
from the Nueva corônica’s outline of imperial Inka policies through the
Buen gobierno’s painstaking survey of social and ethnic groups that
made up the Spanish “kingdom of the Indies of Peru,” Guaman
Poma’s hortative “prologues” stand as the best evidence in revealing
that the work was, as its title indicated, devoted to moving the reader—
from the king to all his colonial vassals—to take up the cause of “good
government,” that is, ofjustice.
The prologues of the Nueva corônica y buen gobierno can be readily ac
cessed in the online edition through its table of contents.
In all its dimensions, the intricate organization and layered con
struction of Guaman Poma’s work, from its articulation of picture and
prose to that of chapter and prologue, reveal the complexity and co-

A Witness unto Itself

103

herence of his conceptualization, as author and artist, and his success
as his own scribe. In this regard, the coordination of codicological and
textual evidence provides more than insight into aspects of the work’s
conceptualization, now frozen in time, or even its systematic emenda
tion, for the sake of charting one-time corrections and expansions.
The codicological evidence in conjunction with the textual testimony
give voice to the silent but dynamic process through which the Nueva
coronica y buen gobierno gives an account of its material assembly and
substantive realization. Together, these mutually supportive proce
dures turn the dead artifact into a living text and allow it to perform
the juridically impossible act of being a “witness unto itself,” that is, a
book that tells the story of its own making.
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ET HÅNDSKRIFTFUND I LÜBECK CA. 1620
OM DEN SPINKLE OVERLEVERING AF TO NORSKE
NATIONALKLENODIER
AF

Karen Skovgaard-Petersen

Indledning

1880 udgav Gustav Storm en samling af norsk middelalderlatinsk
litteratur i etbindsværket Monumenta historica Norvegiæ. Som den
første tekst anbragte han en lille Norgeshistorie forfattet af en vis
Theodericus med tilnavnet Monachus, munk. Dette værk er blandt det
tidligste man kender af norsk latinlitteratur, skrevet omkring 1180. Det
er bevaret for eftertiden i fire håndskrifter fra det 17. årh., og sammen
med det optræder i tre af disse håndskrifter et andet værk fra samme
tid, nemlig den anonyme korstogsberetning Historia de Profectione Danorum in Hierosolymam, dvs. ”Beretning om en dansk ekspedition til Je
rusalem.” På Storms tid regnedes dette værk for dansk, og det blev der
for ikke medtaget i Storms Monumenta-udgave, men i 1896 godtgjorde
Kr. Kaalund med stor sandsynlighed at forfatteren var nordmand.1 Så
hermed berigedes den norske middelalderlatin med endnu et værk.
Det fik dog ikke desto mindre lov til at indgå i M. Cl. Gertz’ udgave af
kortere danske middelalderværker, Scriptores minores Historiæ Danicce
medii œvi II (1922).
Theoderiks Norgeshistorie og korstogsberetningen (herefter hen
holdsvis ”Theoderik” og ”Profectio”) har altså fælles overleveringshi
storie, og det er den der er emnet for det følgende. Det er en historie
som har både boghistoriske og idehistoriske aspekter. Selv om der er
mange dunkle punkter, illustrerer den - så vidt den nu kan rekon-

1

1 Kr. Kaalund: Kan Historia de profectione Danorum in terram sanctam regnes til Dan
marks Litteratur?, Aarbøgerfor Nordisk Oldkyndighed og Historie, II. rk, bd. 11, 1896, s. 7996.
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strueres - hvordan forskellige interesser for fortiden til forskellige ti
der har gjort at de to middelalderkrøniker er blevet bevaret.2
Først et par ord mere om de to skrifter. De er ret korte (vel hver om
kring 20 moderne tryksider) og begge væsentlige kilder til norsk - og
delvis dansk - middelalderhistorie. Theoderiks værk skildrer Norges
kongers historie fra Harald Hårfagers samling af Norge frem til ca.
1130. Det er dediceret til Ærkebiskop Øistein i Trondhjem (Nidaros)
og må være affattet omkring 1180. Forfatteren havde efter alt at
dømme studeret ved St. Victorklostret i Paris i anden halvdel af det 12.
årh. I klostrets obituarier (”dødebøger”) optræder faktisk hele to
nordmænd ved navn Theoderik fra denne periode; begge havde tyde
ligvis opholdt sig i klostret. Den ene er Tore Gudmundarson, ærkebi
skop i Trondhjem 1206-14, den anden Tore, biskop i Hamar 1189/9096. Da Theoderiks Norgeshistorie ydermere opviser et lærdomsappa
rat som tyder på at han har opholdt sig i Frankrig, og da særlig den
markante teolog og leder af Victorklostrets skole Hugo af St. Victor
(1096-1141) bliver genstand for hans lovprisning, er det højst sand
synligt at en af disse to mænd med navnet Tore, eller på latin Theodericus, der er omtalt i St. Victorklostrets obituarier, faktisk er historie
skriveren.3
Forfatteren til korstogsberetningen har derimod ikke ladet sig iden
tificere med nær samme sandsynlighed. Det har ikke skortet på for
slag, men ingen har været overbevisende. Det fremgår dog af beret
ningen at han var kannik og i en periode havde boet i Tønsberg i det
sydligste Norge, og der er næppe tvivl om at han var norsk og at han
tilhørte præmonstratenserordnen.
Dateringen af skriftet er mindre usikker. Det skildrer en ekspedition
til det hellige land, der blev organiseret på opfordring af pave Gregor
VII efter at Jerusalem kom på muslimske hænder i 1187. Det fremgår
at ekspeditionen fandt sted 1191-92, og da forfatteren indledningsvis
anfører at dette foregik ”for nogle år siden,” kan det dårligt være skre
vet før 1195, måske 1194. Hvad den anden ende, dateringen ante quem,
angår, må man formode at hele begivenheden har haft en vis aktuali- Nærværende artikel vil ikke gå ind på de filologiske sider af historien. De vil blive
behandlet i den kommende udgave af korstogsberetningen De Profectione Danorum in
Hierosolymam (2002/2003).
3 Denne opdagelse gjorde A.O. Johnsen: Om Theodoricus og hans historia de antiquitate
regum Norwagiensium, Oslo 1939. Jf. Lars Boje Mortensen: Passio Olaui, William ofjumièges, and Theodoricus Monachus, Symbolae Osloenses, 75, s. 165-189.
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tet, da forfatteren, som han selv siger, blev opfordret til at nedfælde
den på skrift af en fornem gejstlig,4 så beretningen er næppe skrevet
mange år efter år 1200. Dette bekræftes af at Kong Sverre af Norge,
Knud VI og biskop Absalon alle er omtalt uden antydning af at de ikke
længere skulle være i live - og de døde alle tre i årene 1201-2.5

I årene 1620-22 udarbejdede Johann Kirchmann et katalog over bogbestanden i det
nye Stadtbibliothek i Lübeck. På bl. 18r-v, som er afbildet her, begynder listen over
håndskrifter som biblioteket havde modtaget fra byrådet. Som nummer fire omtales
håndskriftet der bl.a. indeholder Theoderik og Profectio. (Bibliothek der Hanse
stadt Lübeck, Ms Lub. fol 682). Jeg takker biblioteket for tilladelse til reproduktion
og stor hjælpsomhed iøvrigt.

4 Hvis identitet også er ukendt. Han tiltales indledningsvis som Reuerendo et diligendo
Domino K og til sidst i skriftet henvender fortælleren sig til ham med ordene sanctitas
uestra, deres Hellighed, så der er ikke tvivl om at der er tale om en højtstående gejstlig.
5 Som påpeget af A.O. Johnsen i artiklen: Ny tolkning av Historia de Profectione
Danorum in Hierosolymam i Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska historikermötet i
Uppsala 1974, Stockholm, s. 507-527.
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Det middelalderlige håndskrift

Vi bevæger os nu til det 17. århundredes nordlige Tyskland, nærmere
bestemt Lübeck. Her indrettedes der i årene omkring 1620 et nyt
Stadtbibliothek. Bibliotekets første leder blevjohann Kirchmann, rektor
ved Katharineum-gymnasiet i byen. Kirchmann, der levede fra 1575 til
1643, var en antikvarisk og kulturhistorisk orienteret forsker. I 1605
havde han således udgivet et værk om romernes begravelsesskikke, De
funeribus Romanorum (Hamborg), og i 1623 kunne han sende afhand
lingen De annulis liberi trykken, der omhandlede brugen af ringe, ikke
kun hos de gamle, grækerne og romerne, men også med udblik til an
dre folkeslag. Derudover kastede han sig, som vi skal se i det følgende,
over norsk middelalderhistorie.
Blandt de bogsamlinger som dannede grundstammen i det nye bib
liotek, var byrådets samling af trykte såvel som håndskrevne bøger.
Herfra var der et håndskrift som særlig fangede Johann Kirchmanns
opmærksomhed. I det katalog som han udarbejdede over bibliotekets
bestand i 1622, beskriver han det således:

Ejusdem de Bello Judaico lib. vii.
Theodrici Monachi Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium.
Vita B. Genouefæ Virginis édita a domino Wilhelmo Abbate de Paraclito.
Historia de Profectione Danorum in Hierosolymam
(”Samme forfatters værk om Den jødiske Krig i syv bøger.
Theoderik Munks beretning om de norske kongers historie.
Den hellige jomfru Genovefas liv, udgivet af Abbed Vilhelm
af Æbelholt.
Beretning om en dansk ekspedition til Jerusalem”).
Den ”samme forfatter” Kirchmann her refererer til, er den jødiske hi
storiker Josephus, der levede i det første årh. e. Kr. Betegnelsen ”sam
me forfatter” refererer til det umiddelbart foregående håndskrift i
Kirchmanns katalog, der ligeledes var et værk afJosephus.6
Håndskriftet indeholdt altså fire værker: Først kom Josephus’ beret
ning (i dens latinske form, oversat i senantikken fra den oprindelige
græske) om Den jødiske Krig, Bellum Judaicum, derefter fulgte Theofi Jeg takker Andrea Mielke, Bibliothek der Hansestadt Lübeck, for kopier fra
Kirchmanns katalog samt andet materiale.
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deriks Norgeshistorie, så kom - tilsyneladende - et helgenvita om den
senantikke helgeninde Genovefa, der her tilskrives abbed Vilhelm af
Æbelholt, og til sidst korstogsberetningen De Profectione Danorum.
Dette håndskrift som Kirchmann fandt og hvis indhold han her har
beskrevet, forsvandt igen i løbet af det 17. årh. Men fra Kirchmanns ka
talog kan vi altså se at det var et pergamenthåndskrift i folioformat, og
at det indeholdt de fire nævnte skrifter. Hvor og hvornår og i hvilken
sammenhæng håndskriftet blev til ved vi ikke, men på grundlag af
Kirchmanns oplysninger kan man foretage nogle overvejelser.
Josephusteksten er langt den ældste af de fire tekster i håndskriftet.
De tre øvrige småskrifter er alle, formodentlig, forfattet i sidste halvdel
af det 12. årh. eller begyndelsen af det 13. årh. Så enten er der tale om
et ældre Josephushåndskrift hvori de tre tekster engang efter ca. 1200
er blevet føjet ind, eller også er hele håndskriftet produceret efter ca.
1200.
Tilstedeværelsen af Theoderik og Profectio peger på at dette er fo
regået i et dansk eller norsk skriptorium. Det gør også den tredje af de
små tekster, Genovefa-vita’et af abbed Vilhelm. Vilhelm var som be
kendt en fransk victorinerkannik der i 1160erne forlod St. Genevièveklostret i Paris og kom til Danmark, hvor han en halv snes år senere
grundlagde klostret Æbelholt. Nu kendes dette skrift ikke iøvrigt, hel
ler ikke blot af omtale, men Vilhelm forfattede et andet skrift om den
senantikke helgeninde Genovefa (Paris’ skytshelgen), eller rettere om
de relikvier som kannikerne i St. Genevièveklostret sad inde med. Det
er en beretning om hvordan Sainte Genevièveklostrets kanniker i 1162
blev anklaget for at have forfalsket deres fornemste relikvie, Genevièves lig.7 Så en mulighed er at det er dette skrift der er tale om, på
trods af betegnelsen vita, levnedsskildring. I et 15. årh.s legendarium
fra Genevièveklostret omtales Vilhelms relikvieskrift som en
legenda, så det er tænkeligt at det også er dette værk der optrådte i det
håndskrift Kirchmann fandt.8 Under alle omstændigheder kan ind
lemmelsen af skriftet godt tale for at håndskriftet er blevet til i et victorinsk, Vilhelm-inspireret miljø. I samme retning peger Theoderiks
7 Tractatus Beati Guillermi De reuelatione capitis et corporis beate Genouefe. Skriftet er udg.
af M.C1. Gertz i Vitae Sanctorum Danorum, 1908-1912, s. 378-382. Se også s. 85 i Ivan
Boserup: En fransk-dansk brevsamling - og nogle danske diplomatarier, Levende Ord og
Lysende Billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Essays, red. Erik Petersen, 1999,
s. 78-95.
8 Jeg takker Ivan Boserup, Kgl. Bibi., for oplysningen.
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historie, for Theoderik havde som nævnt med stor sandsynlighed stu
deret i det victorinske miljø i Paris i anden halvdel af det 12. årh.
Hovednummeret i håndskriftet har imidlertid været den første
tekst, nemlig Josephus’ Bellum Judaicum. Den har været langt den mest
omfattende. Josephus’ værker blev i senantikken oversat fra græsk til
latin og i deres latinske form nød de stor popularitet i middelalderen.9
De var blandt de vigtigste patristiske historietekster. De omhandlede
den jødiske historie i antikken og supplerede derved den bibelske hi
storie, og blev faktisk brugt som kommentar til den. Ovenikøbet fore
nede Josephus (også ved sin person sådan som den fremtræder i vær
kerne) den jødiske og den romerske historie. Hans Bellum Judaicum
skildrer romermagten i det første årh. e. Kr. som overvældende og re
spektindgydende, hvad der harmonerede med den almindelige opfat
telse i middelalderen af Romerrigets universelle dimensioner ved Kri
sti fødsel. Håndskriftet har altså været indledt af et stort værk af
universalhistorisk karakter efterfulgt af tre små værker af mere lokal
historisk - dansk-norsk - indhold.
Hvad enten de tre småskrifter nu blev føjet til i slutningen af et æl
dre Josephushåndskrift eller Josephushåndskriftet i sin helhed blev
produceret i et dansk eller norsk victorinsk skriptorium, er det formo
dentlig sket i første del af det 13. årh. I hvert fald må alle de tre små
skrifter have påkaldt sig størst interesse - og dermed mest sandsynlig
have været genstand for kopiering - i årtierne umiddelbart efter deres
affattelse.

Håndskriftets vej til Lübeck
Efter alt at dømme var det også på grund af Josephusteksten at hånd
skriftet havnede i Lübeck, hvor Kirchmann så fandt det omkring 1620.
Omtrent to århundreder tidligere, i første halvdel af det 15. årh.,
havde de italienske renæssancehumanister næret stærke forhåbninger
om at gøre sensationelle håndskriftfund af klassiske tekster i Nordeu
ropa, herunder Skandinavien. Bl.a. ville et vedholdende rygte vide at
der i Sorø befandt sig et håndskrift indeholdende hidtil ukendte dele
af Livius’ store værk om Roms historie (1. årh. f. Kr.). Gentagne hånd
skriftekspeditioner blev iværksat, men Livius dukkede aldrig op.10
9 Herom i Heinz Schreckenberg: Rezeptionsgeschichtliche und textkritische Untersuchung
en zu Flavius Josephus, Leiden 1977.
Se J. Sandys: History of Classical Scholarship, II, New York 1967, s. 24ff. 1. udg. 1903ff.
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En af de ekspeditioner man ved mest om, blev foretaget af den pave
lige nuntius Marinus de Fregeno, der drog afsted i 1457. Hans ærinde
var først og fremmest at samle penge til paverne Calixtus Ills og Pius
Ils tyrkerkrig, men desuden var han også en ivrig bogsamler. Hans
ihærdighed på begge områder gav ham en meget dårlig presse blandt
danske historikere i de følgende århundreder. Han sendte løbende
penge indsamlet ved afladshandel til Rom, men lod også en del af sine
skatte opbevare i Lübeck. I 1464 eller begyndelsen af 1465 drog han
til Polen for at fortsætte sin virksomhed der. Nu faldt han imidlertid i
unåde hos paven, hvem det var kommet for øre at han havde beholdt
en del af det gods han havde indsamlet i Danmark, Norge og Sverige,
og på pavens ordre blev hans gods i Lübeck konfiskeret.11
Kong Christian I af Danmark mente sig nu også snydt for en del af
Marinus’ gods. Han sendte sin læge Engelbert Korner afsted for at be
slaglægge noget af Marinus’ gods i Lübeck. Og faktisk ved man fra
samtidige dokumenter at Korner som en del af sin løn fra kongen
modtog trejosephushåndskrifter og et Augustinhåndskrift fra det kon
fiskerede Marinusgods - og at Korner derpå solgte dem til Lübecks råd
for 89 lübske mark.12
Det var den tyske middelalderforsker Paul Lehmann som i 1930rne
undersøgte Marinus’ virksomhed som håndskriftsamler i Skandina
vien. Han pegede på den sandsynlige forbindelse mellem Marinus og
vores håndskrift og gav dermed en forklaring på at det var endt i
Lübeck.13 Lehmanns tese støttes af at Johann Kirchmann i sit biblio
tekskatalog angiver at voresJosephushåndskrift var et af trejosephus
håndskrifter hans bibliotek havde fået fra Lübecks råd, så der er
næppe tvivl om at det var de tre Josephus’er Korner fik fra Marinus’

11 Se Lübeck Ratschronik 1438-1482,1, Chroniken der deutschen Städte 30, Lübeck, Bd.
4, ed. Friedrich Bruns, Leipzig 1910, s. 372-373.
12 Udgiveren af Lübeck Ratschronik (se note 11) Fr. Bruns citerer s. 373 brev fra
Christian L, hvori kongen erklærer at have beslaglagt ”etliker guder unde boke, namliken
dre grote volumina Josephi gehetem und eyn kleyn volumen Augustinus de dvitate Dei genomet
...de wii vort deme luerdigen mester Engelbete Korner, unsem doctori unde phisico, in affkortinghe unde vormynneringe zines vordenden lones ... overgeantwort unde gedan hebben, de welke
bok de eerscreven mester Engelbert deme ersamen rade to Lubeke... vor negenundeachtentich mark
Lubesch recht unde redeliken hefft vorlofft." Lub. U. B. 10, Nr. 596. Jf. Paul Lehmann: Auf
der Suche nach alten Texten in nordischen Bibliotheken, Zentralblatt für Bibliothekswe
sen, 54, 1937, 261-286 (her specielt s. 267).
13 Paul Lehmann (note 12), s. 261-286.
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konfiskerede gods - og heller ikke om at Marinus havde fundet dem i
Skandinavien.
Et nærmere studium af Marinus’ skandinaviske rejserute ville måske
kunne være til hjælp i spørgsmålet om hvorfra håndskriftet kunne for
modes at stamme. Han opholdt sig i begyndelsen af 1460erne i Sverige
og Norge og blev også i denne periode kannik i Strängnäs.14 Danmark
har han formentlig ligeledes besøgt, men foreløbig har hans spor ikke
kunnet følges i detaljer.
Marinus’ virksomhed skal som sagt ses i forbindelse med renæssan
cehumanisternes håndskriftjagt. Eller som den samtidige Chronica Slavorum siger om ham:

”Han havde blandt andet flere bøger, som han med list hav
de taget fra danskerne og svenskerne. Disse bøger skulle go
terne efter sigende have taget fra byen Rom og omegn, da de
plyndrede byen i 378 e. Kr.”
{Habuit inter cetera piures libros, quos a Danis et Suecis argute abstulit. Hos credebantur Gothi abstulisse de urbe Romana et circumcirca, quando urbem devastarunt anno domini 378)™
- de gotiske barbarer mistænktes, som det ses, for at have taget uvur
derlige håndskrifter med sig nordpå i slutningen af det 4. årh. Marinus
fandt ingen Livius. Men han fandt både Josephus og Augustin, og dem
ville han have med tilbage til Italien. At der så befandt sig nogle uan
selige middelalderlige krøniker i slutningen af det ene Josephushåndskrift har han formodentlig ikke heftet sig synderligt ved. Det var
de antikke tekster der påkaldte sig renæssancehumanistens interesse.
Johann Kirchmann og den danske regering

Helt anderledes så Johann Kirchmann på sagen i 1620. For ham var
sensationen de to dansk-norske krøniker. Josephusteksten var kendt
og udkommet i talrige trykte udgaver (på latin udkom den allerede før
1500, på græsk første gang 1544). Genovefa-vitaet- eller, hvad det altså
måske var, beretningen om hendes relikvier - har sikkert forekommet
ham både historisk uinteressant og religiøst suspekt. Men han var over" Se Acta Pontificum, III, 1908 samt Diplomatarium Norvegium, 16, 17 og 21. Jf. Paul
Lehmann (note 12), s. 267.
15 Citeret efter Lübeck Ratschronik (note 11), s. 373.
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bevist om at disse to krøniker, hvis de virkelig hidtil var ukendte, ud
gjorde, som han skrev til en bekendt, en vidunderlig skat.16
Han besluttede sig for at foranstalte en udgave af de to skrifter, og
det kom til at beskæftige ham de sidste tyve år af hans liv. Først måtte
han imidlertid forvisse sig om at der virkelig var tale om hidtil ukendte
værker. 1 1624 kontaktede han den slesvig-holstenske kansler Theodor
Busse17 og gennem ham den lærde danske adelsmand Holger Rosen
kran tz.18 Desuden har han åbenbart, også midt i 1620rne, henvendt sig
til en tysk teolog ved enkedronning Sofies hof i Nykøbing Falster, Nie.
Vismar, for Vismar forelagde i 1626 sagen for den kongelige historiografJohannes Meursius ved Sorø Akademi og spurgte om han kendte
noget til de værker.19 Ingen svarede positivt.
Kirchmann kastede sig entusiastisk over arbejdet med at kommen
tere og udgive. Han var klar over at dette kunne have kongens inter
esse. Og gennem sine forespørgsler håbede han, som han skrev til
Busse, at sagen ville komme kongen for øre. Det gjorde den - og den
vakte ganske rigtigt nysgerrighed. I marts 1625 skrev Christian 4. til
sine rentemestre at ”efftersom nogle Fragmenta aff dansche historier schal
findis til Lybeck, efftersom oss elschelige Doctori Arnisæo derom schall were beuist, da wille wi i lige maade, at i handler med den, som denum haffuer, om en
billig foræring, som och i lige maade schulle forferdigis til trych”?Q

16 Brev fra Kirchmann til T. Busse (se note 17).
17 Brev fra Kirchmann til Busse 9.5.1625 udg. i Marquardi Gudii et Claudii Sarravii Se
natoris Parisiensis Epistolæ una eum responsis. quibus accedunt ex Bibliotheca Gudiana clarissimorum & doctissimorum Virorum, qui duobus ultimis seculis floruerunt epistolæ ... curante
Petro Burmanno, Leiden 1711, nr. 218. De relevante passager er også citeret i Bernhard
Kirchmann’s udgave af Theoderik og Profectio, Commentarii historici duo hactenus inediti, Amsterdam 1684, Forord til Læseren, og i Gustav Storms udgave af Theoderik,
Monumenta historica Norvegiæ, 1880, nr. 1.
18 Brev fra Kirchmann til Holger Rosenkrantz 20.7.1625, udg. i Kirchmann (note
17), Gude (note 17), og Storm (note 17). Brevet findes også i en håndskreven samling
af Kirchmanns breve i Kgl. Bibi., NkS 614, 4to, II, no. 95.
19 Brev fra Vismar tiljohannes Meursius 30.7.1626, Meursius: Opera Omnia, 1741-63,
XI, no. 610.1 den håndskrevne samling af Kirchmann’s breve (note 18) var der et brev
fra Vismar til Meursius skrevet midt i 1620rne, men de sider er desværre ikke længere
i håndskriftet.
20 Missale til Rentemestrene fra Christian 4. 1.3.1625 udg. efter kopi i Konsistoriets
Arkiv, 189, i H.F. Rørdam: Klavs Christoffersen Lyskanders Levned..., 1868, s. 156. Se også
Kancelliets Brevbøger 1624-26, s. 347.
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Hvorfra Christian 4.s tyske læge Henning Arnisæus kan have fået
oplysninger om Kirchmanns fund er ikke klart, men der kan næppe
være tvivl om at det faktisk var de to skrifter Christian 4. sigtede til med
den noget løse betegnelse “nogle Fragmenta aff dansche Historier.”21
Kongens ønske om at få skrifterne skaffet til København og udgivet
falder fint i tråd med en hel række andre historiografiske initiativer ta
get af den danske regering i denne periode. Samme dag som Christian
4. skrev til rentemestrene angående de lübeckske fund, instruerede
han universitetets professorer om at gennemse universitetsbibliotekets
gemmer for historiske dokumenter og lade dem forfærdige til tryk.
Dagen efter blev Jesper Brochmand i et kongebrev bedt om at foran
stalte en ny udgave af Huitfeldts danmarkshistorie, og senere samme
år blev professorerne anmodet af kongen om at træffe forberedelser
til at få udgivet Hans Svanings danmarkshistorie, der 45 år tidligere var
blevet erklæret uværdig til trykning af universitetets professorer. Og
sidst men ikke mindst lønnede den danske regering fra 1625 hele to
historiografer, Johannes Pontanus og Johannes Meursius, med hen
blik på at kunne udsende en tidssvarende latinsk danmarkshistorie.22
Der var kort sagt tale om en voldsom interesse fra den danske rege
rings side i at få udsendt danmarkshistoriske værker på tryk. Denne in
teresse skal nok for en stor del tilskrives Christian 4.s kansler Christen
Friis, der i hele sin kanslerperiode var meget aktiv i promoveringen af
den nationale historie. Men den akutte hektiske iver som kan noteres
hos regeringen i midten af 1620rne udspringer formentlig også af
Christian 4.s eget stigende engagement på den internationale scene,
hvad der som bekendt førte til dansk deltagelse i den europæiske krig
i årene 1626-29.
Det ser ikke ud til at rentemestrene faktisk henvendte sig til Kirchmann i Lübeck, sådan som kongen havde bedt dem om. Men regerin
gens interesse var stadig til stede, og i løbet af de to næste år indløb der
også mere præcis viden om de lübeckske fund til regeringen i Køben
havn. Man erfarede nu at Johann Kirchmann i Lübeck var ved at for
berede en udgave af et skrift om norsk historie, og at Holger Rosen-

21 Det blev foreslået af Ole Degn i hans biografi over kansler Christen Friis: Christian
4.s kansler, 1988, s. 127.
22 Nærmere om de nationalhistoriografiske initiativer i Karen Skovgaard-Petersen:
Historiography at the Court of Christian IV. Studies in the Latin Histories of Denmark by Jo
hannes Pontanus and Johannes Meursius, 2002), især kap. 2.
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krantz sad inde med viden herom. Så det var til ham Christian 4. i 1627
henvendte sig for at få nærmere besked om værkets indhold - og for
at bede ham undersøge om det var blevet udgivet tidligere.23
Her sigtes åbenbart kun til Theoderiks norgeshistorie, historiæ regum
Norvigiensium, som det omtales. Men alene den var nok til at påkalde
sig regeringens interesse. Norsk historie var tydeligvis en del af den na
tionale historie, som regeringen i disse år bestræbte sig på at få udgi
vet. Det kan jo virke indlysende nok i betragning af at Norge og Dan
mark var forenet under samme konge. På den anden side indgik Nor
ges historie ikke i den historie som de kongelige historiografer blev an
sat til at skrive. Deres værker omhandler Danmarks historie i snæver
forstand. Så Norges position i denne nationalhistoriografiske sam
menhæng virker ikke helt afklaret.24 Men vi kan notere regeringens in
teresse i at få publiceret norsk historie, og i de følgende år var det et
stadig genkommende argument at de to skrifter burde udgives af pa
triotiske grunde.

Fredsforhandlingerne i Lübeck
Tilsyneladende foretog Christian 4. og den danske regering ikke no
gen direkte henvendelse til Kirchmann. Men Kirchmann arbejdede
ufortrødent på sin udgave og lod også, her i 1620rne, foretage nogle
af de afskrifter gennem hvilke Theoderik og Profectio er kendt idag.
En af disse afskrifter skiller sig ud fra de andre i flere henseender. Det
er en fin renskrift, skrevet af Kirchmann selv. Den omfatter kun Theoderik-teksten - og den indledes med en dedikation til en række højfor
nemme herrer i deres egenskab af den danske konges fredsforhand
lere i Lübeck 1629. Det drejer sig om kansleren Christen Friis, rigsråderne Jakob Ulfeldt og Albret Skeel, den tyske kansler Levin Marskalk
og de to holstenere Ditlev og Henrik Rantzau.

23 Jf. Kancelliets Brevbøger 1627-29, s. 39, 20.3.1627: ”Miss, til Holger Rosenkrantz Jør
gensen [Odensegaard] om til Universitetet i København at sende de indices og capi
tula historiæ regum Norvigiensium, som M. Johannes Kirchmannus har paataget sig
at udgive i Trykken, og i Biblioteket sammesteds lade undersøge, om den samme hi
storia der findes trykt eller skrevet og sende Meddelelse derom. F. T. 3, 979.”
2"1 Spørgsmålet er diskuteret i min artikel: Norges plads i den officielle historie
skrivning under Christian IV, Nordica Bergensia 7, 1995, s. 55-68.
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Den indledende dedikation til fredsforhandlerne i Lübeck 1629 i Kirchmanns ren
skrift af Theoderiks norgeshistorie. (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kul
turbesitz, Ms. lat. fol. 356, lv-2r). Jeg takker biblioteket for tilladelse til reproduk
tion.

Dette kalligraferede håndskrift - der nu ligger i Berlin Staatsbiblio
thek - er med andre ord udarbejdet som en gave, en gave som Kirchmann skønnede værdig til at overrækkes de fornemme herrer, den
danske konges repræsentanter ved freden i Lübeck. Det er bundet ind
i samtidigt lyst pergament og dekoreret med guldsnit, hvad der for
mentlig skyldes Kirchmann selv og i så fald yderligere understreger at
der var tale om en dedikationsgave. Han må have gået ud fra at ind
holdet - den hidtil ukendte middelalderlige Norgeshistorie - forle
nede håndskriftet med særlig prestige. Kirchmanns dedikation til kan
sleren og de øvrige fredsforhandlere er endnu et udtryk for at natio
nal historie regnedes for et anliggende på højeste politiske niveau.
Men håndskriftet er ikke bare en gave. Det er også et led i en publi
kationsansøgning. Kirchmann havde udset sig denne anledning, freds
forhandlingerne i Lübeck, til at foretage en henvendelse til den dan-
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ske regering om udgivelsesprojektet. Det lykkedes ham da også at få in
viteret kansler Friis hjem til sig og få ham til at se og gennemlæse de to
småskrifter. Kort efter fredsforhandlingernes slutning skrev han til
Friis og mindede ham om projektet og deres møde fornylig:

”Derfor besluttede jeg at udgive de to småskrifter som du så,
og stille dem under dit fornemme navns beskyttelse. Det ene
indeholdt altså en historisk beretning om nogle norske kon
ger og var skrevet af en munk ved navn Theoderik for mere
end 460 år siden. Det andet berettede om en dansk ekspedi
tion til det hellige land på Kong Knuds tid omkring 1181
[sic]. Eftersom der står meget interessant om Danmarks og
Norges gamle historie, forekom det mig at jeg ville yde en
god gerning hvis jeg fik draget disse to hidtil uudgivne vær
ker frem fra det støv og mørke hvor de har ligget som bytte
for angrebslystne møl, og sørget for at de kunne blive beva
ret for eftertiden.”
( Constituera™ igitur sub Tuo illustri nomine, in publicum edere,
duos istos, quos vidisti libellos quorum alter continebat historiam ali
quot Regum Norvagiensium a Theodorico quodam Monacho ante
quadringentos, et sexaginta annos conscriptam; alter profectionem
Danorum in Terram Sanctam temporibus Canuti Regis circa an
num Christi M. C. LXXXI. susceptam. Cum enim plurima in iis inveniantur, quæ ad illustrandas Daniæ Norvagiæque antiquitates,
faciunt, operœ me pretium esse facturum putavi, si eos nunquam
antehac editos, et cum tineis blattisque depugnantes e latebris, et situ
extraherem, ac posteritati vindicarem) J25
Her minder han Friis om den nationale - dansk-norske - interesse de to
skrifter påkalder sig, og han lover ham endda at dedicere sin udgave til Friis
selv. Der er ingen grund til at tvivle på at Friis (som Kirchmann skrev til
Meursius et par år senere) tilskyndede ham stærkt til at få udgaven færdig.
Formentlig har han også lovet ham økonomisk støtte, sådan som Kirchmanns barnebarn Bernhard C. Kirchmann hævdede mange år senere i sin
udgave af Theoderik og Profectio, der udkom 1684.26 Det kalligraferede
håndskrift indgik i Kirchmanns fremstød for at sikre sig kanslerens støtte.
25 Denne passage af det iøvrig ukendte brev er trykt i forordet til Johann Kirchmanns barnebarn Bernhard Kirchmanns udgave af Theoderik og Profectio (note 17),
Forord til Læseren, fol. H6r. Om denne udgave senere.
26Kirchmann (note 17), Forord til Læseren, fol. H7v.
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Om fredsforhandlerne faktisk fik håndskriftet overrakt i Lübeck vi
des ikke. Dedikationen omtaler fredsslutningen som lykkeligt afsluttet
- felici exitu terminata- og det er jo muligt at Kirchmann udarbejdede
håndskriftet efter deres afrejse og tænkte sig at sende det til Køben
havn. Dets skæbne kendes ikke før det til kom til Berlin Staatsbiblio
thek i 1850. Her blev det fremdraget i 1936 af den tidligere nævnte
Paul Lehmann.

Stephanius
Friis har altså uden tvivl delt Kirchmanns synspunkt, at dette var en sag
af national vigtighed. Det gjorde også Kirchmanns bekendte i Dan
mark, der i de følgende år igen og igen opfordrede ham til at gen
nemføre udgivelsen af de to værker. Johannes Meursius, den konge
lige historiograf (som Kirchmann havde fået kontakt med i en anden
sag nogle år tidligere) erklærede i 1633: ‘Jeg beder dig indstændigt
om at udgive det. Ikke bare den lærde verden, men hele Danmark og
Norge vil stå i gæld til dig”.27 St. J. Stephanius, Meursius’ kollega i Sorø
som i disse år arbejdede på sin store Saxokommentar, gentog opfor
dringen året efter i endnu mere entusiastiske vendinger: “Du berøm
melige mand, min højt værdsatte ven. Ikke alene har dit brev beredt
mig utrolig glæde, for skrevet som det er af en sådan mand er der ikke
noget der kunne være mere opmuntrende. Men med særlig glæde
læste jeg den del af dit brev hvori du forklarede at du er i besiddelse af
en håndskreven historisk beretning forfattet af en Theoderik Munk,
som i korte træk har skildret de norske kongers livsløb. Jeg vil på det
stærkeste opfordre dig til at skynde dig alt hvad du kan med den ud
gave, ja jeg trygler og beder dig på hele mit fædrelands vegne. Det vil

27 “Itaque quantum possum, hortor, uti edas. Beneficium debebit satis, magnum non duntaxat
Literaria Respublica, sed & Dania Vniversa, & Norvegia: quam utramque in maiorem modurn
obstringes. Illustris Dus. Cancellarius iam ab aliquo tempore in Cimbria cum Rege agit... Vbi
occasionem dus salutandi nactus fuero, tuis verbis illud fadam. De S. Canuti vita, obituque,
item S. Carolifilii ecce habes. Donum est exiguum quidem, sed adfectus in te md esse illud pignus
volo; quodque pretio a se deest, tu benigne aestimando compensabis. Addo effigiem, si hane tanti
arbitraberis: ut praesentem quasi habeas, quem absentem amandum tibi statuis? ...” Brev fra
Meursius til Johann Kirchmann, 13.12.1633, Meursius (note 19), XI, no. 718; uddrag
i Kirchmann (note 17), Forord til Læseren, og Storm (note 17).
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komme til at stå i gæld til dig ved udgivelsen af et sådant mindesmærke
som en umild skæbne gennem så mange år har snydt os for.”28
Men sådan skulle det ikke gå. Indtil sin død i 1643 arbejdede Kirchmann tilsyneladende ufortrødent videre, men realkommenteringen af
de to nordiske værker voldte ham vanskeligheder. Hans eget studiefelt
var den klassiske oldtid, og den norsk-danske middelalder var åben
bart et ganske nyt felt for ham. Han henvendte sig bl.a. til Stephanius
om nogle norrøne ordsprog som indgår i Profectio, og Stephanius lod
det gå videre til sin kyndigere ven Ole Worm.
Stephanius selv fik også udbytte af Kirchmanns fund. Han så fx en
parallel mellem et af de norrøne ordsprog og en vending hos Saxo og han citerede derfor Profectio-ordsproget i sin store Saxokommentar fra 1645. Ovenikøbet lod han det trykke med runer, for i lighed
med Ole Worm anså han runer for den almindeligt brugte skrift i mid
delalderens norrøne bøger.
Men hans interesse i de to skrifter var ikke begrænset til den slags
detailkommentarer. Ad ukendte kanaler fik han selv fat i en afskrift af
Kirchmanns håndskrift, indeholdende Theoderik og Profectio. Det
skete formodentlig ved årsskiftet 1641-42, for 27. januar 1642 skrev
han til Kirchmann og spurgte om ikke det var disse to værker som
Kirchmann tidligere havde omtalt for ham. Det håndskrift Stephanius
fik fat i er gået tabt. Men han foretog en afskrift, som - i lighed med så
mange af hans øvrige efterladenskaber - kom til Sverige og havnede i
Uppsala Universitetsbibliotek omkring 1670, hvor det stadig befinder
sig.29
Stephanius var i denne sidste periode af sit liv - han døde i 1650 beskæftiget med at indsamle materiale til en samlet udgave af værker

2H "Clarissime Vir, Amice exoptatissime, non solum literœ me tuœ incredibili voluptate perfuderunt, utpote quibus a tanto viro scriptis nihil jucundius accidere potuit: verum magna cum
delectatione illam epistolœ tuœ partem legi, qua penes le esse significasti manuscriptam historiam
cujusdam Theodorici Monachi, qui vitam quorundam Regum Norvegensium breviter descripsit.
Ejus ut editionem, quantum in te, matures, serio hortor; imo totius patriœ nomine obsecro atque
obtestor Ingenti etenim beneficio earn tibi devincies, edito tam præclaro antiquitatis monumento,
quo nos tot annorum interjectu nescio quæ fatorum invidia fraudari sustinuit.” Brev fra Ste
phanius til Kirchmann, skrevet juli 1634, udg. i Gude (note 17), nr. 249; dele af bre
vet er trykt i Kirchmann (note 17), Forord til læseren, og i Storm (note 17), s. III.
29 Theoderik og Profectio er begge anført i Johannes Hadorphs katalog over hånd
skrifter doneret af Magnus de la Gardie til universitetsbiblioteket i Uppsala, Apographum donationis testamentariæ, Stockholm 1672.
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om Danmarks historie, en Scriptores rerum Danicarum, efter model af
Andr. Duchesnes udgave af værker om den normanniske historie fra
1619.30 Det virker sandsynligt at han foretog sin afskrift af Theoderik
og Profectio i den hensigt at inkludere dem i en sådan samling. Da
Langebek og Suhm omkring 150 år senere tog tråden op og fik gen
nemført dette store projekt med deres Scriptores rerum Danicarum-værk,
medtog de også både Theoderik og Profectio.
Stephanius vedblev imidlertid også at opfordre Johann Kirchmanns
søn til at gøre faderens udgivelsesprojekt færdigt. Efter den gamle
Kirchmanns død i 1643 havde sønnen arvet hans materiale og har for
modentlig også bragt det videre, men hvori hans indsats faktisk be
stod, ved vi ikke. Han var bosat i Slesvig, hvor de gottorpske hertuger
residerede, og planlagde i 1650erne at dedicere sin udgave til Hertug
Frederik 3. af Gottorp. Efter dennes død udså han sig sønnen Hertug
Christian Albrecht som adressat.31 Også han havde altså i sinde at hen
vende sig til magtens spidser med sin udgave af de to små værker om
norsk og dansk middelalderhistorie. Men han har altså tilsyneladende
ikke, som sin far, villet dedicere sin udgave til en dansker og dermed
alludere til teksternes nationalhistoriske indhold. Og dog havde han
måske, som sønnen faktisk senere gjorde (se ndf.), netop tænkt sig at
begrunde dedikationen nationalt, nemlig med de gottorpske hertu
gers arvekrav til Norge, som gik tilbage til Christian 3.s yngre brødre,
hertugerne Hans og Adolf af Slesvig og Holsten. Det dansk-gottorpske
forhold var yderst spændt i anden halvdel af det 17.årh. Gottorp støt
tede den svenske arvefjende, og i 1658, i forbindelse med Roskildefreden, kunne Frederik 3. af Gottorp løsrive sig fra lensforholdet til Dan
mark. Johann Kirchmann d.y.s planer om at dedicere de to værker om
dansk-norsk historie til den gottorpske hertug afspejler de samtidige
politiske magtforhold.

30 Herom s. 199 og 234f. i H.F. Rørdam: Den kongelige Historiograf Steffen Han
sen Stephanius, Historiske Samlinger og Studier, I, 1891, s. 1-74 og 193-275.
31 Johann Kirchmann d.y.s dedikationsplaner kendes gennem sønnen Bernhards
udkast til forord til sin udgave, henvendt til hertug Christian Albrecht og dateret
1.5.1680 (indlagt i håndskriftet Thott 1541 4to, Kgl. Bibi.): ”Destinaverat hic [ni. Jo
hann Kirchmann d.y.] ineditum hactenus scriptum ... in publicum producere: et primo quidem Augusto Parenti Tuo, æternæ memoriæ PRINCIPI, sub cuius felici regimine, in hoc municipio Tuo, iam ab anno MDCXL fortunarum suarum sedem, et domicilium is eligerat: indeDivo
Parente Tuo rebus mortalium evocato, ubi iam Te PR1NCEPS OPTATISSIME, nostræ tutelæ
fata admovissent, nomini Tuo SERENISSIMO illud ipsum inscribere. “
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Bernhard Kirchmanns udgave og dens adressater
Men det blev ikke til noget, og heller ikke i Danmark var der tilsynela
dende nogen der skænkede skrifterne en tanke efter Stephanius’ død
i 1650. I det hele taget kan man notere allerede ved kansler Christen
Friis’ død i 1639 at den markante historiografiske aktivitet der havde
præget 1620rne og 1630rne aftog. Dog blev Stephanius faktisk ud
nævnt til Meursius’ efterfølger som kongelig historiograf efter Meur
sius’ død, ligeledes i 1639. Men da han så også var væk, var der åben
bart ikke meget incitament til nye historiografiske initiativer - og hel
ler ikke til at holde liv i gamle Kirchmanns udgivelsesprojekt.
Nyt skub i sagen kom der først da Johann Kirchmann d.y.s søn,
Bernhard Kirchmann, i slutningen af 1670erne under et ophold i Am
sterdam blev kontaktet af en boghandler {librarius'), der vidste at hans
familie var i besiddelse af de to skrifter og bad ham sørge for at gøre
udgivelsen færdig og trykke dem hos ham. Hvis vi kan stole på denne
historie (som vi har fra et af Bernhard Kirchmanns forord32), synes
denne trykker at nære kommercielle forventninger til udgivelsen.
Bernhard Kirchmann påtog sig da opgaven, og resultatet blev første
udgaven af Theoderik og Profectio, der udkom i 1684 i Amsterdam.
Heller ikke Bernhard Kirchmann valgte sig danske adressater, i
hvert fald ikke i første omgang. Også han var bosat i Slesvig. I 1680
skrev han udkast til en dedikation til Hertug Christen Albrecht af Gottorp (1641-94, hertug 1659), samt en kortere dedikation gældende
Profectio til hertugens kansler Martin Bozkeln. Han begrundede sit
valg af adressat med at hans farfar havde fundet håndskriftet i nærhe
den af Christen Albrechts domæne, og at dette håndskrift i mange år
havde opholdt sig hos Bernhards far, den yngre Johann Kirchmann, i
hertugens domæne. Men han sørgede også for, som ovenfor antydet,
at knytte skrifternes nationalhistoriske indhold til adressaten: Dette er
et skrift om de gamle norske konger, forklarer han, og hvad er da mere
passende end at dedicere det til den gottorpske hertug som fører tit
len arving til Norge?33
32 ”... et forte eodem tempore, librarius Amstelodamensis, qui sciebat, penes nos esse scripta duo
historica vetusta, ex Clarissimi avi cura et hereditate, alterum de Regibus antiquis Norvagiæ: alterum de profectione Danorum in terram sanctam, hactenus inedita: dum ob domestica negotia
in Belgio proxime versarer, instantissime flagitaret, ut eadem opera, et typo suo describenda et
evulganda, tramitterem. “ Bernhard Kirchmann (note 31).
33 ”Istorum nomina et Leones inter titulos Tuos et insignia gentilitia, ipse Norvagiæ non in
dignas heres, præfers. ”Bernhard Kirchmann (note 31).
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Bernhard skiftede imidlertid mening, og i oktober 1683 udfærdi
gede han to nye dedikationsbreve, og det blev dem der blev trykt. Her
i anden omgang vendte han tilbage til farfaderens tanke om en dansk
adressat. Faktisk forenede han i en vis forstand farfaderens og fade
rens dedikationsplaner og dedicerede udgaven både til den danske og
den gottorpske kronprins, der begge hed Frederik. Dedikationsbrevet
til den danske kronprins hylder ham som normannernes efterkom
mer og dermed som en naturlig modtager af dette skrift, mens det an
det dedikationsbrev, til den gottorpske kronprins, hentyder til den
samtidige politiske spænding mellem Danmark og Gottorp og anmo
der de to Frederik’er, med et spil på deres fælles navn, om at forbedre
forholdet.
Hvad der har fået ham til at ændre adressat kan man jo kun gætte
på. Måske så han det som en mulighed for at komme til at argumen
tere for fred gennem denne dobbeltdedikation. Måske var det samme
slags overvejelse som i sin tid havde fået hans farfar til at satse på den
danske kansler - at dette her var dansk-norsk historie, og derfor var en
dansk adressat passende. Men det er også fristende at se skiftet som en
pragmatisk vurdering af det ændrede styrkeforhold. Mens den got
torpske hertug efter freden i Fontainebleau i 1579 syntes styrket - den
danske konge måtte tilbagegive erobrede områder, og hertugen
kunne vende tilbage til Gottorp efter fem års ophold i Hamburg - steg
det danske pres i Holsten i begyndelsen af 1680erne, og i 1684, altså
kort efter at Bernhard skrev sit nye forord (1. oktober 1683), kunne
den danske konge indlemme den gottorpske del af Slesvig (hvad han
dog måtte opgive igen få år senere). Det kan i hvert fald konstateres at
også sønnesønnen valgte at adressere de to norges- og danmarkshistoriske tekster til de øvers te magthavere.
1684-udgavens modtagelse

Med udgaven 1684 lykkedes det altså over 60 år efter Johann Kirchmanns fund at få de to tekster udgivet i trykt form. Vi er nu fremme i
en tid hvor den lærde offentlighed underrettedes om nyudgivelser
gennem anmeldelser og omtaler i tidsskriftlignende publikationer, og
udgivelsen af Theoderik og Profectio blev da også i løbet af de næste
par år bekendtgjort for den europæiske lærde offentlighed.
I Danmark-Norge viste det sig snart at gamle Kirchmann havde haft
ret i sin formodning om at skrifterne ville vække opsigt. Således læste
Thomas Bartholin d.y. opmærksomt i Theoderik i forbindelse med sit
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store værk om danernes dødsforagt fra 1689, Antiquitatum Danicarum
de Causis Contemptæ a Danis adhuc gentilibus mortis libri tres, der altså ud
kom allerede fem år efter Bernhard Kirchmanns udgave. I de føl
gende år arbejdede Thormod Thorfæus på sin store norgeshistorie,
på opdrag af den danske konge. Også han høstede meget stof i de to
småskrifter. Endda kunne han udnytte Profectio til at komme med en
hvas korrektion af Saxos fjendtlige beskrivelse af den norske kong
Sverre (1182-1202). I Profectio, forklarer han, kan man tværtimod se
at Sverre var en mild, storsindet, gavmild monark - stik imod Saxos
løgne. Her indgår Profectio altså i en specifik norsk argumentation,
polemisk vendt mod den danske tradition.34
De to skrifter vakte opsigt - men selve udgaven høstede ikke enstem
mig anerkendelse. Ihvertfald var den islandske historiker og filolog
Ârni Magnûsson (1663-1730) så utilfreds at han satte sig for at foran
stalte en ny og bedre udgave. Så han lagde vejen om ad Lübeck i 1696
for selv at tage det middelalderlige håndskrift i øjesyn som gamle Kir
chmann havde fundet, for på det grundlag at kunne foretage en ny
udgivelse. Men her blev han skuffet, for håndskriftet var ikke længere
i bibliotekets eje. Faktisk kan man se af et katalog over Lübeckbibliotekets bestand der blev udarbejdet 1689 - det første siden Kirchmanns
fra 1622 - at håndskriftet heller ikke da fandtes i biblioteket. Sandsyn
ligvis har den ældre Johann Kirchmann taget håndskriftet hjem, da
han sad og forberedte sin udgave. Så er det gået i arv til sønnen, den
yngre Johann, og Bernhard skriver faktisk i et af sine forord at hånd
skriftet i mange år lå hos hans far.35 Hvad der så er sket med det, vides
ikke. Der er steder i Bernhards udgave 1684 der tyder på at han ikke
havde adgang til det middelalderlige håndskrift.
Ârni Magnûsson opgav dog ikke så let. Via en bekendt, A. Kelling
husen i Hamburg, fik han kontakt med Bernhard Kirchmann, der i
mellemtiden var blevet embedsmand i Husum, og bad ham om at få
lov til at låne det håndskrift som hans farfar havde ladet udarbejde eller endnu bedre, som han optimistisk tilføjede, det middelalderlige

34 Thormodus Torfæus: Historia Rerum Norvegicarum, 1711. Afsnittet om Sverres per
sonlighed står i del IV, kap. 26.
35 ”... inter regiminis tui limites, Parenti meo Optimo avo Clarissimo cognomini, inter librorum scrinia iam multis annisfuit servatum. ”Bernhard Kirchmann (note 31).
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håndskrift selv.36 Det er formodentlig denne forespørgsel der førte til
at Årni faktisk fik fat i en afskrift af Theoderik og Profectio. Den - el
ler en afskrift som Årni derpå lod tage af den - ligger nu i den arnamagnæanske samling. Han kendte også til Stephanius’ afskrift som var
kommet til Uppsala og fik gennem svenske bekendte foretaget nogle
check af læsemåder heri.
Ârni Magnûsson fik dog aldrig gennemført sin udgivelsesplan. Men
det blev hans håndskrift som kom til at danne grundlaget for anden
udgaven af Theoderik og Profectio, nemlig Suhms udgave, der kom i
1783 i storværket Scriptores rerum Danicarum, bind V.

På det tidspunkt var norsk nationalhistorie stadig en del af den dan
ske. Men 100 år senere, i 1880, sørgede den norske historiker Gustav
Storm som nævnt for at Norge nu fik sin nationale udgave af norske
middelalder værker på latin, Monumenta historica Norvegiæ. Her indta
ger Theoderiks værk en fornem position. Som den tidligste, og den
eneste fuldstændigt overleverede latinske norgeshistorie, optræder
det som det første værk i bindet.
Profectio regnedes dog stadig som dansk og en ny udgave af dette
skrift blev, som også tidligere omtalt, foretaget af den danske filolog
M.C1. Gertz og indlemmet i hans udgave af Scriptores minores II i 1922.
Siden er dog også Profectio blevet norsk - der er nu som sagt almin
delig enighed om at det er skrevet af en norsk præmonstratensermunk
- så nu er både Theoderik og Profectio med i det tekstkorpus som for
tiden udgives som Norges ældste latinlitteratur.37
Men at de to små middelalderværker overhovedet er overleveret skyl
des at de - formodentlig engang i begyndelsen af det 13. årh. i et dansk el
ler norsk skriptorium - blev tilføjet i slutningen af et Josephus-håndskrift.

36 Arni’s brev til Kellinghusen, 1.6.1699, er trykt i Arne Magnussons private Brevveks
ling, 1920, s. 269-270. Det er her anført, at Kellinghusens derpå følgende henvendelse
til Bernhard Kirchmann er nedskrevet på indersiden af bindet og dateret juli 1699.
371 regi af det norske forskningsråds Antikkprogram har en udgivergruppe siden
1997 arbejdet på nye udgaver af de fire centrale historiske værker på latin fra norsk
middelalder. Theoderiks Norgeshistorie udgives af prof. Egil Kraggerud (Oslo),
Historia Norwegie (skr. o. 1150) vil udkomme i en udgave ved nu afdøde forsknings
stipendiat Inger Ekrem (Oslo)og prof. Lars Boje Mortensen (Bergen), Passio Olavi
(den hellige Olavs liv og mirakler, skr. o. 1180) udgives af prof. Lars Boje Mortensen
(Bergen), og endelig vil korstogsberetningen Profectio Danorum komme i en udgave
ved Karen Skovgaard-Petersen.
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SUMMARY
KAREN SKOVGAARD-PETERSEN: A manuscript discovery in Lübeck c. 1620-on the trans
mission of two Norwegian literary monuments

The article traces the common manuscript history of two small Norwegian historical
narratives from the last decades of the twelfth century with a focus on the varying mo
tives for which they have been studied in the course of time. The two works are
Theodericus Monachus's history of Norway written c. 1180, and an anonymous ac
count of a Danish-Norwegian expedition to the Holy Land in 1191-92 written c. 1200,
the De Profectione Danorum.
The two works were unknown to the learned world, when Johann Kirchmann,
leader of the newly founded Stadtbibliothek in Lübeck, around 1620 found a me
dieval parchment codex among the books delivered from the town council to the
library. This manuscript - which disappeared later in the seventeenth century - con
tained Josephus's Bellum Judaicum, followed by the two Norwegian chronicles and a
third text. It was probably written not long after 1200 in Denmark or Norway. It seems
likely that the manuscript was brought to Lübeck in the early 1460s by the papal legate
Marinus de Fregeno, where it was confiscated. Marinus had been in Scandinavia to col
lect money and, in the spirit of Renaissance humanism, to look for manuscripts con
taining classical texts. No doubt it was the Josephus-text that caught his eye.
To Johann Kirchmann, however, the sensation lay in the two hitherto unknown
Scandinavian histories. He started preparing an edition of both of them, establishing
contacts with Danish historians, among them Stephanius who also seems to have
planned to publish the two texts. Kirchmann even attracted the interest of the DanishNorwegian government, which promised to support his edition financially. But it was
to be Kirchmann's grandson Bernhard who published the editio princeps as late as 1684.
He also selected dedicatees on the highest political level. Not content with the philo
logical quality of the edition, however, Arni Magnusson around 1700 began to prepare
a new edition. The medieval manuscript being lost, the two texts are known today
through transcriptions made in connection with the editorial efforts of the Kirchmann family, Stephanius, and Arni Magnusson together with B. Kirchmann’s edition.
Arni Magnusson’s plan did not materialize until P.F. Suhm included both texts in
the Scriptores rerum Danicarum vol. V (1783). By that time Norway was still united with
Denmark. When Gustav Storm in 1880 published his Monumenta historica Norwegiae, he
only included Theoderik assuming that the Profectio was a Danish work. It is now com
monly regarded as being the work of a Norwegian author, and the text forms part of
the corpus of Norwegian medieval Latin texts which is currently being published.

WASSERSCHLEBE-WIEDEWELT
En brevveksling
AF

Hakon Lund

illedhuggeren Johannes Wiedewelt ønskede at rejse til Rom for at
studere antikkens skulptur efter at have opholdt sig i Paris et par
år, hvor han efterhånden var utilfreds med den undervisning han nær
mest ikke fik hos billedhuggeren Guillaume Coustou.1 Ønsket med
førte en korrespondance med Joachim Wasserschlebe som var J.H.E.
Bernstorffs sekretær i tyske kancelli, datidens udenrigsministerium.
Samme Wasserschlebe havde fulgt Bernstorff fra Paris til København,
da denne avancerede fra gesandt i Paris til leder af tyske kancelli. Was
serschlebe var kunstkyndig og havde i Paris længe været forbindelses
led mellem hoffet i den danske hovedstad og den franske kunstver
den.2 Det er sandsynligt, at den unge billedhugger har truffet Wasser
schlebe i Paris og derfor indledte korrespondancen netop med ham,
da han søger om tilladelse og midler til en rejse til Rom. Han har ikke
kunnet henvende sig til Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, som
endnu ikke var oprettet, det skete den 31. marts 1754. Først 1. juli
samme år blev den understøttelse, han havde fået af kongen, ændret
til et stipendium fra akademiet. Wiedewelts første brev er på tysk, men
efter diplomaten Wasserschlebes svar på fransk fortsætter korrespon
dancen på dette sprog. At der har været en kontakt mellem de to, mu
ligvis mundtlig, fremgår af det første brev.

B

1 Guillaume Coustou, kaldet le second, 1716-1777, billedhugger. Søn af Marly-hestens skaber Guillaume Coustou, kaldet le jeune. Siden 1746 professor ved kunstaka
demiet i Paris.
2 Palle Birkelund: J. Wasserschlebe og Det kgl. Bibliotek. Den kongelige Kobber
stiksamlings tilblivelse, Fund og Forskning, 26, 1969, s. 61ff.
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Wiedewelt tü Wasserschlebe Paris 11.8.17523
Hoch und Wohlgeborner Hr Justis Rath,
Ihro Wohlgeborner werden sich belieben zu erinnern dass ich mir
die Freyheit genommen und Ihnen durch monsieur Cochin4 zu be
mühen für mir bey ihro Königl Majest: ein guter Führsprecher zu sein
um alhier ein Pension zu gelangen, um zu Studieren weil ich schon et
liche Jahren mich alhier aufhalte, und nur habe suchen müssen mei
nes Lebens Auffenhalt zu gewinnen, welches mich zurücke hält in me
ine Studie zu avanzieren weil ich die meiste Zeit die ich alhier bin bey
monsr Coustou in Marbré Arbeite.
Wohin Ihro wohlgebornen die Gütte gehabt haben mich bey mei
ner Ankunft in Paris hie zu Recommendieren. Wie ich dan jetzt be
schlossen bin meine étudée zu machen um dass ich Ihro Königl: Ma
jest. als ein Landes Kind mit nutzen zu dienen möge würdig erkant
werden, solches aber in mein Vermögen gar nicht bestehet, sondern
nur auf ein Königl: Pension beruhet, welches ich unsern Herren Abgesanter Hr. Kammerherren Reventlau5 habe bekant gemacht, und er
die gütte führ mich gehabt mein Memorial an Ihro Königl: Majest,
über zusenden, also gelanget an Ihro Wohlgebornen, mein unterthänigste Bitte bey Allerhöchste Gedachte Ihro Königl: Majest, ihre
Güttige Recomendation und Hülffe, damit ich in mein Allerunterthänigstes Gesuch eine Allergnädigst Gewirige Resoulation erhalte
und also im Stande gesetzt werden möchte dass ich mich in der
erlernete Bildhauer Kunst völlig Habilitiren um in Zukunft ihro
Königl: Majest: und dem Vater Land meine allerunterthänigste Pflicht
und innigsten Wunsch nach mit Nützen dienen könne, ich bitte ihro
Hoch Wohlgebornen nochmahls mir eine Gehülffe aus der ich
Verharre in tieffer Soummission ...

Wiedewelt til Wasserschlebe Paris 17.1.17546
Monsieur
[L’honneur de vos lettres aussi bien que l'excès de vos bontés qu'il
vous a plu employer à mon égard, suffirent de me voier réduit au com:’NkS2152c 4L’(KB).
1 Charles Nicolas Cochin fils 1715-1790, tegner og kobberstikker, secretaire perpé
tuel de l'Academie de Peinture & de Sculpture, garde des dessins du Roi, se Cochins
brev til Wasserschlebe i M. Krohn: Frankrigs ogDanmarks kunstneriske Forbindelser i det 18.
Aarhundrede, II, 1922, s. 5ff.
5 Ditlev Reventlow 1712-1783, gesandt i Paris 1751-1754.
6 NkS 2152c 4y.
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ble de mes joyes je vous en ai donc mille remercimens vous priant très
humblement de me continuer toujour la même bienveillance que j'es
time si fort et dont la grandeur ne s'effacera jamais de mon souvenier,
ni de mon coeur.] Pour ce qui est du voyage en Italie pourvu qu'au
moyen de la protection de S.E.M. de Moltke j'obtienne sans faute la
permission du roy. je soupire d'y aller au plutôt qu'il est possible pour
y continuer mes etudes et me faire un artiste plus destingué qui pour
rai un jour être l'honneur de ma patrie et du regne du roy il est vrai
que mons. Coustou veut me persuader de reste encore à Paris un an
ou davantage, eu me flattant de pouvoir gagner en ce tems - ci le grand
pris de l'academie; mais étant étranger je ne vois point à quoi il me ser
virait, à moins que je ne fixe mon séjour dans ce paiis-ci. a parler fran
chement sur ce point, le susdit monsr n'aime pas à me quitter, et moi
je ne voudrais pas être contraire à son conseil, si par là je prévoyais
mon avantage aussibien que son intérêt car il ÿ aura chez lui force ou
vrage moins considerable, le quelle durant je n'aurois aucun lieu de
rendre mes expériences plus parfaites, ce serait seulement pour lui
complaire et pour faire ecouler ma jeunesse sans geuere [guère] pro
fiter dans mes etude, il- y-à bien des auter qui tous m'ont logement
conseillé de ne pas retarder a partir pour l'Italie pour y employer
uniquement tous le tems posible et requir [rejoucir] au raffinement
de mes etudes ...
Et puisque Monsieur vous vous y connoissés aussi à merveille je vous
laisse à considérer ma juste envie, qui ne doutant pas que vous ne l'agréiér, je prends la liberté de vous prier de tâcher â m'obtenier la pen
sion promise de sorte qu'elle commence à me courire avec l'entrée de
cette année que je antipice quelque argent pour faire au printems mon
voyage, et que je puisse demeurer la 3 ou 4 ans. Monsieur je fonds
toute mon ésperance sur vous, à qui il plaira de me récommander le
mieux auprès de S:E:M: de Moltke. J'attendrais la réponse et resolution
la plus favorable pour mon désir avec beaucoup d'impatience etc. ...

Wasserschlebe til Wiedewelt København 26.2.17541
Monsieur
Voici la Permission en forme d'aller en Italie, mr le grand Maréchal8
n'a rien voulû vous prescrire sur les tems de votre depart. Vous jugerez
7 Kgl. Bibi. Håndskriftafdelingen. Acc. 2002.
H Adam Gottlob Moltke 1710-1792. Overhofmarskal og præses for Kunstakademiet
i København.
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vous meme bien mieux, qu'on ne le sauroit faire ici, si pour votre bien,
il vous convient de passer encore l'eté a Paris, ou s'il vaut mieux de
partir actuellement pour Rome. Vous etes trop sage et trop bien con
seillé pour ne pas prendre le parti qui vous sera le plus avantageux.
M. votre pere vous aura déjà fait tenir les 400 ecus que le roi a l'or
donné de vous avancer. Quand vous serez a Rome vous nous man
derez par quelle voie vous souhaitez qu'on vous fasse toucher les 150
ecus d'une part et les 400 ecus de l'autre qui vous revienent encore, et
je compte que de tems en tems vous nous donnerez des nouvelles de
votre santé et de vos occupations. Les lettres pour moi vous pouvez les
mettre sous l'enveloppe de S.E. Mr. de Bernstorff Ministre d'Etat., Le
roi, il est vrai, na fixé qu'a 2 ans le séjour que Vous ferez en Italie, Mais
si vous gagnez les suffrages des artistes de ce pais, comme je n'en doute
neullement, vou pouvez esperer que le roi vous y continuera ses gra
ces, et que le grand maréchal s'emploïra tousjours a vous les obtenir.
Mon avis serait Monsieur, de vous attacher a monsr Nattoire9 J'ai l'honeur de le connoitre particulièrement. C'est un homme vertueux du
premier mérité, et un de ceux que j'aime et que j'estime le plus. Je suis
persuadé qu'il Vous sera d'un très grand secours. Si vous le souhaite je
vous enverrai une petite lettre pour lui.
A Marseille vous pouvez vous adresser a mr. Ployart10, consul du roi,
et lui faire bien des Compliments de ma part. Il vous recevra bien et
ne vous refusera pas ses bons avis pour tout ce qui peut regarder votre
passage et votre séjour en Italie. Je ne sais si Vous touchez a Livorne,
en tout cas, si vous y passez, je vous prié de faire mes compliments a
mr. Bartels, consul du roi, et mille et mille amitiés a monsr. Fabritius
qui est auprès de lui. C'est le fils ainé de m. Fabritius, conseiller d'état,
Si le tems me le permet j'envirai encore aujourd'hui un petit mot a
monsr. Cochin. Nous lui devons en grande partie la reüssite de de vo
tre voyage. Il s'est tousjours intéressé pour vous, et â tousjours parlé de
vous avec distinction. J'ai l'honneur etc. ...
Wiedewelt til Wasserschlebe Paris 15.3.1754 11
Monsieur
Si ma plume etoit aussi savante que mon coeur est plein de tendres
9 Charles Joseph (Francois) Nattoire 1700-1777, historiemaler, direktør for det fran
ske akademi i Rom 1751-74.
10 Ployard, mangeårig dansk konsul i Marseille.
11 NkS 2152c 4-.
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souhaits elle l'aquitteroit de son devoir dans un élite de plus beaux ter
mes pour vous rendre une infinité de graces de toutes les peines et du
soin que vous ... aves pris pour moi et dans mes affaires. Et ayant donc
tout ce qu'il me faut pour executer mon voyage en Italie je partirai
sans faute d'ici au mois d'Avrill pour aller tout droit à Rome, d'ou je
prendrai la liberté de vous écrire aussitôt que j'y serai arivé. La lettre
promisse pour monsr. Natoir je seroit fort bien-aise de la reçevoier
vous m'obligeres donc infiniment de me l'envoyer, et de me donner:
en même tems l'avis, comment et par quelle voÿe j'aurais à l'avenir
mon argent à Rome, par Monsr. Arbien12 lorsqu il reviendrai au Paris
il suivra une piece de mon buvrage, dont je lui à fait present au reste
Monsieur je vous prie de me continuer vos bonnes graces et bienveil
lance etc. ...

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 11.6.1754v*
Monsieur
A votre consideration je vien de recevoir toutte sorte de politesse de
monsieur Nattoier ce qu'il vous à plut de marquer de lÿ a eü touttes les
succes que j'avoit lieux d'ou àtandre ce monsieur mà laisse la libertée
d'etudier à l'Academie de même qu'an pensionnaire qui sont sous sa
direction.
Vous scavois Monsieur que mon voyage à été fort heureux sur meer
et sur ter durant le le séjour que j'ay faite à Mareseille monsieur Ployard a eu pour moy toute l'attention et les soien possible, il l'ÿ est fort
facille à ce qu'il m'â dit de me faire toucher d'iargent ici l'ors quil Récevroit des ordre à ce sujet peut être que par cette voie le change de monoiys ne monterée pas si haut et que je réceveré le sommes plus com
plette par le même ordinaire je vaies instruire mon pere de mon arivé
à Rome je luy envoys les quitance de 150 Ecus qu il me reste à reçevoier
j'oser esperé que vous m'honorere d'un Réponse au sitôt que vous
auré la comodité de le faire et vous m'obligere encore croire que je
suis et ...

Wasserschlebe til Wiedewelt København 10.8.1754^
Je réponds Monsieur, un peu tard a la lettre que vous avec bien voulû

12 Magnus Gustavus Arbien 1716-1760, stempelskærer, i Paris 1751-1754.
13 NkS 2152c 4-.
” Se note 7.
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m'ecrire, et par laquelle vous m'avez appris votre heureuse arrivée a
Rome, et la bonne reception de m. Nattoire vous y a faite. Je vous fais
mes compliments de l'un et de l'autre, et vous prie, en remettant l'in
cluse a mr. Nattoire, de le remercier de bouche du souvenire dont il
veut bien m'honorer, et que je mérité par mon attachement et par tous
les sentiments que je lui conserverai tout ma vie. Il se distingue autant
par ses qualités du coeur, que par la supériorité de ses talents, et l'un
et l'autre le rendent bien digne de toute notre estime. Je ne doute
point que vous ne tacherez de profiter de ses bonnes dispositions que
je regarde comme le plus grand avantage qui peut arriver à celui qui a
Rome veut cultiver les arts. Et je dois y ajouter, que l'approbation de
mr. Nattoire sera tousjours pour nous un préjugé, favorable a ceux qui
le remporteront.
La raison qui jusqu ici a retardé ma réponse, est la difficulté que la
Caisse particulière15 a faite de vous paier actuellement les 150 ecus a
cause des 400 ecus que vous avez reçû peu avant votre depart de Paris.
Mais a fin que vous ne les attendre trop longtemps, et pour que vous
n'aiez d'autre souci, que celui de bien emploier le tems que vous ferez
a Rome, jai fait prier mr. Bartels, notre consul a Livorne, de vous les
remettre, comme peutetre il aura déjà fait à la reception de cellelui.
Nous croïons cette voie plus avantageuse que celle de Marseille, si ce
pendant vous preferez la derniere, on pourra l'année prochaine vous
faire toucher votre argent par mr. Ployart.
Mr. Mandelberg16, que vous aurez connû a Paris auroit souhaité la
place de pensionaire de notre academie; Mais comme les statuts ex
cluent de la Pension tous ceux quui ne sont pas les sujets du roi, nous
avons eû recours aux bontés du roi, et S.M. pour l'aider a achver ses
etudes lui a fait un present de 200 ecus, et elle lui destine encore un
autre de 300 ecus, quand l'année prochaine il voudra aller a Rome. J'ai
eû le plaisir de lui en faire part l'ordinaire dernier.
Depuis quelques jours nous avons m. Arbien de retour ici. J'espere
qu'il nous fera de bonnes médaillés. Si la chose depend de moi il com
mencera par elles qui serviront de prix a l'academie.
La place de directeur de l'academie étant devenû vacante par le de-

15 Partikulærkammerets kasse, kongens egen kasse.
16Johan Edvard Mandelberg 1731-1786, svenskfødt maler. Drog 1752 til Paris, hvor
fra han 1755 tog til Rom, som han i 1758 forlod i selskab med Wiedewelt for at tage
tilbage til Danmark, hvor han 1761 blev professor ved Kunstakademiet.
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cés du colonel Eygtwedt17, le roi y a nommé mr. Saly18, qui dans la der
nière assemblée extraorde. que le grand maréchal a tenû, et après que
mrs de Thott, le chambelan de Stoecken, le professeur Muhlman19, et
moi, y furent reçus comme membres honoraires, y prit seance en cette
qualité. Vous savez que mr Saly est charge de la statue equestre20 que la
Compagnie des Indes font eriger au Roi. Il en a déjà fait le buste, qui
a parfaite bien réussi. Aussi S.M: lui a f elle fait present d’une belle boete d'or pour marque de sa satisfachon. Il s'est encore amusé a faire
mon buste, et il en est si content, qu'il en enverra un plâtre a Paris.
M. Stanley21 travaille actuellement après le Buste de feu m. Holberg,
auquel je comte bien qu'on fera un Monument a Soroe.
Il est juste Monsieur que vous ne soiez pas absolument sans nouvel
les de ce que nos artistes, dont vous augmenterez bientôt le nombre,
et entre lesquels vous vous distinguerez un jour, font actuellement; Et
je ne ferai un plaisir de vous en donner de tems en tems.
Mr. Pilo22 a nouvellement peint le roi à cheval; Et mr. Preisler23 a
gravé après lui le prince roial. L'un et l'autre font de tres beaux mor
ceaux. J'ai appris de Paris que le fils de mr. Nattier fust noie dans le
Tibre, J'en fuis extrêmement fâché pour le pere et pour toute la
famille qui l'aimoient beaucoup.
Dites moi s'il vous plait, si mademoiselle Nattoire24 est a Rome avec
mr. son frere? Et si elle y vit contente? Si elle s'y trouve, je vous prie de
lui presenter mes respects, et de me donner de tems en tems de ses
nouvelles et de celles de mr. Nattoire. Comme le roi me permet que je
recive mes lettres sous l'enveloppe de m.de Bernstorff, je vous prie,
quand vous m' honorez des vôtres d'y mettre une Enveloppe al'adresse

lz Niels Eigtved 1701-1754, hofbygmester, Kunstakademiets første præsident.
IH Jacques-François-Joseph Saly 1717-1776, fransk billedhugger, direktør for Akade
miet fra 25.7.1754.
19 Otto Thott 1703-1785, statsmand og bogsamler, Christian von Stöcken 1694-1762,
gehejmeråd, og Bernhard Møllmann (se note 114).
20 Frederik 5's rytterstatue på Amalienborg.
21 Simon Carl Stanley 1703-1761, billedhugger, professor ved Akademiet.
22 Carl Gustaf Pilo 1711-1793, svensk portrætmaler, 1771 direktør for Kunstakade
miet.
23 Johan Martin Preisler 1715-1794, tysk kobberstikker, medlem af Kunstakademiet.
21 Jeanne Natoire J1776, blomstermalerinde. Fulgte 1751 sin broder til Italien, hvor
hun døde, jf. Correspondance des directeurs de l'Academie de France à Rome, XI, Paris 1901,
s. 59 og 94.
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de Son Excellence Monsieur le Baron de Bernstorff, Ministre et
Secretaire d'Etat Au reste comptez toujours sur le Plaisir que j'aurais
de Vous etc. ...
M. Muller25 est il déjà avec vous? On mi écrit da Paris qu'il en était
parti pour Rome. Da Rouen m'a adressé une caisse qu'on croioit lui
apartenir, et que j'ai renuis a son Pere.
Foroven på hovedet: M.Müller est il deja avée Vous? on m'écrit de
Paris qu'il on étoit parti pour Rome. De Rouen on m'a adressé une
caisse quon crooit lui apartenier, et que j'ai renuis a son Père.

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 17.11.1754*
Monsieur
C'est nest pas un petite embaras pour moi lorsque je suis oblige de
vous écrire. Lenvie que j'ai de vous apprendre quelque chosse d'interessant fait que presque tout mé paroit froid et einsipide, et je ne sai par
ou commence: je crains toujours que la Gazette ne mai prevenü car il
est bon que vous sachiez que je ne me pique pas d'etre des premiers à
savoir les nouvelles, mais â propos de nouvelle Monsr. Müller vient en
fin d'arivere ici, le tems qu'il à mis depuis son depart de Paris me
faisoit craindre qu'il ne soit ailes etudier la peinture â Algier mais heuresement que non et il vient enfin d'ariver dans cette capitale qu'on
peut nommer à juste titer le Center de l'etude au moins par aport aux
arts liberaux. Les chef-doæuvres des anciens qu'on â sans cesses devant
les yeux et la facilite qu'on à de les etudier joignes à cela unne certaine
mélancolie que la privation de divertissemens donne la mannier libre
de vivre, tout cela dis-je et bien capable d'inspire ce recevillance si
necessaire pour ceux qui veulent etudier et qu on ne trouve point
ailleurs.
Mademoiselle Natoire et parti le 13 de ce moie subbitemen d'ci qui
causse baucoup du chagrin â monsieur son frere, qui na pas encore
éclaire la chemin qu'elle â pris doutan pas quelle â pris la route da la
France.
Le pape27 vient de donner la dernier main â la fondation d'unne

25 Anton Müller, historiemaler. Rejste 1752 til Paris på Kunstakademiets første rej
sestipendium og derfra til Italien, hvor han 1756 gik over til katolicismen og levede
endnu 1793 som munk.
26 NkS 2152c 4Q.
27 Benedict XIV Lambertini 1675-1758, pave fra 1740.
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Academie28 Capitoline ou les eleves pouront dessiner et modeler d'a
pres nature gratis ce qui n'etoit point autres fois, car il falloit qu'on lassemblât un certain nombre et que chacun lôttisôt pour l'antertien
d'un modelle je suis persuade que les succeseurs du pape qui regne
aujourdhui augmenteront ce que celuci vint de commencer. Le 29 di
ce mois on fera la ceremonie de la distribution des prix de dessins, tant
de peinture sculpture que l'architecture, on dit que cela fait pour l'or
dinaire une fête brillanteje ne manquerai pas â pres l'avoir vüe de vous
en detailler les particularités quand aux autres affaires. Sa saintitè fait
armer deux fregat pour aller en course sur les algeriens elle sont com
mande par deux chevallier de Malté. Les romains en espere beaucoup.
Le nouveau gouverneur29 qui était ici devant Nonce en Pologne fait
trembler la canaille de ce païïs. qui nÿ en pas en petite nombre mais
qui est aussi timide. Lorque on la chastier, qu'impertinente quand on
la toler.
je suis ...

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 25.12.1754™
Monsieur.
Me seratil permis de percer respectueusement la fonte des compli
menteurs sur la nouvelle année pour vous faire une aussi court que
sincere, que je vous plain Monsieur d'etre oblige dessiner tant de sotise qu'on et accouteme d'en debiter dan ces jours ci il est vrai, qu'on
prend cela comme la representation d'unne comedie, ne vous sentes
vous pas envie de rire de mentendre moraliser? et de trouver mauvais
qu'on fasse de compliments peu sincères, tandis que lusage en et aussi
ancien que le monde: aussi me fais je et je laisse le monde comme il et,
et moi enfin je finis en ce mo qui commencen cette lettre pour vous
plaindre de mauvais compliment que vous êtes obliger d'esuier.
Je vous marquois par ma dernier, Monsieur, que le pape vennoit de
donner la dernier main a l'Academie Capitoline elle et tout à fait en
train à present et Ion ÿ dessin depuis la commencement de ce mois et

2H ”Le Pape vient d'assigner 300 000 écus romains par an pour une Académie de dessin qu 'il
établit au Capitole, où les élèves pourront aller dessiner d'après modèle, sans qu'il leur coûte rien.
A Rome le 10 avril 1754”, jf. Correspondance (note 24), XI, s. 22.
29 Alberigo 1698-1758, greve af Archinto. Forlod det sachsisk-polske nuntiatur for at
blive Roms guvernør. 1756 kardinal og kort derefter statssekretær.
NkS 2152c 49.
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il y-a un concours des eleve prodigieus. Le cardinall secraitere d'état31
qui et le moteur de tout s'est fait apporter je [chez] lui. Le meilleurs
dessins affin de jugers-pour lui même du profit lavantage que cette
academie produit, mais un attaque d'apoplexi qui n'attendoit apparement que ce moment pour faire enrage le peintre la presque mis au
tombeau. Cependant on dit qu'il en sera quitte pour la moitiée du
corps. Les arts perdoron baucoup à cette mort, car il est un de plus
grande amateur, je vous enverois la relation de la fête du concours de
prix, que j'ai eu l'honeur de vous promettre dan ma precedente, mais
comme l'effet n'a pas répondu à la renomèe et qui d'ailleurs on l'im
prime. vous me permettre de ne vous en rire dire, si non que les des
sins ont été tres mall juges, et que deux François qui avoiet assurément
mieux fait n'ont rien eu malgrée que le cardinall secretaire leurs avoit
promis de le faire recompensé selon leurs mérité, mais ma foÿ ce qui
à été juge à juge et un Romain à qui un [on] donnant un troissiem prix
qu'un venetien ne vouloit pas accepter, facilement à croire qu'il l'avoit
mérite et gagne de bonne guere. tant ill et vrai que l'intérêt justifie les
bassese aux yeux de ceux qui le font.

3.5.1755 afsender Wiedewelt et brev, hvori han beklager sig over, at tre
breve tilsyneladende er forsvundet.

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 31.5.1755*2
Monsieur
... La quittance que vous avés eu la bonté de me faire expédié, auvant le tems ma tiré du plus crüelle embarase où un hommes puis se
trouver. Malade depuis trois mois d'un Absès à la gorge qu'on â heu
reusement pü percer. Extérieurement la mélancolie où m'àvoit jettes
cettes malladie & le manque d'argent ou je me trouvoit. ne pouvoit
ètré soulagé que par un recours venu si àpropos et qui me mette à
même de reprendre plus vigoureusement des etudes que la nesessité
ma force de laisser pendant trois mois.
Vous nignores sans doute pas que nous avons ici mgr. le margrave de
Bareicht33 et son épousé la soeur du roÿ de Prusse, ils sont maintenant
31 Sylvio Valenti Gonzaga 1687-1755, biskop af Sabina, statssekretær, Propagandakongregationens præfekt.
32 NkS 2152c 4Q.
33 Friedrich Wilhelm fl763, markgreve af Bayreuth. Var gift med Friederike Wil
helmine af Preussen 1709-1758. De besøgte Rom 14.5.-1.7.1755.
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à Neaples et retoureront dan peu pour s’andonner entièrement à l'etude de la connoissance des tableaux dont ils font leurs oucupations
dans ce paiie je ne parlerai pas de leurs caractère. La renommée qu'ils
ont d'etres les prince les plus affablés du monde n'est pas fausse.
L'Academie de Rome dont je vous ait annoncer l'ettablissment â
perdu un peu de la vigeur. qu'elle sembloit vouloir prendre par la malladie continuelle du cardinale secraitaire d'état34 son protecteur et par
la mauvais choix que les académiciens ont fait du prince de l'acade
mie. ils ont donné cette place à un certain Jean Paul Pannini35 peintre
d'architecture. Habile â la vérité dans sa partie, mais si peu entendu
dans ce qu'il à faut pour la perfections des arts, et si peu jaloux de leur
honneur, qu'il à commercer. Sa directions pour retrancher les profes
seurs d'architecture: géométrique & perspective et precedement
auvoit voulu introduire dans l'academie les peintres d'ornements. La
recompense qu'on donne aux professeurs n'est pas ce qu'on auroit
dite d'abord et ne consiste qu'en un médaillé d'argent fort mediocre.
Je crois vous avoir parlé Monsieur dans me précédente de la bonne
police que le nouveau gouverneur36 faissoit observer à Rome, mais il
n'a pas pü conservé. Sa rigidité, ont dit que c'est le protections que les
cardinaux accordint à baucoup que lui liée le bras, et on voit déjà la
licence reprendre.
Voila Monsieur l'etat ou sont les choses dans ce pays, je ne man
querai auçun occasion de vous faire part de l'etate ou se trouveront les
arts ici et vous priée de croire que je suis etc.
Wiedewelt skriver d. 12.7.1755 til Wasserschlebe og beklager sig over,
at tre breve, han har skrevet, ikke er nået frem.

Wasserschlebe til Wiedewelt København 2.8.1755*1
Je reçois la lettre que vous avez bien voulu m'ecrire le 12 Juil et j'écris
en consequence aujourd'hui à m. Bartels a Livourne pour le prier d'a
voir soin du basrelief que vous envoïez a l'academie. Je m'en charge et
je le lui présenterai de votre part avec d'autant plus de plasir, que je fais
d'avance qu'il ne fauroit manquer de justifier l'opinion qu'elle a de

3Jf. note 31.
35 Giovanni Paolo Panini 1691-1768, vedute- og arkitekturmaler.
36 Jf. note 29.
37 Se note 7.
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Vous et d'augmenter l'estime qu'elle vous porte. A son arrivée je ta
cherai de Vous obtenier le Remboursement de vos fraix.
Une fievre très forte et très opiniâtre, qui m'a tenu depuis les Noces
de Mad. votre soeur, auxquelle j'ai eû l'honneur d'addsister, m'a em
pêché de repondre a vos precedentes, et je me hate de vous en faire
mes excuses.
mr. Jardin38 a présenté 2 differents dessins del'eglise en dome que le
roi fera battir vis a vis delà Place d'Amalienbourg. (Peutetre les verres
vous à Rome). Il est décidé quelle sera tout entière de marbre de nos
carrières de Norwegue. mr. Saly presentera au premier jour l'esquisse
de la statue equestre du roi. Ce sera j'espere un très beau morceau,
noble et riche.
Le fils39 de m. Stanley, eleve de m. Saly, a eu dernièrement le premier
prix du dessin. Il promet beaucoup et l'academie le lui a adjugé avec
plaisir.
Ce sont là toutes les Nouvelles que jé puis vous donner aujourd'hui
et qui peuvent interesser votre curiosité. Je vous prie etc. ...

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 9.8.175540
Monsieur.
Je me donne aujourdhui l'honeur de vous écrire pour vous infor
mer que par cette ordinaire, j'aÿ adressé â l'Academie un dessein pour
vous remettre. Je souehaitrois qu'il fût digne de ocuper une place dans
vôtres cabinet. Son mérite ne respondra certainement pas â mon zele
je vous suplie donc au moins de le recevoir comme un petite preuve
de mon heumble sensebilité a la bienvielance dont vous m'honoré et
que je vous demande la continuations, vous assurant de ma perpétu
elle reconnoissance. Jouissant apresant d'une bonne santé je me livre
tout entier à l'aplications de mon art d'apres de belles antiques qui
sont ici. Cest un Etude difficile par la sublime perfections ou les an
ciens ont poussé la sculpture.
Monsr & mademoisll Natoire que je voie souvent vous présentent
leurs respects.

38 Nicolas Henri Jardin 1720-1799, fransk arkitekt. Kaldtes 1754 til Danmark for at
fuldføre Frederikskirken og udnævntes samtidig til hofbygmester og professor ved
Kunstakademiet.
39 Carl Frederik Stanley c. 1738-1813, billedhugger.
10 NkS 2152c 4Q.
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L’Academie de St. Luc41 va apeu pres son même train cepandant on
â rétablie de nouveau quelque professeur comme pour l'anatomie le
proportion etc. il n ÿ â pourtant pas un certein ordre fixe et solide
comme a celle de Paris. Sans doutte peu à peu il s'y formera ...
Je sui etc. ...

Wasserschlebe til Wiedewelt København 8.9.1755'2
Monsieur
J'ai gardé une 15nd de Jours la Lettre ci jointe de mr. votre Pere,
comptant vous donner en meme tems des nouvelles de la reception du
bas relief que de votre part vous voulez que je presente al'academie, et
dont j'ai reçû le connossemet de Livourne; mais comme il tarde trop,
je n'ai pas voulû differer davantage de vous remercier Monsieur du
dessin que vous m'avez envoie. Je l'ai fait voir a mr Saly, votre ami et le
mien, qui en lui donnant des justes eloges, a été charmé d'y recon
noitre les progrès que vous avez déjà fait pendant votre séjour a Rome.
Il vous invite de ne pas vous lasser des belles choses que vous y trouvez
par tout et de ne pas vous laisser détourner a suivre ces grands modè
les par les maniérés des Romains d'aujourd'hui. Vous en comprendrez
et connoitres la soldi té et Utilité bien mieux que je ne faurois vous l'ex
pliquer ici.
Il sera bon Monsieur que vous envoiez vers le jour de l'an al'academie, tant pour lui donner cette Marque de votre attention, que pour
obtenir la continuation de votre pension, en cas que vous desirez re
ster encore un couple d'années en Italie. Vous vous resouviendrez que
l'écrit que je vous ai fait tenier a Paris dit: que vous y pourrez rester ju
squ'au Mois de Juillet 1756, et je m'imagine bien que 2 années de
séjour a Rome paroitront trop peu pour un artiste qui comme vous
souhaite parvenier a la perfection, se distinguer et s'elever par dessus
des artistes ordinaires. Si en cela vous pensez comme moi, vous pour
rez adresser une lettre, en telle langue qu'il vous plaira, a Son Excel.
Msr le grand Maréchal Comte de Moltke pour lui demander la Con
tinuation de sa protection et la permission de rester encore deux ans
en Italie; Et en meme tems en écrire une seconde a l'academie, dans
laquelle vous pouvez faire mention du bas relief que je vous avois pro41 Accademia di San Luca, oprindelig et 1478 grundlagt klosterbroderskab, fik 1577
af Gregor XIII anerkendelse som akademi, jf. Fr. Noack: Deutsches Leben in Rom 17001900, Stuttgart, Berlin 1907, s. 13.
42 Se note 7.
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mis de lui presenter de votre part, et de l’envie que vous avez de rester
encore 2 ans a Rome. Si Vous pouvez engager Monsr. de Nattoire d'y
joindre un petit mot en votre faveur, ne le négligez pas Monsieur. Son
approbation vous fera honneur en tout tems, et il vous sera tousjours
avantageux d’etre aimé et appuie par lui. Vous pourrez m’adresser le
tout sous le Couvert de S.E. de Bernstorff et j’en aurai tout le soin pos
sible, de meme que de votre déboursé pour le bas relief.
Je compte que vous aurez actuellement M. Mandelberg. Je vous prie
de lui faire mes compliments sur le plaisir qu’il aura parmi tant de bel
les choses, et de lui dire, que je lui ai écrit al’adresse del Academie Rie
de France. Mes respects sil vous plait a Monsr et Madsle de Nattoire,
on me mande de Paris que m. Massé a muni mr. Mandelberg d’une let
tre de recomandation pour Monsr de Nattoire, ce qui fera que je ne
l’importunerai pas cette fois ci.
Je n’ai rien de nouveau et qui interesse les arts, a vous mande aujour
d'hui. Nous sommes après a arranger les atteliers pour m. Saly et les
fondeurs; Il nous faudra plus d'un, puis'quil y aura, entre la figure
equestre, 4 grandes figures a fondre sans parler des bas reliefs et autres
ornements.
Au reste j'espere que votre santé se sera rafferine, et je vous prie de
me écrire tousjours avec des sentiments ...

Wasserschlebe til Wiedewelt København 6.12.1755'n
Cellui Monsieur n'est que pour vous donner avis que mr. Gallencamp
secretaire d'ambassade chargé des affaires du roi a la cour impie. Vous
fera tenir de Vienne une petite boëte en toile cirée, contenant les des
sins et les plans de mr. Jardin d'une eglise que le roi se propose de
faire construire a ses fraix. Comme ce fera un des monuments du
siecle de Frederic V, que rien n'y fera épargné, que tout l'edifice fera
de marbre, il est juste, avant que de les approuver, que nous commu
niquions les idées de l'architecte aux maitres es arts et que nous leurs
en demandions leurs sentiments. C'est pour les obtenir que S.E.
de Bernstorff envoit les dessins a Rome, et comme mr le Baron de
Bernstorff gentilhomme de la Chambre du Roi, son neveu44 y arrivera
incessament, j'ai ordre Monsieur de vous prier, de lui remettre la
Boëte telle que vous la recevrez, on fut n'y etoit pas encore lorsqu'en
vous l'apportent , de la garder jusqu'à son arrivée. Ce seigneur est
instruit des Intentions du roi et du ministre, et il y a des raisons essen13 Se note 7.
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tielles qui exigent que ces papiers non seulement passent par ses ma
ins mais qu'els ne soient meme vûs de personne avant lui. Je vous les
montera ensuite Monsieur, et en demandera en particulier le senti
ment de monsr. de Nattoire et de ceux d’entre les architectes de Rome
qu'il voudra bien lui indiquer. Comme il nous imposte de savoir au ju
ste ce que les artistes pensent des dessins de m.Jardin, je vous prie de
nous aider a avoir leur jugement au vrai, et principalement d'engager
mr. de Nattoire de me donner le sien librement. Il ne sera pas nomme
sil l'exige; et nous ferons, sil le vent, notre profit de sa critique sans le
citer. On a envoie les memes dessins a Paris. Monsr. Gallencamp af
franchira le boëte de sorte que vous n'aurez poit de fraix a faire pour
elle; En tout cas si elle vous occasionne des dépenses, vous pourrez me
les marquer et j'aurai soin de votre remboursement. Votre bas relief
n'est pas ancore arrivé. S'il ne vient pas bientôt Nous ne pourrons plus
l'attendre qu'an printems prochain. J'ai vû dans les Nouvelles Littérai
res que le cardinal Passione45 i fait travailler au Catalogue des Manus
crits de la Biblioteque du Vatican, et que le premier volume, conten
ant les msct hebreux etoit sorti de la presse. Comme cet ouvrage ne
sauroit etre pour le public et pour des particuliers, je m'imagine que
son impression se fait aux dépens de l'etat, qu'on n'en tirera que peu
d'exemplaires, qu'on ne le vendra pas, mais qu'on en fera present aux
bibliothèques des souverains, comme on a fait du Catalogue de la Bib
liothèque Roïale de Paris. Si cela est je serois bien aise que la Biblio
thèque du Roi, qui commence a etre fort considerable, en eut un ex
emplaire. Si vous avez de l'accès auprès de msr Assemann,46 arche
vêque d'Apamée, chargé de cet ouvrage, et qui, a juger de son nom
doit etre Allemand et de nos compatriotes, vous pourrez Monsieur le
lui demander si de notre coté nous avions quelqu'ouvrage qui puisse
convenir ou manquer a la superbe Bibliothèque du Vatican, je m'offre
et me ferai un vrai plaisir de le lui procurer.
" Andreas Peter Bernstorff 1735-1797, baron, 1767 greve, dansk statsmand. Fore
tog, inden han 1759 ansattes i tyske kancelli, en flerårig rejse til Frankrig og Italien.
Daværende udenrigsminister Joh. Hartv. Bernstorff havde anmodet den franske am
bassadør grev de Steinville, den senere hertug af Choiseul, om hans bistand til at fore
lægge Jardins tegninger til Frederikskirken for det franske akademi i Rom og ansete
italienske arkitekter.
15 Domenico Passionei 1682-1768, kardinal, secretarius brevium og direktør for vatikan-biblioteket. Besad det største privatbibliotek i Rom, som var tilgængeligt for en
hver videnskabsmand.
Se note 7.
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La gravure brille t'elle a Rome? Y a t'il de beaux portraits de ces per
sonnes respectables et plus illustres enconre par leurs qualités perso
nelles que, par leur dignité ? Je serois charmé d'avoir une bonne es
tampe du pape aujourd'hui regnant, des cardinaux Passionei, Guerini
etc. J'ai une assez belle collection d'estampes de l'ecole francoise et fla
mande moderne; Mais je n'ai rien d'Italie. Si vous en rencontrez, gra
vées a Rome, qui méritent la peine, je vous prie de m'en choisir
queques unes de plus belles epreuves. Mr. le baron de Bernstorff qui
sans doute enverra de Rome quelque chose a monser son oncle vous
permettra bien de les y joindre et je vous ferai tenir tousjours exacte
ment tout ce que Vous aurez eû la bonté de débourser pour moi, Pour
le choix je m'en rapporte a vous Monsieur, de meme que sur la mani
éré de les arranger et de et de les envelopper pour qu'elles ne puissent
ni se frotter, ni prendre de faux plis, qui dans mes yeux gâtent les plus
belles estampes. Le dessin que, Vous m'avez fait l'honneur de m'envoi,
avoit en peu souffert de l'une et de l'autre façon.
J'espere que Vous aurez reçu ma précédante du 8 gos et que vous
avez actuellement m.Mandelberg auprès de vous. L'academie a pro
posé au roi m. Als, peintre d'histoire, qui a eû le grand prix au comencement de cette annee, pour etre pensionaire et aller a Paris. Je
comte qu'il sera agrée. J'ai l'honneur d'etre avec estime et amitié Mon
sieur votre très ...
Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 3.1.1756A1
... Suivant vos avis j'écri a son exell. mons: le comt de Moltke & à l'a
cademie pour obtenir 2 années de prolongation d'etude à Rome. Le
bien que vous me voules me fait espérer que vous ne contribuerez pas
pour un peu à me faire obtenier cette grace, et en vérité Monsieur ce
serait une perte très considerables pour moi qu'on ne me l'accordate
pas. car 2 année ne sont pas suffisant pour pouvoir faire touttes les
etudes necessaires à un art aussi difficille que la sculpture et surtout
quand on prend comme j'ai fait la route de suivre les antiques qui sont
très certainement l'unique régies du beau et du vraÿ grand goûe, c'est
l'etude la plus sure pour parvenir, mais ou il faut beaucoup d'applica
tion et beaucoup de temps. Ainsi j'espere Monsr: que vous voudrez
d'autant plus vous employer a me faire obtenir cette grace que mon
deseins est legitime et si jose le dire louable, et je joindre cette grande
obligation au nombre de celles que je vous aÿ déjà et qui sont gravéz
47 Add 192 fol. (Kgl. Bibl.).
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bien avant dans ma mémoire, nous avons icÿ mons Mandelberg qui
n'est pas encore revenu de l'antousiasme oû les belles choses qui sont
icy l'ont jetté.
Wiedewelt til Wassserschlebe Rom 24.1.1
Monsieur.
J'ai rétardé quelque jours de vous réprondre sûr vôtre dernier lettre
du 6 xber 1755 pour attendre cette boète contenant le desseins de mr.
Jardins, qui na pas encore parü jusqu'à ce moment, mais aussitôt qu'il
arrivera je le rèceveré â vôtre ordre & la garderé tell que je le trouverai
pour mettre entre le mains de monsr le baron de Bernstorff tout suit
à son arrivé, je attant tous le jours l'un & Vautres, apres Monsieur vous
pouries être sûr que je vous fair part le juste critique & sentimens de
les artiste ici le même je engageré monsieur d'Nattoire de vous donner
le sien librement
Je me suis informer asses exactement la façon d'avoir le catalogé de
manuscrits de la Biblioteque du Vatican. Je peu vous dire qu'il nest
rien encore sorti de cette ouvrage, mais il ma été dite ché le cardinall
Passionei que quand il seroit sorti de la presse qu'il sera pas difficille
d'avoir même il ma ète promis pour sûr que nous pouront avoir un ex
empt sa dürerée bien quelque temps au causse le grands dépens
qu'on fait pour orné cette biblioteque, je vous informeré de temps en
temps si on avance avec cette cattalogue. Monsg: Asseman archéveque
d'Apanée nest pas allemand il es d'Surien du Mont Libanon.
La gravure ici â Rome n'est pas si brillant pour le maniemant du burein comme â Paris, car le plus grand partie sont â l'ofort les portrait
ne laporoch pas ceux de François, pour preuve je vous envoié un du
Pape régnant qui est le meilleur que j'ai puis trouvé jusqu'à present,
cependant il ÿ-â- un autres du mêmme Pape gravée après M. Suplerach49 mais qui est fort rare de trouver seulement par hasard entré le
vieux estampes, si jamais je le trouve j'aurois le soins de l'acheté.
Jai cherché ce jours ici dans la biblioteque du prince Corsini50 ou il
y à la plus grand collections des estamps italien, français, flamand al
lemand etc on voie la un très grand quantité de protrait de personnes
48 NkS 2152c 4Q.
19 Pierre Subleyras, 1699-1749, fransk historiemaler. Kom som kgl. pensionær til
Rom, hvor han forblev til sin død.
50 Biblioteca Corsini, grundlagt 1754 af kardinal Neri-Corsini, indeholdt en anselig
samling kobberstik.
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illustres, encore dan la Biblioteque de la Minerva51 mais je nai rien
trouvé qui'soit excellent en portrait qui est cependa[n]t tres nom
breux.
le plus grands partie de ce portrait que vous trouveré dans la cataloge du Calcografia53 sont dans le gout de celle ici indu [s] e le meil
leurs. vous voié Monsieur presque tous le meilleurs estampé qui sont â
Rome dans ces cattaloge ici incluse.
J'ai marqué tous les meilleurs dans celle de M. Freÿ53 en rouge ils
sont generallement tous bien gravée. Les ouvrage de mr. Piranese54
que vous trouvé dans cette de M. Bouchard55 sont très corieuse d'avoir
il sont fait d'un grand facilite & avec boucoup du gout, dans la Calco
grafia il. y. â de bons estampés, ainsi si vous trouvée apropos de me
chargé de cette comission aussi bien pour vous que pour quelque au
tre seigneur â la cour ou pour l'academie, vous pover me marquer tous
ceux quie vous plaira par le titer, quoique souvant le titter annonce
plus de bautée qu'il se trouve dans le fait, mais j'aurois soins d'exhor
ter tous qui ne sera pas digné d'une amateur & rien jouisir que ce qui
peut meriter la place dans un gallerie ou biblioteque. je souehait le
moment de vous servir je employere tous l'attention posible de maquitter mon devoir, il se trouve encore ici les ouvrage de Salvator
Rosse56 à lofort qui coûte 8 ecu romains complette.
Vous n'ignoré pas Monsieur de tous ces antiquité qui â été trouvé â
Herculanum & que l'on depuis quelque temps à commence â gravé â
Naples,57 on a fait de presant au Pape & a des autres princes la premier
tomme & l'on travaille continuellement à gravée la suitte & tous que
se trouve journuellement on dit que ce chose sont bien gravé & que le

51 Biblioteket i Dominikanerklostret ved Sta. Maria sopra Minerva, nuværende Bib
liotheca Casanatense.
32 Calcografia Romana, den pavelige samling af graverede kobberplader. Aftryk af
disse solgtes herfra.
53 Philipp Frey 1729-1793, tysk kobberstikker. Søn afJacob Frey. Indskrænkede sig til at
sælge faderens stik og friske hans plader op, jf. Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom seit
dem Ausgang des Mittelalters, Berlin, Leipzig 1927, bd. 2 s. 184.
54 Giovanni Battista Piranesi 1720-1778, italiensk arkitekt og kobberstikker.
55 Catalogue de livres et estampes concernant la ville de Rome et ses environs, tant anciens que
modernes, qui se trouvent chez Bouchard et Gravier, librains françois, rue du cours près Saint
Marchel à Rome, u.st. [c. 1755].
36 Salvator Rosa 1615-1673, italiensk maler og raderer.
37 Antichitå diErcolano, 1757-1792.
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roi de Naples58 nepargne riens aiant l'idé de faire de presant aux sou
veraines. je ne rien vü encore de cette ouvrage ça doit être de chose
très curieuse que je desireré baucoup de voir aussi bien que les origi
naux. J’espe[re] que vous aurez recü ma precedent du moi passé avec
celle de S.E. le comte de Moltke & cell pour l’academie je me flatte
d'un réponse favorable â mon idé.
J’ai...
Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 27.1.1756®
Monsieur. Cell ici est pour vous dire que je viens ce jours ici de rece
voir le boët en toil cirée, contenent de dessein. Je le garderé dont tout
cacheté tell que je le recü pour remetter à monsr. le baron de Bernstorff, quand il arrivéra, Je le trouvé affranchi et elle ma point occassioné de dépense. Je ne manqueré pas après de vous dire au juste ce que
les artiste pensent de ces dessin et leurs jugement, il est vrai que le pre
miers architecte présentement à Rome ne sont pas du meilleure gou,
mais il ce trouve outres ceux la d'autres qui connoisse et practique le
vraie et bon gout des anciens.
Je vous à parlé Monsieur dans ma precedente du 24 de ce moi du ca
talogue de manuscrit de la biblioteque du Vatican je ne sais point d'au
tres nouvelle depuis.
Je serai bien aise d'avoir bientôt la resouloution du temps que je doit
encore rester ici au cause du logement que je ocupé àpresent ici qui
finni dans la mois fevr. je suis obligé de le prendré de six moie en six
moie.
J'ai l'honneur ...
Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 25.2.175&(}
Monsieur
c'est ne que vous dire que monsieur le baron de Bernstorff vient ce
jour darivér ici. Je lui à remis le boët âvéc le desseins de mons: Jardin
qué me paroise un projet très considerable pour la premier gout
d'oiel [coup d'oeil]. pour cette foie ici je ne peu pas Monsieur vous en
core rien dire du sentiment de personne puis que tous le mond sont
couvert de masque et ont l'esprit porté au spectacle & au festin. Je doit
allés après le Carnevalle avec monsieur le baron chez l'ambassadeur
5H Carlo III 1716-1788, konge af Begge Sicilier 1735-1759.
5,1 NkS 2152c.
60 NkS 2152c.
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de France avec ces desseins. Je vous diré après au juste comme il serra
jugé et éprouvée autant corne je serai instruit de mon cotée. Je suis ...

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 20.3.[1756]('}
... J'espere que vous aurez récu le catalogue des estempes qu'on trouve
icÿ et celles que jeu l'honneur de vous écrire le 27janv et le 25 Fbr.
Les desseins de mons Jardins ont été portez chez l'ambassadeur de
France on en sera certainement informé par mons le baron de Bernstorff. ce que je sais est, que les architecte qui ont plus de nom icÿ ont
êtéz appelle chez l'ambassadeur62 pour ÿjuger. mais il nÿ ont voulü rien
dire, on leurs â accordés de les emportér chez un deux pour examiner
plus exactement et plus librément. à fin il n'ont rien volü dire alléguard de né pas connoitres les formes et l'usage des eglise protestante.
J'aÿ etté chez quel'qun de ces messieurs en particulier, qui mont dit
préfeur celui qui à la facade et les colonnes plus élevée, qu'ils trouvont
Vautres un peu écrasé, ils croÿent aussi que l'eglise ne seroit pas suffisament éclairée, ces font les deus seul choses que j'en aÿe pû aprendre
de jugement solide et impartiall, au reste je vous peu bien assures que
tous ces architect les plus celebres de Rom - Fuga,63 Pannini, Carlo
Marchioni,64 ne sont certainement pas préférable â mons Jardin, et
bien loin de cela. Les morceaux qu'il ont fait et font icÿ le prouve bien
sensiblément, et on né cèse d'etre étonné et surpris de voir parmi les
architecte de Rome donner dans un si méchant et mauvais goût, eux
qui sont née parmi les baux et sublimes restes de l'antiquitée, ils ont
encore des ouvrages des Michelanges, de Vignolle65 etc: malgrée tout
cela ils vous bâtissent icÿ de bassilique, comme St Maria Major, St Croix
de Jerusalem et auter précisément dan le Goût convenable à de petit
édifices de surere pour décorer un dé'cart, c'est déjà prèsque pü que
le gotique et si cela continü comme il-y-a apparances on sera icy obli
gée d'avoir récours aux étranger, quand on voudra avoir quelque chosses de beaux. Mons Nathoire ma promis qu'il écriroit il va répondre à
un lettre que mons: Jardin lui à écrite il-ÿ-a quelques temps. Mons: le
61 Add. 192 fol.
62 Etienne-François 1719-1785, comte Stainville, senere comte de Choiseul.
63 Ferdinando Fuga 1699-1788, italiensk arkitekt. 1753-54 princept for San Luca aka
demiet i Rom.
61 Carlo Marchioni 1704-1780, italiensk arkitekt. Villa Albanis bygmester (se note 94).
65 Vignola, egentlig Giacomo Barozzi, 1507-1573, italiensk arkitekt og forfatter til ar
kitekturtraktat.
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baron66 est parti le 16de ces moie pour Neaples. Je n'aÿ pu aprendre
autre chose, peut être â son rétour il demandera encore le jugement
particulier de quelques auter. Si j’aprent quelques choses de nouveaux
la dessur. J’auroit l’honneur de vous informer ...

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 22.5.1756'1
Monsr Natoire m’ayant chargé de faire tenir l'incluse pour mons Jar
din j'aÿ prii la liberté de la lui envoyer sous vôtres couvert, Les dessin
sont actuellement exposé dans un de salle de l'Academie de France, la
plus grands partie les ont trouvé bien, d’autres on dit qu'il ÿ avoit trop
de detail dans l'interieur, et en generali l'exterieur ä eu plus d'appro
bation que l'interieurJe vous serais très obligé de m'aprendre si vous aves récu le cataloge
des estampe de la calcografi, de celle de Bouchard et de Freÿ que j’ay
eu l'honneur de vous envoyer il ÿ a quelque temps et aussi le lettre que
j’ay en l'avantage de vous écrire le 27 Jan; le 25 Febr et celle du 20
Marce. Piranésse vient de mettre au jour 4 grand volume d'estampe
qui représente la plus grands partie des monument antique, tombeau,
sépulcre, chambre sepullcralle les ruine de temple, pallais, avec le
plan qu'il â gravé et cherché dan cette ouvrage & il y a joint de remar
que, je vous en envoyé le cataloge imprimé, le 4 voulume coûtent 15
sequin et me paroisent bien meriter place dans un biblioteque ... her
følger noget om udbetalinger af pension.
vôtres tres ...
Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 26.6.1756*
Monsieur.
Indledes med en del om økonomi ... une lettre écrit de Rome doit
sentir l'antiquité & je ne puis la finir sans vous communiquer quelque
nouvelle de cette nature.
On parle d'une temple antique & souterain fait dans le dessin de la
Rotonde qui a été decouverte sur la route d'Ostie sur un lieu nomme
Manzianu il est bâtie de terra cotta a l'air d'etre fait d'un seul piece. Le
Manzianu69 est un petit bourg de quelques maisons miserables 12 mil66 A.P. Bernstorff.
67 NkS 2152c.
68 NkS 2152c.
,w Der findes ingen lokalitet af dette navn på vejene til Ostia. Manziana, der med sit
navn kommer nærmest, ligger lige vest for Bracciano-søen, det er meget længere væk,
og der synes ikke bevaret ruiner af den beskrevne slags.
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les d’ici. La grande chaleur ne m’a pas permis d’y aller: Je me reserve
l'honneur de vous donner une idée d'abord que je l'aurois vu.
Le Pape fait copier à present pour l'eglise de St Pierre la fameuse
transfiguration de Raphael pour la mettre en Mosaique70 de peur que
cet ouvrage se gâte avec le tems. Et le bois est en effet presque mangé
tout fait par de vers ainsi qu’on nest poura resiter lontemps aux inxurs
de tems.71
J'ai l'honneur ...

Wasserschlebe til Wiedewelt, Bernstorff Slot 27.7.175&2
Monsieur
Le voyage du roi en Holstein, et la journée que j'ai faite avec S.E. de
Bernstorff sur ses terres en Allemagne, d'ou je ne suis de retour que
depuis quelques jours, m'ont empeché de repondre exactement aux
lettres dont vous m'avez honorées. Aujourd'hui meme je ne prends la
plume que pour vous instruire de l'etat de vos finances, et je le ferai en
peu de mots, n'aient pas le loisir de m'entretenir avec vous autant que
je le souhaiterais bien.
Le dernier argent que selon votre lettre du 26 juin, vous avez tou
ché, doit etre la valeur de 50 ecus que m. Fabritius a eû ordre de vous
faire remettre par Livorne; le meme mr. Fabritius vous fera envoire
tenir 100 ecus par la meme voie, et il en a déjà écrit l'ordinaire dernier.
Je joindrai a la fin de cette lettre le modele de la qui tance pour ces 150
ecus, que vous aurez la bonté de m'envoyer, le roi a prolonger d'une
annee votre séjour a Rome. Tous les autres pensionaires de l'academie
y seront autant. Si, pour achever vos etudes vous trouvez qu'une plus
longue prolongation vous fait necessaire, vous aurez la bonté Mon
sieur de m'en écrire au printems prochain une lettre que je puisse pro
duire, et d'y joindre une lettre au grand maréchal et une al'academie.
Je les présenterai, et vous savez que tous mes services vous sont acquis.
En attendant ayez la bonté de m'envoyer 4 quitances séparées, sur le
modele ciàpres, pour les 4 quartiers qui vous sont accordés, et j'aurais
soin qu'els vous soyent payés exactement a leur échéance.
70 Mosaikken er anbragt over et alter på den af kuplens piller, der begrænser ven
stre sideskib.
71 i.e. l'injure du temps.
72 Josef Simon Assemanus 1687-1768 af berømt maronitisk-syrisk slægt, præfekt for
det vatikanske bibliotek. Udgav sammen med Stefan Assemanus Bibliotecce Apostolicæ
Vaticanæ codicum manuscriptorum catalogus, Rom 1752-65.
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J'ai deja demandé qu’on nous rembourse, vous et moi des fraix du
transport de votre bas relief. Le deplacement continuel dans lequel je
me suis trouvé, m'a empeché de poursuivre ma demande; mais je la
reprendra incessament, et si je l'obtiens je ne manquerai de vous en
envoïer votre part.
Bien des remerciments tres humbles a m. de Nattoire de l'honneur
de son souvenir. Il fait combien je l'aime et le revere. J'ai donné a m.
Jardin la lettre que vous m'aviez adressée. Ces mrs. travaillent actuel
lement aux fondements de l'eglise, selon un 3me dessin qu'ils ont pré
senté au roi et que S.M. a agrée avant meme qui ont sut le sentiment
de Rome et de Paris sur les 2 autres dessins. J'ai reçu le catalogue des
estampes romaines. J'y trouve bien des choses qui'me feraient plaisir,
mais il faut que je sois sage, et aiant cette année trop dépensé pour
m'arranger et me meubler, il faut bien le remettre a un tems plus avan
tageux. Si cepandant les 4 vol. des antiquités romaines de Piranesse,
sont bien gravés, je vous prie de m'en choisir un exemplaire. Je joindra
les 15 sequins de leur prix au premier quartier que vous toucherez.
Comment se poste mr. Mandelberg. S'il croit que je puisse lui etre
utile a quelque chose, je le prie de m'envoïer en droiture une lettre
ostensible, alors il peut etre persuadé que je m'emploierai tousjours de
bien bon Coeur a lui rendre tous les services qui depandront de moi.
Adieu Monsieur ...
Quand vous aurez vû ce temple antique de terre cuite, je serai bien
aise d'eu savoir Votre sentiment
Model der quitung der 150 Rth
Daß aus Ihro Königl. Maÿst Particulière Cassa, wegen den mir
jährlich allergdst beygelegten 400 Rth. Courant, die davon ultimo
Junii a.c. zu gute habende 150 rd. Susreibe ein Hundert u fünfzig
Reichstahler d.Courant, von den hr. Justitsraht und Cassirer Linde an
mich richtig bezahlet worden: Ein solches beefreinige ich hierdurch
quittirend.
Rome d. aug 1756, vier besondere quittung vor 1756 bis 1757.

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 28.8.17561'1'
... il y ajoint comme un [échantillon un petit vignette de Piranesse de
la maniéré dont le vue & les monument de Rome ont été graves. C'est
un ouvrages bien curieux et le plus vaste de cette nature qui â parû au
jours. D'abord que j'aurais votre réponse je vai[s] vous choisir un de
73 NkS 2152c 4e.
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meilleurs exemplaire et le garderoi chez moie jusqu’à un nouvelle or
dre de vous.
Il y a chez le marquis Bocca Padula les Sept Sacrement de Poussin74
qui sont a vendre, ce sont de tablaux dignes pour la gallerie dun mo
narque, mais le prix de vingt mille ecus romains est exhorbitant, du re
ste il est tree rare à present de trouver de bons tablaux de quelques
grand maitres à Rome à acheter.
Le roi de Prusse75 à fait negotier ici l'année passé plusieurs assés mé
diocres & quelques fort mauvais & encore de fort haut prii. je les ai
tous vü & excamnie plusieurs fois avant qu'is sont parti, il y avoit entres
autres la St Vierge de Raffael pour 4000 ecus romain dont l'original
lest encore douteux au moins elle n'etoit pas de son bon temps.
J'ai fait conoissance ici il y a quelque temps avec un certain Alle
mand nommée mr. Winkelmann76 que vous connoisses peut etre par
trois petit écrit qu'il a fait sortir cette année à Dresden sous les tittres
Gedanken über die Nachahmung der Grieschen Wercken in der
Mahlerey und Bildhauer Kunst, il est angagé à la cour de Dresden.
C'est un homme qui a grand connoissance dans les antiquités,
sourtout ce qui garde la Schulpture. J'aurois envie de faire un tour à
Naples avec lui à la fin d'October pour y rester quelques semaines si je
pourrai toucher un quartie ici pour ce temps là & que vous le trouvés
à propos cela seroit un avantage pour moi de profiter un tell occasion
étant avec un homme qui et instruit de tous les antiquités qu'il faut
voir à Naples et qui à pour but de son voyages de recherche & des
observations sur la sculpture des anciens. Je vous prii Monsieur d'm
honorer dun mot de Réponse au plutôt.
Mr. Mandelberg se port bien, seulement chagriné qu'il plût pas
souvent à Rome & que le soleil et trop chaude, il travail présentement
sur un copie après un tablaux de Poussin dans la gallerie du prince
Barbarini. Le sujet et Le Mort de Germanicus77 un de meilleurs
tablaux de Pousin. Je suis etc.
~A Nicolas Poussin 1594-1665, fransk maler. De syv sakramenter, udført i 1641,
solgtes efter forgæves at have været tilbudt kongen af Frankrig af marquis Bocca Paduli i Rom til hertugen af Rutland, på hvis slot, Belvoir-Castle, maleriet endnu findes.
75 Friedrich II.
76 Johann Joachim Winckelmann 1717-1768, den moderne arkæologis grund
lægger, kom til Rom 18.11.1755.
77 Udført 1626 eller 1627 til kardinal F. Barberini, findes endnu i Galleria Barberini
i Rom.
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Wiedewelt til Wasserschlebe 6.10.1756*
Je me flatte de l’esperance qu'il y à une réponse sur ma précédente du
28 Aoust en chemin, & mes souhaits lui vont au devant: car je suis plein
d'impatience de savoir s'il y-a moyen de faire cet automne le voyage des
Naples,79 afin qu'apres mon retour à Rome je puisse tranquilement
penser à un ouvrage, que j’ai l'idée de faire pour etre présenté à l'a
cademie & à Sa Majestée Monsieur! La paix & la tranquilitté que no
tre patrie jouit sous un monarque80 qui ne cherche que le bonheur de
ces sujets & qui protege les siences & les beaux arts m'ont fait naitre l'idee, de contribuer aussi à la culture des arts, au moins d'y prêter tout
ce qui dépend de ma situation d'apresent. Voyant transporter de
Rome des ouvrages d'anciens artistes grecs en Allemagne & en Angle
terre, il m'est bien sensible de penser qu'après mon retour dans ma
patrie il faut renoncer au plaisir de voir des antiques & mon intérêt
particulier me fait récourir d'abord à l'academie. Il est vrai qu'il-â ä
Copenhague des plâtres de plusieurs statues rénomées qui peuvent
servir aux etudiants à dessiner & se former le vrai & bon gout de
l'ecole greque. mais les originaux échauffent beaucoup plus l'imagi
nation, & si l'on admire leurs copie, les originaux surprennant &
ravissent. J'en appelle à tous ceux qui ont vü la prémiere fois l'Apollon
de Belveder & le Laocon. Je ne trouve point d'expression â exprimer
ce sentiment que le premier coup d'oeil produit. Je ne sai que trop
qu'il font presque désésperér de trouver encore des statues du premier
rang & du plus haut stile: mais combien en-a-t-il à Rom? L'Apollon, La
ocon & le torse de Belveder sont ce qui nous est resté de plus parfait.
Cependant il y a des antiques & meme des pieces fameuses transpor
tées par tout l'Europe: les statues de la Gallerie de Bracciano,81 parmi
les quelles le faune est un piece du premier rang, est allé en Espagne:
Les tetes & bustes de cette même gallerie sont le plus grand ornement
du Cabinet du duc d'Orléans. Le roi de France est en possession de la
statue de Germanicus fait par Cleommes,82 sculpteur grec, qui etoit ancienement à la ville Montalto à Rom Mylord Pembroke83 a acheté la
78 Add 192 fol.
79 Winckelmann havde sammen med Wiedewelt planlagt en rejse til Neapel, som
imidlertid blev opgivet.
80 Frederik V.
81 Nuværende Palazzo Odescalchi.
82 Orateur Romain, se Winckelmann: Werke, bd. 1, Donaueschingen 1825, s. 256.
83 Se Winckelmann (note 82), bd. 1, s. 255.
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gallerie du cardinal Mazarin, dont il à y un catalogue imprimé en anglois & nouvellement traduit en Italien à Florence, & combien des sta
tue n'-y-at-il pas dispercés dans les chateau de campagne en Angelterre; un particulier en possedoit; c'etoit Richard Mead,84 medicin du
roi. Le feu roi de Pologne à trouvé moyen d'acheter la Gallerie de
Chigi qui se vante de la plus ancienne statue, fait dans un gout ante
rieur, peût-être au temps de Pericles, c'est un Minerve.85 Je ne parle pas
de ces trois Vestales, qu'on peut régarder comme les premieres de
la decouverte de l'Heraclea. Apres tout le roi de Prusse a acheté le
Cabinet du cardinal Polignac86 & on fait grand cas de XI statues qui
font un grouppe ensemble, connus sous le nom de la Famille de
Lycomede trouvée dans les ruines de la Villa de Caius Marius â
Albano. Le margrave de Bareuth87 animé par son exemple continue à
acheter à Rome des statues & de bustes. Le Nord seul & notre patrie
en reste tout à fait dépourvus.
Pour en qui régarde les tableaux, ce la disette n'est pas moindre. Je
seroit süperflü, Monsieur, de vous alléguer des gallerie des tableaux en
d'autres capittales de l'Europe. Dresde peut se glorifier d'avoir de
trésor en peinture qu'on ne trouve même à Rome. Pour étudier d'a
pres le plus grand coloriste apres la rénaissance des arts, je parle du
Correge, il faut aller en Saxe.88 Les tablaux du même maitre qui
etoient au Cabinet du Duc Regent sont gâtés & aucantis par de mains
destructeurs & par la superstition, une seule piece de sa main reste
encore â Parma, & c'est peut-etre la seule qui n'est pas lavées. On le
neogotioet déjà pour le roi de Pologne, mais l'affaire est tronqué par
la guere.

81 1673-1753, kunstsamler.
85 Archaistisk torso af den lansesvingende Athene, kaldet Dresdener Palladium, som
findes i Dresden i den af kong August III erhvervede Chigi samling.
86 Ved den franske ambassadør ved pavehoffet kardinal Meichior de Polignacs død
i 1742 købte Frederik 2. af Preussen en del af hans efterladte antiksamling bl.a. den
såkaldte Lykomedesfamilie, 10 smukke statuer, som den franske billedhugger Lamb.
Sigisb. Adam havde restaureret og sammenstillet til en gruppe, Achilleus blandt
Lykomedes døtre. Hovedparten af figurerne findes i museet i Berlin.
87 Markgrev Frederik af Bayreuth, gift med Frederik Ils søster Wilhelmine, købte på
deres Italiensrejse 1755 en række antike skulpturer, som ved markgrevens død overgik
til Berlin og Sanssouci.
881 1745 købte August III af Sachsen hertugen af Modenas malerisamling, som dan
ner hovedstammen i Dresdenergalleriet, således bl.a. en række af Corregios værker.
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Une academie n'arivera jamais à son but sans les ouvrages des
grands maitres à la peintures: ils seroit à souhaiter que les jeunes gens
en eussent quelques teinture, avant qu'il viennent à Rome: car ils se
sentent d'abord éblouis par la quantité de belles choses ainsi qu ils re
stent incertain, de quel coté se ranger & qu'elle maniéré choisir à
suivre, Au defaut des ouvrages anciens il faudrait pour un gallerie
commencer par les modernes & peu à peu selon que les occasions se
présentant d'acquérir de ceux la Les peintres les plus rénomé à pre
sent à Rome & j'ose dire, par consequent au monde sont monsieur
Mengs89 premier peintre du roi de Pologne, qui s'est distingué par des
ouvrages applaudit par tout le monde, & tient le premier rang. Il a fini
le tablaux du grand autel â Dresde haut de 44 pieds & les anglois s'enpresent d'avoir de ses ouvrages. Le roi de Prusse lui â ordonné deux
tablaux, dont les sujet sont l'éducation d'Adonis & les Jugement de Pa
ris. Les deux pieces en pastel qu'ila fait pour le marquis de Croismare
â Paris ne cessent d'etrè admirés par ceux même qui ont de la réputa
tion en ce genre. Pompeo Battoni90 lui voudrait désputes le rang, mais
le public en â déjà décidé, un de ses derniers ouvrage est lo Sposalizio
de T Amour avec Psiche pour le roi de Prusse.
Monsieur! c'est la passion pour les arts, & 1' amour de ma Patrie qui
me rendent excusable de la longeur de ma lettre dont je vous ennÿe,
je vais proposer deux chef d'oeuvre de la peinture & de la sculpture,
qui valent toute un gallerie pourvù qu'on interesse tout de bon il ne
peut manquer de les avoir.
Celui en peinture est le fameux S. Jerome de Correggio91 avec
plusieurs autres figur. La seule piece qui reste encore en Italie à
Parma, mais on etoit convenu avec le roi de Pologne du prix de 20 000
sequins, qui est un peu fort. Je ne devois me meler de la peinture: mais
je suis jaloux d'un bijoux qui est un chose unique au monde & a
laquelle rien n'est comparable. La proposition â l'egard de la sculpture

Hy Anton Raphael Mangs 1728-1779, tysk maler. Havde lige fuldendt den store al
tertavle forestillende Mariæ himmelfart til Hofkirken i Dresden.
90 Pompeo Battoni 1708-1787, italiensk maler. Det omtalte billede findes i KaiserFriedrich-Museet i Berlin.
91 Madonna di S. Gerolamo, kaldet "il giorno", udført ca. 1527-1528. Findes i galle
riet i Parma.
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n'est pas si exorbitante, c'est un groupe du premier rang â Rom.92 Le
Prétendii Papirius avec sa mere marque du nom de maitre sur un
pilaster conter le quel le jeune homme est appuyé, je lai copiée d'apres
l'original.
Elle est mal copie de tous les auteurs v. Carlo Dati Vite de Pittori etc.
et elle à été tout à fait omis dans l'estampe de la racolte de Maffei.
MENE AA02 2TE<PA NOY MA@H THS EnOI El
La statue se trouve au pallais de la ville du prince Ludovici, ou Piom
bino, on en demande 8000 scudi. un anglois est allé à 6000 scudi: c'est
â dire â trois mill sequins. Ce groupe est d'une grand perfection, & l'ideal en est si parfait qu'on le peut se figurer aux figures qui ne sont pas
de divinités. Le jeun homme est dans l'âge d'un adolescent de 18 ans,
un figure qui de cet age n'a pas son égal dans tout l'antiquité, prinsipalement par raport aux cuises & aux jambes qui sont de la dernier
bauté & proportion. La femme est tout drappée d'un grand stile & il
n'y & statues des matrones avec un drapperi si noble, si bien jettée &
si travaille avec tant de finesse. Je n'y-a rien de restaurer, qui les deux
mains qui se donnent l'un l'autre & les doits d'un pied du jeune
homme. Les tetes sont comme la reste parfaitément bien conservée, il
n'y manque même le nez ce qui est fort rare. Il y-a des antiquaires qui
prétendant que ce groupe doit réprésenter Andromaque qui prend
congé de son fils Astÿanax, cela peut vous servir pour preuve, Mon
sieur, de leurs jugement; Astÿanax n'etant qu'un enfant, qu'Hector mit
entre ses bras, qui avoit peur de panache de son pere & se rejettoit
épouvanté sur sa nourice. Avec plus de raison on le pouroit prendre
pour Phedre qui etoit amoureux de son beau fils Hipolité, & c’est le
sentiment de Maffei dans sa Racolte de Statue antiche.
La tendrese d'une mere se paroit confondre avec la passion dans le
visage de la mere; mais celle ci domine avec un moderation qui lui
prete la pudeur & empeche qu'elle n'eclate pas davantage. La fraisure,
de cheveux & tout à faits singguliers & pourroit être comparée au cent
92 Gruppen, som rimeligvis forestiller en moder med sin søn, findes nu i Museo
Nazionale Romano (o delle Terme) i Rom. Den græske inskription: Menelaos Ste
fanos søn har udført den. Wiedewelts redegørelse falder i meget sammen med samti
dige udtalelser af Winckelmann, som flere gange indgående har omtalt gruppen, hvil
ken han oprindelig mente fremstillede Hippolyt og Fædra, men senere ændrede til
Orestes og Elektra, se Winckelmann (note 82), bd. 1 s. 255, bd. 3 s. 146, bd. 6 s. 198,
201 og bd. 12 s. L samt Wolfgang Helbig: Führer durch die öffentlichen Sammlungen klas
sischer Alterthümer in Rom, 3. Auf!., Leipzig 1912-13, no. 1314.
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bouiles dont Junon est parée dans L’Iiade. La tête du jeune homme est
fixée sur les régards de la femme & on ÿ lit les respect & en même
temps la surprise sur la proportion de cette la; Je semble etre dans le
moment de baiser la tete.
Les figures sont un peu plus grandes que la nature; il n'est jamais
sortie hors d'Italie un groupe pareille
On faits ici toujours de découverts & en creusant les fondements
d'un maisons on a trouvé un hermaphrodité. Je me souvient Monsieur
de vous avoir écrit d'un ancien temple. En voila le plan & elevation93 ti
rés après un dessein fait par ordre du cardinal Alessandro Albani, c'est
à coté du chémin de Tivoli qu'on l'a découvert: il etoit tout â fait souterain & l'on croit qu'il étoit destiné aux dieux infernaux, du resté il
n'y s'est trouvé ni colonne ni autres ornémens. Le dit cardinal94 est le
plus grand connoisseur de l'antiquité & â fait ce recueil inestimable
des statue et bustes qui est à présentement au campitol. Le pape95 d'apresent l'a acheté pour 80.000 scudi. Je à commence de nouveau de
tirers de l'oublie tout ce qui étoit gardé d'antiques dans des maison
particulier, & en fait embellire sa ville, qui est devenu en peu d'année
une des merveille de Rom. Je a ramassé un infinité de colonnes de
porphyre & granite pour la portique du palais. Le theatre selon les
dessein des anciens est soutenu sur de telles colones & contient les
sarcophages le bustes & les statues principales. Je â un telle aversion
pour la modernité qu'il y a ni fontaine ni cascade qui ne soit coposé
des trésor de l'antiquité.
S'il y aura quelque amateur ou connoisseur de differens marbres, on
trouve ici de boëtes contenant 140 piece d'échantillon de tous les éspeces de marbre antiques & moderne 2 pouce en quarre le priix et de 10
sequins.
Monsieur Natoir vous fait bien de compliment il vient de finir un
grand tableaux pour le roi de France qui rapresent Le Debarquement
de Cleopatra à Tarse en Cilice.96
J'ai l'honneur etc.

95 Hverken plan eller opstalt findes nu blandt Wasserschlebes papirer.
Alessandro Albani 1692-1779, Winckelmanns velynder, en af det 18. århundredes
største kunstsamlere. Lod 1746-1761 udenfor Porta Salaria opføre Villa Albani som
ramme om sine samlinger.
95 Benedict XIV, pave 1740-1758.
96 Udstillet på Salonen i Paris 1758.

Wasserschlebe-Wiedewelt - En brevveksling

159

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 20.12.1756]7
Monsieur
Il nAy-å point de voeux que je n’ai fait pour vous ... lang tirade om
Wasserschlebes sygdom.
Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 16.4.1757J8
Wiedewelt henviser til Wasserschlebes brev af 24.7.1756, er blevet lovet
et års forlængelse af stipendiet, men beder om to år under henvisning
til akademiets fundats, der lover 6 år, men han vil da kun få 5.

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 30.7.175 7)9
... Par celle ci je peu vous avertir, surtout comme vous m'avez demande
autrefois notice des ocupations de monsr Müller100 que le même
monsr Müller s'est fait catolique romain depuis 7 ou 8 mois. Il y-â déjà
quelques tems que j'ai en ça & que le bruit en est couru partout, mais
je n'ai rien voulle dire jusqu'à etre bien persuadée, un bien longtems
qu'il â cessé de fréquentér aucun de nous auter. nous â donné l'idée
de récherchér l'occasion d'en etre instruit. C'est dans l'eglise de St.
Ignace qu'il â fait l'abjurations je l'ai vu moie même dans la dite eglise
faire ses offices avec des ceremonies plus vigoureuse que le gens de la
religion même c'ela et bien fâcheuse qu'il se trouve un tell, surtout
entre les premiers qui devoint plutôt cherchér â donner l'esperance à
l'intention & le bon jdee de sa majestée. Je ne vois rien & aucun raison
qui [lui a pu - efter konceptet i KB, da brevet er makuleret] contribuer
â faire un telle chose, surtout ne [manquant] de rien pour l'entertien
toujours être persuadé de retourner dans un paiie ou il ne manquera
pas l'occasions de faire voir son talent, & ou Ion estime presentément
les artiste & leurs ouvrages de ceux qui ont réussi & parvenü au point
de l'etre Je ne saurais quelle crainte ou faiblese d'esprit dont â pû
produire un tel changément point avantageuse ni à la fortunne ni à
l'honneur de Müller.
Je vous ai averti de celle Monsieur affin que l'on prend ses messures
& sen informes par d'autres voi ...

97 NkS 2152c.
98 Add 192 fol.
99 NkS 2152c 4Q.
100 Anton Müller (se note 25).

160

Hakon Lund
”Mandelberg a son
toilette” tegnet af
Wiedewelt.
(225 x 100 mm).

Wasserschiebe-Wiedewelt - En brevveksling

161

Wiedewelt til Wasserschlebe 17,12.175 701
Brev til Wasserchlebe med nytårslykønskninger.
Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 4.2.1758™2
Monsieur
C’est la fin de mon tems d'etude ici qui s'aproche et qui m'occassion
â vous incomoder de nouveaux. C’est dans le moi de Juin prochain
qu'elle est fini, ayant écrit par cette ordinaire â S: E: le grand marchale
& à l'academie pour savoir les ordres que j'aurois a suivre - Je recours
de nouveaux â votre intercession qui ma toujours été favorable et je
suis persuadés Monsieur que vous vous emploÿeré encore pour moi
d’obtenir ce que les pensionaire de l'Academie de France et des autres
princes d'Allemagne, sont pourvûs âprès que leurs tems d'etude soit
terminé, non seulement pour rétourner chez eux, mais avant de faire
le tour de Naples103 pour voir les antiquité d'Erculanum d'ailleurs tres
bien conservé, et ensuitte de proffitter encore de plusieurs de meil
leurs ouvrages des anciens dispercé en Italie sourtoutte à Florence qui
possédé quelques un de premiers morceaux très nesessaire à voir.
Comme je me suis toujours appliquér absoulement à etudier dans le
manier des anciens & pour m'entretenir toujours dans la même stil je
voudrait me fournir de quelques morceaux en plâtre, mais ne me voiant en état de me satisfaire par faute de l'argent, je me trouve égallement embarassée de faire embarquer quelques un de mes propres
etude le preintems prochains. Monsieur je vous prii de vous interesser
pour moi envers S.E. le grand marchai & l'academi. Jai suivant vôtre
dernier lettre du 27 Julliet 1756 des ordres à tenir pour votre comte le
4 volume des antiquité gravée par Piranesse sur quoi j'attend votre ré
ponse ne désirant que le moment de vous être utille à quelques chose
ici & dans mon voyage. J'attent de réponse favorable étant...

Wasserschlebe til Wiedewelt København 8.4.1758"*
Je suis fâché Monsieur de vous avoir laissé si longtems sans mes nou
velles, et dàvoir laissé plusieurs de vos lettres sans réponse. Il n'y a pas
101 Add 192 fol.
102 NkS 2152c 49.
103 Wiedewelt rejste 7.4. til Neapel og var tilbage i Rom 2.5. s.å. Den 24.4. er der i
Neapel udstedt pas til Winckelmann og Wiedewelt, så de må være rejst sammen til
Rom.
1,M Se note 7.
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eû tout a fait de ma faute, et ce qui en quelque facon peut m'excuser
et me console, c'est que le dernier quartier de votre pension ne sera
echû que le 1 Juil et que j'ai eû le plaisir de ne pas vous avoir été inu
tile ici pour les arrangements de votre retour.
Comme le tems que le roi vous a accordé pour vos voyages est passé
F intention de son excel, m. le grand marchai comte de Moltke est,
que vous vous prépariez a etre de retour ici vers la fin de cette année,
et elle m'ordonne de vous le mander. Il vous est permis cependant de
profiter du voisinage de Naples, et d'y faire un tour. Mais ne vous y ar
rêtez pas audelâ du tems necessaire, a fin que vous ayez encore celui
de faire quelque séjour a Florence. Après quoi nous vous attendrons
ici, et vous trouverez l'academie disposée a vous recevoir comme le
premier de ses eleves dont les talents lui seron d'un heureux presage
pour l'avenier. En mon paticulier je souhaite que vous fassiez et ache
viez votre voyage promptement et heureusement. Le Roi vous a ac
cordé Monsieur un extrordinaire de 400 ecus, pour votre retour, et mr.
Fabritius écrit par l'ordinaire d'aujourd'hui a m.Bartels, consul du roi
a Livourne, de vous le faire tenir, et de vous payer en meme tems les
100 ecus de votre dernier quartier.
Je ne veux pas vous importuner de mes commissions pour Rome
d'autant plus que les vues et les antiquités105 n'entrant pas précisément
dans ma collection d'estampes, et demandent plus de dépenses que je
ne puis faire. Je renonce donc a tous ces beaux ouvrages et a tantes ces
belles collections des antiquités de Rome. Mais s'il tomboit entre vos
mains les premieres epreuves de quelque beau morceau d'histoire, de
quelques portraits distingues, bien gravés, je vous serais très obligé si
vous vouliez les prendre pour moi; De meme que quelques beaux des
sins, ou petites equisses des artistes d'Italie pourvû qu'els ne faissent
pas trop chers. Et si par hazard vous aviez déjà fait acquisition des 4 vol.
de Piranesse, ils seront pour mon compte.
Mais il y a un ouvrage a Naples qui me tient a coeur, et que je ne
voudrais pas laisser échapper. On nous mande qu'on y a commence de
mettre au jour les Antiquités d'Herculaneum que le roi des Deux Sid
les en fait les fraix, et n'epargne rien pour en rendre l'édition magni
fique, et qu'il se propose d'en faire present aux souverains, mais qu'en
meme tems il avoit permis la vente d'un certain nombre d'exemplai
res. Si cela est Monsieur, je vous prie d'en prendre deux exemplaires
en feuilles et bien choisies. L'un est pour moi meme et l'autre je le
105 Disse værker kan ikke spores i auktionskatalogerne efter Wasserschlebe.
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destine au grand maréchal, ou a S.E. mr le baron de Bernstorff. Je
Vous laisse le maitre de les garder et prendre avec vous, ou de les re
mettra a mr. Bartels a Livourne, chez qui vous pouvez prendre votre
déboursé et qui me les fera tenir par les vaisseaux du roi qui y relâ
cheront au mois d'aout. Si vous aviez du gout pour la mer, vous pour
riez profiter vous meme de ces vaisse, et passer de Livourne a Copen
hague. En tout cas j'en ai prevenû mr. de Kaas qui les commande, et il
m'a promis de vous an faciliter les moyens.
Vous trouverez a la cour de Naples monsr. de Leucam, qui y reside
depuis plusieurs années. Je vous prie de le voir, et de lui faire mille
compliments de ma part. Cà sera tousjours une protection en cas de
besoin, et peutetre pourrat'il vous aider a obtenir les oeuvres d'Hercu
laneum. S'il est vrai que la cour de Naples en donne aux princes et si
m. de Leucam en a pour le cabinet du roi,vous voudrez bien vous en
charger, et l'envoyer avec les 2 exemplaires pour moi.106
Le roi vient d'accorder a l'academie de nouveaux statuts, et de
l'augmenter /: autre les professeurs d'architecture et de perspective :/
d'un d'anatomie et d'un autre de geometrie; de membres honorairers
associés étrangères, et de 4 conseillers. On y a double aussi les prix, et
l'academie pourra distribuer a l'avenir un premier et un second grand
prix en or, et un premier et un second petit prix en argent. Le chambelan comte Moltke, fils ainé du grand maréchal, a été reçû hier mem
bre honoraire.
Je finis en vous renouvellant tous mes voeux pour votre heureux
retour, et vous prié de ne pas douter des sentiments avec lesquels je
suis Monsieur
Votre tres ...
Bien des compliments a mr. Als. Se plait il a Rome? et s'est il fait connoitre a m. de Nattoire?
Pour remplir la feuille je vais vous donner les noms de ceux qui com
posent actuellement notre academie de P.S.et A.
Le roi, protecteur
S.E. M. le C. de Moltke, president
M Saly. S. Directeur
Membres Honoraires
M.Le Clerc. S professeur
S.E. Gram de Friedrichsbourg
M. Pilo. P
"
M. de Bachoff, Envoyer du roi à
Vienne
106 Kan ikke ses i auktionskatalogerne.
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M. Petzold S "
M. Stanley S "
M. Jardin l'ainé A et
M. Jardin le Cadet A et
professeur de perspective
M . Bile secretaire

M. de Plessen, Colonel des Gardes
duC
M. de Stöcken, Chambellan
le comte de Schmettau
le comte de Moltke
M. Mölman
et votre serviteur
M. Arbien, graveur des médaillés a été
reçu académicien

Wiedewelt til Wasserschlebe Rom 20.5.1758}(}7
... Suivant les Ordre de Son Excell. le G.M. le Comte de Moltke que
j'ai reçu par votre canalle, je me prepare pour mon Voyage a la fein de
juin pour être de retour vers la fein de cette anné. aujourdhui je viens
de recevoir le 400 Ecu pour mon Voyage avec le 2 quartié de ma pen
sion. Mons: j'avois pour gagner du Tems enterpris mon Voyage de
Naples dans le mois d'Avril, j’ai resté au delà un mois et je suis de
rétour depuis peu de jours108, c'est un voyage très intéressant à faire
pour un artiste, il sera trop long de vous donner un discreption de tout
le chosse que j'ai vu comme j'espere d'avoir bientôt l'honeur de vous
voir, nous parleron de cela plus amplement. Touchant les Antiquité
d'Erculanum109 il est vrai, que la premier tome est déjà mis au jours. Je
me suis très exactement informé a Naples pour l'avoir (surtout un
Livre si nessesaire pour un Artiste) mon intentions déjà avantd'aller à
Naples étoit d'emporter au moins un couple d'exemplaire, mais il m'a
impossible de les obtenir par aucun raison. Je me suis procuré de bon
récomendation pour Napl. exprès pour ces desseins. Le Roi a promis
au coustode du Museum il Sr. Cammille Maderni110 un certain nombre
d'Exemplaire, mais seulement après qu'il en soit expédié a tous les
Souverain & a tous les Academie j'ai vu et parli Souvent avec le Sr
Maderni, mais il n'a puis prometer que pour l'année prochain, le
grand envie que j'avois avec moie et de vous Servir m'avoit decidér
à donner tell prii qu'elle soit pour ma disgrace, toute ma peine a été

107 Add 192 fol.
108 Wiedewelt var vendt tilbage til Rom 2.5.1758.
109 Jr. note 57.
110 i.e. Camillo Paderni, maler og tegner, var 1738-1769 i Neapel, hvor han ledede
udgravninger i Herculanum.
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inutille. j'espère pourtant dans 7 ou 8 mois de les avoir et je vais
donner la comission à M. Als111, si on continu cette Ouvrage comme
l'on s'est proposé il y aura au moins 15 à 20 tome, â Naple même j'ai
connu plusieurs personne de distinctions et amateur des Arts qui
jusqu'à present ne les ai pas. a Rom il y a Seulement trois exemplaire,
un dans la Biblioteque du Vatican l'autre ches le Cardinall Arcinto112
et un autre à la Biblioteque de Corsini, on en a envoié trois autre à
Paris. Le Père Religiuese della Torre113 Professeur de Physique &
Directeur de la gallerie Roialle à Capo di Monti, est chargé d'envoie
des Exemplaire à tous les Academie, tell nom qu'elle soit, présentément on les imprime, il ma dite que dans peu on fera les expeditions
et l'on envoie un à Professeur Mølman114 à Copenhague pour l'Academie...
Opad siden er skrevet: j'envoi avec un de me Caisse Les Antiquité de
piranesse pour vous avec queque autre Estampe.

Wiedewelt til Wasserschlebe, udateret, efter Wiedewelts hjemkomst"6
Monsieur
Etant arivie ici cette nuit j'aurais eu l'honneur de me presenter chez
vous Monsieur aujourdhui, si je ne moi voie contrainte de me faire
soigner pour de douleur de tête qui mâ lauffé le voiage, le premier sor
tie que je fera jaurais l'honneur de faire mon devoir pour le premier
chez mon bienfaiteur. Monsieur vous m'excusseré que je prend
quelque peu de jours pour me ré tablier de la fattique du voyage, chez
ma seur. je rest avec le sen timen le plus distingue ...

Formentlig Wasserschlebe til Wiedewelt, Bernstorff Slot, udateret"6
M. le comte de Bernstorff m'a chargé en partant, de vous prier
Monsieur, de faire poser, pendant son absence, la statue a Bernstorff.

111 Peder Als 1726-1776, portrætmaler. Rejste 1756-66 på stipendium i Schweiz,
Frankrig og Italien, 1766 professor på Kunstakademiet.
,,2Jf. note 29.
1131 et brev 5.5.1758 takker Wiedewelt Torre for udvist elskværdighed i Neapel.
111 Bernhard Møllmann 1702-1778, f. i Flensborg, 1742 magister og dr. juris. Blev
1748 bibliotekar for Det Kongelige Bibliotek og 1754 Holbergs efterfølger som pro
fessor i historie. Udgav Frederik Ludvig Norden: Voyage d'Egypte et de Nubie, I-II, 1755.
1,5 NkS 1299e 2Q nr. 359.
116 Se note 7.
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Et comme cette statue1'7 il faut préalablement un piedestal de
pierre, son. excel, vous prie de vous charger de tout, et elle abandonne
a votre gout et a votre intelligence sa grandeur, hauteur, forme et fi
gure, pourvu qu'il soit de pierre simple, et carré. Personne n'en connoit mieuz les proportions que vous, et personne ne fait mieux que
vous, commnet il doit etre. Ainsi vous ordonnerez tel que vous voulez
qu'il fait. C'est votre enfant, vous l'etablirez.
Quand il sera tems, vous voudrez bien me dire, ce que vous desirez
pour les fondements. J'ai gardé la chambre depuis 3 mois, et je vois
commencer les eaux,"8 ce qui m'empechera encore pour quelques
semaines d'entrer en ville et d'en raisonner avec vous. Ce qui au fond
me fairait plaisir, mais qui ne feroit rien a la chose. Je suis avec une
estime infinie Monsieur votre tres humble et très obéissant serviteur.
Brevvekslingen er ujævnt fordelt med 7 breve fra Wasserschlebe til
Wiedewelt i Paris og Rom mod 19 breve fra Paris, Rom og København
fra Wiedewelt til Wasserschlebe i København. Det sidste brev har ikke
noget at gøre med Wiedewelts rejse.
Billedhuggerens breve til Wasserschlebe, som opbevares i hånd
skriftafdelingen (NkS 2152c), findes også i en omhyggelig udført af
skrift, som er præcist annoteret. Med sikkerhed at bestemme hvem der
har foretaget dette arbejde, synes ikke at være muligt. Teksten er skre
vet omhyggeligt, mens noterne og notetallene i teksten øjensynlig er
tilføjet senere. En nærliggende mulighed vil være, at det er Viggo
Thorlacius-Ussing, som har forfattet noterne. Han beskæftigede sig en
del med Wiedewelts ophold i Rom bl.a. i Rom og Danmark gennem Ti
derne (note 119), I s. 147-155, hvor han henviser til flere af ovenstående
breve til Wasserschlebe. En sammenligning af håndskrifterne i Ussings
koncepter og breve i Vestsjællands Kunstmuseum, hvis leder han var,
med skriften i kopierne bestemmer ikke uden videre ham som op
havsmand.
Brevene indeholder ikke særlige nyheder som sådan. Derimod får
man et indtryk af en stipendiats tilværelse i Paris og især i Rom. Med
penge direkte fra kongen var Wiedewelt kommet hjemmefra før
1,7 I fortegnelsen over Wiedewelts værker kan ikke efterspores en statue til Berns
torff Slot, så formentlig har den ikke været af Wiedewelt, hvorfor det snarere har dre
jet sig om soklen til en statue, jf. Fr.J. Meier: Efterretninger om Billedhuggeren Johannes
Wiedewelt og Kunstakademiet paa hans Tid, 1877.
1,H Drejer sig formentlig om bassinerne i Bernstorffs have.
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kunstakademiets oprettelse i 1754. Han henvendte sig derfor til Was
serschlebe, som han formodede kunne være en nyttig kontakt til de
bevilgende myndigheder. Wasserschlebes interesse for kunst kendte
han jo allerede fra Paris, den viste sig nyttig, ikke mindst da Wasser
schlebe et halvt år efter akademiets oprettelse blev æresmedlem af det.
Kunstnerens forbindelser til hjemlandet styredes af Wasserschlebe,
der fortalte ham, hvem han skulle kontakte. A.G. Moltke og Saly (hen
holdsvis akademiets præses og direktør) fik således alle henvendelser
vedrørende akademiet i breve enslydende med de private, der tilgik
Wasserschlebe. Kopier afsendtes oven i købet til akademiforsamlin
gen, så ingen skulle føle sig forbigået.
I Rom boede billedhuggeren 1756-57 på hjørnet af Piazza Barberini
og Via S. Basilio, i 1758 i Via Salaria, det første sted meget centralt, det
andet formentlig i nærheden af Villa Albani.119
De fleste af de tegninger, Wiedewelt lavede og samlede i Rom, findes i
Kunstakademiets Biblioteks Samling af Arkitekturtegninger i et bind
monteret af kunstneren selv betitlet 'CCCXXXII tegninger af diffe
rente antike og moderne monumenter fra Rom’. Der er ikke i brevene
henvist til enkelte af disse tegninger, men hans romerske ven J.J.
Winckelmanns mening om nogle få af dem er anført ved bladene. Om
nogen konkordans er der således ikke tale.
Wasserschlebe beretter for kunstneren i Rom, hvad der foregår i
Københavns kunstliv. Wiedewelt kunne således vende hjem efter
næsten 8 års ophold i udlandet godt informeret, om hvad der var sket.
Hans breve til Wasserschlebe bringer udførlige skildringer af det ro
merske og italienske kunstliv. Af en mand midt i tyverne at være, var
han særdeles godt underrettet. Meget kan have opsnappet i det fran
ske akademi, hvor han var en jævnlig gæst hos direktøren.
Wasserschlebe var meget interesseret i mulighederne for via Wie
dewelt at skaffe sig oplysninger om kobberstikkunstens tilstand i den
evige stad, især portrætstikkene. Wiedewelt gør rigtigt opmærksom på,
at f.eks. Piranesis værker er ulige interessantere. Værker om de aktu
elle udgravninger i Herkulanum beder Wasserschlebe om oplysninger
om, og billedhuggeren beder om at erhverve to eksemplarer. Heldig
vis var kun første bind af forventede 15 udkommet, i øvrigt endte det
med beskedne 8. Wiedewelt kunne så tage erhvervelserne med på
ll9Jf. note 94 og Rom ogDanmark gennem Tiderne, ed. Louis Bobé, I, 1935, s. 180 note
64.
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hjemrejsen eller bede konsul Barteis om at sende dem med skib.
Wasserschlebe får i sin begejstring til at begynde med bestilt for mange
ting og må efterhånden slå af på fordringerne af hensyn til økono
mien.
Wiedewelt argumenterer vedholdende for, at kunstakademiet i
København, hans kommende arbejdsplads, begynder at anlægge en
samling af afstøbninger af antikke billedhuggerværker. Han søger at
skærpe interessen derfor ved sin omtale af den omfattende handel
med kunst, som finder sted i Italien ikke mindst ved de hyppige besøg
af europæiske fyrster og kunstsamlere, dog uden resultat. Det var hver
ken hans eller Wasserschlebes fortjeneste, at professor Møllmann stod
på listen over de akademier, der skulle modtage værket om Herkulanum.
Alt i alt bekræfter brevene, at Wiedewelt holdt sig særdeles vel ori
enteret om kunsthandelen i Rom, og tillige, at Wasserschlebe fra
København sørgede for, at kunst- og udgravningslitteraturen blev er
hvervet til hans arbejdsgiver J.H.E. Bernstorff, dennes nevø A.P. samt
A.G. Moltke.
De hidtil ubekendte breve fra Wasserschlebe til Wiedewelt hidrører fra
arkitekt, kgl. bygningsinspektør Peter Kochs bo og er nu af arvingerne
overdraget til Håndskriftafdelingen (acc. 2002).
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SUMMARY
HAKOND LUND: Wasserschlebe-Wiedefeldt - an exchange of letters

In the course of his study trip, the sculptor Johannes Wiedewelt (1731-1802) stayed in
Paris from 1750-54 and afterwards until 1758 in Rome. The exchange of letters with
the diplomat and art connoisseur Joachim Wasserschlebe (1709-89) begins in 1752.
The sculptor asks Wasserschlebe to help him obtain permission to travel to Rome to
learn something from the sculpture of Antiquity. Their ensuing correspondence
shows how the two become friends and also gives a firsthand insight into the condi
tions of a scholar in mid-eighteenth century Rome. Wiedewelt must be the messenger
who stores the drawings by Jardin for the Frederick’s Church, which had been dis
patched from Copenhagen to await the arrival of count Bernstorff, so that the latter
may present them for appraisal to the Roman architects. Wasserschlebe describes in
detail the art scene in Copenhagen, particularly the events taking place at the newly
established academy of art (1754), in order that the sculptor, who was predestined to
a professorship on his return, would be well prepared. Wiedewelt must have been ex
tremely well-up on the Roman world of art and does not fail to keep Wasserschlebe in
formed about it. Wasserschlebe’s special interest in the copperplates of the time is re
flected in his requisitioning of portrait copperplates, and archaeological works on i.a.
Herculaneum, which are in the process of being printed. In the last letter the sculp
tor announces that he has arrived in Copenhagen.

DANSKE KOMPONEREDE BIND ca. 1860-1877
BIDRAG TIL EN PRÆSENTATION
AF

Harald Ilsøe

hirtingsbind med reliefpræget og presseforgyldt dekoration, efter
hånden også med dekoration i farver, dominerede som de fleste
bogsamlere bekendt det dansk bogmarked fra ca. 1850 til 1920, men
har i almindelighed nydt ringe anseelse blandt de bogkyndige. Med
den rige forgyldning af billeder og zirater kunne der nok opnås en
glimrende effekt, hed det allerede 1867, ‘men ret tilfredsstillende kan
denne Forziring ikke blive, Guldets Mængde trætter Øiet, mangt et
Bind faaer let Charakteer af et Forgylderskildt, og ved Siden af meget
smukt fremkommer ogsaa overordentlig meget, som ikke vidner om
Smagfuldhed’.1 Særlig hårdt gik det ud over bindene, da xylograf F.
Hendriksen 1884 i et frontalt angreb mod datidens bogudstyr for
dømte dem som usolide og med få undtagelser smagløse, som bog
håndværk den rene humbug, så enhver bogelsker måtte ønske dem
udryddet. Det var stærke ord, men synspunktet var i princippet det
samme, som en tysk autoritet, Jakob Falke, nylig havde gjort gældende
i sin ‘Aesthetik des Kunstgewerbes’, 1883.2 Hendriksen medgav nu
ganske vist, at der indimellem fandtes gode og smagfulde dekoratio
ner, men var på den anden side ikke helt fair, når han sarkastisk om
talte bindene som ‘de saakaldte Pragtbind’, for det var en benævnelse
som forlæggerne og bogbinderne kun benyttede lejlighedsvis og som
oftest kun, når der var tale om bind, der var gjort noget ekstra ud af.
Faktisk havde Hendriksen selv anvendt ordet pragtbind i dets posi
tive betydning i sit eget ugeblad ‘Ude og Hjemme’, og det konkrete
forlagsbind, som han 1884 fremdrog som et afskrækkende eksempel
på et pragtbind - ‘et aldeles karakterløst Guldbroderi i Shirting’ - var

S

1 Chr. Bruun i Illustreret Tidende, 1866-67, s. 420.
2 F. Hendriksen: Vore Bøgers Udstyrelse, artikel i Politiken 26. dec. 1884, optrykt
bl.a. i Boguennen 1988, s. 9-14. Jakob Falkes bog kom 1885 i dansk oversættelse med tit
len Kunstindustriens Grundsætninger, hvor shirtingsbindene omhandles s. 425f.
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ikke, som man skulle tro, annonceret som et sådant. Forlaget (Gyl
dendal) havde blot markedsført den pågældende bog med betegnel
sen ‘eleg. indb.’ Hyppigere end i ‘pragtbind’ averterede forlagene
med bøger i ‘komponeret bind’, hyppigst med den nævnte betegnelse:
‘eleg. indb.’. Hvad der naturligvis ikke udelukker, at ‘pragtbind’ har
været mere almindeligt anvendt som et bekvemt ord i daglig tale.
Herpå tyder måske en fadæse begået af en medarbejder på Gyldendal
ved redigeringen af en annonce for forlagets bøger i ‘pragtbind’. For
muleringen var et brud med Gyldendals officielle stil og blev i en føl
gende annonce omgående rettet til ‘eleg. indb.’.3 Først fra ca. 1900
tyede Nyt nordisk Forlag og Gyldendal til systematiske reklamekam
pagner for levering af ‘pragtbind’ til bøger i subskriptionsserierne
‘Frem’ og ‘Gyldendals Bibliothek’, hårdt trængt af de konkurrerende
bind efter tegninger af kendte kunstnere, som bogbinderfirmaet Pe
tersen & Petersen havde sat i produktion.4
Men efter Hendriksens angreb blev ‘pragtbind’ i toneangivende
kredse af smagsdommere benyttet som en sarkastisk betegnelse for det
danske forlagsbind frem til de første årtier af 1900-tallet, og det blev
længe noget nær enstemmigt fordømt, skønt Hendriksen dog senere
modificerede sin bandbulle i en mere afbalanceret artikel.511915 om
tales de nådesløst som ‘Shirtingsbind med tarvelig Maskinforgyldning,
der nu grasserer i alle Lande som ‘Pragtbind’ og virker fordærvende
paa det store Publikums Smag’. Ni år efter hedder det i en biblioteks
håndbog: ‘Det 19. Aarhundrede bragte de komponerede ‘Pragtbind’,
Helbind i Shirting med Pladeforgyldning og ofte med Guldsnit. Det
var Forlæggerbind af værste Art, og de stod i Forbindelse med Masse
produktionen og Smagens Forringelse’. Misbilligelsen var stadig frem
herskende, da Lauritz Nielsen 1945 lod falde en bemærkning om, at
1 Ude og Hjemmell, 1878-79, s. 115. Den udskældte bog var Asbjørnsen og Moe: Even
tyrbogfor Børn, 1883-84, som Gyldendal averterede i Illustreret Tidende 1883-84, s. 106 og
121. Bindet er afb. i Boguennen 1988, s. 25, men bedre i Lauritz Nielsen: Gyldendal gen
nem 115 Aar, 1945, s. 118. Viden om boghandlerannoncerne er hentet fra Illustreret Ti
dende 1865-85 og Ude og Hjemme 1877-84. I førstnævnte 1876-77, s. 112 Gyldendals an
nonce, ændret s. 125 (og senere).
’ Jvf. Harald Ilsøe: Fra heftesubskriptionens tid. Konkurrence på bogbind ca. 18991912, Magasin fra Det kongelige Bibliotek årg. nr. 1, 1991, s. 18-34.
51 en nekrolog over gravør Chr. Danielsen med afbildninger afbind fra sidste halv
del af 1800-tallet i Foreningfor Boghaandværk / Fagskolen for Boghaandværk 1915-16. Virk
somhed og Regnskab, s. 1-9 (optrykt med titlen ‘Handelsbind’ i Gyldendals meddelel
sesblad Boguennen, 7. årg. 1917/18, s. 247-52 og 288-92).
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‘Folk syntes i Almindelighed udmærket om disse prangende Bind, der
i vore øje repræsenterer nærmest et Lavmaal af Bogkultur’. Så sent
som 1957 repeterede Svend Dahl melodien i ‘Bogens Historie’, hvor
de ‘såkaldte pragtbind’ affærdigedes med karakteristikken: ‘bind med
overlæsset forgyldning, daarlige materialer og præget af maskinernes
masseproduktion ’ .6
Med den ensidige nedvurdering fulgte en forbigåelse af det ube
stridelige faktum, at den ringeagtede masseproduktion indebar en
hidtil uset udbredelse af det dekorerede bogbind, som bogbinderne
hidtil kun havde fremstillet som håndarbejde for en snæver kunde
kreds. Håndarbejdet kunne udføres meget mere solidt, men det ko
stede mere, og de færreste bogbindere rådede over så rigt et dekora
tionsmateriale, at de kunne hamle op med de masseproducerede
bind. Som ovennævnte Petersen & Petersen bl.a. gjorde gældende i et
forsvar for firmaets løssalg af komponerede bind og bogrygge:
‘Haandforgyldning har den Fordel, at den kan drives højst, men Pres
seforgyldningen har den, at den kan leveres billigt og naa til de 1000
Hjem. Og en god presseforgyldt Ryg efter en første Rangs Tegning er
tusinde Gange at foretrække for den Haandforgyldning med tyske
Stempler, der kan blive Raad til at levere for samme Pris’.71 overens
stemmelse med denne opfattelse mangfoldiggjorde firmaet 1899-1912
en lang række ypperligt dekorerede shirtingsbind til en billig pris.
I bindenes eftermæle indtraf en afgørende holdningsændring først
1960/1961, da R. Paulli publicerede et par grundige og banebrydende
afhandlinger om ‘Vore ældste komponerede bind’ (indtil ca. 1860),
der var understøttet af mange afbildninger. De havde i nogen grad fået
deres dårlige renommé med urette, fremførte han, mange er dekore
ret med beherskede virkemidler, og man kan derimellem finde både
nydelige og morsomme bind.8 Paulli havde i mange år været leder af
Det Kongelige Biblioteks danske bogafdeling, og hans afhandlinger
havde som fundament bibliotekets særlige samling af danske bogbind.
6 Carl S. Petersen i Salmonsens Konversationsleksikon III, 1915, s. 538; H.O. Lange i
Haandbog i Bibliotekskundskab, udg. af Svend Dahl, I, 1924, s. 330, jvf. Anker Kyster s.
498 om ‘det forlorne Pragtbind, det saakaldte komponerede Bind’; Lauritz Nielsen
(note 3), s. 115; Svend Dahl: Bogens Historie, 2. udg., 1957, s. 272.
7 Dansk Bogbinder-Tidende 4. Aarg., 1902-03, s. 13.
8 R. Paulli: Vore ældste komponerede bind, Fund ogForskningVU, 1960, s. 151-83 og
VIII, 1961, s. 140-71. Senere har Erik Dal kommenteret Hendriksens udsagn i Boguennen 1988, s. 24-26.
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Den er anlagt i nyere tid og bestod til at begynde med af tilfældige ga
ver og lejlighedserhvervelser, men fik i 1950erne en egentlig grund
stamme, da Carl Dumreicher overdrog sin fine samling af danske for
lagsbind til biblioteket. I 1960 omfattede samlingen op mod 1.000
bind, nu rummer den henved det dobbelte og suppleres af bind i for
skellige særsamlinger.9

2.

Paulli fortsatte desværre ikke sine undersøgelser, og den stigende
mængde af komponerede bind fra 1860erne og fremefter gør det
unægtelig også vanskeligt at få overblik over dem. Skønt det ikke kan
gøres med samme sagkundskab, skal der her præsenteres en række
bind baseret på strejftog gennem de følgende 17-18 år. De er fortrins
vis foretaget blandt digtsamlingerne, som forlæggerne traditionelt ud
styrede med dekorative bind og guldsnit i konkurrence om at afsætte
dem til gavebrug. Meget få har været afbildet,10 og hvad der måtte
mangle af overblik og indsigt, vil forhåbentlig kunne opvejes af de led
sagende illustrationer, hvormed der vises prøver på en dekorations- og
gravørkunst, der stort set er gemt af vejen i lukkede biblioteksmagasi
ner eller forbeholdt antikvarernes og nogle få privatsamleres reoler.
For årene ca. 1860-77 gælder det samme som for den foregående
periode: hverken bind eller dekoration er som regel signeret, og en
identificering af den pågældende bogbinder er afhængig af, om bo
gen mere eller mindre tilfældigt er forsynet med en bogbinderetiket
indklæbet bagest i bogen. På sådanne etiketter angives ofte bogbinde-

9 Tidlige erhvervelser af komponerede forlagsbind er f.eks. nævnt i Aarsberetningfra
Det kongelige Bibliotek 1925/26-1926/27, 1927, s. 27 og Nordisk tidskrift fôr bok- och biblio
teksväsen 31, 1944, s. 84f. Dumreichers bindsamling har han selv fortalt om i Mit Bib
liotek, red. af Kjeld Elfeldt, 1942, s. 34f. Det Kongelige Biblioteks samling anno 1960 er
kort omtalt af Paulli i Fund og Forskning VIA, 1960, s. 151f.
10 Foruden gengivelser i F. Hendriksens oversigt (note 5) er en snes bind om Gyl
dendals norske forfattterudgivelser 1860-1900 afb. i Finn Bøckmann: ‘Jeg har ladet
lave en gravure”. Om nogle komponerede bind, Almanak, 3. årg. nr. 2, 1968, s. 9-16,
de fleste i farver. Nogle få bind kan ligeledes ses i farvegengivelse i Det Kongelige Bib
lioteksjubilæumspublikation På Papir, Pergament og Palmeblade, 1993, s. 337ff. Uden il
lustrationer er antikvarboghandler Gustav Strands duplikerede Nogle betragtninger over
de danske såkaldte komponerede bogbind, 1960 (6 s.).
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rens adresse, hvad der kan bidrage til en datering af bindet.11 Vistnok
først fra ca. 1880 begynder der at forekomme bind, hvor en bogbinder
har stemplet sin signatur på bagsiden. Når bogbinderen af et konkret
bind er kendt, kan dog undertiden andre, men usignerede bind med
en vis sandsynlighed henføres til hans værksted, når de ses dekoreret
med de samme stempler og presninger. Dette har især vist sig muligt
for bogbinder D.L. Cléments vedkommende, fordi han som ejer af ho
vedstadens største værksted fremstillede talrige bind på bestilling fra
forlagene, og værkstedet sikredes kontinuitet, da det efter hans død
1877 blev overtaget af Immanuel Petersen.
Som tidligere fremstilledes bindet til en bog i et begrænset oplag ad
gangen, for de større oplags vedkommende i stigende omfang i for
skellige bundfarver, og af og til fik et restoplag et helt nyt komponeret
bind for at give bogen et skær af nyhed. Heraf følger, at et bind ud
mærket kan være fremstillet flere eller mange år senere end året for
bogens udgivelse, uden at forholdet lader sig gennemskue (men på
den anden side næppe senere end trykåret for en eventuel ny udgave).
Selv om forlæggerne i stigende omfang selv leverede bøger i indbun
den stand, skete dette dog langtfra altid, og der forelå så et spillerum
for bogbinderne, som foruden at effektuere privatbestillinger under
tiden fremstillede bind i mindre partier, enten udført for egen reg
ning eller på bestilling af en boghandler. Derfor kan det være vanske
ligt at udpege, hvilket bind af flere foreliggende der har været mar
kedsført som forlagsbind. Består en dekoration imidlertid af et figur
ligt plade tryk, der alluderer til bogens indhold på en sådan måde, at
pladen må antages graveret til netop til denne bog, vil der være over
vejende sandsynlighed for, at der er tale om et bind, som forlaget har
investeret i.
Fra 1865 eller 1866 begyndte Gyldendal at sætte sit forlagsmærke i
blindtryk på bagsiden afbind udført for forlaget: et stort ‘GB’ (= Gyl
dendals Boghandel) omgivet af en cirkelrund ramme med stiftelses
året 1770 og de successive indehaveres navneinitialer. Andre forlag sy
nes ikke at have taget denne prisværdige skik op før i løbet af
1870erne. Udover at et forlagsmærke identificerer et bind som for
lagsbind, giver det i visse tilfælde holdepunkt for en datering. F.eks. fo
religger Oehlenschlågers ‘Heltedigte og Sagaer’ i en flerbindsudgave,
11 Et fortrinligt hjælpemiddel er i den forbindelse Leif Iwersen og Mikael Kristen
sen: Bogbindere i Danmark, Bind II: København, Kbh. 1999, hvor bogbindernes adresser
er sammenstillet efter Vejviserne for København og andre kilder.
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som Oehlenschlägerselskabet lod trykke 1862. Nogle eksemplarer i
bind med P.G. Philipsens forlagsmærke kan tidligst være indbundet i
1884, da Philipsens Forlag købte Oehlenschlägerselskabets skrifter
med tilhørende forlagsrettigheder. Da Philipsen endvidere i 1889 fik
tegnet et nyt forlagsmærke, kan disse og andre bind tilmed dateres
mere præcist til enten senest eller tidligst dette år. I heldigste fald stø
der man på eksemplarer med en dateret ejer- eller gavetilskrift på for
satsen, der samtidig bidrager til en datering af bindet.

3.

Først nogle tilføjelser til de af Paulli fremdragede bind. ‘Digte af
Ossian’, udgivet i lille format på Høsts Forlag 1849 med trykår 1850,
er på midten af forsiden prydet med en komposition i forgyldning be
stående af en sten, skjold, hjelm og våben stablet op ad et gammelt træ,
mens der på ryggen står ‘Ossian’ omgivet af løv med lyre, skjold og
våben. På forsidestenen er under en lyre graveret ‘Ossian’, og da for
fatternavnet ganske åbenbart indgår i kompositionen, må denne være
udført specielt til dette bind (fig. 1). Vellykket kan den ikke kaldes,
men interessant er, at pladetrykket forneden til højre er signeret med
navnet Holst, der må være navnet på gravøren. I Københavns Vejviser
for årene 1849 og 1850 findes kun én gravør med dette efternavn, T.
Holst i Vimmelskaftet. Han er da måske den tidligst kendte danske
gravør, som har signeret en bindudsmykning. Bindet er set i flere ek
semplarer og er sikkert et forlagsbind, da forlaget i ’Almindeligt Dansk
Forlagscatalog’ kun averterede bogen indbundet. Prisen var: ‘i Shir
tingsbind 2 Rbd., med Guldsnit 2 Rbd. 24 ss.’. Små bøger som denne,
fortæller en samtidig, var yndede af mange og ‘især af Fruentimmer,
som kunne have dem liggende i en Syekurv’. Bogbinder W.J. Ursin ud
stillede bogen 1856, men uvist om i dette bind (FF VIII170 note 32 og
X 162) - se videre tilføjelsen s. 212.
Stil og motiv ligger ikke langt fra gravuren på Esaias Tegnérs
‘Frithiofs Saga’, der udkom med svensk og dansk paralleltekst på Schubothes Forlag i 4. oplag 1867. Bogens helt står i panser og plade i for
grunden, men også her forekommer et skjold støttet til et gammelt
træ, og skjoldinskriptionen ‘Frithiof angiver som ‘Ossian’ bogens ind
hold (fig. 2). Billedet tør antages graveret til dette oplag. Bogen er i 3.
oplag fra 1859 blot set i et gråbrunt bind med blindtrykte rammer på
siderne (ifølge etiket solgt af Kristian Vissings Bog- Papir- og Musik
handel i Gothersgade og med ejertilskrift dateret 1862). Heltebilledet
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Fig. 1-2. Ossian, 1850, og Esaias Tegnér: Frithiofs Saga, 1867.

på 4. oplag går igen på 5. oplag, 1875, men bindforsiden er nu tillige
forsynet med forgyldt forfatter og titel og den blindtrykte ramme er
stattet af en ramme i sort. Dertil kommer Schubothes forlagsmærke i
blindtryk på bagsiden.
Til flere tidlige figurkompositioner omtalt og afbildet af Paulli kan
føjes en kraftig løve i forgyldning på forsiden og forgyldt fugl og abe
kat på ryggen af en ungdomsbog af Mayne Reid, ‘Buskdrengene eller
... Eventyr i Sydafrikas vilde Karooer’, C.W. Stincks Forlag 1856. På
løvens højre bagpote skimtes signaturen ‘BA..[?]’, troligt signatur for
den københavnske gravør Ph. Chr. Batz (1820-90), læremester for den
senere kendte gravør Danielsen.1 Ia Videre er det muligt at vise et bind,
som Paulli efterlyste, nemlig om oversættelsen af Bernardin de SaintPierres fortælling ‘Paul og Virginie’, Gads Forlag 1858. Bindet er i det
foreliggende eksemplar rødt med et stort forgyldt billede af bogens to
unge hovedpersoner, der sidder med hunden Trofast under palmet
ræer (fig. 3). På ryggen slynger en stilk sig op gennem titlen. Dekora
tionen er usigneret, men forsidebilledet er iøvrigt langt at foretrække
for bogens titelbillede i slikket romantisk stil (med andet motiv). Den
blindtrykte ramme, der findes på såvel for- som bagside, er identisk
1111 F. Hendriksen (note 5), s. 1; om Danielsen mere nedenfor.

Fig. 3. Saint-Pierre: Paul og Virginie, 1858.
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med rammen på nedennævnte bind om Holsts ‘Sicilianske Skizzer’ fra
1853. Heraf kan vel sluttes, at bindet som dette er udført af bogbinder
Clément.
Det var i hele de komponerede binds levetid en hovedkonvention,
at kun forside og ryg blev forgyldt, mens bagsiden måtte nøjes med en
blindpresning, ofte en gentagelse af rammen eller en større del af de
korationen på forsiden, undertiden slet ingen udsmykning udover et
eventuelt forlags- eller bogbindermærke. Dette fandt bindenes kriti
kere ulogisk - hvorfor skulle bogen ikke også være pæn på bagsiden?12
- og af og til blev der da også spenderet lidt guld bagpå. Nogle Oehlenschlågerbind fra 1840rne har på bagsiden en lille forgyldt runesten
(afb. i FF VIII 145), og H.C. Ørsteds ‘Aanden i Naturen’, 1856, har, i
al fald på nogle eksemplarer, en lille olielampe (kun forsiden afb. i FF
VIII 163). Endvidere bør nævnes H.P. Holsts ‘Sicilianske Skizzer og
Noveller’, Bing & Søns Forlag 1853, der på forsiden har titlen ind
rammet i en af de tidstypiske kartoucher i en slags imitation af ældre
stilarter, som Paulli har gengivet flere eksempler på (FF VIII 147, 149
og 153; jvf. VII 178). På bagsiden har bindet desuden en mindre kar
touche omkring årstallet 1853, begge forgyldte. Af eksemplarer med
bogbinderetiket fremgår, at de to kartoucher blev anvendt af Clément,
og angivelsen af Cléments bopæl, Aabenraa 217, dokumenterer yder
ligere, at bindet er samtidigt, da Clément i løbet af 1853 fik anden
adresse.
Et ret sent eksempel på en kartouche i 1850er-stil er set på Erik
Bøghs ‘Vers og Prosa’, Th. Gandrups Forlag 1861, hvori der blandt fire
viser lanceres en af forfatterens mere holdbare af slagsen, ‘Der er Ro
ser i Klostrets Have’ (i de samlede viseudgaver omdøbt til ‘Hør, Klok
kerne ringer!’). Bogen indledes med en såkaldt ‘Epigram-Kalender’,
dvs. en kalender for år 1861 ledsaget af småvers. Bogen må altså være
udgivet sidst på året 1860. I eksemplaret er både for- og bagomslag
medindbundet, og da en dedikation fra Bøgh til vennen Rudolf Varberg står skrevet på bagsiden af foromslaget, er bindet rimeligvis ud
ført på dennes bestilling. Den ukendte bogbinder har anvendt en
kartouche, hvori indgår to engle, og omgivet den med blindtrykte
bladgrene ud mod hjørnerne (fig. 4).
En kartouche med blomster og grene på et par bind fra 1853 ind12 Alexander L. Kielland i brev til Hegel 1880, L.C. Nielsen: Fredrik V HegelII: Breve
til ham ogfra ham, 1909, s. 436 (‘en Bog skal være lige pen for og bag’); Anker Kyster i
Vort Hjem, red. af Emma Gad, IV:2, 1903, s. 140 (‘de bedrøvelige nøgne Bagsider’).
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Fig. 4-5. Erik Bøgh: Vers og Prosa, 1861, og Carl Andersen: Ingolfs ogHjørleifs Saga,
1860.

bundet af Clément har Paulli udpeget som den først forekommende
rent naturalistiske kartouche (afb. i FF VIII 151 fig. 15). Den smykker
også 2. udgave af Bjørnsons ‘Synnøve Solbakken’, der blev trykt i Dan
mark, men udgaves i fællesskab af Johan Dahl i Christiania og Gyl
dendal i København 1858, således at Gyldendal af oplagets 2.000 ek
semplarer rådede over de 600. Kartouchen blev fortsat benyttet, da
Gyldendal havde erhvervet hele forlagsretten og udsendte 5.-6. udgave
1866 og 1869 (med forlagsmærke på bindet). Det må være etaf de yng
ste eksempler på anvendelse af denne type fra 1850erne.13 Fra 1872
indgik fortællingen i en samlet udgave af Bjørnsons ‘Fortællinger’,
men blev tillige udgivet separat 1882 i en jubilæumsudgave, hvortil
Gyldendal lod fremstille en ny og stor forsidegravering.
En ligeledes naturalistisk kartouche med blad- og blomsterranker
forbundet med en lyre findes på bindet om Carl Andersens store epi
ske digt ‘Ingolfs og Hjørleifs Saga’, Gads Forlag 1860 (fig-5). Et eksem
plar i rødt er med gavetilskrift dateret pinsen 1861. Den produktive,
men nu glemte Carl Andersen var som forfatter og udgiver Gads
13 Bindet er afb. af Finn Bøckmann (note 10), s. 9, angiveligtom en udgave fra 1863
(jvf. s. 12). Bøckmann vurderer bindet som ‘uhyre tarveligt’.
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Fig. 6-7. Carl Andersen: Lyriske Smaadigte, 1863, og Lys og Skygge, 1868.

største aktiv på den skønlitterære front og synes gerne klædt på i præ
sentable bind. Men igen: da Gad først senere markerede sig med et
forlagsmærke på bindene, lader det sig vanskeligt afgøre, hvorvidt der
er tale om forlagsbind. En mindre prætentiøs kartouche, der består af
stiliserede grenslyngninger og slutter sig om titlen uden vedhængte
dikkedarer, findes på Aug. Wildenhahns ‘Paul Gerhardt’ fra 1857 (afb.
i FF VIII 150 fig. 14) og er desuden set som ren dekoration omkring et
tomt felt på E. de Pressensés ‘Den christelige Familie’, Wøldikes For
lag samme år. Den blev genbrugt til Carl Andersens ‘Genrebilleder’,
1.-2. Samling, Gad 1867-68, sidstnævnte foreliggende i et grønt bind
med dedikation fra forfatteren. Fra senest fjerde til syvende samling,
der udkom 1875-1881, er kartouchen skiftet ud med et stort guldtrykt
‘genrebillede’ med engel og ung pige blandt planter og blomster, frit
kopieret efter tegningen på omslaget.
I 1860erne blev kartoucherne midt på forsiderne i det hele mere
varierede og veg efterhånden for reliefpressede og/eller forgyldte
rammer ud mod bindets kant eller andre dekorationsformer. Et ek
semplar af Carl Andersens ‘Lyriske Smaadigte’, Gad 1863, har på for
siden en stor lyre omkranset af et bånd og blomsterranker i reli
efpresset ramme (fig. 6), mens hans digtsamlinger ‘Lys og Skygge’ og
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Fig. 8-9. Chr. Winther (udg.): Nye Digte af Danske Digtere, 1863, og H. P. Holst (udg.):
Romanzer af danske Digtere, 1865.

‘Poesier’, Gad 1868 og 1870, fik en oval kartouche omkring henholds
vis titel og titel plus forfatter, der tager sig ud som en forsiret spejl
ramme og derudover er udstyret med stregrammer i reliefpresning og
forgyldning samt forgyldte hjørneornamenter (jig. 7). I samme facon
er kartouchen på ‘Nye Digte af Danske Digtere’, udgivet 1863 af Chri
stian Winther på Philipsens forlag. På et kraftigt bind med udpræget
nupret overflade er kartouchen sammenkomponeret med en forgyldt
stregramme, som bugter sig op mod den yderste ramme i blindtryk,
sidstnævnte gentaget på bagsiden (jig. 8). Bindet er bl.a. set i et
gråbrunt eksemplar med etiket fra bogbinder Clément. Samme blind
ramme findes på bagsiden af flere bind udført af Clément og holdt
sig længe. F.eks. forekommer den endnu bagest på Christian
Richardts ‘Vaar og Høst’, 1884, og Vilhelm Bergsøes ‘I Ny og Næ’,
1887, begge signeret Cléments efterfølger Immanuel Petersen.
Det var åbenbart en god forretning at udsende digtantologier. 1865
lod Philipsens forlag H.P. Holst redigere endnu en samling med titlen
‘Romanzer af danske Digtere’. Bindets forgyldte dekoration er omgi
vet af reliefprægede rammer, og titel og udgivernavn er i bindets farve
trykt i kursivskrift på et forgyldt midterfelt (jig. 9). Den yderste ramme
og et stregmønster ud mod bindets kanter har samme skikkelse på et
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Fig. 10-11. Longfellow: Sangen om Hiawatha, 1860, og Chr. Winther: Sang og Sagn,
1866.

par digtsamlinger, som forlaget udgav det følgende år, hvorom straks
mere nedenfor.
Mere outrerede dekorationsformer ses på f.eks. Longfellows ‘San
gen om Hiawatha’, Wroblewskys Forlag 1860, og Pressensés fortælling
for ungdommen ‘Det hvide Huus’, Wøldikes Forlag 1862. På de kraf
tige bind omgiver en forgyldt ramme et ovalt felt, der er nedsænket i
bindets forside. På førstnævnte er i feltet placeret et graveret billede af
indianeren Hiawatha i en skov (fig. 10), mens feltet på sidstnævnte blot
er benyttet til angivelse af forfatter og titel (til gengæld har af de sete
eksemplarer alene denne bog guldsnit). Rammerne er ens, til dels
også det omgivende rammeværk i blindtryk, og da ‘Hiawatha’ er med
etiket fra Clément, er begge vel fra Cléments værksted.
På tilsvarende vis er et portrætfoto af Christian Winther indsat i en
oval udskæring midt på forsiden af Winthers ‘Sang og Sagn’, 3. oplag
1866, hvor det er omgivet af forgyldt og reliefpresset dekoration (fig.
11). Bogens format er mindre, end det var i 2. oplag 1858, og dekora
tionen forskellig (afb. i FF VIII 162 fig. 37). Bogen udkom på Philipsens
Forlag, og ligeledes i 1866 - og i samme mindre format - udgav forlaget
‘Digte til Opbyggelse’ ved H.P. Holst, der foreligger i et reliefpresset
bind, hvor titel, udgiver og rammeværk står i relief i samme presning
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Fig. 12-13. Bjørnstjerne Bjørnson: Smaastykker, 1868, og H. F. Ewald: Knud Rydbjergs
Livseuentyr, 1868.

omkring et graveret (og stereotypt) midterportræt i forgyldning af en
pige med kors og bog. Den yderste relieframme på forsiden og stregmønstret ud mod kanterne er på begge bind som på førnævnte ‘Ro
manzer’ fra 1865. Alle tre bind er forsynet med guldsnit, som det var
skik, når en bog skulle gøres attraktiv som gave til konfirmation eller
jul. Et gråsort eksemplar af ‘Digte til Opbyggelse’ opfyldte notorisk sin
bestemmelse, idet det ifølge tilskrift har været et gave ‘Til Caroline Ørnstrup ved hendes indtrædelse i de voxnes kreds’. Bindene er muligvis
udført i Tyskland, hvor Philipsen fik en del af sine bøger indbundet. 14
Prosabøgerne blev naturligvis også tilgodeset, og til et par små pro
sabøger, Bjørnsons ‘Smaastykker’ (3. oplag) og H.F. Ewalds ‘Knud
Rydbjergs Livseventyr’ (2. oplag), begge fra 1868, er brugt nydelige
kar toucher bestående af svungne og pyntede guldstreger, hvorimel
lem der er en reliefpresset dekoration. De er forskelligt udformede,
men det omgivende rammeværk i blindpresning er det samme. Med
Gyldendals mærke på bagsiderne er der tale om forlagsbind, rimelig
vis udført af samme bogbinder (fig. 12-13).
11 Gustav Philipsen om faderens forlag i Aarbogfor Boguenner III, 1919, s. 136; op
trykket i sammes Af min Urtegaard, 1923, s. 56.
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Fig. 14-15. Chr. Richardt: Smaadigte, 1861 (første oplag), og Mads Hansen: Sange,
1867.

Som en aflægger af kartoucherne kan opfattes placeringen af en vig
net til venstre for forsidetitlen, der i en halvcirkel buer ind over be
gyndelsen af denne. Skønt bindene tillige har blindtrykte rammer ud
mod kanten, kan de vel knap nok kaldes komponerede. Sådan en pyn
tevignet er set på bind fra Gyldendal i 1860erne, f.eks. på Bjørnstjerne
Bjørnsons ‘Kong Sverre’, 1861, Henrik Ibsens ‘Brand’, 1866, ‘Peer
Gynt’, 1867, og ‘Kongs-Emnerne’, 1870, senere på L. Buddes ‘Smaahistorier’, Karl Schønbergs Forlag 1875.15 Hermann Grimms ‘Novel
ler’, Brdr. Salmonsens Forlag 1878, er pyntet på samme måde, men
omgivet af en ramme i sort. Mere specielt udformet er titeldekoratio
nen på bindene om to fortællinger af Chr. Winther, ‘Naadsensaaret’
og ‘Et Vendepunkt’, Reitzels Forlag 1874 og 1876, hvor en ekstra vig
net sørger for, at også titlens sidste del er omkranset. Vignetterne på
de to bind er forskellige. Det viser sig, at de er kopieret efter de re
spektive vignetter på titelbladene.
Inden nærmere omtale af de fra begyndelsen af 1860erne ofte fore
kommende rammer af blad- og blomsterranker indskydes nogle bind
dekoreret på anden måde. Christian Richardts debutbog ‘Smaadigte’,
15 Bindet om Kong Sverre, 1861, er afb. i farver af Finn Bøckmann (note 10), s. 10.
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Gyldendal 1861 (udkommet dec. 1860), blev tildelt et nobelt bind
med en stor humleranke, som foreligger i et gråt eksemplar med eti
ket fra Clément (fig. 14). Andet oplag kunne udsendes, inden et år var
gået (ligeledes med trykår 1861), men karakteristisk for en tendens i
1860erne til at udgive digtsamlinger i lille oktavformat blev dette og se
nere oplag trykt i mindre størrelse, og på bindet kom nu en harpe i
løvramme (se videre nedenfor). Den fynske bonde Mads Hansen fik til
sine to første samlinger ‘Sange’, Th. Michaelsen og Tiliges Forlag 186770, milde bind med et par store blomsterstilke, der holdes af en sang
fugl (fig. 15). Debutsamlingen vakte ikke ringe opmærksomhed og no
gen moro, fordi digteren på titelbladet til første samling præsenterer
sig som ‘Mads Hansen Ungkarl’. Den kom i flere oplag samme år, og
et eksemplar i rødt af 3. oplag er ifølge etiket indbundet af A.F. Jürs
i Pilestræde, ikke en af de bedst kendte bogbindere, men dog ikke
ganske ukendt. Side om side med fremtrædende bogbindere som D.L.
Clément, Immanuel Petersen, H.C. Lerche og F. Wichmann fik han be
stilling på at udføre enkelte bind til den boggave, der 1867 skænkedes
prinsesse Dagmar i anledning af hendes russiske ægteskab.16
Carl Andersens ‘Tonens Veie’, Gad 1862, er smukt dekoreret med
kraftigt blindpresset rammeværk og forgyldte blade i hjørnerne om
kring en midterdekoration med fem engle, der håndterer en cello un
der en strålende stjerne. I tilgift er bagsiden smykket med en forgyldt
egekvist. Et eksemplar i blåt er med gave tilskrift nov. 1863 (fig. 16).
Rammedekorationen genfindes i blindtryk så sent som 1896 bag på
H.F.Ewalds ‘Liden Kirsten’ ogJ.L. Heibergs ‘Skuespil’. I mellemtiden
blev den benyttet til bagsiden af Runebergs ‘Fændrik Staals Historier’,
1886, og omgiver der V. Thaning & Appels forlagsmærke indrammet
af et bånd med bogbindersignaturen Cléments Efterfølger Immanuel
Petersen. Ligeledes med trykår 1862 er 3. oplag af H.V. Kaalunds ‘Et
Foraar’. Mens andet oplag 1858 (og 1859) havde en lyre midt på bin
det,17 valgte forlæggeren Jacob Lund til denne udgave både et større
format og et mere dristigt bind med fuld dekoration: forfatter og titel
16 Illustreret Tidende, 1866-67, s. 420.
17 Afb. i FF VIII, s. 153 (men også set i et bind udsmykket med et horn, hvorfra der
vælder blomster og grene). Til andre tidlige lyrebind nævnt smst., s. 170 note 29 kan
føjesjohannes Helms: Nogle Vers, 1859 (lyre som på Gotfred Rode: Digte og Sange, 1857)
Og H.J. Greensteen: Digte, 1859 (hvor en mere fint tegnet lyre omslynges af spinkle
bladstængler med to fugle og iøvrigt er omgivet af samme blindtrykte ramme, som fin
des på Helms’ digtsamling).
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Fig. 16-17. Carl Andersen: Tonens Veie, 1862, og H. V. Kaalund: Et Foraar, 1862.

står i pyntekursiv diagonalt på bindet og er omfiltret afløv, der udgår
fra en stiliseret grenramme. Det interessante eksperiment har dog den
utilsigtede virkning, at titlen er næsten ulæselig, hvad der også gælder
krusedullebogstaverne på ryggen (fig. 17). Et lilla eksemplar har navnetilskrift dateret juleaften 1862.
4.

Kartoucherne, der sluttede tæt op om bindets midterfelt, blev som
nævnt efterhånden erstattet af prydrammer ud mod bindets kant, der
på digtsamlinger hyppigt bestod af løv- og blomsterranker. Samme
ramme med blomstrende rosengrene, hvis udspring forneden er dæk
ket af bregneblade, forekommer på Christian Winthers ‘Digte, gamle
og nye’ og ‘Brogede Blade’, udgivet af Reitzels Forlag 1862 og 1865.
Det første bind har midtpå en graveret engel eller amorin med fugle
og findes afbildet andetsteds.18 En etiket viser, at bogbinderen er
Clément. Det andet har midterfeltet udfyldt med angivelse af titel og
forfatter. Rammen dukker op mange år senere, men kun i blindtryk,
på bagsiden af forlagsbindet om Chr.K.F. Molbechs ‘Efterladte Digte’,
1K På Papir etc. (note 10), s. 337 efter et eksemplar uden etiket.
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Fig. 18-19. Ludvig Bødtcher: Digte, 1867, og antologien Forglemmigej 1872.

Gyldendal 1888, hvor iøvrigt også rygudsmykningen er genbrug, tidli
gere anvendt til f.eks. Christian Richardts ‘Det hellige Land’, 2. oplag
1879.
På de to Wintherbind, ovennævnte ‘Tonens Veie’ af Carl Andersen
og nedennævnte ‘Tredive Viser’ af Erik Bøgh har shirtingen en meget
tydelig struktur af længdetråde. På ‘Tonens Veie’ og Winthers ‘Digte’
går de lodret og er på sidstnævnte bølgeformene, på ‘Tredive Viser’
går de vandret, på ‘Brogede Blade’ diagonalt.
En ramme afløv, der snor sig rundt om en firkantet grenramme, fin
des på Ludvig Bødtchers ‘Digte. Ældre og Nyere’, 2. udgave på Høsts
Forlag 1867. Midt på bindet vandrer en engel med lyre og slår hilsende
ud med hånden (fig. 18). Da Reitzel 1875 udgav Bødtchers ‘Sidste
Digte’, blev det til et bind med en ret banal lyre i blindtrykt ramme,
mens der på Høst & Søns 4. udgave af ‘Digte. Ældre og nyere’, 1878,
ses en finere lyrekomposition omgivet af rig ornamentik i guld og sort.
Sammen med lyre og harpe turde engel eller amorin høre til de fore
trukne symbolfigurer i digtsamlingernes bindunivers. Med Bødtchers
engel kan sidestilles en engel, der står fordybet i en bog. Den findes på
en digtantologi i lommeformat (ca. 10 x 7,5 cm), ‘Forglemmigei. Ud-
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Fig. 20-21. Caralis: Digte og Sange, 1867, og J. H. Wessel: Samlede Digte, 1862.

valgte Vers af Nordiske Digtere’, Kristian Vissings Forlag 1872 (fig. 19).
Heller ikke her er glemt en (åben) ramme af blomsterløv.
Ranker med tidsler og andre blomster danner pynteramme på to
antologier med engelske digte i oversættelse, som C. Preetzmann ud
gav 1867 under pseudonymet Caralis på Chr. Steen & Søns Forlag. For
siden af ‘Hundrede Digte’ med en lyre og et par sommerfugle midtpå
er ifølge F. Hendriksen tegnet af Henrik Olrik, mens bindet er udført
af Clément.19 Bindet om den anden samling, ‘Digte og Sange’ er ud
smykket med en fin antik trefod, som bærer en skål, hvorfra der løfter
sig en flamme. Med samme rygdekoration er det formodentlig udført
af samme kunstner og bogbinder (fig. 20). De to bøger kostede lige
meget og averteredes til salg indbundet i pragtbind med guldsnit for
2 rdl. 24 sk., heftet for 1 rdl. 48 sk.20 Da Caralis/Preetzmann 1870
på Schubothes Forlag udgav ‘Livsbetragtninger i Tankesprog. Efter
Martin F. Tupper’, blev bindets forside prydet med en sommerfugl og
to palmeblade sammenbundet med et lille kors. Palmebladskomposi
tionen signalerer et kristeligt indhold, mens sommerfuglen øjensynlig
19 F. Hendriksen (note 5), s. 4 (med afb.).
20 Annonce i Illustreret Tidende, 1867-68, s. 60.
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symboliserer ‘tanke’ (tankesprog, strøtanke). En citatsamling fra 1882
skilter ligefrem med titlen ‘Sommerfugle’ (og har naturligvis som
merfugle på bindet).
Et umiddelbart indlysende symbol på satire er faun eller satyr, og på
I. Levins udgave af ‘J.H.Wessels samlede Digte’, Reitzels Forlag, 1862,
er tre musicerende fauner anbragt på grene med vinløv omgivet af en
traditionel ramme i blindtryk (fig. 21). På ryggen ses endnu en faun og
øverst en maske, symbolet for drama, der i bogen er repræsenteret ved
‘Kærlighed uden Strømper’. De samme figurer forekommer på 2. gen
nemse te udgave, 1878, men nu på forsiden omgivet af en forsiret
ramme i sort.
På flere bøger af vise- og revyforfatteren Erik Bøgh, alle udkommet
på Th. Gandrups Forlag, er lignende symbolske motiver forbundet
med en firkantet grenramme. Til venstre snor sig en snerle, mens ram
men til højre støtter en tidsel. På tekst- og nodebindet til ‘Tredive Vi
ser til de Hundrede’, [1866], sidder i de øverste hjørner over hen
holdsvis blomster- og tidselranke en engel med lyre og en faun (satyr)
med panfløjte. Bogen rummer altså poesi kombineret med satire (fig.
22) . Kompositionen er kopieret efter titelindramningen på titelbladet.
Det sete eksemplar er blåt med bogbinderetiket fra J.F.W. Tribler, St.
Helliggeiststræde 8. I 1868 havde Tribler skiftet adresse, så bindet må
være fra 1866 eller 1867.
Motivet er varieret på den samlede udgave af Bøghs ‘Dramatiske Ar
bejder’, 1858-71, og ‘Æventyr’, 1872, hvor rammen er nytegnet, men
stadig med snerle til venstre og tidsel til højre. Midt i rammen foroven
kvidrer en fugl, forneden sidder en engel med lyre og en faun (satyr)
med panfløjte og læner sig i samdrægtighed op mod hinanden (fig.
23) . Fælles for de to bind er også skriften, hvormed titel og forfatter er
angivet i midterfeltet, og gengivelse af rammen i blindtryk på bagsi
den. På Jens Baggesens ‘Poetiske Fortællinger’, Nyt dansk Forlagskon
sortium 1884, findes kompositionen gentaget, men med forfatter og
titel i anden typografisk udformning og uden et blindtryk af rammen
på bagsiden. En ny gruppering, hvor faunen sidder med en tavle og
konverserer en stående engel, forekommer på Bøghs ‘ Halvande thundrede Viser’, 1.-2. oplag 1881 og 1892, samt ‘Billeder paa Vers og
Prosa’, 1891, begge udkommet hos Gyldendal. Tidligere (tidligst?) er
gruppen anbragt som midterfigur på Jens Baggesens ‘Udvalgte komi
ske og satiriske Poesier’, Høst & Søns Forlag 1878, forudsat at dette
bind (med forlagsmærke) er nogenlunde samtidigt med trykåret.
Væsentlig med det formål at investere i større værker havde fire for-
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Fig. 22-23. Erik Bøgh: Tredive Viser, 1866, og Æventyr, 1872.

læggere i 1854 stiftet et interessentselskab med navnet Forlagsbu
reauet (opløst 1893 og forlagsrettighederne overtaget af Gad). Fra se
nest 1862 gav det sig dog også af med at udgive en række digtsamlin
ger, der var i det for genren hyppigt anvendte lille oktav- eller duodes
format og derfor kunne markedsføres som forlagets miniaturudgaver.21 De fleste var i bind med en ramme af vedbendranker om enten
en figurlig midterdekoration eller blot om angivelse af titel og forfat
ter som på nogle digtsamlinger af Chr.K.F. Molbech, Claudius Rosenhoff og A. Munch. Sidstnævntes ‘Jesu Billede’, som udkom i 3.-4. ud
gave 1874-77, har vedbendrankebind med guldsnit endnu i 8. udgave
1901.
Et par af Forlagsbureauets digtsamlinger gav anledning til figurer la
det med national symbolværdi, som det tidligere var sket med frem
stillingen af den ældste danske bindfigur, den fiktive nationalhelt Den
lille Hornblæser. Han ses fra siden på 2.-4. udgave af H.P. Holsts fortæl
lende digt 1849-50 med denne titel (afb. i FF VII 163), men gør bedre
21 Forlagsbureauets miniaturudgaver omfattede frem til 1877 en lille snes titler. For
tegnelser findes f.eks. averteret i Illustreret Tidende, 1865-66, s. 116 og 438, og smst.,
1876-77, s. 428.
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Fig. 24-25. H. P. Holst: Den lille Hornblæser, 1873, og Carl Ploug: Samlede Digte, 1862.

figur set skråt forfra, da Reitzels Forlag lod ham gravere i en ny og
bedre version til 5. udgave, 1873. I denne version holdt han skansen
på udgaverne århundredet ud (fig. 24). Til Forlagsbureauets udgave af
Carl Plougs ‘Samlede Digte’, 1862, valgtes et vedbendrankebind med
Heimdal som hovedfigur, den nordiske gud der var gudehimlens år
vågne vogter og med sit gjaldende horn kunne vække alverden. Han
står på en regnbue, og hanen ved hans fod er ligeledes et symbol på
årvågenhed (fig. 25). Også denne figur blev et varemærke for bogen og
findes på en halv snes supplerende samlinger og nye udgaver af Plougs
digte frem til den store samlede udgave i to bind 1901, hvor vedbend
rammen dog er udskiftet med en ramme af grene. På bindryggen om
giver en løvramme titel og et trekløver (se fig. 48). Betyder trekløveret
noget, alluderer det til det nordiske fællesskab, som Ploug besang i
flere digte. Tegneren er ikke kendt, F. Hendriksen foreslår Henrik Olrik eller C. Peters og udpeger Clément som bogbinderen.22
Selveste Mor Danmark med fane og sværd er afbildet på bl.a. Fr. Bar
fods ‘Fortællinger af Fædrelandets Historie’, 1853 og senere, således
også på fjerde udgave i to bind 1872-74, men med anden rygdekora22 F. Hendriksen (note 5), s. 4.
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Fig. 26-27. Danmark i Billeder afDanske Digtere, 1866, og Chr. Winther (udg.): Dansk
Lyrik, 1873.

tion (2. udg. 1858 afb. i FF VIII 160). Skikkelsen er kopieret efter Jerichau Baumanns kendte maleri, som det f.eks. også er tilfældet med bil
ledet på et bind om ‘Dansk Folkekalender’ for 1883. På ‘Danmark i
Billeder af Danske Digtere’, Forlagsbuerauet 1866, er kvindeskikkel
sen med løve og skjold ved fod statuarisk og rent ud sagt kedelig (fig.
26). Tegner eller eventuelt forlæg er ikke fundet oplyst. Mere levende
er en yndefuld kvindeskikkelse, der svæver på antologien ‘Dansk Lyrik
(1800-1873) ’, som Forlagsbureauet udgav 1873 med Chr. Winther som
redaktør. Med blomst og blomsterkurv i hænderne er kvinden blom
stergudinden Flora, og tegningen synes inspireret af pompejansk ma
leri (fig. 27). Bogens 482 sider har givet en bred ryg, hvorpå der foru
den titel er blevet plads til en lyre, begge indfattet af bladgrene sam
menbundet af en sløjfe forneden (se fig. 48). En anden og mindre ver
sion af en skikkelse med blomster, denne gang en engel, findes på Vil
helm Bergsøes ‘Blomstervignetter’, Gyldendal 1873, hvor rammeor
namentikken er blindtrykt. Figuren optræder igen i en større kompo
sition på ‘Evropæiske Digte’, udgivet af Alfred Ipsen på Andreas
Schous Forlag 1883.
Ikke alle Forlagsbureauets digtudgaver kom dog i bind med ved
bendramme. Chr.K.F. Molbechs oversættelse af Dantes ‘Guddommeli-
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Fig. 28-29. Dante Alighieris Guddommelige Komedie, 1865-66, og Tennyson: Idyller om
Kong Arthur, 1876.

ge Komedie’ udsendtes i anden udgave 1865-66 (I-IV i to bind) med et
forgyldt portræt af digteren omkranset af laurbærgrene (fig. 28), og
femte oplag af A.E. Boyes udgave af Holbergs ‘Peder Paars’, 1865, fik
med enkelte ændringer af rygudsmykningen samme bind med to si
tuationsbilleder fra digtet som det, der 1858 blev lavet til Gyldendals
restoplag af fjerde oplag 1844. Denne udsmykning var for god til at
blive kasseret. Tegningen skyldes sandsynligvis Vilhelm Pedersen (afb.
i FF XI 169, jvf. 167 og FF VIII 143). Anderledes er også Forlagsbu
reauets bind om Tennysons ‘Idyller om Kong Arthur’, oversat af A.
Munch 1876, der er fremstillet i en noget gammeldags stil med et guld
billede i midten omgivet af reliefpresset rammeværk (fig. 29). Denne
afvigelse lader sig vanskeligere forklare. Aret efter optræder Tennysons
‘Kystdrømme og Aylmersfield’ i det sædvanlige bind med vedbend
ranke om forfatter og titel.
Ligesom Forlagsbureauets serie overvejende havde vedbendram
men som kendetegn, udsendte Chr. Steen og Søns Forlag nogle digt
samlinger af ældre afdøde forfattere i ensartet og billigt udstyr uden
guldsnit og kun med en smule forgyldning på ryggen. De grå- eller
rødbrune bind er i lidt mindre format og reliefpressede i samme grove
mønster med alene den variation, at en forfatterprofil i relief i en rund
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fordybning midt på forsiden er modelleret efter et billede af den
pågældende forfatter. Således Johannes Ewalds ‘Udvalgte Digte’ med
indledning af C. Hauch, 1870, Johan Herman Wessels ‘Udvalgte
Digte’ fra samme år med indledning af Jonas Lie, og Knud Lyne
Rahbeks ‘Vers og Prosa’ fra 1883 med indledning af Fr. Winkel Horn.
Rygtitlerne indskrænker sig til ‘Ewald’, ‘Wessel’ og ‘Rahbek’. Ewalds
digte findes i et eksemplar med gave tilskrift 1876, Rahbekantologien
har fået forlagets mærke i blindtryk på bagsiden. Ewaldbindet er også
set i et senere bind med en anden dekoration i sort omkring forgyldt
forfatter og titel. Det er uden forlagsmærke og måske udført af en bog
binder, der har overtaget eksemplarer af restoplaget, efter at Steens
Forlag 1886 var overgået til V. Pio.
Bindene om de populære digtsamlinger af Christian Richardt, som
kom hos Gyldendal i samme format som Forlagsbureauets udgaver,
blev formentlig valgt i forståelse med forfatteren, da han har ord for
at ville kontrollere udstyret af sine bøger i alle detaljer.23 Førsteoplaget
af debutsamlingen fra 1861 er tidligere nævnt. En digtantologi, som
han 1866 redigerede for Gyldendal, ‘Vintergrønt’, er med ramme af
løvranker om titel- og udgivernavn, der er sammenbundet af en sløjfe
forneden, men bortset fra nogle illustrerede digtudgaver har bindene
om Richardts egne digtsamlinger siden 1861 (fra og med andet oplag
af ‘Smaadigte’) som signalement én og samme ramme af vinløv om
kring vekslende symbolske motiver i et midterfelt. Angivelse af forfat
ter og titel forekommer kun på ryggen. Uden at tilstræbe fuldstæn
dighed anføres følgende digtsamlinger i bind med denne ramme:
‘Smaadigte’, 2.-8. oplag 1861-74 (med en harpe, se fig. 30), ‘Nyere
Digte’, 1.-4. oplag 1864-66 (med en løjerligt udseende lyre, der ligner
et skildpaddeskjold med horn), ‘Texter og Toner’, 1.-2. oplag 1868-69
(med en flyvende sangfugl), ‘Billeder og Sange’, 1874 (med en engel
der holder et sværd i strakte arme, til dels graveret efter omslagsbille
det, se fig. 31, og ‘Halvhundrede Digte’, 1.-2. oplag 1878-79 (med en
panfløjte garneret med bånd og løvkvist). På de to oplag af sidst
nævnte er rygdekoration og bagsidens blindtryk forskellige, og 2. op
lag er også set i to bind med forskellige bagsider, dvs. i to bindoplag.
Videre kan nævnes ‘Vaar og Høst’, 1884 (med tre gråsorte svaler),
måske det kønneste af bindene, samt - i større bogformat - ‘Blandede
Digte’, 1891 (med en fugl som på ‘Texter og Toner’, men placeret i en
anden vinkel), og sluttelig trebindsudgaven af de ‘Samlede Digte’,
23 Lauritz Nielsen (note 3), s. 79.
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Fig. 30-31. Chr. Richardt: Smaadigte, 1861 (andet oplag), og Billeder og Sange, 1874.

1895 (med gentagelse af harpen fra 1861). På eksemplarer af‘Vaar og
Høst’ og ‘Samlede Digte’ afsløres bogbinderen i et blindtrykt mærke
på bagsiden som Cléments efterfølger Immanuel Petersen. Da det ser
ud til, at rammegraveringen er blevet fornyet undervejs, kan det
næppe uden videre deraf sluttes, at alle bindene skyldes Clément/Petersen. Men det er højst sandsynligt tilfældet, da flere af bindene har
samme blindtrykte ramme på bagsiden som Christian Winthers ud
gave af ‘Nye Digte’, 1863, der som nævnt foreligger i et bind med eti
ket fra Clément.
Fulddekorerede forsider med lange plantestængler, der bøjer ind
mod midten over flyvende fugl og insekter findes i forskellig udform
ning på et par digtsamlinger af Vilhelm Bergsøe og H.V. Kaalund, der
kom hos Gyldendal. Dekorationen levner ikke plads til forfatter og ti
tel, og F. Hendriksen har gengivet bindet om Kaalunds ‘Et Foraar’ ef
ter en løs forside uden at kende indholdet. Dekorationen (med vild
rose og siv) er set på ‘Et Foraar’ i femte udgave, 1877, og er sikkert en
gentagelse fra fjerde udgave, 1870 (som ikke er set). Den lignende,
men ikke identiske dekoration på Bergsøes ‘I Ny og Næ’ (med dun
hamre og siv), der må antages at skyldes samme kunstner, findes nem
lig allerede på denne bog i førsteudgaven fra 1867 (fig. 32). Om Kaa-
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Fig. 32-33. Vilhelm Bergsøe: I Ny og Na, 1867, og H. V. Kaalund: EnEftervaar, 1877.

lundbindet oplyser Hendriksen, at tegningen er udført af Henrik Olrik og bindet af Immanuel Petersen.25 Olrik har højst sandsynligt også
tegnet Bergsøebindet, som forblev uforandret til og med femte ud
gave, 1887. På bagsiden af femteudgaven viser en blindtrykt signatur,
at dette bind ligeledes skyldes (Clément og senere hans efterfølger)
Immanuel Petersen.
‘Et Foraar’ lod Kaalund 1877 følge af ‘En Eftervaar’. Første oplag
udkom hos Gyldendal dec. 1877 og blev i et oplag på 2.070 eksempla
rer udsolgt på fjorten dage, så næste oplag måtte trykkes allerede jan.
1878.25 Frem til 1889 blev det til fire oplag, alle med samme bindde
koration bestående af en stavramme i firkant garneret med vinløv og
et yderligere naturalistisk tilsæt af fugl og sommerfugl. På forgyldt ti
tel og forfatter står bogstaverne med fine konturer i sort (fig. 33). Fra
slutningen af 1870erne synes løv-og bladrammerne ellers at være ved
at gå af mode, med mindre det gjaldt nye udgaver af gamle kendinge.
Det virker derfor afstikkende, at ‘Et Foraar’ i sjette udgave, 1886, afvi21 F. Hendriksen (note 5), s. 5 med afb. af bindet, som han først har identificeret i
Boguennen 1917/18, s. 289, hvor det formodes at høre til 4. oplag 1870.
25 Nicolaj Bøgh: Hans Vilhelm Kaalund, 1906, s. 153.
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Fig. 34-35. Carl Bagger: Digte, 1868, og Henrik Ibsen: Digte, 1871.

gende fra femte udgave fremkom i et bind med en tilsyneladende ny
tegnet løv- og blomsterramme omkring angivelse af forfatter og titel,
ganske vist udstyret med fugl og fuglerede. Men pladen til den tidli
gere dekoration har måske været udslidt og indbindingen betroet til
en anden bogbinder, som holdt sig til en ramme i mere banal ud
førelse. Den blev benyttet en sidste gang til Kaalunds ‘Samlede Digte’,
1898, blot med den lille ændring at et insekt, der 1886 svæver midtfor
under forfatter og titel, nu er flyttet op over rammen.26
Tidligere præsenterede symbolfigurer som amorin og faun indgår
som midterdekoration på et bind med Carl Baggers ‘Digte’, Schubothes Forlag 1868. Den omgivende bort er dekoreret med putti, død
ningehoveder og flagermus. Hvem der har leveret tegning til dette
særprægede bind, ville man gerne vide (fig. 34). Bedre oplysning fin
des om Gyldendals første udgave af Henrik Ibsens ‘Digte’, 1871, og føl
gende oplag. På bindet ses i udenomsdekoration og stregramme en
halvnøgen gut med spyd, der med hånd under kind støtter sig til en
harpe (fig. 35). Samme motiv har Lorenz Frølich benyttet til sin bind26 Bind til Samlede Digte averteredes af Beuchels Bogbinderi i Dansk Bogbindertidende
I, 1899-1900, s. 3.
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Fig. 36-37. Vilhelm Bergsøe: Hjemvee, 1872, og Chr. Hostrup: Sange og Digte, 1872.

tegning på Molbechs tragedie ‘Dante’, 1856 (afb. i FF VIII 165), men
på Ibsenbindet har figuren fået mere liv og charme. Den er på for
læggerens initiativ tegnet af Pietro Krohn, men som vanligt uden sig
natur. Kunstnernavnet er kun kendt, fordi forfatteren i et bevaret brev
gav udstyret sit udelte bifald: ‘Typer, papir, bind med vignet - alt er for
træffeligt; jeg kan ikke se at der står noget tilbage at ønske ... Herr
Krohn er jeg meget erkendtlig for den smukke vignet’.27 Tyve år senere
var dekorationen udtjent. På 6. udgave ses den 1891 udskiftet med en
anden, samtidig med at formatet er blevet større.28
Vilhelm Bergsøes digtsamling ‘Hjemvee’, Gyldendal 1872, blev
iøjnefaldende dekoreret med en stor medaljon med en springende
delfin, hvorpå Apollo med fløjte og lyre ridder af sted (fig. 36). Bogen
kunne 1893 udsendes i 3. udgave, som fik nøjagtig samme bind, bort
set fra at medaljonen nu synes trykt med en nygraveret plade. Delfinen
er kendt som motiv fra nogle af de ældste komponerede bind (FF VIII
27 L.C. Nielsen (note 12), s. 311.
28 Bindene om 1. og 6. oplag er afb. i farver af Finn Bøckmann (note 10), s. 14.-7.
oplag, 1896, er i bind som 6. oplag, mens bindet om 8. udgave/oplag, 1901, atter er
nydekoreret efter tegning af Louis Moe.
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150-52) og fandt også anvendelse på en af Holger Drachmanns mange
digtsamlinger. På ‘Ungdom i Digt og Sang’, Gyldendal 1879, er et ar
ret skjold dekoreret med to små delfiner, der svømmer rundt om
harpe og sværd. Skjoldet blev påny anbragt på andenudgaven af de
butsamlingen ‘Digte’, 1896.
Omtrent samtidig med ‘Hjemvee’ blev Christian Hostrups ‘Sange
og Digte’ udgivet på F.H. Eibes Forlag (med trykår 1872, men udkom
met dec. 1871). På forlaget vidste man udmærket, at et bind er med til
at sælge en bog, jævnfør de nævnte Caralis-samlinger, som Eibe 1867
averterede indbundet i pragtbind. Da bogens tykkelse (på 371 sider)
desuden bidrog til at billiggøre fremstillingen af bindet i forhold til
trykningen, var det værd at ofre noget på bindet. Det til Hostrup kom
ponerede bind er i kraftig kvalitet. Med et stiliseret mønster af blom
sterstilke i forgyldte stregrammer omkring et strålende midtpunkt har
det fået et præg af elegance, som inviterede til gavebrug (fig. 37). Kort
før jul 1871 averteredes bogen indbundet ‘i komponeret Bind’ til 2
rdl. 64 sk., heftet til 2 rdl.291 dekorationen ses overraskende en engel
(kerub) indgå øverst i mønstret, for med et indhold af bl.a. drikkevi
ser og lejlighedsdigte er der ikke just tale om en samling religiøse
digte. Men Hostrup nød også ry som præst, og måske var englen et di
skret forsøg på at gøre bogen fristende for fromme sjæle. F.H. Eibe var
Hostrups gamle studenterkammerat, og hans forlag lukrerede af at
kunne udsende Hostrups komedier i flere oplag for et honorar til for
fatteren på 20 rdl. arket i oplag à 1000 eksemplarer, indtil Hostrup i
1880erne gik over til Gyldendal.30 Blandt lejlighedsdigtene findes en
sang til Eibes 25-års jubilæum som boghandler 1870.
5.

Som noget nyt blev der fra omkring 1870 fremstillet bind med deko
rationselementer i sort farvesom supplement til de kendte virkemidler
bestående af forgyldning og blind- og reliefpresning. Symptomatisk
er flere allerede nævnte figurdekorationer ved genanvendelse i
1870erne blevet omgivet af en ramme eller bort i sort i stedet for i
blindtryk. Ved midten af 1870erne udkom således nogle bind i Høst &
29 Illustreret Tidende, 1871-72, s. 123 og 137.
30 Honoraret nævnt af Hostrup i brev 1866, Otto Borchsenius: Hjemlige Interiører,
1894, s. 266. Til sammenligning betalte Gyldendal ved samme tid 30 rdl. pr. ark i op
lag på 1250 eksemplarer, L.C. Nielsen (note 12) I, s. 362.
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Søns serie af ‘Udvalgte Digte’ dekoreret med en sort yderbort, der om
giver en forgyldt komposition af vedbendranker, henover hvilken for
fatterens efternavn står prentet på et bånd. Høst & Søn flottede sig vist
nok sjældent med bindudstyret, og disse bind i normal oktavstørrelse
er jævne bind komponeret til f.eks. ‘Baggesen’ og ‘Wergeland’ i udga
ver fra 1876. Med blindtrykt ramme i stedet for den sorte bort og
antagelig ældre er et bind med samme midterkomposition om
Johannes Ewalds ‘Udvalgte Skrifter’ i forlagets udgave fra 1855. Bindet
er utvivlsomt fremstillet til et restoplag af bogen. Ved udgivelsen blev
bogen distribueret i et mere spændende bind, hvor digterens for
gyldte portræt i krans af laurbærblade individualiserer indholdet (afb.
i FF VIII 161).
Helt tegnet i sort er forfatter, titel og et mønster på bindforsiden til
Blichers ‘Noveller’ I-III, Reitzels Forlag 1871, men ryggen er dog for
synet med forgyldt ornamentik. Bindene foreligger i to oplag med for
skellig rygdekoration. Det formentlig ældste, der findes i et lysebrunt
eksemplar med ejertilskrift okt. 1872, har ryggen forgyldt med bl.a. en
fugl over og under ‘Blicher’ og på bagsiden en sort ramme. Et andet
bind i grønt har på ryggen ‘Blicher’ i bindets farve på guld og omtrent
samme dekoration i guld og sort, men uden fugle; i stedet er under
‘Blicher’ tilføjet ‘Noveller’. På dette bind er bagsiderammen blind
trykt. Begge er i et felt nederst på ryggen stemplet med et forgyldt:
C.A. Reitzels Forlag. Det er den tidligst sete forlagsmarkering på dette
sted.
Endnu et eksempel på tidlig anvendelse af sort farve findes blandt
Bjørnstjerne Bjørnsons bøger, der siden 1861 udkom hos Gyldendal
og ikke sjældent blev udstyret med spektakulære forlagsbind.31 På flere
bind forekommer borter, som veksler mellem at være blindpressede,
forgyldte og sorte. En forgyldt bort i en slags vikingetidsstil med slyn
gede drager og lindorme, der indrammer forfatter og titel, ses fra
1862 på nogle bøger med nordiske emner, foruden på Oehlenschlågerselskabets udgaver af ‘Nordens Guder’ og ‘Helge’, begge
1862, på Bjørnsons drama ‘Sigurd Slembe’, 2.-3. oplag 1863-70 (1. op
lag 1862 er kun set i et bind uden denne dekoration). Motivet er vari31 Se f.eks. Fiskerjenten, 1868, afb. i farver i På papir etc. (note 10), s. 337, Synnøve Sol
bakken, 1882, afb. i sort og Detflageri Byen og på Havnen, 1884, afb. i farver af Finn Bøckmann (note 10), s. 12 og 10, førstnævnte med ukorrekt angivelse af trykår. Det flager...
ses også i sort/hvid gengivelse i Boguennen, 1988, s. 26. Dramaet Maria Stuart er i 3.-5.
udgave, 1867-92, udsmykket med en graveret portrætmedaljon.
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eret på ryggene.32 Et eksemplar af ‘Helge’ har etiket, der viser, at disse
bind er udført af Clément. Borten optræder atter i blindtryk på Bjørn
sons ‘Arnljot Gelline’, 1.-2. oplag 1870-71, og findes igen i forgyldning
ikke alene på 3. oplag af dette digt 1884, men også på Ernst von der
Reckes historiske tragedie ‘Knud og Magnus’, Gyldendal 1881.
En leddelt bort i samme stil blev tildelt Bjørnsons ‘Fortællinger’ I-II,
1.-2. udgave 1872-73, en af Gyldendals største successer, der inden ud
sendelsen af næste udgave 1881 angaves trykt i 20.000 eksemplarer.33
Borten er i sort og omgiver et forgyldt midterbillede med en norsk
jente og gut på fjeldet (fig. 38). Denne bort findes også i blindtryk om
kring titlen på samme forfatters ‘Sigurd Jorsalfar’, 1.-2. oplag 1872-73,
og ‘Brudeslaatten’, 1873.1 udsnit blev den genbrugt på bagsiderne af
Oehlenlenschlägers ‘Nordens Guder’ og ‘Helge’ i udgaverne på Phi
lipsens Forlag 1885-86, hvor en signatur angiver bogbinderen:
Cléments efterfølger Immanuel Petersen. For Bjørnsons bøger blev in
gen af borterne et varigt signalement. Tobindsudgaven af hans ‘For
tællinger’ fik fra 1881 en gravering af Adolph Tidemands billede af et
ungt bryllupspar, som benyttedes til en lang række udgaver frem til
(mindst) 13. udgave 1922. Dog er binddekorationen på den såkaldte
jubilæumsudgave 1907 tegnet af den norske kunstner Th. Holmboe.
Mindre succes havde Gyldendal med Holger Drachmanns digte
‘Dæmpede Melodier’, Drachmanns anden digtsamling og hans første
bog udgivet hos Gyldendal. Den udkom sidst på året 1874 med trykår
1875 og var illustreret med stemningsfulde tegninger af forfatteren,
men var endnu ikke udsolgt 1893 (ifølge forlagets katalog fra dette
år). En af tegningerne, der viser en smed ved sin esse, er i gravering
gengivet midt på bindet i sort og guld omgivet af forgyldt titel og for
fatter. Udenom er der både stregramme i guld og bort i sort. Tilfældet
har spillet os nogle eksemplarer i hænde, der tydeligt dokumenterer
forekomsten af flere bindoplag. På et par gråbrune eksemplarer er
stregramme og bort forskellige, det ene (1) med rygornamentikken i
guld, det andet (2) med denne i sort. Forsideborten på (1), der gen
tages på bagsiden i blindtryk, findes ligeledes i blindtryk på bagsiden
af J.H. Campes ‘Robinson den Yngre’, 1882, der sammesteds angives
indbundet af Cléments efterfølger Immanuel Petersen (se om ‘Ro32 Bind om Nordens Guder, 1862, og Sigurd Slembe, 1863, er afb. i farver af Finn Bøckmann (note 10), s. 10.
33 Oplyst af forlaget ved indbydelsen til subskription på 3. udgave, Ude og Hjemme,
1880-81, s. 423.
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Fig. 38-39. Bjørnstjerne Bjørnson: Fortællinger, 1872, og Holger Drachmann: Dæmpede
Melodier, 1875 (en af flere varianter).

binson’ også nedenfor). Eksemplaret med sort rygornamentik (2) er
lidt højere og billedgraveringen belagt med en rødlig lakering (fig.
39). En ejertilskrift daterer dette bind til senest 1881, uden at det der
med er afgjort, hvilket af bindene der er ældst. Endnu et eksemplar,
som er grønt (3), repræsenterer et 3. bindoplag, da dekorationen ud
gør en krydsvariant: forgyldt rygornamentik som på (1), men med fel
terne lidt forskubbet; stregramme og bort på forsiden derimod som på
(2), men billedet uden den rødlige lakering.
Da bind med kombineret forgyldning og farve skulle to gange gen
nem en presse, krævede arbejdet stor præcision, ikke mindst når guld
og sort anvendtes på skift i et tæt mønster, som det er tilfældet med
Ernest Navilles ‘Om Pligten’, Høst & Søns Forlag 1875. Bogens sider
er trykt med røde rammer om teksten, og tilsvarende er der gjort lidt
ekstra ud af bindet, hvis forside er kunstfærdigt dekoreret med titel og
forfatter i forgyldning hen over en slynget arabeskvignet i sort omgivet
af en bort med prydelementer i de samme to farver. På bagsiden står
den guldpressede del af borten i blindtryk omkring Høst 8c Søns for
lagsmærke. I samme stil er dekorationen på Reitzels sjette og (trods tit
len) illustrerede udgave af H.C. Andersens ‘Billedbog uden Billeder’,
1876. Som et særligt raffinement er det første ‘B’ i titlen kunstfærdigt
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Fig. 40-41. H. C. Andersen: Billedbog uden Billeder, 1876, og Chr. Winther: Digte, gamle
og nye, 1877.

udsmykket med et lille graveret billede kopieret efter titelbilledet: en
dreng ser ud af et åbent vindue op mod månen, der er bogens fortæl
ler (fig. 40).
Et kunstfærdigt sammenslyng af guld og sort ses fremdeles på yder
borten på 7. udgave af Christian Winthers ‘Digte, gamle og nye’, som
kom hos Reitzel 1877 og har Reitzels forlagsmærke i blindtryk på bag
siden. En stregramme i sort og guld omgiver et midterbillede, fin gra
veret i næsten fotografisk gengivelse af Julius Exners kendte billede:
‘Chr. Winther paa en Spadseretur’ (fig. 41). Et rødbrunt eksemplar af
1877-udgaven er med gave tilskrift dateret april 1878 og har bagest en
indklæbet etiket fra ‘Carl Petersen, Bogbinder, Kjøbenhavn’. Carl Pe
tersen, der havde etableret sig 1864, begyndte at gøre sig gældende i
1870erne og fik 1878 prædikat af Kgl. Hofbogbinder. En medarbejder
hos Reizel har fortalt, at Clément længe var forlagets foretrukne leve
randør af bogbind, men efterhånden fik en konkurrent i Petersen,
‘som snart hævdede sin Plads ved smagfulde og originale Pragtbind’. I
forlagets kælder blev der ligefrem indrettet et værksted, hvor Peter
sens folk kom og udførte hefterarbejde.34 Desværre synes han først ret
” H. Vilh. Martensen: Fra mine første 25 Aar i C.A. Reitzels Boglade, 1904, s. 7 og 50.
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sent at have anskaffet et stempel til at præge sine bind med, så hans
virksomhed længe kun belyses af etiketter eller en blækstemplet sig
natur, som langtfra altid blev taget i brug. Der forekommer f.eks. også
eksemplarer af Wintherbindet uden etiket. Den følgende 8. udgave fra
1882 findes i et nyt og usigneret bind med digterens graverede portræt
i et cirkelrundt midterfelt. Da en rygdekoration af planteløv med fugl
foroven er fælles for de to udgaver, er Petersen vel også mester for
dette bind. Exnerbilledet kom atter i brug 1895 på et bind om 4. ud
gave af Winthers ‘Træsnit’, nu på bagsiden forsynet med Petersens en
kes blindtrykte mærke.
Signerede binddekorationer forekommer endnu yderst sjældent. På
bagsiden af Oehlenschlågers ‘Helge’ fra 1862 (se ovenfor) har nogle
bind fået placeret en stor forgyldt runesten ved et træ med en stensæt
ning i forgrunden. På en af stenene er diskret anbragt signaturen ‘CD’.
Dvs. pladen er graveret af Chr. Danielsen, der virkede som gravør 18601910 og har graveret fortræffelige stempler til mange bind. Runeste
nen er også sat på bagsiden af Frederik Barfods ‘Fortællinger af Fædre
landets Historie’ I-II, 4. udgave 1872-74 (med ‘Mor Danmark’ på forsi
den). Ca. 1876 har Danielsen ligeledes, efter tegning af Henrik Olrik,
graveret en stor binddekoration til Niels Baches ‘Danmarks, Norges og
Sverigs Historie’ I-V, 1867-76.35 Han var selv uddannet som tegner og
kan sagtens have både have tegnet og graveret den nysnævnte rune
sten, hvad der også kan gælde en tæt binddekoration til Ole Christian
Lunds digt med emne fra Christian IVs tid, ‘Klintekorset’, 1.-3. oplag
Chr. Steen & Søns Forlag 1868-69. Signaturen ‘CD’ ses nederst i mid
terbilledet med Christian IV i den kendte situation, hvor han står ved
højen mast på orlogsskibet ‘Trefoldigheden’ (fig. 42).
Graverede plader bestilt i Tyskland kunne af og til være signerede,36
men det var ikke altid tilfældet, og det beror derfor ofte på tilfældige
omstændigheder, om et udenlandsk arbejde lader sig bestemme.
F.eks. har ‘Nordiske Sagn’, udgivet af C. Berg og Edv. Gædecken på
Chr. Steen & Søns Forlag 1868, en dekoration i forgyldt pladetryk med
fem nisser i kædedans på en stendysse og en sø med havfrue, øjensyn
lig med titel og udgivere i tryk fra samme plade. Foruden den om
stændighed, at en kirke ved søen ser lidet nordisk ud, indicerer nav35 Om Danielsen se videre F. Hendriksen (note 5), hvor bindet om Nordens Historie
er afb. s. 5.
36 Således er flere bind ved midten af 1850erne præget med plader signeret R. Schu
bert i Berlin (FF VIII, s. 156, 162, 169 note 11 og 170 note 26).
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Fig. 42-43. Ole Chr. Lund: Klintekorset, 1869, og C. Berg og Edv. Gædecken (udg.):
Nordiske Sagn, 1868.

neformen ‘Gådecken’, at pladen er graveret i Tyskland (fig. 43). Selve
bindet turde være dansk arbejde, da den omgivende buede ramme i
blindtryk er set på adskillige bind fra 1860erne og fremefter.37 Et sent
eksempel på dens anvendelse frembyder bagsiden af Svend Grundt
vigs udgave af ‘Danmarks Folkeviser’, 1882, med signaturen Cléments
Efterfølger Immanuel Petersen. I forgyldt eftertegning ses rammen på
Longfellows ‘Den gyldne Legende’, 1880.
Derimod forekommer der en signatur lydende ‘R. Gerhold’s Gra
phisch.] Atelier Leipzig’ på et rigt dekoreret bind i grønt om Erik
Bøghs vidtløftige humoreske ‘Jonas Tvermoses Ærgrelser’, Gyldendal
1.-2. udgave 1875, som bl.a. er udstyret med sorte borter med grønne
blomster i relief. Af tyske signaturer på bind frem til begyndelsen af
1890erne kan foruden Gerhold anføres firmanavne som Schùssler og
Barthel, uden at det umiddelbart fremgår af sammenhængen, om kun
det grafiske arbejde eller også selve indbindingen er udført i Tyskland.
I almindelighed vides Philipsens Forlag frem til ca. 1880 at have sendt
en del af dets bøger til indbinding i Tyskland (se note 14), og det
37 F.eks. på Bjørnsons Kong Sverre, 1861, afb. af Finn Bøckmann (note 10), s. 10, og
Henrik Ibsens Kongsemnerne, 1870.

Danske komponerede bind ca. 1860-1877

207

samme gjorde Reitzels Forlag, da det her lod indbinde en illustreret
udgave i stort oktavformat af Christian Winthers ‘Træsnit’ (FF VII
182). Det usignerede bind findes om 1.-3. oplag, 1871-77, og har kraf
tige relieframmer og forgyldte figurer omkring et graveret billede af
en bondegård.

6.

Ovenstående har kronologisk slutpunkt i bøger udgivet 1877, omend
der til sammenligning er inddraget bind af senere dato. Det er lige ved
begyndelsen af de komponerede binds glansperiode, da også farve
tryk kom i brug og dekorationsteknikken i det hele nåede en høj grad
af perfektion, som bidrog til en større variation, men også medførte
tendenser til en lovlig rundhåndet brug af virkemidler. En forholdsvis
enkel dekoration som Dantes portræt på bindet med Molbechs over
sættelse 1865-66 (se ovenfor fig. 28) var f.eks. ikke længere nok. På
1879-udgaven blev forfatterportrættet anbragt på sort bund i en me
daljon og denne omgivet af borter i sort og guld.
Digtsamlingerne har nydt prioritet, og meget er derfor forbigået,
herunder seværdige bind med H.C. Andersens eventyr afbildet andet
steds,38 måske nogle oversete Oehlenschlägerbind, der dog vist først
bliver rigtig interessante, efter at Philipsens Forlag 1884 havde overta
get Oehlenschlågers skrifter,39 og ikke mindst bind om den voksende
roman- og faglitteratur. Gyldendal lod f.eks. de meget solgte historiske
romaner af H.F. Ewald præge med et guldtrykt motiv fra bogen såsom
en afbildning af Kronborg på ‘Svenskerne paa Kronborg’, 1867, og af
herregården Tjele på ‘Den skotske Kvinde paa Tjele’, 1871, begge
også i senere oplag. Tilsvarende fik bindet om førsteudgaven af Leo
nora Christinas ‘Jammers-Minde’, 1869, en guldtrykt gengivelse af en
rekonstruktion af det gamle kongeslot i København med Blåtårn, og
på Vilhelm Bergsøes ‘Gjengangerfortællinger’, 1872, kom graverede
billeder af de lokaliteter, hvor handlingerne i de tre fortællinger ud™ F. Hendriksen (note 5), s. 3; jvf. afb. af tidligere bind i FF VIII, s. 156f og korrek
tion af Hendriksen smst., s. 171 note 37.
39 Nordens Guder og Helge er omtalt ovenfor i udgaver fra 1862. Cléments bind til
Aladdin, 1857, er afb. i FF VIII, s. 163 fig. 39. Dekorationen er gentaget i en forenklet
version på Oehlenschlågerselskabets udgave 1864. I de senere udgaver på Philipsens
Forlag fik de to førstnævnte 1885-86 bind dekoreret af Lorenz Frølich, mens Aladdin
1884 blev udstyret med en strålende dekoration i guld og farver.
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spandt sig.40 Om ‘Svenskerne paa Kronborg’ kan bemærkes, at bindets
forgyldte rygkomposition bestående af militært tilbehør også fore
kommer på ryggen af Carit Etlars ‘Gjøngehøvdingen’, 4. udgave Chr.
Steen & Søns Forlag 1881. ‘Svenskerne paa Kronborg’ er uden bog
bindersignatur, ‘Gjøngehøvdingen’ er signeret Cléments efterfølger
Immanuel Petersen.
At binddekorationen gerne forholdt sig konkret til indholdet af fag
litterære bøger, er næsten en selvfølge, forsåvidt som de blev fundet
værdige til komponerede bind. Det gjaldt navnlig den populære fag
litteratur, som først og fremmest dyrkedes af Philipsens Forlag med ud
givelsen af en række værker, der i stigende omfang var illustrerede og
under alle omstændigheder solgtes i bind, som gav appetit på indhol
det. Således f.eks. ‘Korsfarerne og Korstogene, hovedsagelig efter Mi
chaud’, 1861 (bind med korstogsridder og biskop m.m. omkring Bethlehemskirken), Johan Ludvig Heibergs ‘Nordiske Mythologie’ paa
dansk ved Christian Winther, 1862 (bind med tre norner foran træet
Ygdrasil), G. Hartwigs ‘Underverdenen med dens Skatte og Vidun
dere’, 1864 ((bind med ildsprudende urtidslandskab omgivet af breg
ner og øgler), ‘Mythologisk Haandbog’ ved Christian Winther og W.A.
Bloch, 3. oplag 1866 (bind med græsk gud omgivet af antikke por
trætmedaljoner), C. Flammarions ‘Beboede Verdener’, 1.-2. oplag
1867-68, hvoraf 1. oplag på 2.000 eksemplarer blev udsolgt på få måne
der (bind med balkonudsigt til stjerne- og planethimlen), og yderli
gere 3. oplag, 1875 (bind med ny dekoration, hvor der i borter og
forsiringer indgår stjerne- og planettegn). Endvidere G. Hartwigs
‘Naturen og Folkelivet paa Sydhavs-øerne’, 1868 (bind med indfødte
foran deres hytter), Fr. Winkel Horns ‘Mennesket i den forhistoriske
Tid’, 1874 (bind med pælelandsby) ogJ.C. Tuxens ‘Den danske og nor
ske Sømagt fra de ældste Tider indtil vore Dage’, 1875 (bind med skibs
typer fra vikingeskib til dampbåd, signeret R. Gerhold, Leipzig). Ræk
ken fortsatte med vel i gennemsnit mindst én udgivelse om året og
mundede sidsti 1890erne ud i ‘Frem’s serie af lettilgængelige fagbøger.
For ikke at lade disse genrer for meget i stikken afrundes billedrækken med nogle prøver herpå. Hartwigs ‘Sydhavs-øerne’ fra 1868
har uden om billedgravuren en blindtrykt ramme af plantestængler
med konkylie i de nederste hjørner, mens der på ryggen ses dyr og
planter i forgyldning (fig. 44 og 48). Samme ramme og ryg forekommer
på Hartwigs ‘Underverdenen’, 1864, og rammen optræder igen, lidt
10 Sidstnævnte bind afb. i På Papir etc. (note 10), s. 338.
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Fig. 44-45. G. Hartwig: Naturen og Folkelivet paa Sydhavs-Øerne, 1868, og tidsskriftet
Rundt paaJorden ( 1867-76).

forkortet og i forgyldning, på bindet om J.H. Campes ‘Robinson den
Yngre’, som i mindre format udkom på Eibes Forlag og er set i 4. ud
gave 1882. Her omgiver rammen naturligvis en situation med Robin
son. Et blindtrykt bogbindermærke på Robinsonbindets bagside viser,
at det er udført for forlaget af Cléments efterfølger Immanuel Petersen.
Til den populære faglitteratur hører også det illustrerede geografi
ske tidsskrift ‘Rundt paa Jorden. Underholdning for den modnere
Ungdom’, udgivet 1867-76 af den opfindsomme forlægger Fr. Wøldike,
hvis idérigdom indbefattede bogudstyret (jvf. FF VIII 152 og 170 note
26). De afsluttede årgange blev solgt indbundet i røde bind med en for
nøjelig afbildning af tre nissegubber, der tumler jordkuglen (fig. 45).
Romanbindene på fig. 46-47 ville de gamle foragtere af de kompo
nerede bind utvivlsomt have anset for udprægede eksempler på ‘smag
løs’ eller ‘forloren’ pragt. Mens den jyske herregård Tjele figurerer på
et stort guldbillede på Gyldendals udgave af ‘Den skotske Kvinde paa
Tjele’, 1871 og følgende oplag, har Viktor Rydbergs historiske roman
‘Den sidste Athenienser’, Andr. Schous Forlag 1874 (og 2. udgave
1878), et mere sindrigt komponeret bind med en antikiserende deko
ration sammensat af en statue med symbolske figurer og et landskab
med tempel. Begge de brede rygge er udsmykket med figurer, og på
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Fig. 46-47. H. F. Ewald: Den skotske Kvindepaa Tjele, 1871, og Viktor Rydberg: Den sid
ste Athenienser, 1874.

bagsiderne findes det pågældende forlagsmærke i blindtryk. Ryggene
vises på fig. 48.

7.

Fra begyndelsen af 1860erne beløb den danske bogproduktion sig til
lidt over 1.000 bøger om året og steg derpå til ca. 1.400 i 1877.41 Anta
ges det, at der fremstilledes komponerede bind til gennemsnitlig om
kring 5% af bogtitlerne, blev der 1860-77 bragt godt 1.000 bind på mar
kedet (i et ukendt antal eksemplarer). Hvor mange, der er bevaret, er
ikke godt at vide - de fleste var ikke solide. Da det foretagne udvalg blot
beror på kendskab til en halvandenhundrede bind, er det indlysende,
ikke alene at udvalget næppe er tilstrækkelig repræsentativt, men også
at mange må være forbigået, som kunne være omtale værd.

Enkelte bind, som ikke er repræsenteret i Det Kongelige Biblioteks
bindsamling, er afbildet efter eksemplarer i privateje. Dette gælder fig.
4, 6, 12, 14, 22, 24, 27, 30, 42 og 43.
“ Se pligtafleveringsstatistikken i Henrik Horstbøll og John T. Lauridsen (red.) : Den
trykte Kulturarv. Pligtaflevering gennem 300 år, 1998, s. 567-69.

Fig. 48. Bogrygge på bindene vist som fig. 25, 27, 44 og 46-47.
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Tilføjelse
Den plade trykte dekoration på ‘Ossian’, 1850, der er afbildet som fig. 1,
viser sig at være kopieret fra et bind om ‘Ossian’s Gedichte’, Verlag
Göschen Leipzig 1846. Der er små afvigelser i graveringen, især tyde
lige i forfatterangivelsen ‘Ossian’, og det tyske forlæg er uden gravør
signatur. Den i teksten nævnte gravør Holst har altså signeret en pla
dekopi. Også den forgyldte figurdekoration på ryggen er eftergjort,
men i mindre størrelse.

SUMMARY
HARALD ILSØE: Danish press gilded publisher’s bindings about 1860-1877. Contributions to
a presentation

The presentation is a continuation of R. Paulli’s article on ”Vore ældste komponerede
bind” (Our earliest press gilded publisher’s bindings), Fund ogForskningVIU, 1961 pp.
140-71, summary p. 176. The described bindings have been chosen primarily from the
collections of poems that were often bound with a view to presenting them as gifts, but
also other literary genres have been taken into account. By way of introduction,
Paulli’s article is developed further through the mentioning of some pre-1860 bind
ings.

EMIL TELMÂNYIS TILFØJELSER I CARL NIELSENS
VIOLINKONCERT OG FLØJTEKONCERT
AF

Kirsten Flensborg Petersen

år man vil beskæftige sig med nodetekst, hvad enten det er for at
opføre en komposition ved en koncert eller for at tilegne sig
større forståelse for et enkelt værk, er man tilbøjelig til at opfatte det
musikalske udsagn som et entydigt udtryk for værket: man tilskriver
komponisten de noder, man læser, og formoder gennem sine studier
at få indblik i dennes vilje med hensyn til melodiske forløb, udtryk og
frasering. Men andre personer end komponisten kan have påvirket
udviklingen og i forskellig grad bidraget til det endelige værk, en
påvirkning, som kan studeres i monografier om komponisten, af
handlinger om enkelte sider af komponistens virke, brevveksling mel
lem komponisten og andre, i komponistens udtalelser i interviews og
foredrag og ikke mindst i det nodemateriale, som komponisten efter
lader sig. Sidstnævnte materialetype er genstand for denne artikel.
Nærværende tekst er et studie i en enkelt persons indflydelse på de
taljer i to af Carl Nielsens kompositioner: Koncertfor violin og orkester op.
33, som er komponeret i 1911, og Koncert forfløjte og orkester fra 1926.1
begge tilfælde konstateres, at Carl Nielsens svigersøn, Emil Telmånyi,1
på forskellig måde har haft stor indflydelse på værkerne, som vi ken
der dem i dag. Hans håndskrift optræder mange steder i kilderne til
violinkoncerten, og han har renskrevet store dele af fløjtekoncerten.
Endelig har han udgivet begge kompositioner efter Carl Nielsens død,
for fløjtekoncertens vedkommende den første trykte udgave af kon
certen. Udgangspunktet er min revision af disse to koncerter,2 og det

N

1 Ungarsk violinist (1892-1988).
2 Elly Bruunshuus Petersen og Kirsten Flensborg Petersen (udg.): Carl Nielsen: Kon
cert opus 33for violin og orkester, 2001. Hæfte med enkelt værk af Carl Nielsen Udgavens
bind med alle koncerter, som udkommer i 2002: Elly Bruunshuus Petersen og Kirsten
Flensborg Petersen (udg.): Carl Nielsen Works, 11,9, Concerts. The Carl Nielsen Edition,
The Royal Library, Edition Wilhelm Hansen, 2002. Violinkoncerten er udgivet i sam
arbejde med Elly Bruunshuus Petersen.
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vises, hvilke overvejelser der ligger til grund for nogle af de valg, som
er truffet i forbindelse med revisionen.
Nodeudgivelser kan grupperes i flere forskellige kategorier efter
graden af den indflydelse, udgiveren har.31 faksimileudgaven, den fo
tografiske reproduktion, ligger udgiverens rolle alene i udvælgelsen af
den kilde, som gengives. Nodebilledet er fuldstændig identisk med
den oprindelige kilde. I andre udgivelser har udgiveren haft meget
stor indflydelse på nodeteksten, et eksempel herpå er Ferruccio Buso
nis udgivelse afJ.S. Bachs klaverværker.4 Her er netop udgiverens tolk
ning af værket en væsentlig forudsætning for udgivelsen, og nodetek
sten kan adskille sig væsentligt fra sit forlæg. Ved en kritisk-videnskabelig udgave forstås en udgivelse baseret på en musikfilologisk me
tode, som er udviklet fra litteraturvidenskabens metode for tekstudgi
velse.5 Denne type udgivelse adskiller sig fra de øvrige, ved at såvel valg
af hovedkilde som alle specifikke valg i node teksten er resultat af forsk
ning i alle tilgængelige kilder til en komposition. Samtlige revisioner i
forhold til hovedkilden er begrundede valg, som dokumenteres i revi
sionsberetningen, og hvis der i andre kilder findes væsentlige varian
ter, bringes disse samme sted. For Carl Nielsen Udgavens vedkom
mende tilstræbes det at udgive “Fassung letzter Hand”. Med det be
greb forstås nodeteksten, som den forelå ved Carl Nielsens død med
de tilretninger, han selv har foretaget i den eller eksplicit sanktioneret.
Umiddelbart har de fleste værker et nogenlunde ensartet kildehie
rarki. De tidligste kilder er skitser, som i mere eller mindre instru
menteret grad viser de første ideer til kompositionen og herefter føl
ger en med blyant skrevet kladde, hvor komponisten har konkretise
ret sine musikalske ideer. For Carl Nielsens vedkommende er der me
get stor forskel på, hvor grundigt kladden er udformet. I nogle værker
kan stort set hele kompositionen aflæses i kladden, i andre er node
billedet næsten fuldstændigt men dynamik og artikulation kun spora
disk noteret. Kladden danner forlæg for en blækrenskrift, og da ren
skriften almindeligvis har været brugt ved uropførelsen af værket, er
James Grier: The critical edition of music, theory, method and practice, Cambridge 1996,
s. 145.
1 Bach/Busoni gesammelte Ausgabe, Leipzig 1920.
5 Inspiration til metode for videnskabelig udgivelse af litteratur har været: James
Thorpe: Principles of Textual Criticism, California, San Marino 1972, George Thomas
Tanselle: Textual Criticism since Greg. A Chronicle 1950-1985, Virginia 1987, George
Thomas Tanselle: Textual Criticism and Scholarly Editing, Virginia 1990.
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det tidligste kilde, som må formodes at indeholde alle musikalske de
taljer. Herfra har der været udskrevet stemmer, og i forbindelse med
solokoncerter og operaer har man udarbejdet klaverudtog til indstu
deringsbrug. Hvis værket har været trykt i komponistens levetid, er det
vigtigt at få bestemt, hvilken kilde forlæggeren har haft som trykfor
læg, og om muligt at få afklaret, om komponisten har deltaget i kor
rekturlæsning, for at kunne bestemme uoverensstemmelser mellem
trykforlæg og trykte udgave. Endelig har komponistens eksemplar af
den trykte udgave interesse, da justeringer kan være tilføjet i dette ek
semplar.
Afskrifter udgør en kildetype af meget blandet karakter. De kan
være meget relevante at tage i betragtning, hvis de er udarbejdet i
komponistens levetid og har haft tilknytning til denne, men der kan
også være tale om helt tilfældige afskrifter uden nogen som helst be
tydning. Grundige undersøgelser i de konkrete tilfælde må afdække
sammenhængen.
For alle manuskripter er det væsentligt at få afklaret, hvem node
skriveren er. I reglen kan den erfarne udgiver genkende komponi
stens skrift og bestemme, om manuskriptet er en helautograf, eller an
dre nodeskrivere har deltaget i ren- eller afskrivning. Anderledes for
holder det sig med afskrifter. Enkelte personer fra komponistens kreds
genkendes på håndskriften, men det kan være vanskeligt at afgøre, og
mange professionelle nodeskrivere er vanskelige at bestemme.
Hvor det for hele manuskripter er væsentligt af afgøre, hvem der
har skrevet manuskriptet, gælder det samme for tilføjelser af enhver
art, både i trykte og utrykte kilder. Tilføjelser kan sædvanligvis rent
visuelt adskilles fra den originale nodetekst enten på skriveredskabet
eller på skriftens udseende, men i visse tilfælde må man bestemme en
tilføjelse i forhold til andre tilføjelser. Har Carl Nielsen tilføjet artiku
lation et sted med blyant i et blækmanuskript, må man overveje sand
synligheden for, at andre blyantstilføjelser indenfor de samme takter
kan tilskrives Carl Nielsen, selv om skriften ikke umiddelbart genken
des som hans. Også afvigelser i farven i blækskrifter kan indicere
sammenhænge, men her må man have for øje, at farve falmer med
årene, og at restaurering af et manuskript kan have indflydelse på
blækkets farve.
Tilføjelserne må også vurderes ud fra sammenhængen kilderne
imellem. En tilføjelse, som er tilføjet med ukendt hånd, kan blot være
en detalje, komponisten har glemt i renskrivningsprocessen, og som
genfindes i andre kilder i komponistens hånd, og derfor må accepte-
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res. Omvendt må en tilføjelse i komponistens hånd eller andres hæn
der, som ikke er i overensstemmelse med de øvrige kilder, overvejes
nøje. Hvis kilderne viser, at komponisten har ændret detaljer i kom
positionen undervejs, må disse detaljer accepteres som led i den krea
tive proces, det er at komponere - udtrykt i princippet om “Fassung
letzter Hand”. Hvis tilføjelsen ikke er fra komponistens hånd, må det i
de enkelte tilfælde undersøges, om ændringen er sket med komponi
stens billigelse. En tilfældig musikers tilføjelse i en stemme har ikke
samme autoritet for helheden som komponistens egne anvisninger,
dog må dennes også undersøges, idet tilføjelser, også af komponisten
selv, kan være kommet til i forbindelse med en bestemt opførelse og
ikke tillægges generel betydning for værket. Ligeledes må dirigent
tilføjelser, også af identificerbare dirigenter, overvejes nøje for at af
gøre, dels om dirigenten har konfereret med Carl Nielsen om detaljer,
og dels om tilføjelserne overhovedet kan dateres til Carl Nielsens leve
tid. I forbindelse med udgivelsen er det særdeles vigtigt at kende per
sonkredsen omkring det enkelte værk for at kunne bestemme andre
håndskrifter end komponistens. Om sådanne tilføjelser er sket med
komponistens vidende, må afgøres ud fra udgiverens kendskab til vær
kets tilblivelseshistorie.
Violinisten Emil Telmanyi

Emil Telmanyi hører til inderkredsen omkring Carl Nielsen. Han var
født i Ungarn i 1892, havde debut som violinist som 10-årig og blev ud
dannet ved Budapest Academy i violin og komposition. Efter at have
turneret som violinist i mange europæiske lande debuterede han som
dirigent i København i 1919, hvor han senere dirigerede kammeror
kester, og i 1925-26 blev han ansat som assisterende dirigent ved Göte
borgs symfoniorkester. Også som violintekniker forsøgte han at gøre
sig gældende ved at udvikle en violinbue, den såkaldte Vegabue, hvor
buens hår lettere kunne løsnes og strammes, og som derfor skulle lette
udførelse af arpeggio - en bue, han lancerede i London i 1955 ved en
række koncerter med opførelse af Bachs værker for soloviolin, ligesom
buen blev anvendt ved flere af hans indspilninger i 1950erne.
Emil Telmanyi mødte første gang Carl Nielsen i 1912 ved en middag
hos klaverbyggeren Herman N. Petersen, foranlediget af Emil
Telmanyi. Den ungarske violinist havde hørt Sonate for violin og klaver
op. 9 og ville gerne møde komponisten. Telmanyi blev i årene heref
ter gæst i Carl Nielsens hjem, når han var i København, og i 1918 gif-
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tede han sig med Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens datter,
Anne-Marie.6 Emil Telmånyi fik stor betydning for udbredelsen af Carl
Nielsens musik i udlandet, idet han ofte havde violinkompositionerne
på sine programmer, især violinkoncerten, som han opførte 70 gange
i perioden fra 1920-1967.7 For Carl Nielsen var det en stor glæde at få
en musiker i familien - af breve fra Carl Nielsen til Emil Telmanyi frem
går, at Carl Nielsen satte stor pris på ham som menneske og værdsatte
hans musikalske evner meget højt. I en fødselsdagshilsen fra den 21.
juni 1922 skriver Carl Nielsen til Emil Telmanyi :

’Tænk hvad Du har oplevet i det Aar som nu er gaaet! Og saa
godt Du er kommen derfra!! Jeg maa sige Dig at Du har vir
kelig imponeret mig, ikke blot ved Din Kunst, thi det er jo en
gammel Historie, men ved den Maade, Du har disponeret
paa i alle Henseender. Hele Amerikaturen blev langt over
min Forventning...... Det Aar der nu begynder for Dig bliver
vistnok endnu vigtigere. Derfor vil jeg haabe at Du maa be
holde Din fulde, levende Kraft og alt det Liv, Aand, Opfind
somhed og alle de herlige Evner som Du er begavet med, ja,
at Du maaske endda kan udvikle Dig til [et] endnu høje[re]
Stade. Det er ogsaa Dit Ønske, og det man overhovedet er i
stand til at ønske kan man vel ogsaa naa engang”.8

Ved en koncert den 21. november 1925 på Københavns Universitet
spillede Telmånyi Sonate for klaver og violin op. 9 med Rudolph Simon
sen som pianist, og dagen efter sender Carl Nielsen anmeldelser til
ham:
”Her sender jeg Kritiker fra fem Blade; Du kender jo Mær
kerne H.S., W.B. o.s.v saa jeg har kun skrevet paa Socialde
mokraten. Det var den største Glæde for mig at Du og Simonsen inter
esserede Jer for min Sonate, som I gjorde og jeg takker Dig
af Hjertet, Kære Emil. Jeg har lige talt med S. [Simonsen] og
6 Torben Meyer og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen. Kunstneren og mennesket,
1947-48, bd. 2, s. 147-148.
7 Emil Telmånyi: Af en musikers billedbog, 1978, s. 292-294.
H Carl Nielsen Samling. Brevveksling mellem Carl Nielsen og Emil & Anne Marie
Telmånyi.
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han var henrykt over alt hvad Du havde lært ham under
prøverne. Det kunde jeg jo ogsaa høre ved Koncerten. Ja! vi to forstaar hinanden, min Ven og skulde jeg engang dø,
saa vil jeg give dig / min Aand i Dine Hænder og bede Dig
alene være den rette Leder og Dommer for mine Arbejder.
Naa, vi skal vel ikke [være] højtidelige, men dog - - jeg mener
det alligevel af Hjertens Grund.”9

Emil Telmånyi var meget bevidst og ikke så lidt stolt over sin medvir
ken til udbredelsen af Carl Nielsens musik. Ovennævnte brev findes af
trykt i faksimile i Telmånyis erindringer.10 På mange måder har han
følt sig særlig indforstået i Carl Nielsens musik og vel også som den
mest velfunderede, hvilket fremgår af omtale i erindringerne. Han di
rigerede fløjtekoncerten ved en mindekoncert i 40-året for uropførel
sen af koncerten fra 1926, og i forbindelse med arrangementet af
denne koncert skriver han:

”Da jeg accepterede opfordringen, havde jeg mine bange
anelser om, at jeg nok ikke ville få lejlighed til at medvirke
som violinist, hverken med violinkoncerten eller i en af de to
violinsonater, og ikke engang med et af de to solo-værker,
hvoraf det ene var tilegnet mig, og det andet var blevet kom
poneret på min tilskyndelse. Det forekom mig højst mærke
ligt, at jeg, der siden 1916 havde været fanebærer for Carl
Nielsen’s musik i ind- og udland, ganske særligt som violinist,
slet ikke skulle deltage med min violin på hans festival”.11

Anker Buch blev først engageret, men afslog, og det endte med, at vio
linisten Kai Lauersen opførte Præludium og tema med variationer, selv om
man havde arbejdet på at engagere Charles Senderowitz og iflg.
Telmånyi faktisk havde trykt hans navn i festprogrammet. Telmånyi
konkluderer samme sted:
”Sikke noget rod! Altsammen fordi arrangørerne åbenbart
ikke ønskede, at jeg på Carl Nielsen-festivalen skulle spille

" Carl Nielsen Samling (note 8).
10 Telmånyi 1978, (note 7), s. 164-165.
11 Telmånyi 1978, (note 7), s. 188-189.
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det violinstykke, som komponisten skrev til mig, og som jeg
uropførte og siden spillede i 8 forskellige lande”.12
Af de nævnte citater ses, at Emil Telmånyi følte sig forbigået, når han
ikke blev valgt til fortolker af Carl Nielsens musik, og at han manglede
forståelse for, at den tætte relation til komponisten ikke gav ham
særlige rettigheder som udøver.
Også som udgiver ser det ud til, at han har følt sig særligt privilege
ret. På opfordring i 1965 fra Samfundet til Udgivelse afDansk Musik til at
udgive ouverturen til Amor og Digteren fortæller ham i sine erindringer:
”Ved prøverne til den første koncertopførelse havde Carl
Nielsen og jeg diskuteret mere detaljerede og præcise angi
velser af frasering og dynamik end dem, der i forvejen stod i
partituret. Når han dirigerede selv, var han klar over, hvor
dan det skulle lyde; men da han altid arbejdede under høj
tryk, havde han ikke altid tid og tålmodighed til at notere
mere detaljerede anvisninger til andre dirigenter og musi
kere. Carl Nielsen’s mundtlige anvisninger er anført i paren
teser i det trykte partitur”.13
Han ser sig således i stand til at komplettere Carl Nielsens partitur 34
år efter dennes død ud fra de samtaler, han har haft med ham om vær
ket.
I såvel manuskripter som i trykte udgaver af Carl Nielsens værker
finder vi Emil Telmânyis indflydelse. En oversigt over de væsentligste
værker med tilføjelser af Emil Telmånyi findes i det følgende:

Symfonier:
Symfoni nr. 5: trykt udgave fra 1950 i samarbejde med Erik
Tuxen, forordet er underskrevet af Emil Telmånyi og Erik
Tuxen.

12 Telmånyi 1978, (note 7), s. 190.
15 Telmånyi 1978, (note 7), s. 188.
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Symfoni nr. 6: trykt udgave fra 1938, ændringsforslag og
kommentarer på det autografe blyantsmanuskript.14

Koncerter:
Violinkoncert: tilføjelser i stemmesæt samt trykt udgave fra
1949.
Fløjtekoncerten: signering, datering og renskrivning af en
del af blækmanuskriptet, renskrivning af del af solostemmen
samt trykt udgave fra 1952.

Andre violinværker:
Preludio et presto, op. 52: kommentarer på det autografe
blækmanuskript.
Præludium og tema med variationer, op. 48: kommentarer
på en autograf skitse.
Kvintet for strygere, G-dur: revisionsberetning på 3 blade,
som findes ved det autografe blækmanuskript.

Andre værker:
Bøhmisk-dansk folketone: tekst og andre tilføjelser i det au
tografe blækpartitur.
Pan og Syrinx: tilføjelser på det autografe blækmanuskript (Pan og Syrinx er komponeret umiddelbart inden Emil
Telmånyi og Anne-Maries bryllup og tilegnet dem).
Commotio op. 58: datering af blækautograf er tilføjet af Emil
Telmånyi og rettelser er tilføjet i forbindelse med trykning.
7 stykker af scenemusikken til Aladdin: kommentarer med
blyant i blækafskrift
Maskarade: Rettelser og tilføjelser i blækrenskriften.

Telmånyis revision af violinkoncerten
Betragter man andre personers indgriben i en komponists værker, le
der man efter grænsen for indgriben i værket:
14 For en diskussion af Emil Telmånyis rolle i 1. symfoni henvises til Niels Krabbe:
Ebbe Hameriks påståede korrumpering af Carl Nielsens første symfoni eller Om nyt
ten af kildestudier, Fund ogforskning 39, 2000, s. 121-147 og Niels Krabbe: Revisionerne
af Carl Nielsens første symfoni: Nielsen eller Hamerik - et korrigerende supplement,
Fund ogforskning 40, 2001, s. 229-232.
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Hvad er tilkomponeret?
Er et arrangement af et værk sket med komponistens billi
gelse?
Kan tilføjelser af andre hænder tilskrives komponistens vilje?

Disse problemstillinger kan belyses ud fra studier i Emil Telmânyis
tilføjelser i og revisioner af to af Carl Nielsens koncerter: violinkon
certen og fløjtekoncerten. Først en oversigt over kilderne til violin
koncerten:
Partiturer:
Autografe skitser.
Autograf blyantskladde.
Autograf blækrenskrift, trykforlæg.
Trykt udgave fra 1919, vi har desværre ikke Carl Nielsen’s ek
semplar af dette partitur.
Trykt udgave fra 1949, revideret af Emil Telmånyi;
hertil kommer håndskrevet korrekturark, som har været
sendt til trykkeren sammen med førsteudgaven af partituret.

Klaverpartiturer:
Delautograf klaverpartitur (privateje).
Trykt udgave fra 1919, desværre ikke Carl Nielsens eksem
plar.
Trykt udgave i Telmânyis revision fra 1948.
Stemmer:
Håndskrevne strygestemmer fra uropførelsen, blæserstem
mer mangler.
Autograferede stemmer fra 1919, såvel Carl Nielsens som
Emil Telmânyis eksemplar.
Trykte stemmer i Telmânyis revision fra 1949.15

I kildematerialet til violinkoncerten ses Emil Telmânyis indflydelse
dels i de autograferede stemmesæt, både i hans eget sæt og i Carl Niel
sens stemmesæt, og dels i den posthume udgave, som er revideret og
udgivet af ham. Nederst i partituret fra 1949 er følgende tekst trykt:
' Alle kilder med undtagelse af delautograf klaverpartitur findes på KB, CNS 71 og
CII, 10.
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“De i ( ) anførte Tegn og Noter er fra E. Telmånyi og er god
kendt af Komponisten.”

Telmanyi-tilføjelse af tempobetegnelse i den posthume udgave af violinkoncerten
(bogstav E, 1. sats takt 119). Her gengivet med tilladelse fra Edition Wilhelm
Hansen.
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Ifølge Emil Telmånyi skulle det således være efter Carl Nielsens ønske,
at disse ændringer er medtaget, og derfor er en nærmere under
søgelse i kilderne relevant for at få bekræftet, om det er tilfældet.
Simple optællinger af korrekturarket til første halvdel af 1. sats viser,
at Telmånyi til disse 170 takter har anført 59 bemærkninger. Rettel
serne til den første udgave af koncerten er såvel simple korrektioner
af trykfejl (ca. en fjerdedel) som væsentligere tilføjelser af noder,
dynamik, artikulation, tempobetegnelser og temporelationer. I det
trykte partitur er imidlertid kun 17 af disse tilføjelser i denne del af
partituret sat i parentes, og en gennemgang af disse viser, at de fleste
ikke findes i Carl Nielsens hånd i nogle af de andre kilder. Et enkelt
tilfælde, et tilføjet rallentando i t. 130, kan være tilføjet af Carl Nielsen
i en af pultene af 1.violinstemmen, men skriften er ikke typisk for Carl
Nielsen. Endelig må der være 42 tilføjelser, som ikke er sat i parentes
eller kommenteret andre steder end på arket med korrekturer. Nogle
af disse ændringer findes i kildematerialet, f. eks. er et dobbeltgreb i
soloviolinen i første sats t. 72 akkord 1 ændret fra cis’/d til d’/d’.
Telmånyi har set d’/d’\ både renskriften og kladden, men da såvel det
trykte partitur som den trykte violinstemme anfører cis’/d må det an
ses for atvære en korrektur, Carl Nielsen har indført i forbindelse med
trykning. Et andet eksempel ses i første sats t. 38, hvor Telmånyi har
tilføjet en frase i 2. klarinetten, his’- h’- ais’-a, som findes i kladden. I
renskriften har Carl Nielsen imidlertid udeladt denne frase og tilmed
ved begyndelsen af frasen t. 39 tydeliggjort indsatsen ved tilføjelse af II
do, hvilket må siges at være en bevidst ændring og ikke blot en forg
lemmelse. På tilsvarende vis har Telmånyi fundet detaljer i kildemate
rialet:
fra kladde og renskrift;
fra kladde og tilføjet i stemmer i ukendt hånd;
fra kladde, men ikke i tilføjet stemmer;
fra kladde og indført af Telmanyi i stemmer;
indført i stemmer af Telmanyi;
fra kladde og tryk af vi. stemme;
fra kladde og renskrift men divergerende fra den trykte vio
linstemme;
fra kladde men divergerende fra trykte violinstemme.

Som det ses, anvender Telmanyi ikke kildematerialet konsekvent. Det
kan ikke dokumenteres, at f.eks. tempobetegnelser i alle tilfælde frem
står konsekvent i kilderne og derfor med større sandsynlighed er sank-
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tioneret af Carl Nielsen, og ej heller findes tilretninger i så høj grad
gennemført i kildematerialet, at det må tages i betragtning. Havde en
af kilderne indeholdt alle ændringer, kunne det være udtryk for et
sammenhængende arbejde.
Sammenfattende må siges, at Telmånyis bemærkning om, at tilføjel
ser i det posthume partitur skulle være godkendt af komponisten, ikke
kan siges at være troværdig, dersom de ikke er bekræftet i andre kilder
af komponisten. Tilmed kan Telmånyis tilføjelser ikke skelnes fra
første partitur, da en stor del af dem ikke som angivet står i parentes.
Her er indtil nu taget udgangspunkt i Emil Telmånyis trykte udgave
af partituret fra 1949. Da mange Telmånyi-tilføjelser findes i stem
merne, er de ligeledes en undersøgelse værd. Man kunne antage, at
Carl Nielsen og Emil Telmånyi havde arbejdet med stemmerne sam
men, at Telmånyi havde siddet med nogle af dem og Carl Nielsen med
andre og herefter noteret samme forhold med forskellige penne i
stemmerne, men det viste sig, at denne antagelse havde for mange af
vigelser til at kunne danne generel argumentation for en revision ef
ter Telmånyis rettelser. En endelig bekræftelse af revisionerne i stem
merne ved at samme forhold var overført til partituret, foreligger hel
ler ikke i ret mange tilfælde.
Tilføjelser af Telmånyi findes som nævnt i begge autograferede
stemmesæt. Mange af tilføjelserne kan være sanktioneret af komponi
sten i forbindelse med en opførelse af koncerten den 13. februar 1920
i Göteborg, hvor Emil Telmånyi spillede koncerten, og Carl Nielsen og
han tilbragte nogen tid sammen.16 Vi har desuden et brev fra 1922,
hvor Carl Nielsen beder Telmånyi om at måtte låne hans stemmesæt,
så han ikke behøver at justere i sit for at udlåne det til Holst i Berlin.17
På det tidspunkt må han have opfattet Telmånyi-stemmesættet som det
mest fuldkomne. Der findes da også tilføjelser af Carl Nielsen i dette
stemmesæt, og han har i Göteborg dirigeret koncerten efter det orke
stermateriale så sent som i 1927 med Emil Telmånyi som solist.18
I arbejdet med kilderne havde det været rart at kunne præcisere
tidspunktet for Emil Telmånyis rettelser og tilføjelser, at kunne be
stemme, hvilke der var indført efter Carl Nielsens død. Man kunne forTorben Schousboe (udg.): Carl Nielsen Dagbøger og brevveksling med Anne Marie CarlNielsen, 1983, s. 429.
17 Brev fra Carl Nielsen til Emil Telmånyi d. 21.10.1922. Carl Nielsen Samling
(note 8).
18 Notat i stemmesæt (JDk-Kk, CNS 71).
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mode, at anvendelse af en bestemt pen ville kunne indicere en sådan
sammenhæng. I stemmerne indfører Carl Nielsen sine tilføjelser med
blyant, Telmånyi med blyant, penne med forskellige blå farver, rød
stift samt en rød kuglepen, og kun tilføjelser med sidstnævnte skrive
redskab må være tilføjet efter Carl Nielsens død, idet brug af kuglepen
først blev almindelig efter 2. verdenskrig. Emil Telmånyi anvender i sit
stemmesæt ikke blot én blå pen, men penne med så forskellig en blå
farve, at de ikke kan være tilføjet ved samme lejlighed. Visse af
Telmânyis tilføjelser har det været muligt at datere nærmere. Det er
tilføjelser, som er indføjet i stemmerne efter trykning af partituret i
1919, som stemmer overens med Carl Nielsens tilføjelser i blækmanu
skriptet, og som derfor må været tilføjet i stemmerne herefter. Hertil
kommer en del tilføjelser med samme blå pen som tilføjelserne i pa
rentes i partituret, og som derfor må formodes at være tilføjet i for
bindelse med trykning af nye stemmer efter Telmânyis revision efter
Carl Nielsens død.
Som det fremgår, har Telmånyi arbejdet med violinkoncerten. Han
har rettet nodefejl, ændret og tilføjet dynamik, tempobetegnelser
m.m. Som udgiver må man nødvendigvis tage stilling til disse justerin
ger, når det drejer sig om en person med så nær en tilknytning til Carl
Nielsen, som det her er tilfældet. Resultatet af undersøgelserne om
kring violinkoncerten har været, at tilføjelser af Emil Telmånyi ikke pr.
automatik har udløst en revision. Dertil er grundlaget for spinkelt.
Kun de tilføjelser, som med sikkerhed er sanktioneret af Carl Nielsen,
er medtaget.
En sådan stillingtagen kan kun gælde for det enkelte værk. Af kil
dematerialet til andre værker kan fremstå sammenhænge, som må
føre til andre konklusioner, f.eks. er tilføjelser i Maskarade medtaget,
fordi vi ved, at Carl Nielsen og Emil Telmånyi i 1922 foretog revisionen
sammen. Ligeledes er tilretninger i 6. symfoni medtaget i de tilfælde,
hvor de er sanktioneret af Carl Nielsen ved at være overskrevet med
blæk af ham.
Telmânyis revision affløjtekoncerten

I fløjtekoncerten er Emil Telmânyis indflydelse på den endelige node
tekst mere omfattende end i violinkoncerten. Samarbejdet med Carl
Nielsen er sket i forbindelse med udarbejdelse af renskriften og solo
stemmen, således før uropførelsen af koncerten og klart med Carl
Nielsens vidende. Koncerten er komponeret i efteråret 1926, hvor
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Carl Nielsen i længere tid var på rejse i Tyskland og herefter opholdte
sig i Italien sammen med sin datter og Emil Telmånyi. Renskriften er
udarbejdet på denne rejse og i forbindelse med datering har Telmånyi
noteret “Firenze”. Kilderne til fløjtekoncerten er følgende:

Partiturer:
Autograf skitse.
Autograf blyantskladde.
Delautograf blækrenskrift.
Afskrift, erhvervet fra boet efter Carl Nielsen.
Trykt udgave fra 1952, revideret af Emil Telmånyi.
Solostemme, klaverpartitur:
Delautograf solostemme med orkestersats noteret i particel.
Trykt klaverpartitur fra 1952, revideret af Emil Telmånyi.
Stemmer:
Håndskrevne stemmer, brugt ved uropførelsen i 1926.19

Blyantskladden til koncerten har især for anden sats’ vedkommende et
meget skitseagtigt præg. De fleste takter er ikke fuldt instrumenteret
men kun noteret i particel, og artikulation og dynamik er i anden sats
kun sporadisk anført. Blækrenskriften, som er trykforlæg for den
trykte udgave, er udarbejdet af Carl Nielsen, Emil Telmånyi og Georg
Wiegelmann. Før uropførelsen har Carl Nielsen været under meget
stort tidspres, og for at få renskriften færdig har han fået hjælp af
Telmånyi, som renskrev lidt over halvdelen af det manuskript, som
blev anvendt ved uropførelsen. Også solostemmen er renskrevet af
henholdsvis Carl Nielsen og Emil Telmånyi. Kilden indeholder to slut
ninger til koncerten, idet Carl Nielsen efter to opførelser udarbejdede
en ny, som er blevet brugt siden. Denne nye slutning er renskrevet af
Georg Wiegelmann.
I renskrivningsprocessen har Carl Nielsen udbygget artikulation og
dynamik, og tilsvarende har Emil Telmånyi tilføjet artikulation, dyna
mik og buer i den del, han har renskrevet. Af blyantskladden fremgår,
hvilke instrumenter der spiller, så en egentlig instrumentation er der
ikke tale om, men en udbygning af partituret med tilføjelser i forhold
til blyantskladden i næsten hver takt. I blækrenskriften er der imidler19 Alle kilder findes på KB, CNS 69 og CII, 10.
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tid to andre typer tilføjelser af Emil Telmånyi. For det første findes
tilføjelser, der ikke kan henføres til renskrivningsprocessen, idet de
ikke er noteret med samme pen som den øvrige nodetekst. Desuden
findes tilføjelser, som er kommet til i forbindelse med trykning af par
tituret efter Carl Nielsens død, og disse er både i blækrenskriften af
partituret, trykforlægget, og i den trykte udgave sat i parentes.
Solostemmen er renskrevet formodentlig efter kladden af hen-

Telmanyi-tilføjelse af foredragsbetegnelse og dynamik i den del af blækrenskriften til
fløj te koncerten, som Carl Nielsen har renskrevet (1. sats takt 101).
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holdsvis Carl Nielsen og Emil Telmånyi. Tidspres har bevirket, at dele
af stemmen er sendt til fløjtenisten, før koncerten var færdigkomponeret, så den renskrevne solostemme har ikke været til disposition, da
renskriften af partituret blev foretaget.
I tilfældet med fløjtekoncerten er blækrenskriften valgt til hoved
kilde, da det i modsætning til violinkoncerten med sikkerhed vides, at
Carl Nielsen må have sanktioneret den første renskrift af koncerten
også i Telmânyis hånd med de tilføjelser, Telmånyi har anført. Om
vendt forholder det sig således med de tilføjelser, som i renskriften
læses i parentes, at de er fjernet i Carl Nielsen Udgavens revision med
den begrundelse, at de med sikkerhed ikke kan være sanktioneret af
Carl Nielsen. Den sidste type af Telmânyis tilføjelser har i hvert enkelt
tilfælde skullet undersøges nøje for at finde en evt. billigelse fra Carl
Nielsens side.
Ved arbejdet med kilderne til fløjtekoncerten er det markant, hvor
meget Telmånyi har tilføjet i forhold til kladden. Man gør sig uvæger
ligt overvejelser om, hvorvidt Carl Nielsen også på detailplanet har
kendt til alle tilføjelser, eller om tidspresset har bevirket, at det kun er
på et mere overfladisk plan, han har været involveret. Selvfølgelig har
de været i tæt kontakt med hinanden, og væsentlige tvivlsspørgsmål fra
Telmânyis side har de derfor kunnet drøfte, men graden af Carl Niel
sens sanktionering er svær at afgrænse.
Et enkelt sted er det dog muligt at aflæse, nemlig i forbindelse med
de to slutninger. Som tidligere nævnt udarbejdede Carl Nielsen en ny
slutning til koncerten efter to opførelser, og den første slutning blev
renskrevet af Telmånyi, den anden slutning af Georg Wiegelmann. I
overgangen til slutningen er der en passage på 19 takter, hvor Carl
Nielsen har rettet i Telmânyis renskrift, uden at nodebilledet er væs
entligt ændret. Disse 19 takter samt en ny kladde har Wiegelmann haft
til rådighed ved renskrivningen. Et par eksempler på ændringer: I takt
153 har Telmånyi noteret/?/? og dette ændres af Carl Nielsen til mf, takt
157 har Telmånyi noteret mp, som er overstreget af CN, takt 160 har
Carl Nielsen tilføjet en cresc.-kile, molto og fff. Udgiveren har her to
tolkningsmuligheder på forløbet. Enten har Carl Nielsen ikke været
tilfreds med Telmânyis notation af dynamik på dette sted, eller også
har han ændret opfattelse i forbindelse med de to opførelser, han på
det tidspunkt havde hørt. I praksis har det ingen konsekvens for udgi
velsen, for ændringen er godkendt af Carl Nielsen, renskrevet af Wie
gelmann, og har været gældende praksis i resten af Carl Nielsens leve-
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Telmanyi-tilføjelse af artikulation i den del af blækrenskriften til
fløjtekoncerten, som han selv har renskrevet (1. sats takt 151).
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tid, men det giver et fingerpeg om forskellene i Emil Telmânyis og Carl
Nielsens opfattelse af dynamiske forhold i koncerten på dette sted.
Med denne artikel er vist, at det nodebillede man umiddelbart ser, har
en historie, som bør undersøges. Velmenende kræfter har måske pyn
tet lidt på værket, sat personligt præg på kompositionen. Med omtalen
af violinkoncerten er vist, at en person, der på alle måder har stået Carl
Nielsen nær, alligevel i sin udgave af værket efter Carl Nielsen død har
taget sig visse friheder i tolkningen af koncerten og tilføjet dem i no
derne, tilføjelser som vi i den nye udgave må afvise. Omtalen af fløjte
koncerten viser, at under andre omstændigheder må man godkende
Telmânyis tilføjelser, da de må være sanktioneret af Carl Nielsen.
Et spørgsmål, der melder sig i forbindelse med fløjtekoncerten, er,
i hvor høj grad man som udgiver kan tillade sig at bryde en kilde op,
fjerne temmelig meget, der jo trods alt har været en del af traditionen
for opførelser af det værk i mange år.
Svaret på dette spørgsmål kan kun læses i kilderne til det enkelte
værk og historien omkring værkets tilblivelse. Det ville være fejlagtigt i
dette tilfælde at fastholde tilføjelser, der vitterligt er kommet til efter
komponistens død, selv om man vælger den pågældende kilde til ho
vedkilde. I alle tilfælde må man til enhver tid opstille de præmisser,
man udgiver et værk på. Hvis hensigten er at vise den fortolkning,
Telmånyi tillægger værket, kan udgaven af violinkoncerten fra 1949 og
førstetrykket af fløjtekoncerten fra 1952 være et mønster. Hvis hensig
ten er at fremlægge en komposition, som man mener den forelå ved
komponistens død, må man afvise begge udgaver, et valg, der til en
hver tid vil være udgiverens valg. På det punkt er enhver udgave udgi
verens udgave. Det, der adskiller den kritisk videnskabelige udgave fra
andre, er, at man videregiver præmisserne for udgaven til dens bru
gere, og at man tilmed giver brugeren muligheden for på detailplanet
at vælge alternative muligheder fra komponistens side gennem vari
an tfortegnelsen.
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SUMMARY
KIRSTEN FLENSBORG PETERSEN: Emil Telmånyi’s additions in Carl Nielsen's violin
concerto and flute concerto

As regards printed music one is inclined uncritically to ascribe to the composer that
which one actually sees. In the violin and flute concertos by Carl Nielsen it turns out
that the music sheets we know today in many ways differ from the ones that were avail
able at the time of Carl Nielsen’s death. The violin concerto was first published in Carl
Nielsen’s lifetime, but after his death his son-in-law, Emil Telmanyi, revised the con
certo and reissued it. In the flute concerto, Telmanyi was involved in the making of a
fair copy of the concerto before it’s original performance, and many details in the con
certo are only known from Telmånyi’s copy and thus not from Carl Nielsen’s own
hand. The flute concerto was not printed during Carl Nielsen’s lifetime. When going
through the concertos with a view to the publication of the Carl Nielsen Edition, it was
necessary to find out exactly which addition by Telmanyi Carl Nielsen sanctioned.
Clearly, additions in the flute concerto that are not in the hand of Carl Nielsen, but
have been added by Telmanyi, must be considered sanctioned by Carl Nielsen and
therefore included in the revision of the composition. Conversely, in the violin con
certo one has to reject additions by Telmanyi, which quite obviously have occurred in
connection with posthumous publication of the concerto. Only the history of origin
of the individual work can reveal which strategy is chosen.
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a den umådeligt populære Hans Christian Lumbye efter næsten
tredive år som leder af koncertvirksomheden i Tivoli besluttede,
at 1872-sæsonen skulle være hans sidste, krævede folkestemningen, at
en af hans to sønner, Georg eller Carl skulle overtage stillingen. De var
begge musikalske og havde spillet violin i faderens orkester.
Imidlertid valgte Tivolis direktion at spørge sig for i musiklivet. Man
nedsatte en komité af notabiliteter, nemligj. P. E. Hartmann, Niels W.
Gade og Holger Simon Paulli, som sammen skulle finde frem til gamle
Lumbyes efterfølger. De pegede på Balduin Dahl (født 1834) som ny
musikchef, og han måtte lide den tort at blive pebet ud, da han første
gang skulle dirigere den 11. maj 1873.
Ikke desto mindre viste han sig at være et rigtigt valg, selvom man
også nok i det stille smilede ad hans overdrevne ageren, hans store, sti
vede skjortebryst og frem for alt hans meget karakteristiske sylespidse
moustacher. Ingen kunne heller påstå, at Dahl ikke kendte til Tivoli og
havens musikalske traditioner. Han havde allerede som stor dreng spil
let stortromme i Pantomimeteatrets orkester, som hans far dirigerede,
og siden 1864 havde han været leder af hornorkestret i teltet på den
såkaldte basarplæne.1
Koncertsalsorkestret havde en kraftig ugemenu: tre éntimes-koncerter hver eneste aften i sæsonen, dvs. fra begyndelsen af maj til midt
i september, kl. 19.30, 21 og 22.30. Om søndagen dog fire koncerter,
begyndende kl. 19. Per uge var der i alt otte timers prøve, hvilket be
tød at langt det meste af musikken måtte spilles uden overhovedet at
have været prøvet.

D

1 Om Dahis overtagelse af stillingen i Tivoli, se eksempelvis Kaj Aage Bruuns afsnit om
musikken i Tivoli Minder samlet af Ernst Mentze og Harald H. Lund, 1943, s. 120-122, el
ler Carl Muusmanns kapitel om de udendørs forlystelser i Danmark i Fest og Glæde, red.
Julius Clausen og Torben Krogh, 1935, bd. 5, s. 129.
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Dirigenten var den samme aften efter aften. Faktisk var han til om
kring 1920 selv ansvarlig for orkestrets sammensætning og aflønning.
Han var hyret med orkester, så at sige, hvilket dog viste sig at være
uholdbart, efterhånden som musikerne fik sig organiseret i Køben
havns Orkesterforening og begyndte at stille faglige krav.
Da den unge Carl Nielsen efter at have afsluttet sin violinistuddan
nelse på konservatoriet i København ved udgangen af året 1886 be
gyndte at spille mere eller mindre fast i Koncertsalsorkestret,2 var det
altså Balduin Dahl, som stod på podiet aften efter aften. Gæstediri
genter var uhyre sjældne. Men det hændte sig, at komponister fik lov
at dirigere deres egen musik. En enkelt gjorde det helt regelmæssigt,
nemlig gamle J.P.E. Hartmanns søn Emil Hartmann (1836-98), som år
efter år havde to eller tre éntimes-koncerter med egen musik, nyskreven såvel som ældre, gerne hen mod sæsonens slutning. Dette varede
helt til hans død.
Komponistdebuten

Allerede i Lumbyes tid var det blevet en tradition, at der fra et lille
stykke ind i sæsonen, når orkestret var ordentlig sammenspillet, blev
holdt en ugentlig symfonikoncert. Det var den mellemste af lørdagens
afdelinger, hvor de mange korte, populære numre veg pladsen for
større værker, ofte af de store wienerklassiske komponister. Da det der
for lykkedes Carl Nielsen at overtale Dahl til at programsætte en nyskreven komposition, Andante tranquillo e Scherzo for strygeorkester,
delte den program med Haydns symfoni nr. 102. Datoen var lørdag
den 17. september 1887, og det blev Nielsens officielle debut som
komponist.
Han spillede selv med i orkestret. Og han fik sit livs første anmel
delser. De kan ikke kaldes omfattende, men må alligevel have gjort
ham glad. I Berlingske Tidende blev værket kaldt ”en ret tiltalende Kom
position, som vidner om god Opfindelsesevne og Smag for Instru-

2 Det lader sig næppe mere afgøre, præcis hvor meget Carl Nielsen spillede i orke
stret, som han formentlig har vikarieret i allerede i sin studietid. Nielsen begyndte
først at føre dagbog, da han kort efter at have konkurreret sig ind i Det Kongelige Ka
pel 1889 tog orlov og drog udenlands i 1890, og der synes ikke bevaret systematiske
personaleoptegnelser fra denne periode i Tivolis arkiver, da det som allerede nævnt
ikke var Tivoli, men kapelmesteren, der personligt ansatte musikerne.
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menteringen. Den modtoges med udeelt Bifald, og Scherzoen blev gi
vet da capo.”3
Nationaltidende' s mening var stort set den samme:

”1 Koncertsalen opførtes iaftes før Haydns Symfoni i B en Andante
tranquillo og Scherzo af en ung Musiker Carl Nielsen, der selv deltog
i Udførelsen. Dette Musiknumer [sic], der var særdeles godt instru
menteret og gjennemgaaende dygtig gjort, modtoges med stærkt Bi
fald, og Scherzo’en maatte gjentages.4”
Når et nyt stykke musik viste sig at få succes i Tivoli, ville det ofte blive
gentaget få dage senere. Dirigenten planlagde normalt med relativt
kortvarsel, og han kunne så udnytte, at han her havde noget, der både
var nyt og alligevel gennemprøvet. Men eftersom den 17. september
var den næstsidste aften i sæsonen, var der ingen mulighed for umid
delbart at gentage stykket. Og den følgende sæson havde Nielsen et
nyt stykke klart, som han hellere ville have Dahl til at dirigere. Så An
dante tranquillo e Scherzo blev ikke opført igen. Ikke i Tivoli, og heller
ikke andetsteds i Nielsens levetid.5
Opus 1

Det nye stykke, som Nielsen forelagde Dahl, var igen for strygere, men
denne gang udnævnt til at være hans officielle opus 1 med titlen Suite
forStrygere. Da orkestret spillede det første gang lørdag den 8. septem
ber 1888, var det med en god uges forsinkelse, fordi Dahl havde måt
tet programsætte tre stykker af den nu forlængst glemte amerikanske,
men i Berlin bosatte komponist Arthur Bird (1856-1923) på den op
rindeligt forudsete dato, den 31. august.6
3 Berlingske Tidende 19.9.1887. Anmeldelser blev almindeligvis bragt dagen efter
koncerten; men Berlingske Tidende udkom ikke om søndagen på dette tidspunkt.
1 Nationaltidende 18.9.1887.
5 Om værket i øvrigt og dets videre skæbne, se udgiveren Peter Hauges indledning
i den kritiske nyudgave: Carl Nielsen. Værker. Serie II. Instrumentalmusik. 7, 1999, s. XIXIII.
6 Scene orientale og Caprice oriental, begge for fløjte og orkester, samt Birds første sym
foni i A-dur. Alle tre var nyheder i Tivoli, og symfonien var i sig selv også nyskreven den var blevet uropført i Breslau kun to år forinden. De to førstnævnte stykker viste sig
at vække så megen genklang, at Balduin Dahl programsatte dem igen den 18. sep
tember med den samme solist, kgl. kapelmusicus Viggo Andersen.
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Dahl dirigerede strygersuiten og nærmest halede Carl Nielsen op
fra hans plads i violingruppen, så han kunne tage imod bifaldet. Igen
var anmeldelserne positive, om end ikke alle lige velinformerede. I
Avisen stod der bl.a.:

”Den unge Mand har aabenbart meget paa sit musikalske Hjerte, han
ønsker sagt, og det, han fortalte os i Lørdags, var fremsat i en smuk,
koncis Form, beskedent og tiltalende, med udmærket Stemmeføring
og kjøn Klangfylde, der røber sikkert og kyndigt Blik til Strygermate
riale. Der er al Grund til at lykønske den unge Mand til denne, saavidt
vi vide, Debut for Offentligheden. Suiten var en afgjort Sukces; den
mellemste Sats maatte spilles da Capo,1 og efter den sidste blev Kom
ponisten, der øiensynligt vakte megen Sympathi ved sin store Ung
dom, kaldt tre Gange frem. Bifaldet var vel fortjent, og vi ville haabe,
at det maa anspore Hr. Nielsen til nye Anstrengelser for at gjøre sit
umiskendelige Talent frugtbringende. Udførelsen af Suiten var for
træffelig, og Hr. Dahl fortjener én varm Paaskjønnelse, fordi han giver
de Unge Ly under sine musikalske Vinger; der er desværre saa faa Ste
der herhjemme, hvortil de kunde tye hen.”8

Ikke alle aviserne fandt koncerten værd at omtale. Dagen efter kon
certen stod der ganske vist i Aftenbladet en artikel om Dahl. Men den
handlede ikke om musik:
” Naar man passerer Strøget, undgaar man ikke adskillige Gange dag
lig at møde et Enspænderkjøretøj, der kommer farende med en Kusk
i en gul Frakke. Det er Musikdirektør B. Dahl fra Tivoli med Vogn
mand Levins Kjøretøj som Øvelsesredskab. Flere Gange har D. maattet bøde for sin Ukyndighed som Kusk ved knækkede Vognstænger
etc., fordi han ikke har vidst, at en Kusks første Pligt er at holde fast
paa Linerne, saa Hesten ikke falder... Om Dagen kan man tænke sig,
at Grunden til en saadan Ilkørsel kan være Frygt for at komme forsiide
i Tivoli, men værst jager han af Sted om Aftenen, naar han skal hjem.
Maatte disse Linier henlede Politiets Opmærksomhed paa denne
71 modsætning til nu var det dengang kutyme at klappe mellem satserne, og diri
genten vidste derfor, hvilke(n) del(e) af en given komposition, der havde vakt særlig
genklang hos publikum.
8 Avisen 10.9.1888. Om modtagelsen i øvrigt og andre forhold omkring Suiten for
Strygere, se Peter Hauge (note 3), s. XIII-XVIII.
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ukyndige Kusks uforsvarlige Kjørsel, forinden Ulykker sker, vilde det
glæde mange, deriblandt Deres ærbødige X”.9

Senere samme år, den 16. oktober, dirigerede Carl Nielsen selv sin
Suite for Strygere i Odense Musikforening, og i den følgende Tivoli
sæson mente Dahl åbenbart, at den unge violinspillende komponist
også var moden til at dirigere kollegerne i Tivoli-orkestret. Det skete
lørdag den 25. maj 1889, og til den lejlighed havde Carl Nielsen revi
deret sidstesatsen, som nu havde fået den langsomme indledning, som
vi stadig kender i dag. Igen var værket en succes. Og denne gang var
der mulighed for at etablere en gentagelse, som fandt sted ugedagen
efter, igen med komponisten selv som dirigent. Nogen helt individuel
udmærkelse af Carl Nielsen var der dog ikke tale om. Ved begge kon
certerne delte han program med komponistkollegerne Gustav
Helsted ( Valse lente og Adagio samt Romance for Violin), Robert Hen
riques {Aquareller) og Louis Glass {Tarantelle), der også selv dirigerede
deres musik.
Når man betænker, hvor populær og ofte spillet Suiten for Strygere er
i dag, kan det godt undre, at den ikke blev noget fast Tivoli-nummer.
Efter 1889 blev den ikke spillet igen før i 1914, derefter i 1915 på
Nielsens 50-års dag og så først igen ti år senere på hans 60-års fødsels
dag i 1925. Derefter aldrig mere i komponistens levetid. Og med Sui
ten for Strygere havde Carl Nielsen for sidste gang benyttet Tivoli som
præsentérbakke for nyskreven musik.

Et ”rigtigt” orkesterværk
Den næste interessante Tivoli-sæson i vore sammenhænge er 1892
med en ny Carl Nielsen-komposition, Romancefor Violin og Orkester, som
opføres tre gange (lørdag den 21. maj med gentagelser mandag den
23. maj og fredag den 3. juni). Det var igen Dahl, der dirigerede.
Hvem solisten var, ved vi ikke nøjagtigt. Men det er nærliggende ud fra
værkets senere Tivoli-historie at tro, at det har været den daværende
koncertmester.
I Nielsens officielle værkliste findes der ingen Romance for Violin og
Orkester. Men forklaringen er, at orkestreringen ikke skyldes Carl Niel
sen selv, og at værket i øvrigt heller ikke er født for violin, men for obo
- det er Romancen fra de to Fantasistykker for Obo og Klaver, Nielsens
9 Aftenbladet 9.9.1888.
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opus 2, som her er orkestreret af den bøhmisk fødte violinist og kom
ponist Hans Sitt (1850-1922), som var tilknyttet Leipzig-afdelingen af
Nielsens forlag, Wilhelm Hansen, og som Nielsen må formodes at
have mødt, da han i 1891 var i Leipzig.10
Romancen viste sig at have en vis popularitet i Tivoli, og fra 1923,
hvor Svend Christian Felumb, oboisten fra uropførelsen af Nielsens
Blæserkvintet i 1922, var blevet solooboist i Tivolis Koncertsalsorkester,
blev den også spillet med obosolist. Man kan næsten sige, at Hans Sitts
orkesterarrangementet synes at have været lavet mere eller mindre
med henblik på Tivoli, for det er stort set ikke blevet spillet andre ste
der, hverken i Nielsens levetid eller siden.
En folkelig succes

Som det tydeligt fremgår af den fuldstændige repertoireoversigt i
denne artikels appendiks, gik det i første omgang langsomt for Carl
Nielsen med at vinde indpas i Tivoli-repertoiret. Alligevel nåede han i
løbet af sin levetid op på hele 859 opførelser, hvilket i grove træk sva
rer til en fjerdedel af det samlede antal Nielsen-opførelser, vi kender
til. Han deltog kun selv i et fåtal af dem. Adskilligt flere overværede
han, for navnlig når det gjaldt de større værker, som eksempelvis sym
fonierne, afbrød han ofte sit sommerophold uden for København og
kom til stede i Tivoli.
Den største enkeltpost i repertoireoversigten afspejler den folkelige
succes, som Nielsen sammen med Holger Drachmann opnåede med
sangen Du danske Mand, der i 1906 indgik i den sommer vaudeville,
som hvert år spilledes i Glassalen. Dette lokale havde været Tivolis kon
certsal indtil 1902, hvor det blev afløst af en ny større koncertsal i mau
risk stil. I øvrigt den første koncertsal i Tivoli, der ikke havde servering.
Sommerrejsen, som forestillingen hed, slog virkelig an og gik ikke min
dre end 69 gange. Drachmanns og Nielsens sang, der i forestillingen
blev sunget af skuespilleren Henry Seemann, var indlagt i Sommerrej
sen, som i øvrigt havde tekst af Anton Melbye og musik af Olfert Jesper
sen.11 Sangens popularitet skulle vise sig at være varig. Den blev sunget
10 Romancen i Hans Sitts orkesterarrangement blev trykt og udgivet samme år af
Wilhelm Hansen.
11 Om Drachmanns og Nielsens involvering i projektet som sådan, se Torben Meyer
og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen. Kunstneren og Mennesket, 1947, bd. 1, s. 286287.
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overalt i Danmark, og i Tivoli-sammenhænge skulle den dukke op
yderligere 23 gange gennem årene i diverse arrangementer.
Alt i alt blev denne sang Carl Nielsens mest populære komposition,
hvis man tager opførelsesantallet som udgangspunkt. Endnu mere po
pulær end Jens Vejmand, som ellers har haft ry for at være Nielsens
største, men dårligst betalte, succes.

Symfonierne
En fuldstændig gennemgang af opførelsesstatistikken ligger uden for
denne artikels rammer og muligheder. Men to spørgsmål trænger sig
på: Hvornår dukkede hans symfonier op i Tivolis repertoire? Og hvor
når blev hans musik så populær, at den kunne indgå i hverdagsaftenernes ikke-prøvede standardrepertoire?
I 189Ivar det endelig lykkedes for en Lumbye at tage over i Tivoli.
Dahl bukkede under for et hjerteonde, og hans afløser blev Georg
Lumbye, som dog ikke fik nogen lang regeringstid.12 Mens 1897-sæsonen endnu var i fuld gang, måtte han afløses af skiftevis Joachim An
dersen og Frederik Schnedler-Petersen, som begge kommer til at
spille en rolle i denne beretning.
Det blev fløjtenisten og dirigenten Joachim Andersen (1847-1909),
der fra begyndelsen af 1898 afløste Georg Lumbye. Han havde nok
større kunstneriske ambitioner end sine forgængere. Han var også en
betydelig bedre dirigent, hvis karriere havde ført ham både til St. Pe
tersborg og Berlin. Han skulle blive den første, der dirigerede en
Nielsen-symfoni i Tivoli. Det skete den 10. august 1901, så der var kun
Nielsens første, uropført i 1894, som valgmulighed. Ser man på an
meldelserne, står det klart, at det blev betragtet som et eksperiment.
Således skrev signaturen G. H. K. i Dannebrog.

“Ved den 10de Symfonikoncert i Aftes hørtes Carl Nielsens Symfoni i
G-moll Op. 7. Den største Berettigelse for Fremførelsen af dette Værk
i Tivolis Koncertsal maa søges i det i og for sig fortjenstlige i at give det
store Publikum Adgang til at stifte Bekendtskab med en af de unge
danske Komponisters Arbejder, thi i sig selv giver denne Symfonis
Værdi næppe Adkomst dertil. Den er - som saa meget af denne Kom
ponists Produktion - utilgængelig og knudret, ofte bisar og skruet
uden atvære genial, om end det skal indrømmes, at den rummer gode
12 Se eksempelvis Carl Muusmann (note 1), bd. 5, s. 174.
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Enkeltheder. Men intet Sted faar Øret Lov at hvile ud i nogen gen
nemført Melodisats; der er fuldt op af Tilløb, men intet mere. Bedst
er Andanten, der giver det meste Sammenhæng i det hele store, uro
lige Værk. Udførelsen var særdeles god under Hr. Joachim Andersens
forstandige Ledelse”.13
Man kan vel ikke med rette bebrejde Joachim Andersen, at han ikke
umiddelbart fortsatte eksperimenterne med Nielsen-symfonier, skønt
han fra den næstfølgende sæson havde to at vælge imellem. Andersen
døde relativt uventet kun otte dage før Tivoli-sæsonens begyndelse i
1909, og så blev det violinisten og dirigenten Frederik Schnedler-Petersen (1867-1938).
Schnedler-Petersen havde gået en årgang under Nielsen på konser
vatoriet, og de havde begge samtidig studeret videre i Berlin i vinteren
1890-1891. De kendte hinanden godt, og Nielsen havde stået på diri
gentpodiet ved den koncert i 1905, hvor Schnedler-Petersen gjorde et
sidste forsøg på at skaffe sig en solokarriere ved at fremføre Beetho
vens og Mendelssohns violinkoncerter i det samme program.
Schnedler-Petersen, som hurtigt fik kælenavnet Snedkeren af musi
kere og publikum, genoptog Nielsens første symfoni, allerede i sin
første Tivoli-sæson (lørdag den 10. juli 1909). Og fra 1915 og fremef
ter var der, som det fremgår af figur 1, knap en Tivoli-sæson, hvor
Snedkeren ikke programsatte mindst én Nielsen-symfoni.
Figur 1: Carl Nielsen-symfonier i Tivoli

1901 (1)
Symfoni nr. 1

1

1918 (1)
Symfoni nr. 4

1

1909 (1)
Symfoni nr. 1

1

1919 (1)
Symfoni nr. 3

1

1915 (2)
Symfoni nr. 3

2

1920 (1)
Symfoni nr. 2

1

1916 (2)
Symfoni nr. 4

2

1921 (1)
Symfoni nr. 3

1

13 Dannebrog 11.8.1901.
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1922 (1)
Symfoni nr. 3

1

1923 (1)
Symfoni nr. 5
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1929 (1)
Symfoni nr. 4

1

1

1930 (2)
Symfoni nr. 2
Symfoni nr. 3

1
1

1925 (2)
Symfoni nr. 3
Symfoni nr. 5

1
1

1931 (1)
Symfoni nr. 4

1

1926 (1)
Symfoni nr. 2

1

1927 (1)
Symfoni nr. 6

1

1928 (1)
Symfoni nr. 3

1

Totalt:
Symfoni nr.
Symfoni nr.
Symfoni nr.
Symfoni nr.
Symfoni nr.
Symfoni nr.

1
2
3
4
5
6

(1901-1909)
(1920-1930)
(1915-1930)
(1916-1931)
(1923-1925)
(1927)

2
3
8
5
2
1

Af disse i alt 21 opførelser dirigeredes én af Balduin Dahl, én af Niel
sen selv, nemlig den femte symfoni på 60-års dagen den 9. juni 1925,
og alle de øvrige af Schnedler-Petersen.
Han havde endda det vovemod også at dirigere den sjette og sidste
symfoni i Tivoli. Det var lørdag den 18. juni 1927, og koncerten er min
deværdig, fordi det synes atvære den eneste gang, Carl Nielsen har op
levet at blive hysset af i en koncertsal. Der havde tidligere været en avis
omtalt skandaleopførelse af den femte symfoni i Stockholm, hvor
Georg Schnéevoigt dirigerede; men da var Nielsen ikke selv til stede.
Schnedler-Petersen havde valgt at kombinere den sjette symfoni,
der kun havde været opført en enkelt gang tidligere i forbindelse med
Nielsens 60-års dag, med den første Tivoli-opførelse af orkesterstykket
Pan og Syrinx fra 1918. Signaturen K. F. (Kai Flor) i Berlingske Tidende
prøvede normalt at finde en positiv indfaldsvinkel til ligegyldigt hvad
han oplevede i de københavnske koncertsale. Det gjaldt også denne
koncert:

“Til Sommerens 2den Symfoni-Koncert iaftes i Tivoli havde Kapelme
ster Schnedler-Petersen med vanlig, prisværdig hensyntagen til dansk
Musik sammensat et interessant Carl Nielsen-Program.
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Hovednummeret var tilmed den nyeste af Symfonierne, den omstridte
”6te”, der kun kendes fra sin Uropførelse i Vinter,14 og som der maaske
nok hørte lidt Dristighed til at fremføre i Tivoli, hvor man selv paa en
Symfoniaften ikke kan vente at finde et ublandet musikalsk Publi
kum...
Det viste sig da ogsaa, at Publikum i det store og hele følte sig fængs
let og morede sig med Carl Nielsens Humør. Den spredte Hyssen, der
kunde høres efter Symfonien og for øvrigt ogsaa efter Humoresken
(!)13, forsvandt ganske i Bifaldet, der først rettedes til Kapelmester
Schnedler-Petersen, som havde Ære af baade sin Fremførelse af Sym
fonien og af den indledende, henrivende Skildring ”Pan og Syrinx” og tilsidst til Carl Nielsen, der modtog Applaus’en fra sin Plads paa en
af de første Rækker i Salen.”16
I Politiken forsøgte H. S. også at finde en positiv attitude - efter en
lang beskrivelse af symfonien sluttede han med følgende:
“I én Henseende var denne Aften ”historisk” for Carl Nielsen. I det
stærke Bifald, som fulgte Fremførelsen, blandede sig ogsaa af og til
Hyssen. Lykkelige Carl Nielsen! I sin Alders tre og tresindstyvende og
endnu et Forargelsens Tegn, det er vel nok godt gjort!”17

I København var P. G. endnu mere direkte: “Efter Symfoniens Slut
blev der klappet - noget, men rigtignok ogsaa hysset en Del.”18
Hvordan Carl Nielsen reagerede på alt dette, er ikke helt nemt at
vide. Den mest indlysende kilde til en viden herom ville være et brev
til hans hustru; men hun befandt sig også i København på dette tids
punkt, så derfor korresponderede de ikke om sagen. En anden mu
lighed ville være et brev til en af komponistvennerne, eksempelvis Wil
helm Stenhammar eller Bror Beckman. Uheldigvis var Stenhammar
død tidligere det samme år, og vi har ingen bevarede breve til Beck
man senere end 1924, skønt Beckman levede i endnu fem år. Hvilket
ikke er helt nemt at forklare, når man tager i betragtning, at vi har ikke
mindre end 120 bevaret frem til da.19 Holdt Nielsen virkelig op med at
" Flor opererer her med en rigeligt sammentrængt tidsregning. Uropførelsen
fandt sted den 10.12.1925.
15 Den anden sats af i alt fire i symfonien.
16 Berlingske Tidende 19.6.1927.
17 Politiken 19.6.1927.
18 København 19.6.1927.
19 De 120 breve findes i kopi i KBs Carl Nielsen Samling.
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skrive til Beckman? Eller blev hans breve så forbitrede, i lighed med de
interviews han gav i forbindelse med sin 60-års dag i 1925, at Beckman
ikke syntes, at eftertiden skulle snage i dem?
Under alle omstændigheder havde Schnedler-Petersen nu fundet
grænsen for, hvad der var muligt i Tivoli-sammenhænge. Han pro
gramsatte Fløjtekoncerten senere den samme sæson (lørdag den 3.
september 1927) med uropførelsens solist, Holger Gilbert-Jespersen.
Men den endnu mere radikale Klarinetkoncert blev aldrig spillet i Ti
voli i Nielsens levetid. Som det fremgår af figur 2, var det - bortset fra
operaerne - det eneste af Nielsens hovedværker, han aldrig fik mulig
hed for at høre i Tivoli.
Figur 2 - Større Carl Nielsen-opførelser i Tivoli

1887 (1)
Andante tranquillo e Scherzo

1

1888 (1)
Suite for strygere

1

1889 (2)
Suite for strygere

2

1890-1900 (0)
1901 (1)
Symfoni nr. 1

1910 (1)
Helios
1911-1913 (0)

2
1

1915 (5)
Helios
Symfoni nr. 3
Suite for Strygere

2
2
1

1916 (4)
Symfoni nr. 4
Helios

2
2

1917 (4)
Kantate ved Grosserersocietetets
100-år
Helios

2
2

1918 (7)
Helios
Symfoni nr. 4

6
1

1919 (2)
Symfoni nr. 3
Helios

1
1

1

1902-1908 (0)
1909 (4)
Helios
Symfoni nr. 1

1914 (3)
Helios
Suite for Strygere

3
1

1
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1920 (2)
Helios
Symfoni nr. 2
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1
1

1921 (2)
Saga-Drøm
Symfoni nr. 3

1
1

1922 (1)
Symfoni nr. 3

1

1923 (4)
Saga-Drøm
Violinkoncert
Symfoni nr. 5

2
1
1

1924 (3)
Saga-Drøm
Violinkoncert

2
1

1925 (13)
Helios
Saga-Drøm
Symfoni nr. 3
Suite for Strygere
Violinkoncert
Symfoni nr. 5
Fynsk Foraar
Tema med Variationer, op. 40

4
3
1
1
1
1
1
1

1926 (7)
Helios
Saga-Drøm
Symfoni nr. 2

3
3
1

1927 (10)
Helios
Saga-Drøm
Pan og Syrinx
Chaconne

3
2
2
1

Symfoni nr. 6
Fløj te koncert

1
1

1928 (7)
Helios
Symfoni nr. 3
Saga-Drøm
Violinkoncert: Adagio og finale

4
1
1
1

1929 (4)
Helios
Symfoni nr. 4

3
1

1930 (7)
Humoreske-Bagateller
Helios
Symfoni nr. 3
Tre Klaverstykker
Pan og Syrinx
Symfoni nr. 2

2
1
1
1
1
1

1931 (3)
Fløjtekoncert
Pan og Syrinx
Symfoni nr. 4

1
1
1

Ialt
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Den populære Nielsen
Det andet spørgsmål, som vi satte os for at besvare, var hvornår Niel
sens musik blev så populær, at den kunne indgå i det daglige, normalt
uprøvede Tivoli-repertoire af korte, lettilgængelige orkesterstykker.
Den første betingelse var selvfølgelig, at der overhovedet fandtes Nielsen-stykker af den rette karakter og længde. Og ser vi på den generelle
oversigt i denne artikels appendiks, fremgår det klart, at dårligt havde
Maskaradehaît premiere på Det Kongelige Teater (den 10. november
1906), før Tivoli i 1907-sæsonen fremførte den populære Hanedans
fra operaens tredje akt ikke mindre end seks gange i sommersæsonen
1907.
Som det måske er bekendt, havde ouverturen til Maskaradeop
rindeligt en form, der gjorde det muligt at fremføre den på koncert.
Dette rådede Nielsen bod på ved at forsyne den med en koncertslut
ning forud for en koncert i Stockholm den 26. november 1907. Det var
meningen, at Nielsen selv skulle dirigere koncerten, men han blev syg
i sidste øjeblik, og det blev i stedet Tor Aulin, der stod for uropførel
sen af koncertudgaven af ouverturen til Maskarade. Fire år senere tog
Schnedler-Petersen den ind i Tivolis repertoire, hvor den, som det
fremgår af figur 3, sammen med Hanedansen blev et af slagnumrene.

Figur 3 - Maskarade-uddrag i Tivoli
1907 (6, total: 13)
Maskarade: Hanedans

6

Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture

8
6

1910 (5, total: 16)
Maskarade: Hanedans

5

1914 (11, total: 14)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture

8
3

1915 (8, total: 16)
Maskarade: Hanedans

8

1916 (7, total: 13)
Maskarade: Hanedans

7

1911 (15)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture
1912 (12, total: 14)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture
1913 (14, total: 16)

12
3

10
2

1917 (6, total: 13)
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Maskarade: Hanedans

1918 (10, total: 25)
Maskarade: Hanedans

6

10

1919 (6, total: 20)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture

5
1

1920 (9, total: 12)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Jeronimus’ Sang

8
1

1921 (3, total: 36)
Maskarade: Hanedans

3

1922 (7, total: 24)
Maskarade: Hanedans

7

1923 (6, total: 33)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Potpourri

5
1

1924 (18, total: 50)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Jeronimus’ Sang

1925 (19, total: 76)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Fantasi
Maskarade: Magdelones Dansescene
1926 (12, total: 41)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture

12
5
1

9
8
1
1

7
5

1927 (12, total: 35)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Magdelones Dansescene

8
3
1

1928 (12, total: 39)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans

4
8

1929 (18, total: 37)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Jeronimus’ Sang
Maskarade: Fantasi

8
6
2
2

1930 (22, total: 54)
Maskarade: Fantasi
8
Maskarade: Hanedans
7
Maskarade: Ouverture
6
Maskarade: Magdelones Dansescene 1

1931 (23, total: 42)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Fantasi
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Udtog

8
7
6
2

Total:
Maskarade: Hanedans
158
Maskarade: Ouverture
75
Maskarade: Fantasi
18
Maskarade: Jeronimus’ Sang
4
Maskarade: Magdelones Dansescene 3
Maskarade: Udtog
2
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Efterhånden blev Hanedansen en del af den mere eller mindre rituelle
programlægning på sæsonens første aften. Fra 1911 og fremefter blev
den med undtagelse af tre sæsoner spillet på et eller andet tidspunkt i
løbet af åbningsaftenen. Andre faste numre var Joachim Andersens
Kong Christian X Honnørmarsch og Kuhlaus ouverture til Elverhøj som
indledning i første afdeling og naturligvis, fristes man til at sige, Lumbyes Champagnegalop som afslutning på sidste. Der var et par sæsoner,
hvor Schnedler-Petersen prøvede at variere den musikalske menu ved
at spille ouverturen til Maskarade eller den Orientalske Festmarsch fra
Aladdin i stedet for Hanedansen. Men generelt - ingen åbningsaften
uden Carl Nielsen.
Hvordan det lød, kan vi også have en idé om den dag i dag, for i
1924 indspillede Schnedler-Petersen Hanedansen, ganske vist i Berlin,
hvor musikerne muligvis har været bedre, men hvor de til gengæld
ikke kendte musikken. Så alt i alt repræsenterer denne indspilning,
som findes genudgivet på CD, sikkert ganske godt, hvad Tivolis stam
publikum hørte med Snedkeren i spidsen for det omkring 40 mand
store orkester.20

Fødselsdag i Tivoli
Efterhånden som Carl Nielsen steg i graderne i det danske musikliv,
blev hans fødselsdag, den 9. juni, et mere og mere offentligt anlig
gende. Eftersom den faldt i Tivoli-sæsonen, havde Schnedler-Petersen
god lejlighed til at markere sit venskab ved at huske sin gamle ven i
Koncertsals-programmet på selve dagen.
Således brugte han hele første afdeling kl. 19.30 på Carl Nielsens 50års dag den 9. juni 1915 til en fødselsdagsmarkering (Helios, Suiten for
Strygere og Hanedansen fra Maskarade). Den normale placering for at
sådant program ville være anden afdeling; men Carl Nielsen havde ar
rangeret et større selskab hjemme hos sig selv i Frederiksholms Kanal
28A, og derfor har Schnedler-Petersen åbenbart været imødekom
mende og sørget for, at middagen kunne påbegyndes ved 21-tiden.
Hjemme var der nemlig inviteret 70 gæster, og serveringen foregik ud
gennem døre og vinduer til haven bag huset, hvor der var hængt lyg
ter over det hele.
På 60-års dagen i 1925 var hele to afdelinger i Tivolis Koncertsal hel
liget Nielsen. Kl. 19.30 dirigerede Schnedler-Petersen Suiten forStrygere
20 Genudgivet på Carl Nielsen Songs - Choral Works, Danacord DACOCD 265-267.
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og Violinkoncerten med Peder Møller, der også havde spillet urop
førelsen 13 år forinden, som solist. I anden afdeling kl. 21 var det kom
ponisten selv, der stod på podiet med den femte symfoni og Fynsk For
aar, hvor Sylvia Schierbeck, Anders Brems og Albert Høeberg sang
solopartierne.
Også i Glassalen, hvor Ferdinand Hemme dirigerede, var hele an
den afdeling viet Carl Nielsens musik. Den rummede Festpræludiet (op
rindelig skrevet for at fejre århundredeskiftet), en fantasi fra Maska
rade og Hanedansen samt seks sange, herunder Underlige Aftenlufte og
fens Vejmand sunget af kgl. operasanger Carl Madsen. Det havde Niel
sen dog ingen mulighed for at overvære, for det var også kl. 21, samti
dig med hans egen optræden i Koncertsalen.
Denne gang var det ikke komponisten selv, der holdt det efterføl
gende selskab. Dagbladet Politiken stod for arrangementet af en fest
banket på en af Tivolis restauranter, Nimb, hvor Nielsen blev hyldet
med både taler og fakkeltog.211 Koncertsalen var det oven i købet ikke
kun på selve fødselsdagen man spillede Nielsen. Der var ”varmet op”
op med den 3. symfoni, Sinfonia espansiva, den 6. juni. Den 10. fulgte
Ouverturen til Maskarade, den 11. Saga-Drøm, den 12. Hanedansen,
den 13. Fantasien og endelig den 15. igen Ouverturen til Maskarade.
Det har vist ingen anden dansk komponist oplevet. Hverken før eller
siden.
Den fuldstændige oversigt over Schnedler-Petersens 9. juni-markerin
ger fremgår af Figur 4.
Figur 4 - Carl Nielsens fødselsdag i Tivolis Koncertsal
9/6 1911 Maskarade: Hanedans
9/6 1912 Du danske Mand (foran Kon
certsalen)
9/6 1915 Helios
50 år Suite for Strygere
Maskarade: Hanedans
9/6 1923 Symfoni nr. 5
9/6 1925 Suite for Strygere
60 år Violinkoncert

Symfoni nr. 5
Fynsk Foraar
(Carl Nielsen dirigerede selv
de to sidstnævnte værker)
9/6 1926 Saga-Drøm
9/6 1928 Symfoni nr. 3
9/6 1930 Fantasi over Motiver fra Mas
karade

21 Nærmere detaljer om festaftenen kan findes i Torben Meyer og Frede Schandorf
Petersen: Carl Nielsen. Kunstneren og Mennesket, 1948, bd. 2, s. 248-50.
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Opførelseshonorar og ophavsret

Tivoli benyttede sig altså flittigt af Carl Nielsens musik, især efter at
Schnedler-Petersen havde overtaget den musikalske ledelse. Men vi
bør huske på, at i almindelighed fik komponister ikke dengang noget
vederlag for opførelser af deres musik. Det gjorde de kun, hvis de selv
dirigerede og eventuelt modtog et honorar i kraft af denne funktion.
Men Schnedler-Petersen var i så henseende ikke så villig til at træde til
side, som hans forgængere havde været det. Han var mere ambitiøs
som dirigent og ville gerne vise, at han kunne håndtere også meget
kompliceret musik.
Således programsatte han i 1915 Schönbergs Kammersymfoni. I
sine erindringer fortæller han meget åbent, hvorledes han måtte ar
bejde mere end tre uger med musikerne og bede dem om at tage de
res stemmer med hjem og øve på dem, hvilket var uhørt dengang. Og
så tilføjer han: ”Mit Orkester præsterede virkelig et enormt Arbejde,
men trods alt blev det ikke nogen Nydelse hverken for de Udøvende
eller for Publikum”.22
Den aften hyssede en del af publikum, som de også siden skulle gøre
det med Nielsens sjette symfoni. Men kort forinden har Schnedler-Pe
tersen for første gang præsenteret Nielsens 3. symfoni, Sinfona espansiva, for første gang i Tivoli, og da han lørdagen efter Schönberg-opførelsen tillod sig at gentage Nielsen-symfonien, vendte anmelderne
tilbage og skrev om den endnu en gang. De udråbte den til et mester
værk - underforstået, i modsætning til Schönberg.
Den første, som forsøgte at få opførelseshonorarer ud af Tivoli, var
enken efter komponisten Johan Svendsen, som døde i 1911. Gennem
en kendt københavnske sagfører anmodede hun Tivolis direktion om
at betale for de talrige opførelser af populære Svendsen-stykker som
Festpolonaisen, og hun lod sin anmodning sive til pressen for at lægge
yderligere pres bag den. Hun sad i trængte finansielle omstændighe
der, og adskillige musikere, deriblandt Carl Nielsen, havde medvirket
gratis ved koncerter til støtte for hende.
Tivoli gav sig dog ikke i første omgang. Først i 1924 underskrev de
en aftale, som ydede danske samtidskomponister en vis kompensation
for fremførelsen af deres musik. De var hermed pionerer på området,
for KO DA, den organisation, der blev etableret til varetagelse af dan
ske komponisters ophavsret, begyndte først sin virksomhed to år se22 Fr. Schnedler-Petersen: Et Liv i Musik, 1946, s. 120.
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nere, i øvrigt takket være blandt andet Nielsens organisatoriske ind
sats.23
Ser vi på den generelle Tivoli-statistik, fremgår det klart, at der i
1925, hvor arrangementet første gang var virksomt, skete en stor stig
ning i antallet af Nielsen-opførelser. En del kan naturligvis forklares
med festlighederne omkring Nielsens 60-års dag. Men mon ikke også
Schnedler-Petersen gerne har villet gøre noget for sin gamle konservatorie-kammerat, der efter kapelmesterårene ved Det Kongelige Tea
ter aldrig igen rigtig var kommet på den grønne gren, økonomisk set.
Var der nogen egentlig aftale mellem dem? Det har vi intet belæg for
at påstå. Vi ved heller ikke, hvor mange penge det handlede om, for
KODA har for længst kasseret gamle afregningspapirer, og historisk
Tivoli-materiale er p. t. ikke tilgængeligt.

Aladdin og Tivoli
Et andet værdifuldt bidrag til det populære Nielsen-repertoire i Tivoli
dukkede op i form af musikken til Johannes Poulsens opsætning på
Det Kongelige Teater af Oehlenschlågers skuespil Aladdin med pre
miere i februar 1919. Eftersom musikkens vilkår i denne sceneopsæt
ning var tvivlsomme, ville Nielsen gerne redde så meget som muligt af
musikken over i koncertsalen, og her kom Tivoli og Schnedler-Peter
sen ham til hjælp.24
Udgangspunktet var et håndskrevet nodemateriale med de otte ud
drag af musikken, som figurerer nedenfor i Figur 4 under sæsonen
1921, hvor de fik en succesfuld førsteopførelse i komponistens nærvær
lørdag den 25. juni. Man tør formode, at Nielsen havde haft en finger
med i udvalget af stykker, for han lånte siden gentagne gange node
materialet til opførelser, som han selv dirigerede ikke blot i Danmark,
men også i Sverige og Tyskland.25 Dette nodemateriale, som ikke er
skrevet af Nielsen selv, men indeholder adskillige tilføjelser i hans
23 Om KODA’s oprindelse, se Peter Schønning: Komponistrettighederne1926-2001,
2001, specielt s. 21-31.
24 Om Aladdin s opførelseshistorie, se udgiveren David Fannings indledning i: Carl
Nielsen. Værker. Serie I. Scenemusik, 8, s. XI-XX. Det senere i denne artikel nævnte node
materiale i Tivolis arkiv har udgiveren dog ikke været opmærksom på og derfor ikke
medtaget i udgavens kildeoversigt
23 De syv hyppigst opførte orkestrale uddrag af Aladdin blev ikke trykt før end 1940,
altså efter Nielsens død.
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egen hånd, som beviser, at han har anvendt det, findes stadig i Tivolis
nodearkiv. Det er tydeligt vandskadet i forbindelse med schalburg
tagen af Tivolis Koncertsal under den tyske besættelse, og det anven
des ikke længere.
Om ikke af andre grunde, så med baggrund i skandalen omkring
den måde Det Kongelige Teater havde behandlet musikken på, duk
kede alle anmelderne op ved Tivoli-koncerten. Specielt profetisk var
K. i Berlingske Tidende:
“Der er mægtig Fantasi over disse 8 Karakterstykker, der helt igennem
er saa personlig prægede. Her findes intet Forsøg paa Effektjageri,
som Emnet jo nok kunde indbyde til, og dog rummer hvert af Styk
kerne ved deres skarpe musikalske Karakteristik netop det de skal.
Aladdin-Musikken rummer i det hele taget i sig mange Egenskaber for
at blive populær i Koncertsalen, og det varer vel ikke længe, før en
kelte af Dansene bliver faste Numre paa Tivoli-Orkestrets Program”.26
Schnedler-Petersen gentog alle otte stykker ved en koncert få dage se
nere (torsdag den 30. juni 1921). Og så udvalgte han tre som de mest
velegnede til Tivoli-brug. De blev alle fast genkommende numre, som
det ses af Figur 5. Tivolis Symfoniorkester grammofonindspillede også
fem af dem. Men det var efter Nielsens og Schnedler-Petersens tid,
nemlig den 31. januar 1936, hvor orkestret under ledelse af Svend
Christian Felumb for grammofonselskabet HMV forevigede Orientalsk
Festmarsch, Hindu Dans, Negerdans, Aladdins Drøm og Morgentaagernes
Dans og Torvet i Ispahan.

2f> Berlingske Tidende 26.6.1921.
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Figur 5 - Aladdin-uddrag i Tivoli
1919 (1, total: 20)
Orientalsk Festmarsch

1921 (22, total: 36)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans
Fangedans
Kineser Dans
Gulnares Længsel
Hindu Dans
Kampen mellem Godt og Ondt

1922 (15, total: 24)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans
1923 (11, total: 33)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans

l27

4
4
4
2
2
2
2
2

Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans

1926 (13, total: 41)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans
1927 (10, total: 35)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans

6
5

7
4
2

6

3
1

7

5
3

1928 (15, totøl: 39)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans

9
6

7

4

1924 (11, total:50)
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans

4
1

1925 (19, total: 76)
Orientalsk Festmarsch

8

6

1929 (8, total: 37)
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Orientalsk Festmarsch
Negerdans
Torvet i Ispahan

4
2
1
1

1930 (21, total: 54)
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Orientalsk Festmarsch

8
7

™ Denne enkeltstående opførelse fandt ikke sted i Koncertsalen, men derimod den
5.7.1919 i Glassalen. Hvilket nodemateriale den har bygget på, står ikke klart. Men
Glassalens orkester har ikke kunnet spille originalversionen, som er for en væsentlig
større orkesterbesætning.
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Negerdans
Torvet i Ispahan
1931 (13, total: 42)
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Orientalsk Festmarsch
Negerdans

5
1

6
6

1

Total:
Orientalsk Festmarsch
Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Negerdans
Fangedans
Kineser Dans
Gulnares Længsel
Hindu Dans
Kampen mellem Godt og Ondt
Torvet i Ispahan

253
70
54
23
2
2
2
2
2
2

Mere end pligten

Det vil vist nu være helt klart, at Schnedler-Petersen gennem hele sin
lange Tivoli-tid gjorde en meget betydelig indsats for Carl Nielsens
musik. Under den sidste Tivoli-sæson, som Nielsen skulle komme til at
opleve, i sommeren 1931, fik han lejlighed til at yde en gentjeneste ved
at være del af det udvalg, som Tivoli nedsatte for at finde frem til en
hjælpedirigent, der fra 1932 kunne aflaste den efterhånden ikke gan
ske unge Schnedler-Petersen. Valget faldt på Svend Christian Felumb,
den oboist, som skulle have haft en obokoncert fra Carl Nielsen, som
denne dog aldrig nåede at skrive.
Hvor omfattende Snedkerens indsats for Nielsen i Tivoli end var, så
udgør den i virkeligheden kun en del af historien: Sommerhalvdelen
af den. For han prøvede at holde sammen på sit orkester mere eller
mindre på helårsbasis ved at give en række populære koncerter på vin
tersøndage i Odd Fellow Palæet. Serien kaldtes Palækoncerterne og
var oprindelig sat i gang af Joachim Andersen. Den blev overtaget af
Schnedler-Petersen, som kørte den fra 1909 til 1931, hvor konkurren
cen fra det nyoprettede Radiosymfoniorkesters koncertvirksomhed
blev for hård.
Også her gjorde han sit bedste for vennen Carl Nielsen, som han
også gjorde, når han gæstedirigerede i udlandet. Det er velkendt, at Ni
elsen med danske venners hjælp fik foranstaltet en koncert i Paris i ok
tober 1926. Men mindre påagtet, at Schnedler-Petersen tre år i træk i
sidste halvdel af 1920’erne blev inviteret af Orchestre Philharmonique
de Paris og benyttede lejligheden til at opføre Nielsens anden og tredje
symfoni. Samt naturligvis sin ”kendingsmelodi”, Hanedansen™
28 Se Fr. Schnedler-Petersen (note 22), s. 145-48.

254

Knud Ketting

Bortset fra komponisten selv har ingen dirigent stået for flere Nielsen-opførelser. Ingen har prøvet så hårdt at spænde over hele det Nielsenske spektrum, fra enkeltheden i Hanedansen til kompleksiteten i
Sinfonia semplice.^
Nielsen har formentlig ofte tænkt sit, når det gjaldt Schnedler-Pe
tersen, der havde ord for at prioritere et godt og afslappet forhold til
orkestermusikerne højere end den kvalitetsforbedring, som eventuelt
kunne opnås ved at presse dem.30 Men utaknemmelig - det var Nielsen
ikke. Kun nogle få måneder før sin død fik han oven i købet anledning
til at takke Snedkeren offentligt. Da det blev kendt, at de tidligere
nævnte Palækoncerter måtte indstilles fra den 1. marts 1931, sendte
han et brev til Schnedler-Petersen med henblik på offentliggørelse i
Politiken. Heri stod der blandt andet:

“Du har gjort mere end din Pligt over for dansk Musik, baade som
Chef for Tivolis Symfonikoncerter og som Leder af Palækoncerterne
og den offentlige Musik i København.31 Modtag derfor en varm Hilsen
og Tak fra en af dem, der har nydt godt af din varme Interesse, dit rige
Initiativ og din aldrig svigtende Pligtfølelse over for den gode Kunst,
hvad dine Programmer gennem de mange Aar noksom beviser.

-JI sine erindringer anfører Fr. Schnedler-Petersen, (note 22, s. 112), at han gen
nem alle sine år i Tivoli førte bog over, hvor ofte den enkelte komposition blev spillet
for at sikre, at programmerne blev tilstrækkeligt varierede. Den bog må han i nogle
tilfælde have set stort på, når det gælder Nielsen, for der er eksempler på, at Nielsenstykker fra det faste repertoire bliver opført flere gange i løbet af den samme uge. Til
tider endda det samme stykke, eksempelvis Hanedansen fra Maskarade, som spilledes
31.5. og igen 5.6.1920.
30 Se eksempelvis koncertsangeren Anders Brems’ erindringer, utrykte i deres hel
hed, men publiceret i uddrag i Carl Nielsen Selskabet i Danmark’s tidsskrift Espansiva,
nr. 16-17, september 2001, s. 34.
31 Frederik Schnedler-Petersen var leder af Københavns Kommunes offentlige kon
certer 1912-1931.
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Giv mig din Haand. Jeg trykker den, medens vi haaber paa bedre Ti
der for vor Kunst. Men vi er nødt til at bøje vore Hoveder under den
isnende Ligegyldighed, der nu hersker over for den gode Musik i det
ganske Land.

De bedste Hilsner fra din gamle Ven
Carl Nielsen.

Damgaard, 26. Februar 1931 ”32
Appendiks
Fuldstændig oversigt over Carl Nielsen-opførelser i Tivoli 1887-1931
1887 (1)
Andante tranquillo e Scherzo

1

1896 (1)
Vise af ”Mogens”

1888 (1)
Suite for strygere

1

1897 (1)
Sang bag Ploven

1889 (2)
Suite for strygere

1898 (0)
2

1899 (0)
1890 (0)
1900 (0)
1891 (0)
1892 (3)
Romance for violin og orkester

1901 (1)
Symfoni nr. 1

3
1902 (0)

1893 (0)

1903 (0)
1894 (0)
1904 (0)

1895 (0)

32 Politiken 28.2.1931, se også Fr. Schnedler-Petersen (note 22), s. 107-08, og Carl
Nielsen tilsin samtid, udg. John Fellow, 1999, bd. 2, s. 593-594.
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1905 (1)
Det bødes der for
1906 (70)
Du danske Mand
Gudhjælp

Knud Retting
1

1914 (14)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture
Helios
Suite for Strygere

8
3
2
1

1

69
1

1907 (13)
Maskarade: Hanedans
Du danske Mand
Saul og David: Forspil til 2. Akt

6
5
2

1908 (2)
Du danske Mand

2

1909 (5)
Helios
Du danske Mand
Symfoni nr. 1

3
1
1

1910 (16)
Jens Vejmand
Maskarade: Hanedans
Du danske Mand
Helios
Romance for Violin og Orkester

8
5
1
1
1

1911 (15)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture

12
3

1912 (14)
Maskarade: Hanedans
Du danske Mand
Maskarade: Ouverture

10
2
2

1913 (16)
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture
Sankt Hansaftensspil: to uddrag

Du danske Mand

8
6
1

1915 (16)
Maskarade: Hanedans
Helios
Symfoni nr. 3
Du danske Mand
Suite for Strygere
Sankt Hansaftensspil: Forspil
Aftenstemning
Havet omkring Danmark
1916 (13)
Maskarade: Hanedans
Symfoni nr. 4
Sankt Hansaftensspil: Forspil
Helios

8
2
2
2
1
1
1
1

7
2
2
2

1917 (13)
Maskarade: Hanedans
6
Kantate ved Grosserersocietetets 100-år 2
Helios
2
Havet omkring Danmark
1
Sankt Hansaftensspil: Forspil
1
Æbleblomst
1
1918 (25)
Maskarade: Hanedans
Helios
Symfoni nr. 4
Arieis Sang
Se dig ud en Sommerdag
Tove : Jægersang
Du danske Mand
Jeg bærer med Smil min Byrde

10
6
1
1
1
1
1
1
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Underlige Aftenlufte
Nu er Dagen fuld af Sang
Blomstervise

1
1
1

1919 (20)
Maskarade: Hanedans
Du danske Mand
Jeg bærer med Smil min Byrde
Maskarade: Jeronimus’ Sang
Underlige Aftenlufte
Maskarade: Ouverture
Aladdin: Orientalsk Festmarsch
Arieis Sang
Symfoni nr. 3
Helios
Vuggesang

5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1920 (12)
Maskarade: Hanedans
Helios
Du danske Mand
Symfoni nr. 2
Maskarade: Jeronimus’ Sang

8
1
1
1
1

1921 (36)
Aladdin: Orientalsk Festmarsch
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Aladdin: Negerdans
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Dans af ulykkelige Fanger
Aladdin: Kinesisk Dans
Aladdin: Gulnares Længsel
Aladdin: Hindu-dans
Aladdin: Kampen mellem de
gode og de onde Magter
Moderen: Skjaldens Slutningssang
Moderen: Sangen til Danmark
Jeg bærer med Smil min Byrde
Moderen: Forspil til 4. Billede

4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Moderen: Taagen letter
Moderen: Menuet
Moderen: Saa bittert varmit Hjerte
Moderen: Marsch
Jeg bærer med Smil min Byrde
Saga-Drøm
Symfoni nr. 3
1922 (24)
Aladdin: Orientalsk Festmarsch
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Aladdin: Negerdans
Aftenstemning
Symfoni nr. 3
1923 (33)
Aladdin: Orientalsk Festmarsch
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Jeg bærer med Smil min Byrde
Fynsk Foraar:
Den milde Dag er lys og lang
Romance for Obo og Orkester
Saga-Drøm
Violinkoncert
Symfoni nr. 5
Moderen: Sangen til Danmark
Svalen
Genrebillede
Maskarade: Potpourri

1924 (50)
Maskarade: Ouverture
Aladdin: Orientalsk Festmarsch
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans

251
1
1
1
1
1
1
1

7
7
5
3
1
1

7
5
4
3

3
3
2
1
1
1
1
1
1

12
6
5

4
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Saga-Drøm
2
Romance for Obo og Orkester
2
Sidskensang
1
Æbleblomst
1
Silkesko over gylden Læst
1
Sænk kun dit Hoved, du Blomst
1
Grøn er Vaarens Hæk
1
O, hvor er jeg glad i Dag
1
Mors Rok
1
Maskarade: Jeronimus’ Sang
1
Du danske Mand
1
Der er et yndigt Land
1
Aftenstemning
1
Se dig ud en Sommerdag
1
Tid t er jeg glad
1
Hjemvé
1
Moderen: Min Pige er saa lys som Rav 1
Violinkoncert
1
Irmelin Rose
1
Aladdin: Negerdans
1
Moderen: Sang (uspecificeret)
1

Festpræludium
De Refsnæsdrenge, de Samsøepiger
Hjemvé
Vor Verden priser jeg tusindfold
Jens Vejmand
Maskarade: Fantasi
Det bødes der for
Moderen: Sangen til Danmark
Aftenstemning
Tema med Variationer, op. 40
I Seraillets Have (på tysk)
Irmelin Rose (på tysk)
Det bødes der for (på tysk)
Sang bag Ploven (på tysk)
Sænk kun dit Hoved, du Blomst
Nu er Dagen fuld af Sang
Tidt er jeg glad
Folkevise
Du danske Mand
Svømmende Skyer
Maskarade: Magdelones Dansescene

1925 (76)
Maskarade: Ouverture
Aladdin: Orientalsk Festmarsch
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Aladdin: Negerdans
Helios
Saga-Drøm
Jeg bærer med Smil min Byrde
Æbleblomst
Symfoni nr. 3
Suite for Strygere
Violinkoncert
Symfoni nr. 5
Fynsk Foraar
Underlige Aftenlufte

1926 (41)
Aladdin: Orientalsk Marsch
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Du danske Mand
Helios
Saga-Drøm
Aladdin: Negerdans
Romance for Violin og Orkester
Symfoni nr. 2
Silkesko over gylden Læst
Fynsk Foraar:
Den milde Dag er lys og lang
I Seraillets Have
Studie efter Naturen
Willemoes: Havet omkring Danmark

9
8
8
6
5
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
5
4
3
3
3
2
1
1
1

1
1
1
1

Carl Nielsen og Tivoli
1927 (35)
Maskarade: Ouverture
8
Aladdin: Orientalsk Marsch
6
Maskarade: Hanedans
3
Helios
3
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
3
Saga-Drøm
2
Pan og Syrinx
2
Romance for Violin og Orkester
1
Aladdin: Negerdans
1
Maskarade: Magdelones Dansescene 1
Chaconne
1
Sankt Hansaftensspil: Forspil
1
Symfoni nr. 6
1
Den danske Sang
1
Fløj te koncert
1

1928 (39)
Aladdin: Orientalsk Marsch
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Helios
Jeg bærer med Smil min Byrde
Symfoni nr. 3
Saga-Drøm
Sænk kun dit Hoved, du Blomst
Violinkoncert: Adagio og finale
Romance for Violin og Orkester
1929 (37)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Helios
Sankt Hansaftensspil: Forspil
Maskarade: Jeronimus’ Sang

9
4
8
6
4
3
1
1
1
1
1

8
6
4
3
2
2
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Maskarade: Fantasi
Aladdin: Orientalsk Marsch
Dansk Vejr
Jeg bærer med Smil min Byrde
Aladdin: Negerdans
Romance for Violin og Orkester
Symfoni nr. 4
Aladdin: Torvet i Ispahan
I Aften
Aftensang

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1930 (54)
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Maskarade: Fantasi
Aladdin: Orientalsk Marsch
Maskarade: Hanedans
Maskarade: Ouverture
Aladdin: Negerdans
Humoreske-Bagateller
Du danske Mand
Helios
Symfoni nr. 3
Tre Klaverstykker
Romance for Obo og Orkester
Den danske Sang
Pan og Syrinx
Maskarade: Magdelones Dansescene
Symfoni nr. 2
Aladdin: Torvet i Ispahan

8
8
7
7
6
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1931 (42)
Maskarade: Ouverture
Maskarade: Fantasi
Maskarade: Hanedans
Aladdin: Aladdins Drøm og
Morgentaagernes Dans
Aladdin: Orientalsk Marsch
Maskarade: Udtog
Sænk kun dit Hoved, du Blomst

8
7
6
6
6
2
1
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Aladdin: Negerdans
Underlige Aftenlufte
Lærkereden
Fløjtekoncert
Pan og Syrinx
Symfoni nr. 4
Totalt
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1
1
1
1
1
1
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Oversigten bygger på en minutiøs gennemgang af Tivolis dagsprogrammer fra de pågæld
ende sæsoner. De opbevares i Det Kongelige Biblioteks Småtryksafdeling.
Oversigten for den enkelte sæson er ordnet efter antal opførelser af det pågældende
værk og det samlede antal Nielsen-opførelser angivet i parentes efter årstallet.
Statistikken omfatter ikke kun koncerterne i Tivolis Koncertsal, men også fremførelser
med Harmoniorkestret og i Glassalen samt ganske enkelte på Kunstnerplænen. Det er dog
fremførelserne i Koncertsalen, der udgør mere end 90 % af materialet.

SUMMARY
KNUD KETTING: Carl Nielsen and Tivoli

The basis for the article is a complete overview covering every performance of music
by Carl Nielsen in the summer season of the Copenhagen pleasure garden, Tivoli, dur
ing the composer’s lifetime (1865-1931). For the first years after becoming a profes
sional violinist, Nielsen made his living from playing in the Tivoli orchestra. And it was
in Tivoli he made his official debut as a composer in 1887. When his fellow student
from the Academy of Music, Frederik Schnedler-Petersen at the beginning of the sum
mer season 1909 took over as musical director in Tivoli, the Nielsen performances re
ally took flight. The article lists in all 859 performances, which stylistically range right
from the popular songs to the symphonies. Schnedler-Petersen was not afraid to pre
sent the rather conservative Tivoli audience with some musical challenges whenever
the orchestra’s rather tight work-schedule permitted a moment for rehearsing these.
But as Nielsen’s music became increasingly experimental, he too had to give up. The
sixth symphony (1925) was only performed once in Tivoli and the clarinet concerto
(1928) not at all. Nielsen’s birthday on the 9^ June was in the Tivoli season and
Schnedler-Petersen nearly always found some way of marking the event. Nielsen’s 601^
birthday in 1925 was particularly festive with performances by the three Tivoli orches
tras, a torchlight procession and a banquet in one of the best restaurants in Tivoli.
Eventually it became a ritual that the programme for the concert orchestra on the first
night of the season would include ”Hanedansen” from Carl Nielsen’s opera ”Maska
rade”. Finally the article also briefly describes Schnedler-Petersen’s efforts outside
Tivoli on behalf of Carl Nielsen, not least abroad where he was without any doubt the
composer’s most diligent musical ambassador.

FRA BYBUD TIL RIGSBIBLIOTEKAR
FHV. RIGSBIBLIOTEKAR TORKIL OLSEN 1922-2001
AF

Erland Kolding Nielsen

ed overbibliotekar Torkil Olsens død 6. januar 2001 78 år gam
mel har dansk biblioteksvæsen mistet en af sine pionerer i ge
nerationen, der satte sit præg på dansk forskningsbiblioteksvæsen ef
ter den anden verdenskrig. At få mulighed for at opbygge to viden
skabelige biblioteker og nå den højeste post på sit felt er få forundt og
næppe nogen tilfældighed.
Torkil Olsen lagde hele sit lange arbejdsliv og -indsats i forsknings
biblioteksvæsenet. Han opbyggede to nye store biblioteker, der i dag
er blandt dettes sværvægtere. Men ikke bare som leder satte han sit
præg. Han var også en praktiker, der bestandigt havde blik for den
nødvendige udvikling af metoder, arbejdsgange og hjælpemidler til
fornyelse af væsenet, helt ind i computerens tidsalder. Han var græn
seoverskridende, men altid pragmatisk i sine samarbejdsrelationer.
Han var en moderne biblioteksmand, der snarere så fremad end til
bage.
Torkil Olsen blev født 31. marts 1922 i København som søn af en ci
vilingeniør og en kunstmalerinde på Det Kongelige Porcelænsfabrik.
Han tog matematisk studentereksamen fra Schneekloths Skole i 1940
kort efter Danmarks besættelse og i 1950 den sproglig-historiske sko
leembedseksamen med hovedfag i dansk og bifag i fransk fra Køben
havns Universitets filosofiske fakultet.
Allerede i studietiden blev han knyttet til biblioteksvæsenet, først
som bud ved Statens Bibliotekstilsyn fra august 1943, et par måneder i
1944 som honorarlønnet medhjælper ved Universitetsbibliotekets 2.
afdeling og fra oktober 1944 til marts 1945 som medhjælper ved Dan
marks Tekniske Bibliotek. 1. marts 1945 blev han aspirant og 1. august
1946 fast ansat som biblioteksassistent af 2. grad ved Universitetsbibli
otekets 2. afdeling, hvor han 1. februar 1951 efter afsluttet embedsek
samen avancerede til bibliotekar af 2. grad (i dag: forskningsbibliote
kar). Han gjorde sig således hurtigt gældende og blev anset for et ta-
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lent i sin generation. I sin indstilling til fast ansættelse karakteriserer
overbibliotekar Jean Anker ham som “usædvanlig velegnet til Biblio
teksarbejdet”, og rigsbibliotekar Svend Dahl tilføjer i sin personlige
vurdering, at han tillige er “usædvanlig vel kvalificeret”. Han kastede
sig med liv og sjæl over biblioteksarbejdet, så meget at det gik ud over
studiernes færdiggørelse. Han blev derfor opfordret til at søge støtte
fra midler i Overformynderiet til at gøre sine studier færdige i 1949-50
imod selv at aflønne vikar. I sin anbefaling skrev Svend Dahl i 1948, at
Torkil Olsen “hører til de allerdygtigste unge Medarbejdere indenfor
Statsbibliotekernes Stab, og at man fra disses Side er meget interesse
ret i, at han ved at tage Embedseksamen faar Mulighed for Ansættelse
i et Bibliotekarembede”.
På Universitetsbibliotekets 2. afdeling arbejdede han især med de
interne processer, navnlig bog- og tidsskriftsaccession og -katalogise
ring, og opbyggede efter 1949 her en udvekslingsenhed. Fra 1951 fo
restod han tillige bibliotekets publikationsvirksomhed og førte de tek
niske og økonomiske forhandlinger med forlag, bogtrykkere og for
fattere, en interesse han aldrig siden lagde fra sig. Fra 1955 var han le
der af tidsskriftkontoret. Disse opgaver gav ham et solidt kendskab til
de praktiske sider af biblioteksvirksomhed og dansk og udenlandsk
boghandel. Han virkede desuden som uformel sekretær for overbibli
otekaren og erhvervede på denne måde indsigt i administrative
spørgsmål på et tidspunkt, hvor selv store bibliotekers administration
endnu var megen beskeden både af natur og i omfang. Hans indfly
delse på bibliotekets ledelse blev hurtig betydelig. Han har selv refe
reret, hvordan han nærmest fik overdraget “rigets nøgler” af overbib
liotekaren, der med frakken over armen og hatten i hånden skulle
have sagt: “Mens jeg er bortrejst, må De ændre, hvad De vil, blot De lo
ver mig, at De forstår tingene, som de er, før De ændrer dem” !
I tiden på Universitetsbiblioteket gav han også sit bidrag til udvik
lingen af hjælpemidler og redskaber til bibliotekssystemet som hel
hed. 1953-55 var han redaktør for Rigsbibliotekarembedet af - og den,
der i vid udstrækning selv udarbejdede - Accessionskatalogen efter i
årene forinden at have været sekretær for det af Bibliotekarsammen
slutningen for De Videnskabelige og Faglige Biblioteker (Danmarks
Biblioteksforenings daværende Gruppe E) nedsatte udvalg til under
søgelse af katalogens forhold. I 1955 udkom under hans redaktion til
lige Periodicakatalogen, den datidige fælleskatalog over ca. 150 viden
skabelige og faglige bibliotekers tidsskrifthold. For Universitetsbiblio
tekets 2. afdeling udarbejdede han endvidere den bibliografiske for-
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tegnelse over danske doktordisputatser 1927-55, der bruges til bl.a. ud
vekslingsformål.
I 1957 var det naturligt at hente ham til leder for den nyoprettede
Atomenergikommissions bibliotek, i dag Risø Bibliotek. Rigsbibliote
kar Palle Birkelund skrev i sin anbefaling til Undervisningsministeriet
af Torkil Olsens orlov for at kunne tiltræde stillingen, at han “er en
særdeles dygtig biblioteksmand, og det vil være af stor betydning for
hele bibliotekssystemet, om Atomenergikommissionens bibliotek fra
starten kommer under fagmæssig ledelse, hvorved der bl.a. kan etab
leres et nødvendigt samarbejde med de statsbiblioteker, som også ind
køber litteratur inden for de pågældende områder”. I sit perspektiv for
det nye bibliotek anskuede han det ikke blot som et lokalt instituti
onsbibliotek, men som et nyt hovedbibliotek inden for atomenergi og
tilgrænsende områder. Han anlagde tillige den linie, at Risø skulle
have ét og kun ét bibliotek, altså en koncentration af både opgaver og
ressourcer. Han skaffede betydelige midler i opbygningsfasen. På et
møde i Kommissionen i 1957 bad han således formanden, professor
Niels Bohr, om den dengang formidable sum af 200.000 kr. til tids
skrifter, et beløb der var større end hvad Danmarks Tekniske Bibliotek
havde til rådighed på samme tidspunkt til formålet. Han fik det bevil
get. At Risø Bibliotek i dag er det største bibliotek ved en sektorforsk
ningsinstitution og tillige et af de vigtigste inden for det tekniske og
naturvidenskabelige område er i ikke ringe grad Torkil Olsens fortje
neste.
Derfra gik karrieren 1. september 1965 videre til Odense Universi
tetsbibliotek, det første af de 4 nye universitetsbiblioteker, der blev op
rettet under den vældige uddannelsesmæssige ekspansion i 1960’erne
og 70’erne, og som han førte frem til en plads blandt de 5 største forsk
ningsbiblioteker i landet. Dette var egentlig imod rigsbibliotekar Palle
Birkelunds ønske, idet denne ønskede at have Torkil Olsen i reserve
til chefposten på Universitetsbibliotekets 2. afdeling, der snart ville
blive ledig. I Odense begyndte han i bogstaveligste forstand fra bun
den, både organisatorisk, fysisk og samlingsmæssigt. I forlængelse af
den organisationsstruktur, der blev knæsat efter den navnkundige bib
liotekskommission 1924-26, der førte til Universitetsbibliotekets ud
skillelse og selvstændiggørelse i forhold til Københavns Universitet i
1930 parallelt med Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket som
universitetsbibliotek i Arhus, blev Odense Universitetsbibliotek efter
indstilling fra rigsbibliotekar Palle Birkelund en selvstændig institu
tion under det i 1961 oprettede Kulturministerium, men allerede fra
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første færd fik Torkil Olsen sæde i Odense Universitets konsistorium,
hvilket aldrig har været tilfældet i København og Århus. Det tætte sam
arbejde og parløb med universitetet i det daglige var hans ideal, uan
set det var to selvstændige institutioner. Fysisk startede biblioteket i for
skellige lejemål indtil den etapevise indflytning på campus fra 1974
som en fysisk integreret, men institutionelt stadig selvstændig del af
Odense Universitet. Samlingsmæssigt blev Odense Universitetsbiblio
tek i lighed med universitetet selv det sidste i dansk historie, der blev
- og vel også kunne blive - opbygget efter klassiske europæiske universitets-biblioteks-principper. Det skyldtes ikke mindst muligheden
for de store samlede erhvervelser, det i 1960’erne endnu var muligt at
gøre. Det gjaldt ikke blot forskeres, de såkaldte professorbiblioteker,
og politikeren Aksel Larsens efterladte bogsamlinger, men først og
fremmest flere hel- og halvoffentlige biblioteker, der herved kom ind
i de videnskabelige bibliotekers system og således fik et nyt liv. Først er
hvervedes Studenterforeningens Bibliotek i København som en grund
stamme i det nye universitetsbibliotek, i 1968 kom Herlufholm Skoles Bib
liotek til, og endelig indlemmedes to gamle, lokale biblioteker Fyns
Stiftsbibliotek 1970 og Guvernørbiblioteket i 1972. I 1973 - 8 år efter sin
grundlæggelse - havde biblioteket erhvervet knap 400.000 bind. Torkil
Olsen blev således en af de sidste store samlingsopbyggere i den klas
siske tradition. At Odense fik så stort og værdifuldt et universitetsbib
liotek, skyldtes naturligvis også de politiske og økonomiske betingelser
i 1960’erne, måske de mest gunstige i efterkrigstiden, hvor det endnu
var muligt at få adækvate bevillinger især til formål i provinsen.
I andre henseender gik Torkil Olsen sine egne veje, således som det
skete med valget af det svenske klassifikationssystem SAB. Han arbej
dede meget tæt sammen med universitetet, bl.a. i form af integrerede
accessionsløsninger (den såkaldte historikermodel), hvor institut- og
biblioteksaccession blev puljet. Målet var helt klart gennem en inte
greret biblioteksservice at undgå opbygningen af større institutbiblio
teker som ved de gamle universiteter. I disse henseender var han dog
pragmatiker, aldrig formalist eller biblioteksdogmatiker. Endelig sam
arbejdede han med det lokale odenseanske eller fynske biblioteks- og
kulturliv, bl.a. i Fyns Amts Biblioteksforening. Han grundlagde biblio
tekets offentlige C.C. Rafn-forelæsninger, opkaldt efter den store fyn
ske sprog- og oldtidsforsker (1795-1864), der er fortsat lige siden. I de
første år gjorde han sig til talsmand for, at Odense Universitetsbiblio
tek, som var under fysisk planlægning på universitetets nye campus, og
det store, nye Odense Centralbibliotek, som man også talte om at
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bygge, skulle samkøres og fysisk integreres i et nyt fælles byggeri. Man
kunne derved opnå en lang række fordele, ikke mindst for brugerne
af begge biblioteker. “Eftertiden vil takke os”, udtalte han til Fyens
Stiftstidende (d. 5. marts 1968) om sine fremtidsvisioner. To ledende
medarbejdere fra hvert af bibliotekerne udarbejdede ret detaljerede
krav til og planer for et sådant integreret folke- og forskningsbibliotek,
der, ifald det var blevet realiseret, ville have skabt en helt ny biblioteks
type i Danmark. Centralbiblioteket turde dog ikke, da det kom til styk
ket, først og fremmest p.g.a. universitetsbibliotekets beliggenhed på
campus langt fra Odenses centrum og fysiske placering inde i univer
sitetskomplekset.
I den store bibliotekspolitik, der på godt og ondt prægede hele bib
lioteksvæsenet i 1970’erne, var han helt sin egen, og derved var han
ofte i modsætning til den dominerende fløj i forskningsbiblioteksvæ
senet, der bl.a. i Bibliotekskommissionen og dens specialudvalg 2 som Torkil Olsen ikke blev medlem af, men derimod karakteristisk
nok af specialudvalg 4, der behandlede “det offentlige biblioteksvæs
ens fælles serviceinstitutioner og -foranstaltninger” - arbejdede imod
den styringsmæssige samføring af forsknings- og folkebibliotekerne,
som kommissionsflertallet under ledelse af Danmarks Biblioteksfore
nings formand, fmansudvalgsformand R. Lysholt Hansen og folkebib
liotekerne gik ind for i form af bl.a. et fællesdirektorat. Torkil Olsen
var som en af de meget få i forskningsbibliotekerne tilhænger af dette,
der også blev indholdet af det første bibliotekslovforslag efter kom
missionsarbejdets afslutning i 1979, der omsider blev fremsat i 1982,
men som imidlertid ikke blev gennemført. Han deltog endvidere som
eneste bibliotekschef med ildhu i forskningsbibliotekernes kravspeci
fikationsarbejde og konsekvensvurderingsprojekter på edb-området
sidst i 70’erne og først i 80’erne.
Han havde således naturligt nok regeringens bevågenhed, da rigs
bibliotekarstillingen efter Palle Birkelunds afgang 1. februar 1982
skulle besættes, ganske vist ved konstitution, idet stillingens fremtid
som så meget andet i biblioteksvæsenet ikke var afklaret på det tids
punkt. Som en direkte udløber af kampene forud var der også nogen
turbulens i forbindelse med hans udnævnelse. Der gik til en vis grad
politik i sagen, selvom ikke alt slap ud dengang, men ansøgersituatio
nen bidrager til at forklare, hvorfor han som den ældste af ansøgerne
blev foretrukket. Blandt hans modkandidater var to andre af forsk
ningsbibliotekernes daværende sværvægtere, nemlig to andre over
bibliotekarer fra store forskningsbiblioteker. Af dem ville ministeriet,
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ministeren og den stærke mand i dansk bibliotekspolitik i årene frem
til regeringsskiftet senere i 1982 ikke have den ene på grund af hans
fagpolitiske ståsted og synspunkter under Bibliotekskommissionens
ressortkampe, og da man ikke mente at kunne foretrække den yngste
og mest uprøvede frem for den, der mere end alle andre stod som
forskningsbiblioteksvæsenets ledende skikkelse ved Palle Birkelunds
afgang, valgte man den ligeledes meget erfarne Torkil Olsen, som
desuden altid havde været kulturministeriets mand i konflikten om
forskningsbibliotekernes ressorttilhørsforhold.
Dette stod ikke biblioteksoffentligheden ganske klart, men Torkil
Olsen tacklede situationen bl.a. ved at offentliggøre sin ansøgning
som en programerklæring ved sin tiltrædelse og give et udførligt in
terview i bibliotekspressen om sine faglige og institutionspolitiske syns
punkter. Konstitutionen indebar ikke bare den daglige ledelse af sek
torens største bibliotek med dobbeltfunktionerne som national- og
universitetsbibliotek, Det Kongelige Bibliotek, men også den overord
nede ledelse af Universitetsbibliotekets 2 afdelinger i Fiolstræde og
Nørre Allé samt de overordnede nationale fællesfunktioner, nævnt i
den rækkefølge, de uden tvivl havde Torkil Olsens interesse. I sin tid
som rigsbibliotekar gennemførte han bl.a. den udredning fra juni
1983 om det fremtidige samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek
og de to universitetsbiblioteker (KOBUB), der efter den udskillelse af
rigsbibliotekarfunktionerne, som allerede Bibliotekskommissionen
havde foreslået, blev grundlaget for den senere selvstændiggørelse af
Universitetsbibliotekets 2. Afdeling fra 1986. Betænkningen var dog
præget af betydelig uklarhed i og uenighed om selv centrale spørgsmål
og lod hovedproblemerne omkring forholdet imellem Det Kongelige
Bibliotek og 1. afdeling uløste. Han skaffede finansieringsgrundlaget
for den fysiske udvidelse af Universitetsbibliotekets 2. afdeling, der
stod færdig i 1989, ligesom han var med til at sikre grundlaget for den
betydelig edb-udbygning, forskningsbibliotekerne fik i 1985-86.1 1982
sørgede han for, at Det Kongelige Bibliotek kunne overtage den al
drende Birgitta Dails konserveringsværksted med henblik på at over
tage konserveringen af den del af de islandske håndskrifter, der skulle
udleveres til Island frem til 1996.
Som grundlægger, opbygger og første chef for såvel Risø som
Odense Universitetsbibliotek var han den ubestridte autoritet, hans
ord var lov, og han kunne få gennemført alt, hvad der var muligt inden
for de forhåndenværende rammer og ressourcer. Han var ikke typen,
der gik i små sko og alle så op til ham - i ikke ringe udstrækning som
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en faderskikkelse. Han havde formentlig sjældent, om nogensinde
mødt kritisk modspil endsige åbenlys modstand internt. Han skabte
selv normer og kultur. I forhold til Det Kongelige Bibliotek, landets
næstældste og største bibliotek med en mangeårig, fasttømret ledelsesog organisationsstruktur, som han overtog fra forgængeren uden at
ændre, var situationen en anden. Dertil kom, at han trods alt ved sin
tiltrædelse var næsten 60 år, og i sin daglige, personlige livsførelse
havde han altid været lidt af en renæssancefigur, og efterhånden be
gyndte konsekvenserne heraf at vise sig. Ikke alle gouterede disse træk
ved ham, og i visse henseender gav de forkerte signaler i og til omgi
velserne. Selvom han selv mente at kunne - og også langt hen ad ve
jen faktisk kunne - styre sin livsførelse uden, at det gav anledning til
problemer, herunder habilitetsproblemer, kunne han ikke forstå, at
andre ikke altid opfattede forholdene på samme måde og derfor ikke
kunne håndtere situationen i forhold til ham selv og hans ledelse. Der
ved svækkedes efterhånden hans greb om bibliotekets styring og ud
vikling. Dertil kommer, hvad der måske var det væsentligste: I årene ef
ter 1968 svækkedes den klassiske ledelsesfunktion på afgørende punk
ter, ikke bare formelt, men også reelt uden at der i mange år blev sat
noget reelt alternativ i stedet. Vilkårene for udøvelse af ledelse - et ud
tryk, der formentlig ikke engang eksisterede på dette tidspunkt - ænd
rede sig radikalt. Chefrollen - og ikke mindst dens forudsætninger ændrede grundlæggende karakter. En række chefer fik desårsag bety
delige problemer, nogle kunne simpelthen ikke håndtere situationen
og ophørte nærmest med at fungere, andre kunne slække på den for
melle magt, uden at det ændrede stort ved situationen og chefens re
elle magt. Torkil Olsen var i Odense eksempel på det sidste.
Men på Det Kongelige Bibliotek mødte han for første gang i sin pro
fessionelle karriere som leder intern uenighed og direkte modstand i
et miljø, der igennem en årrække havde været stærkt politiseret. Han
mødte en kultur og en række traditioner - og ikke mindst holdninger
- der enten var ham fremmede, som han var uenig i eller reelt ikke helt
forstod at håndtere, og han kom til biblioteket på et tidspunkt, hvor de
interne magt- og territorialkampe imellem personalegrupper og afde
linger havde nået et højdepunkt, samtidig med at biblioteket funkti
onsmæssigt havde store problemer at kæmpe med i form af pukkeldannelser i de interne procesled, en ikke ganske hensigtsmæssig res
sourcefordeling imellem opgaver og funktioner udmøntet i en delvis
forældet struktur og organisation, problemer der blev yderligere ac
centueret på grund af besparelser. Niveauet for aktiv politisering og
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fraktionering bl.a. som følge af disse forhold var helt uvant og kom gi
vet bag på ham. Dertil kom, at Det Kongelige Bibliotek, især hvad an
gik anvendelsen af edb, udviklingsmæssigt lakkede bagefter provin
sens store biblioteker og politisk stod i skyggen af Statsbibliotekets ind
flydelsesrige chefer. Hans interesse var primært universitetsbiblioteks
funktionen, der var hans egentlige erfaringsbaggrund, og som han gi
vetvis gerne så udskilt fra nationalbiblioteket. Torkil Olsen så ikke uni
versitetsbiblioteks- og nationalbiblioteksfunktionerne som to ligevær
dige og lige væsentlige opgaver, som oven i købet - drevet på den rette
måde - kunne give en synergieffekt i tillæg til værdien af hver enkelt
funktion isoleret set. Torkil Olsens institutionspolitik blev opfattet,
som om han ville styrke universitetsbiblioteksfunktionen på national
biblioteksfunktionens og de nationale opgavers bekostning. En række
klassiske nationalbiblioteksfunktioner foreslog han flyttet ud af biblio
teket, længe før forudsætningerne teknologisk var skabt og tiden mo
den mentalt. Han skrottede endegyldigt de gamle og kun delvis reali
serede planer om en fortsat udbygning på Slotsholmen, som havde
måttet lægges i mølpose i Palle Birkelunds sidste år, og sigtede i stedet
på en udbygning på Amager, uden at der dog blev taget konkrete ini
tiativer eller lagt konkrete planer.
Torkil Olsen ønskede givetvis at modernisere Det Kongelige Biblio
teks opgaver og funktioner, men internt blev det opfattet, som om han
ville omstyrte bibliotekets århundredlange selvforståelse som primus
inter pares i dansk biblioteksvæsen og tilmed sælge ud af arvesølvet,
bl.a. i spørgsmålet om pligtafleveringens organisation i forbindelse
med en ny lov til afløsning af den stærkt forældede fra 1927. Dette
førte til voldsom intern modstand, da det var helt i modstrid med in
stitutionskulturen og medarbejdernes selvopfattelse, uanset de ureali
stiske elementer i denne. I det daglige lænede han sig desuden i sin le
delse op ad samarbejdsudvalget og reducerede afdelingslederkollegi
ets (førstebibliotekarernes) indflydelse. Især i forhold til dele af sam
arbejdsudvalget og en række magtfulde afdelingsledere, der underti
den tolkede loyaliteten over for institution og chef noget anderledes
end han selv, kom han i et voldsomt modsætningsforhold, selvom han
ikke altid selv følte det sådan, endsige tog konsekvenserne heraf. Såle
des opstod der især fra slutningen af 1983 mange modsætninger og
konflikter, undertiden af lammende art. Fra slutningen af 1970’erne
var den bevillingsmæssige stagnation indtrådt også for Det Kongelige
Bibliotek og fra 1983 bebudedes egentlige nedskæringer, der fra 1985
blev ganske omfattende. Det var en uvant situation for både ledelse og
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personale. Og selvom det efterhånden var synligt for mange, at der
manglede klare sammenhænge mellem de overleverede eller valgte
løsninger og den til rådighed værende bevillingsramme, hvilket bl.a.
gav sig udslag i omfattende pukkeldannelser i de interne processer,
forblev tilpasninger og ændringer marginale og uden et længere per
spektiv. Man kørte simpelthen fast, fordi ændringer inden for de gæl
dende økonomiske rammer i den givne politiske situation kun kunne
iværksættes ved at ændre på organisation og løsningsmetoder, som
man ikke var parat til at gennemføre, fordi de uvægerligt ville medføre
en skærpelse af de i forvejen mange konflikter i institutionen. Det spil
lede givetvis også ind, at Torkil Olsen på grund af det forhold, at han
“kun” var konstitueret, følte sig ude af stand til at træffe beslutninger
af mere vidtgående eller længere rækkevidde, en opfattelse han delte
med flere samtidige, der enten var ansat i samme situation eller på åre
mål.
Internt kørte Torkil Olsen således ledelsesmæssigt fast, og udadtil
gav han undertiden udtryk for dette gennem et udsagn, der uden tvivl
var ment humoristisk, men ikke ligefrem bidrog til at øge hans gen
nemslagskraft: “Det Kongelige Bibliotek er en tung dame at danse
med - hun har cement i skørterne”.
Hertil kom, at han på dette tidspunkt p.g.a. en illoyal, intern læk i
en politisk meget følsom edb-sag bragte sig i et alvorligt modsætnings
forhold til den daværende kulturminister, og da kulturministeriet selv
i disse år var inde i en af sine vanskeligste perioder i nyere tid, det var
vel nærmest bovlamt på biblioteksområdet, var der hverken megen
hjælp endsige støtte at hente eller politisk opbakning til at løse biblio
tekets mange, evidente fysiske, strukturelle og ressourcemæssige pro
blemer - og slet ikke i en konfliktsituation. Ministeriet fik efterhånden
nærmest den opfattelse, at Torkil Olsen ikke var den rette til at løse
problemerne, hvilket hverken han eller de fleste aktører i biblioteks
sektoren ville eller kunne erkende. Det bidrog heller ikke til et godt
forhold imellem ham og ministeriet, at man gennem hele perioden
ikke kunne blive enige om hans pensionsforhold, et forhold, hvor mi
nisteriet udviste en ikke ringe grad af smålighed eller i hvert fald ringe
gennemslagskraft over for finansministeriet, ikke mindst i den situa
tion af temmelig langstrakt midlertidighed, ministeriet selv havde
skabt.
Overvejelserne over biblioteksvæsenets og Rigsbibliotekarembedets
fremtid skred i første halvdel af 1980’erne uhyre langsomt frem og
blev for forskningsbibliotekerne først endeligt afklaret i 1985, hvor
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også den politiske magt i forhold til kommissionsopdelingerne var
skiftet. Da rigsbibliotekarstillingen endelig blev delt i en styrelseschef
stilling og en overbibliotekarstilling for Det Kongelige Bibliotek alene
(med virkning fra hhv. 1. februar og 1. marts 1986), tilkendegav Tor
kil Olsen både offentligt og over for Kulturministeriet, at han agtede
at søge fortsættelse som overbibliotekar for Det Kongelige Bibliotek,
og det var en stor og forståelig skuffelse for ham, at Kulturministeriet
vragede ham uden at give ham selv en antydning heraf på forhånd.
Han fik i stedet en retrætestilling som konsulent i det nye Rigsbiblio
tekarembede, hvor han - næppe uforståeligt - ikke trivedes og sluttede
i 1989.
Både som grundlægger og leder af Odense Universitetsforlag 196780 og som formand for Foreningen for Boghåndværk 1975-78 gjorde
Torkil Olsen sig gældende i bøgernes verden. Han var med rette stolt
over, at Danmarks yngste universitet allerede i løbet af få år kunne
præstere et forlag med så bred og fagligt solid en udgivelsesprofil, som
det skete i Odense. Han var endvidere med ved oprettelsen af Dan
marks Grafiske Museum i Odense i 1981, der som et kulturhistorisk
specialmuseum fra 1984 fik til huse i Brandts Klædefabrik. Fra 19501989 var han først redaktionssekretær og senere medredaktør af Libri,
International Library Review og i nogle år i 1950’erne tillige af Centau
rus, International Magazine of the History of Science and Medicine. Hans in
teresse for de gamle håndværksmæssige færdigheder ved biblioteksar
bejdet var velkendt, og han befandt sig godt i selskab med de perso
nalegrupper, der varetog disse og ikke er så synlige i biblioteksarbejdet
som andre.
Han spillede endelig en ikke ubetydelig rolle i tilblivelsen og om
lægningerne af biblioteksuddannelserne for flere personalegrupper
fra 1950’erne til 70’erne. På baggrund af sin oprindelige ansættelse
som biblioteksassistent havde han - som adskillige andre - stor for
ståelse for, at denne gruppe måtte professionaliseres først gennem en
særlig uddannelse ved den i 1956 oprettede Danmarks Biblioteksskole
og senere gennem en faglig og indholdsmæssig opgradering udvikles
til bibliotekarer parallelt med de akademisk uddannede (forsk
nings) bibliotekarer. Det skete i form af en mellemlang, videregående
uddannelse - af samme længde, men ikke samme indhold og ind
holdsmæssig vægtning som folkebibliotekaruddannelsen - ved Dan
marks Biblioteksskole fra 1968 (sektion II). 1953-55 var han lærer ved
de af Sammenslutningen af Danmarks Videnskabelige og Faglige Bib
lioteker afholdte kurser i bibliotekskundskab, og i forlængelse heraf
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var han tillige med til at oprette og i 1964-65 selv leder af Dansk Tek
nisk Litteraturselskabs dokumentalistuddannelse, en parallel til den
nogle år tidligere indførte etatsuddannelse for (forsknings) bibliote
karer ved biblioteksskolen. Dokumentalistuddannelsen rettede sig
imod den hastigt voksende sektor af forskningsinstitutioner og er
hvervsvirksomheder med behov for en professionel informationssøg
ning og -formidling især inden for det teknisk-naturvidenskabelige
område. Han har i flere sammenhænge undervist i accessionspolitik
og -teknik og i spørgsmål om opbevaring og konservering af bøger.
Ved Danmarks Biblioteksskole virkede han i en årrække som time
lærer indtil 1968 og censor indtil 1980.1 1981 blev han medlem af det
Uddannelsesudvalg til revision af Danmarks Biblioteksskoles virksom
hed, som indstillede, at de to bibliotekaruddannelser sammenlagdes
til en fællesuddannelse.
Som organisationsmand - en baggrund, der prægede ham i hans
holdninger til personalet gennem hele hans virksomhed - var han
medlem af bestyrelsen for Danmarks Biblioteksforenings gruppe E,
Bibliotekarsammenslutningen for de Videnskabelige og Faglige Bibli
oteker 1948-55, fra 1949-53 som kasserer og 1954-55 som formand til
lige af Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse. 1952-55 var han
medlem af Fællesrepræsentationen for den samlede danske bibliote
karstand.
Som biblioteksmand var Torkil Olsen som så mange andre i sin ge
neration inspireret af den store indiske biblioteksteoretiker S.R. Ran
ganathan (1892-1972). Bøger er til for at bruges, og biblioteker skal or
ganiseres således, at brugernes og læserne ikke spilder deres tid
unødigt, var nogle af hans maksimer. Han var ikke teoretiker, men
pragmatiker, altid praktisk orienteret og resultatorienteret ikke
mindst i sine velmagtsår, hvor han heller ikke var bange for at slå store
brød op. Som bibliotekschef både på Risø og i Odense kunne han selv
inspirere og skabe betydelig entusiasme som grundlag for løsning af
opgaverne under ofte vanskelige vilkår, både fysisk og rekrutterings
mæssigt. Han kunne tale med alle, skabte som grundlæggeren en ud
præget korpsånd og var den første leder af et større forskningsbiblio
tek, der uden persons anseelse indførte du-formen som omgangstone.
Den pragmatiske og praktiske orientering var også bestemmende for
hans bibliotekspolitiske holdning og hans håndtering af det politiske
spil. Det var mere ud fra en biblioteksmands praktiske erfaring og
common sense end ud fra ideologiske eller partipolitiske overvejelser
(i modsætning til hans samtidige kollega på Statsbiblioteket Karl V.
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Thomsen), at han blandede sig i bibliotekspolitikken og gik ind for en
heden i biblioteksvæsenet, og denne tilgang begrænsede vel også hans
indflydelse. Havde han således begrænsninger som bibliotekspolitiker,
hvortil hans individualisme også var en medvirkende faktor - han var
ikke gruppe- eller fløjdannende - var han dog i konkrete sammen
hænge både institutionelt og i uddannelsessammenhænge en dygtig
leder og forhandler, i hvert fald frem til det tidspunkt, hvor proble
merne på Det Kongelige Bibliotek begyndte at tårne sig op. Hans sid
ste arbejdsår på Det Kongelige Bibliotek og i Rigsbibliotekarembedet
blev ikke lykkelige. Det vil imidlertid ikke være at gøre ret og skel at
bedømme ham ud fra de - set i det lange perspektiv - ret få år, hvor
det var åbenlyst for de fleste, at han havde passeret sit arbejdslivs ze
nith.
Torkil Olsen øvede en pionerindsats i dansk forskningsbiblioteks
væsen og fik tilsvarende en stor karriere igennem næsten et halvt
århundrede. Han har sat sig tydelige, brede og blivende spor i dansk
bibliotekshistorie ikke mindst i de år, hvor alting udviklede og foran
drede sig.

Kilder og litteratur
Kildesituationen til Torkil Olsens liv og gerning afspejler, at han næppe interesserede
sig meget for sit personlige eftermæle. Det efterladte materiale, herunder personar
kivet på Det Kongelige Bibliotek er meget tyndt, kronologisk sporadisk og rummer
kun det absolut væsentligste af officiel art. Hans officielle biografier (i Den Blå Bog, Ma
gisterstaten og Den Danske Bibliotekarstand) er knappe indtil det puritanske og opregner
kun hans væsentligste ydre poster, og der er tilsyneladende ikke skrevet om ham i an
dre officielle eller biografiske sammenhænge. Der findes enkelte interviews med ham,
bl.a. i DF-Revy 1982, delvis optrykt i Meddelelserfra Rigsbibliotekaren, 33. årg. nr. 3, 1982,
ss. 3-10.
Nekrologen bygger dels på Torkil Olsens personsag i Rigsbibliotekarembedets/Det
Kongelige Biblioteks personalearkiv, Meddelelserfra Rigsbibliotekaren samt Det Kgl. Bib
lioteks Interne Meddelelser 1982-86, dels på den spredte litteratur om biblioteksvæsenets
samtidshistorie, bl.a. Odenses bibliotekshistorie (Udg. i anledning af Odense Universi
tetsbiblioteks 25-års jubilæum. Red. af Torben Nielsen. Odense Universitetsforlag
1990). Desuden på informationer og samtaler med fhv. (førstebibliotekar ved Odense
Universitetsbibliotek, senere) rigsbibliotekar Morten Laursen Vig, fhv. overbibliote
kar Eva Pedersen, Risø Bibliotek, overbibliotekar Aase Lindahl, Odense, nu Syddansk
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Universitetsbibliotek, overbibliotekar Karl Krarup og overbibliotekar Steen Bille Lar
sen, Det Kongelige Bibliotek, og sidst, men ikke mindst, vicedirektør Svend Larsen og
fhv. overbibliotekar Niels Christian Nielsen, Statsbiblioteket. Jeg retter en hjertelig tak
til dem alle, men skal ikke undlade at understrege, at ansvaret for udformningen, her
under alle tolkninger og vurderinger, naturligvis i sidste instans er mit eget.
Der er forgæves eftersøgt materiale i andre bibliotekers arkiver og i private sam
menhænge.

HOVEDLINJER I DE DANSKE KLASSISKE

STUDIERS HISTORIE
EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE
AF

Flemming Gorm Andersen

er er aldrig skrevet en bog om de klassiske studiers historie i
Danmark - og emnet lyder også obskurt. Men arbejdet kunne nok
være umagen værd. Mængden af forskere er overskuelig, og der fore
ligger en næsten komplet registrering af deres produktion. Det ville
være ret simpelt forsøgsvis at besvare spørgsmål som: Hvorledes påvir
ker kommunikationen (såvel den trykte som den uformelle) udviklin
gen ? Hvad eller hvem definerer indsatsområderne ? Hvilken, om no
gen, synergieffekt findes i et begrænset forskermiljø ? - for blot at
nævne tre. Dermed kunne en sådan bog være en pilotundersøgelse af,
hvordan et humanistisk forskningsområde fungerer - og mens det
spørgsmål for længst er rejst inden for naturvidenskaberne, anses de
humanistiske fag ofte for at unddrage sig analyse.
Der foreligger en halv snes tidligere arbejder. Sandys (1920) stand
ser med udgangen af det 19. århundrede, men en nyere oversigt gives
af Elkjær m.fl. (1968, 12-21); Torresin (1999) indeholder en kort op
summering. De klassiske studier ved Københavns Universitet indtil
1979 behandles detaljeret af Boserup (1992), Jensen (1992) og Riis
(1979). En nyere gennemgang af danske klassisk-arkæologiske ud
gravninger (Rathje og Lund 1991) henviser også til tidligere behand
linger. Der foreligger forskningsbiografier over tre nøglepersoner:
Gertz (Laursen 1990), Madvig (Jensen 1997) og Mørkholm (Zahle
1985). Brugen af bibliometriske metoder på klassikerbibliografier ek
semplificeres af Andersen (1995). Serien Arbejdspapirer om de klassiske
studiers historie rummer såvel historisk materiale som metodeovervejel
ser.
Et fremtidigt arbejde om det danske studium af den klassiske oldtid
kan desuden trække på en næsten komplet bibliografisk registrering
fra begyndelsen og til 1991, spredt over seks bibliografier. Det vil altså
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ikke kræve nogen stor arbejdsindsats at finde frem til de primære kil
der.
Udover at lede forskere til kilderne kan bibliografier imidlertid også
yde et selvstændigt bidrag til kortlægning af forskningens historie. Pe
rioder med vækst eller tilbagegang giver sig udslag i stigning eller fald
i antallet af publikationer; mængden af udgivelser om et emne afspej
ler dets relative betydning; forholdet mellem dansksprogede og frem
medsprogede arbejder antyder forholdet mellem national og interna
tional orientering, osv. Fra bibliografier kan man kort sagt udlede de
generelle tendenser, som har gjort sig gældende igennem de klassiske
studiers historie, og derved skabe en forståelsesramme - som vel at
mærke er uafhængig af enkeltpersoners virke på feltet - for det videre
arbejde.
Formålet med denne artikel er at vise, hvad man kan opnå gennem
ret simple metoder - og give de første bidrag til forståelsesrammen.

Bibliografierne

Siden nærværende arbejde bygger på bibliografierne, kan en kort be
skrivelse af hver være nyttig.
C. Thaarups Fortegnelse ... fra 1836 registrerer alle danske oversæt
telser af klassiske forfattere, uanset udgivelsesform. Genudgivelser er
anført, det samme er nogle få utrykte oversættelser og enkelte efter
ligninger. Målgruppen er det dannede læserpublikum (henvisnin
gerne forudsætter et solidt kendskab til samtidens kulturtidsskrifter).
Thaarup antyder, at arbejdet også kunne danne udgangspunkt for en
behandling af de klassiske oversættelsers litterære værdi og deres ind
flydelse på dansk litteratur; ingen tog dog handsken op.
Hvor Thaarup begrænser sig til litteraturen, dækker de øvrige bib
liografier alle aspekter af de klassiske kulturer. Selvom sigte og mål
grupper varierer, er der fælles grundprincipper. Alle inkluderer ar
bejder om græsk bronzealder såvel som om etruskisk kultur. Alle
sætter oldtidens slutning ved udgangen af 5. årh. e.Kr., og udelader
den klassiske tradition i senere tid - om end nogle få arbejder herom,
der indeholder antikrelevant stof, kan findes i alle fem bibliografier.
Alle udelader kristen teologi; forskelle i dækningen af relationen mel
lem kristendom og statsmagt er noteret nedenfor. Hvad angår publi
kationsform inkluderes bøger, større afsnit af bøger, samt artikler og
større anmeldelser i fagtidsskrifter, mens artikler i aviser og almene
leksika er udeladt. Inden for hver bibliografis definerede rammer til-
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stræber alle fuld dækning - og tilføjer stiltiende, hvad forgængeren
måtte have overset.
Danmark og Antiken af K. Elkjær og P. Krarup, i 2. udgave ved Elkjær
og G. Mondrup fra 1968, anfører arbejder på dansk (inklusive oversat
faglitteratur) trykt indtil 1967. Mens alle oversættelser af klassisk litte
ratur siden 1836 er inkluderet, udelades faglitteratur som enten er
overflødiggjort af senere udgivelser eller generelt forældet, ligeledes
udelades små og/eller ligegyldige opsatser. Skolebøger er taget med ældre tekstkommentarer dog kun for så vidt de stadig vil kunne bru
ges med et vist udbytte. Oldkirkens historie, de klassiske studiers
historie, og klassikernes rolle i det danske skolevæsen er eksplicit ude
ladt. Målgruppen er ikke direkte angivet, men omfatter tydeligt nok
uddannelsessøgende på alle niveauer, interesserede lægmænd og bib
liotekarer.
P.A.Hansens A Bibliography ofDanish Contributions... fra 1977 anfører
alt, hvad danskere har offentliggjort til og med 1970 om den klassiske
oldtid, med mindre arbejdet findes i Danmark og Antiken (enkelte be
vidste genregistreringer forekommer, især for værker oversat til andre
sprog). Tekstudgaver til skolebrug er kun medtaget, dersom de viser
en vis videnskabelig indsats; kirkehistorie er udeladt. Forskere fra tid
ligere områder under den danske krone er inkluderet indtil uafhæn
gighedsåret (f.eks. nordmænd indtil 1814). Udenlandske forskere
som gennem længere tid har opholdt sig i Danmark, og danske for
skere bosat i udlandet, er optaget med deres samlede produktion. Bo
gen retter sig mod både forskningshistorikere og forskere, og anfører
forfatternes fødsels- og dødsår samt de nødvendigste noter om en
keltværkers trykhistorie og indhold. Systematik og format lægger sig
tæt op ad den internationale fagbibliografi L Année Philologique.
Danmark og antikken 1968-1979 af B. Juul Kristensen ogj. Majlund
Kristensen (1982), som udsprang af en hovedopgave ved Danmarks
Biblioteksskole, er en fortsættelse af Elkjær og Mondrup 1968. For
holdet mellem den romerske statsmagt og oldkirken er føjet til de dér
dækkede emner. Alt materiale publiceret gennem de 12 år er registre
ret (undtaget dog tidsskriftet Klassikerforeningens Meddelelser, hvor et
komplet sæt ikke kunne fremskaffes); også anmeldelser i lærerfore
ningers medlemsblade anføres. De fleste poster er forsynet med ind
holdsnoter. Systematikken er baseret på Hansens; indførslerne anven
der de danske bibliotekers katalogiseringsregler, hvilket antyder, at
bibliotekarer, så vel som lærere og uddannelsessøgende, er omfattet af
målgruppen.
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Danmark og antikken 1980-1991 af F.G. Andersen (1994) udvider em
nekredsen med forskningshistorie og med de klassiske fag i det danske
skolesystem (set udfra en klassisk-faglig vinkel). Desuden medtages ar
bejder om kristendommen set som en del af oldtidens filosofi og reli
gionshistorie. I øvrigt bibeholdes forgængerens registreringskriterier,
systematik og postformat.
Danish Contributions ... 1971-1991 af F.G. Andersen (under udgi
velse) fortsætter Hansens bibliografi fra 1977, og bibeholder stort set
dens principper. De klassiske studiers historie er dog føjet til. Af uden
landske forskere, som har opholdt sig længere tid i Danmark, medta
ges kun arbejder publiceret under deres ophold i landet, mens dansk
fødte forskere bosat i udlandet kun optræder, dersom de under en el
ler anden form har bevaret kontakten til det danske forskningsmiljø.
Der registreres kun fremmedsprogede arbejder, da alt dansksproget er
registreret i de to bind af Danmark og antikken.
Set under ét er de største huller i registreringen altså: forældede og
u-originale skolebøger trykt før 1968, arbejder om oldkirkens historie
med mindre de er på dansk og trykt efter 1968, arbejder om forsk
ningshistorie trykt før 1971 eller 1980 (afhængigt af sprog), samt ar
tikler i Klassikerforeningens Meddelelser før 1980.
Undersøgelsens mål og redskaber
Denne artikel koncentrerer sig om udgivelsesmønstre i perioden
1792-1991, med det formål at rekonstruere hovedtræk i dansk klassi
kerforskning gennem de to hundrede år.
1792 som udgangspunkt giver en bekvem mulighed for at arbejde
med tiårs-faser (om end disse ikke svarer til gængse årtier, hvilket i be
gyndelsen nok vil virke lidt forvirrende). Dertil er produktionen før
1790rne for sparsom til overhovedet at danne mønstre, siden største
delen er studenters disputatser pro stipend™-en genre som jeg ser bort
fra, da den ikke afspejler de klassiske studiers rolle i forskningen. Ud af
207 studerende som een eller flere gange valgte klassiske emner for en
sådan disputats, udgav kun 12 noget som helst på feltet efter embeds
eksamen (Meget kort: indtil 1788 skulle enhver studerende, som op
pebar kollegieplads, årligt offentliggøre og forsvare mindst én dispu
tats som bevis for studieaktivitet; i praksis var det en træning i at hånd
tere latin som arbejdssprog. Ingen lagde særlig vægt på indholdet).
Undersøgelsen bygger i første række på en opdeling af produktio
nen i emnegrupper, med optælling af hvor mange arbejder der ud-
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kom hvert årti i hver enkelt gruppe. Opdelingen er vist i Tabel 1 (side
318-319); i Tabellerne 2 og 3 (side 320-323) er der videre opdelt i
dansk- og fremmedsprogede arbejder. Litterære oversættelser og skol
ebøger er ikke inkluderet, og arbejder om emner, der kun dækkes del
vist af bibliografierne (som f.eks. oldkirkens historie), er udeladt.
Genoptryk og reviderede udgaver er ikke medregnet - med mindre
revisionen er så gennemgribende, at den reelt resulterer i en helt ny
bog. Artikler i tidsskriftbind som spænder over to kalenderår (f.eks.
1891/92) tælles under det første år (her 1891); flerbindsværker tælles
under året for første bind.
På enkelte punkter af undersøgelsen anvendes en finere emneop
deling end den som gengives i Tabellerne 1-3.
Ikke alle bibliografiernes poster er talt med, siden ikke alle kan reg
nes for klassisk-faglige arbejder; to faktiske eksempler kan illustrere
dette. Søges en dansk version af parallelpostulatet i bibliografierne,
finder man såvel en oversættelse af Euklid som en artikel om hyper
bolsk geometri; sidstnævnte er selvsagt irrelevant i denne artikels sam
menhæng. Tilsvarende: enhver gennemgang af verdens litteraturhi
storie vil indeholde et afsnit om den klassiske oldtid, men set fra en
klassisk-faglig vinkel er der en vigtig forskel i om afsnittet omfatter fjor
ten sider ud af fem hundrede, eller fire hundrede sider af et trebinds
værk. I et sådant tilfælde må der træffes individuel beslutning om af
snittet skal tælles med eller ej, udfra dets relative og absolutte stør
relse, mængden af information og (i vanskeligste fald) forfatterens
faglige kompetence.
En anden udeladelse er sådanne arbejder i institut- eller forenings
publikationer som (efter et skøn i hvert enkelt tilfælde) primært er in
tern information, selvom de har et fagspecifikt indhold. Som eksem
pel kan nævnes de fyldige specialeresumeer, der blev offentliggjort i
de tidlige, duplikerede numre af Museum Tusculanum og i den kortli
vede serie Extracta.
Skønt studenterdisputatser pro stipendio forsvandt med universitets
reformen af 1788, fortsatte traditionen endnu nogle år på visse kolle
gier (på Borchs kollegium så langt som til branden i 1807 og endnu en
halv snes år efter genåbningen i 1824); de få disputatser om klassiske
emner er ligeledes udeladt.
Som et supplerende arbejdsredskab anvendes desuden en stikprøve
af forfattere. Den omfatter samtlige danskere, hvis efternavn begynder
med bogstaverne fra A til G, født 1765 eller senere, som i perioden
1792-1991 udgav mindst eet arbejde om den klassiske oldtid. Her er
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optalt hver enkelt forfatters samlede produktion, inkluderende skole
bøger og oversættelser. Bedømt udfra nutidig fordeling af danske ef
ternavne skulle stikprøven omfatte ca. 28.5% af den samlede mængde
forfattere; skønnet udfra hvor meget plads stikprøvens forfattere op
tager af bibliografiernes forfatterregistre, virker denne bedømmelse
rimelig, og stikprøvens andel af dé højproduktive forfattere der fylder
mest i registrene er i samme størrelsesorden.

De klassiske studiers fordeling 1792-1991
Gennem de 200 år som her behandles har danskere frembragt i alt
6059 arbejder om den klassiske oldtid. Fordelt på tiår spreder de sig så
ledes:

Udgivelser 1792-1991, efter tiår

Diagrammet viser en jævn vækst gennem de første fire tiår, fulgt af en
svag tilbagegang til et niveau som er stabilt gennem endnu fyrre år. Så
springer produktionen til et højere niveau (fra 123 til 196 arbejder,
altså en stigning på 59%), og er atter stabilt i et tiår. Et nyt spring,
næsten en fordobling, sker i tiåret 1892/1901. Produktionen fortsæt
ter med omkring 400 arbejder pr tiår indtil et brat fald sætter ind: fra
389 arbejder i 1912/21 til 249 i 1922/31 (et fald på 40%).
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Et nyt opsving ses i tiåret 1932/41, men derpå falder produktionen
tilbage til det forudgående niveau. Først med tiåret 1962/71 springer
produktionen tilbage til hvad man så ved århundredeskiftet; i næste
tiår fordobles den, og den eksplosive vækst fortsætter i 1982/91. Væks
ten er så eksplosiv, at lidt over 20% af den samlede produktion gen
nem de to hundrede år falder i det seneste årti.
Den afsluttende vækst lader sig let nok forklare med gennemslaget
af de store fødselsårgange fra fyrrerne: siden midten af 1960erne har
langt flere personer drevet klassiske studier en nogen sinde før, og pro
duktionen er tilsvarende større. Men for de tidligere variationer er der
ingen tilsvarende lette demografiske forklaringer.
Set fra en anden vinkel er der dog et vist system i variationerne gen
nem de 200 år.
I 1961 påpegede Price, at udviklingen af viden, som den afspejles i
produktion, inden for naturvidenskaberne, udviser et fælles mønster
af vækst, stagnation og kollaps (Price 1975, 173); de bedste matemati
ske udtryk for processen er stadig under debat (jvf. f.eks. Egghe & Rao
1992). En tilsvarende model er endnu ikke konstrueret for humani
stisk forskning - det er her ligegyldigt om dét skyldes humanioras
mangfoldighed, sociologiske faktorer (Crane 1972, 94-95), eller man
gel på et tilstrækkeligt undersøgelsesmateriale - men for nærværende
overtager jeg et centralt punkt.
I perioder med vækst i naturvidenskabelig viden fordobles antallet
af udgivelser med regelmæssige mellemrum, mens antallet af udgivel
ser er stabilt i stagnationsperioder. På en kurve, som viser den sam
menlagte mængde af publikationer over et længere tidsrum, vil vækst
perioder derfor fremstå som eksponentielle afsnit, og stagnationsperi
oder som lineare afsnit.
Den akkumulerede mængde af publikationer inden for dansk klas
sikerforskning (igen optalt i tiår) som følger her, viser faktisk tegn på
en sådan variation.
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Akkumuleret antal udgivelser 1792-1991, efter tiår

Vækst, som tenderer det eksponentielle, optræder i tre perioder: fra
1792/1801 til 1822/31, hvor antallet af publikationer godt og vel for
dobles over to tiår (fra 41 i 1792/1801 til 92 i 1812/21; fra 63 i 1801/11
til 131 i 1822/31); fra 1862/71 til 1912/21 hvor den eksponentielle
udvikling er langsommere og fordoblingen sker engang i løbet af det
tredje tiår; og fra 1961/71 til 1982/91 med fordobling stort set hvert
tiår. I intervallerne, fra 1832/41 til 1852/61 og 1922/31 til 1952/61,
tenderer væksten det lineare, hvilket antyder stagnationsperioder.
Om end mine tiårs-sammentællinger ikke er ideelle til dette formål,
antyder kurven dog et cyklisk mønster i danske klassiske studier gen
nem 200 år: fire tiårs vækst fulgt af tre tiårs stagnation; en periode af
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fornyet men langsommere vækst indtil begyndelsen af 1920rne;
endnu en lang stagnationsperiode; og til sidst en eksplosiv vækst gen
nem de seneste tiår.
Publikationskanalerne
En vigtig faktor i publikationsmønstret er selvsagt også muligheden for
at få offentliggjort sit arbejde.
Før grundlæggelsen af Museum Tusculanums Forlag i 1975 fandtes
intet dansk forlag med speciel interesse i klassiske studier. De større
akademiske forlag inkluder dog området i deres virkefelt (jvf. Ander
sen 1995, 12-13), og en optælling af, hvor mange bøger der her
hjemme og udenlands blev udgivet i toårs-perioder med 15 års inter
val (begyndende med 1815-16 og afsluttet med 1990-91), giver ingen
grund til at tro, at det på noget tidspunkt var specielt vanskeligt at
finde en dansk forlægger til en bog med klassisk emne.
Det forholder sig anderledes med artikler. I de første 50 år var der
kun få muligheder for at publicere korte arbejder. Litterære tidsskrif
ter optog anmeldelser og bredt sigtende artikler. Medlemmer af Vi
denskabernes Selskab kunne publicere i selskabets Skrifter (på dansk
med mulighed for fransk resumé). Professorer, og rektorer ved de
lærde skoler, kunne anvende institutionernes årsskrifter (traditionelt
sprog latin, men et gradvist skift til dansk); disse programmer havde
dog begrænset udbredelse. Medlemmer af Historisk-filologisk Sam
fund, grundlagt 1854, kunne offentliggøre foredragsresumeer i sam
fundets - først årlige, siden sporadiske - Kort Udsyn over det philologisk-historiske Samfunds Virksomhed (med tiden blev resumeerne sjældne, men
muligheden bestod indtil 1916).
Først med det fællesskandinaviske Tidsskrift for Philologie og Pædago
gik (grundlagt 1859; omdøbt 1875 til Nordisk Tidsskrift for Filologi og
Pædagogik, og 1892 til Nordisk Tidsskriftfor Filologi) opstod en stabil pub
likationskanal. Det optog bidrag på de nordiske sprog; latin anvendtes
per tradition i tekstkritiske noter, og andre sprog var tilladt i anmel
delser. Bladet dækkede alle sprog i skoleundervisningen, men var
trods denne konkurrence klart det danske kærnetidsskrift for klassisk
filologi: I de første årtier tryktes 32-35 klassisk-filologiske artikler, og
nogle få anmeldelser, hvert årti. Så steg de klassiske bidrag stejlt (18921901: 64 artikler, 61 anmeldelser; 1902-11: 46 artikler, 55 anmeldelser;
1912-21: 19 artikler, 39 anmeldelser). Tidsskriftet gik imidlertid ind i
1922.
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I 1930erne opstod tre relevante tidsskrifter: det fremmedsprogede
Acta Archaeologica (1930) som også optager klassisk-arkæologiske ar
bejder; Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (1936) som dækker
alle perioder, men indeholder så meget klassisk stof at det er et kær
netidsskrift (jvf. Andersen 1995, 14) og Classica et Medievalia (1938)
som bringer fremmedsprogede bidrag om klassisk, så vel som om
middelalderlig græsk og latinsk, filologi. Supplerende kanaler for
dansksprogede arbejder var Nationalmuseets Arbejdsmark (1928) og Med
delelser fra Ny Carlsberg Glyptotek (1944, resumeer på - oftest - fransk);
begge dog kun med bidrag fra museernes medarbejdere. Derefter er
der et langt spring til det næste nye tidsskrift fremkommer i 1960, Ana
lecta Romana, udgivet af det Danske Akademi i Rom. Det dækker pri
mært stipendiaternes forskning, og dermed alle emner og perioder,
men rummer naturligt nok en mængde klassisk stof.
For alle disse gælder som sagt at de er tværfaglige. Der fremkom in
gen ny rent klassisk orienterede tidsskrifter gennem de mere end fyrre
år.
Med udviklingen af god og billig offset-teknik i de sene 1960er skif
tede billedet. Museum Tusculanum (der var begyndt i 1967 som et du
plikeret nyhedsbrev for klassiske filologer ved Københavns Universi
tet; først med specialeresumeer og siden også med artikler af stude
rende og undervisere) gik fra nummer 11 over til offset, fik et omslag,
og blev det danske kærnetidsskrift for klassisk filologi indtil det luk
kede i 1987. Adskillige institut- og foreningsblade opstod (fra Vox populi, - senere omdøbt Agora - og Klassikerforeningens Meddelelseri 1972 til
efternøleren Meddelelser fra Klassisk Arkæologisk Forening i 1985); alle
bringer artikler på dansk, men har en begrænset udbredelse.
Det populærvidenskabelige Sfinx (1977) bringer dansksprogede ar
tikler om alle aspekter af Middelhavslandenes kultur; for den klassiske
verdens vedkommende dominerer arkæologi, kunst og historie. Tre vi
denskabelige serier med rent klassisk sigte opstod sent i perioden: Acta
Hyperborea (1988; fremmedsprogede artikler om klassisk arkæologi),
Hellenismestudier (1989; dansksprogede bøger og artikler), og Studies in
Hellenistic Civilization (1990; tilsvarende på fremmedsprog).
Dette historiske rids demonstrerer at markedet for artikler har vari
eret betragteligt, alt efter tid, emne og sprog; det mest ekstreme for
hold er selvsagt manglen på en publikationskanal for dansksprogede
artikler om klassisk filologi mellem 1922 og 1967.
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Forfatterne

Det følgende afsnit bygger på den stikprøve på 319 forfattere, som er
beskrevet ovenfor. Individuel produktion er optalt efter bibliografi
erne, med anvendelse af samme relevanskriterier som emneoptællin
gen, men inkluderer også oversættelser så vel som skolebøger for gym
nasiet, for så vidt registreret i bibliografierne. (Af oversættelser trykt i
danske litterære tidsskrifter fra det tidlige 1800-tal medregnes dog
ikke enkeltdigte eller korte uddrag af poesi eller prosa).
Ikke alle forfatterne er “professionelle” klassikere. Jeg har ikke kun
net identificere alles hovederhverv, men i hvert fald 105 arbejder uden
for de klassiske fag. De fleste af disse kommer fra naboområder som
historie, filosofi og ikke-klassisk arkæologi, eller specialiserer sig i de
res arbejdsfelts historie (f.eks. kunst, litteratur, medicin eller teater).
Nogle få anvender deres faglige kompetence på et klassisk problem (i
stikprøven repræsenteret ved ingeniører og militærtaktikere).
Stikprøvens fordeling af forfattere som kun skriver på dansk, og for
fattere som har publiceret mere end eet arbejde, fremgår af den ne
denstående opstilling.

FORF. SPROG
Dansksproget
Flersproget
TOTAL

A MTAL ARB EJDER
TOTAL
1 arb. 2+ arb.
123
68
191
18
110
128
141
178
319

Flertallet af forfattere anvender kun dansk, men af disse har næsten to
tredjedele kun udgivet eet arbejde (i 24 tilfælde er det enlige værk en
oversættelse; i andre 39 tilfælde er forfatteren ikke klassiker af profes
sion). De som skriver mere end eet arbejde har tendens til at anvende
et eller flere sprog ud over dansk. Jeg tilføjer, hvad der ikke ses af ske
maet, at 25 af disse kun har publiceret på fremmedsprog (og 7 altså
mere end eet værk); de skriver hovedsageligt i de første tres og sidste
tyve år - hvor latin hhv. engelsk er internationalt videnskabeligt ho
vedsprog.
Den enkleste og sandsynligste forklaring er vel, at Danmark er et
lille sprogområde. Lægger man et livsværk i klassiske studier vil man
normalt søge en større læserkreds.
Samme tendens i sprogfordelingen spores ved en anden synsvinkel.
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Af de 319 er 99 nu afgået ved døden efter at have publiceret mindst to
arbejder, det sidste senest i 1991. For disse kan vi altså fastslå deres ak
tivitetstid: tiden mellem første og sidste publikation.
42 af disse skrev kun på dansk. Deres aktivitetstid spænder fra 1 til
52 år med en medianværdi på 10 år (det vil sige: halvdelen af dem var
aktive i 1-10 år, og den anden halvdel i 10-52 år); kvartilafvigelsen (det
vil sige: spændvidden af aktivitetstid når vi ser bort fra den korteste og
den længste fjerdedel) er 5-21 år. Aktivitetstiden for de 57 som også an
vendte andre sprog spænder fra 1 til 58 år. Men her er medianværdien
29 år, og kvartilafvigelsen 15-39 år.
Igen: jo længere man er aktiv, jo større er tendensen til også at of
fentliggøre på fremmedsprog.
Opstillingen i Fig. 3 viser samtidigt at en gængs bibliometrisk rette
snor (del af den såkaldte Lotkas Lov), ifølge hvilken ca. 60% af forfat
terne i en bibliografi kun har udgivet eet arbejde, holder stik for de
forfattere som kun udgiver på dansk. For hele stikprøven svigter den
imidlertid siden vi da skulle forvente ca. 190 forfattere med kun eet ar
bejde; forskellen mellem beregnet og observeret værdi nærmer sig det
statistisk umulige. Jeg har tidligere (Andersen 1995, 10) konstateret at
rettesnoren om de 60% også holder stik for Danmark og Antikken 19801991. Det synes altså som brugen af flere sprog på en eller anden måde
påvirker publikationsmønstret.
Af de 42 forfattere som kun anvendte dansk, udgav 10 kun oversæt
telser. Hvordan de øvrige 32 fordeler sig i tid ses af dette diagram, hvor
en streg markerer aktivitetstiden mellem debutarbejdet (nederst) og
den sidste udgivelse (øverst).
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Når vi dertil lægger at fem af disse forfattere kun udgav eet arbejde
som ikke var en oversættelse (deres aktivitetstid er 1836-45, 1854-85,
1890-93, 1920-49 og 1954-75), står det klart, at de forfattere som kun
skrev på dansk overvejende tilhører det nittende århundrede: halvde
len af den debuterede mellem 1832 og 1901. Og i denne halvdel fin
der man de fleste rent dansksprogede forfattere med en aktivitetstid i
gruppens øverste kvartil, dvs. på 21 år eller mere.
Dette kan sammenlignes med et tilsvarende diagram over de 57 nu
afdøde forfattere som også anvendte fremmedsprog:
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Mængden af rent dansksprogede og af flersprogede forfattere som
debuterer 1832-1901 er faktisk den samme, hvilket antyder en udbredt
vægt på en national, snarere end en international, læserskare (i
tiårene 1842/51, 1852/61 og 1882/91 er der endda overvægt af de
butanter som holder sig til dansk i hele deres aktivitetstid).
Til forklaring behøver vi dog ikke påkalde nationalistiske tendenser
i dansk mentalitet i anden halvdel af 1800-tallet. Dette er jo også den
tid, hvor Tidskrift for Philologie og Pædagogik (grundlagt 1859) og Kort
Udsyn over det philologisk-historiske Samfunds Virksomhed (grundlagt 1854)
skaber et forum for dansksprogede artikler.
Forfatterne spreder sig ret ujævnt over de samlede to hundrede år,
som det ses af denne tabel.
Til og med 1912/21 svinger antallet af debutanter hvert tiår stærkt,
med et gennemsnit på 9 og en standardvariation på 4 (dvs. at i 68% af
tilfældene debuterer 5-13 forfattere i tiårets løb). Men rekrutteringen
er langt mere stabil, med et gennemsnit på 5 og en standardvariation
på 1.47 (dvs. at 3-4 til 6-7 af debutanterne fortsætter med at udgive).
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Debut (tiår)

1792-1801
1802-1811
1812-1821
1822-1831
1832-1841
1842-1851
1852-1861
1862-1871
1872-1881
1882-1891
1892-1901
1902-1911
1912-1921
1922-1931
1932-1941
1942-1951
1952-1961
1962-1971
1972-1981
1982-1991
TOTAL

1 arb.

2+ arb.

0
4
7
9
3
2
0
2
8
4
6
3
8
4
3
2
3
10
38
25
141

Total

2
5
6
6
3
5
5
5
5
8
5
4
6
13
13
2
9
23
38
15
178
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Akkumuleret
total
2
2
9
11
13
24
15
39
6
45
7
52
5
57
7
64
13
77
12
89
11
100
7
107
14
121
17
138
16
154
4
158
12
170
33
203
279
76
319
40
319

I de følgende to tiår, tiden 1922-1941, er der en lille vækst i tallet af de
butanter, men rekrutteringen er rekordagtigt på omkring 80%. Derpå
dykker tallet dramatisk. Det er selvsagt behæftet med usikkerhed siden
vi arbejder på basis af en stikprøve. Men mængden af debutanter, som
kun skriver et enkelt arbejde, er ikke signifikant forskelligt fra det fo
regående og det følgende tiår, og den stigende rekruttering i de to føl
gende tiår kan tolkes som udtryk for en reetablering - i modsætning
til hvis rekrutteringen var sprunget tilbage til ca. 13 i 1952/61.
Den store vækst i tressernes og halvfjerdsernes debutanttal er en na
turlig følge af de store årgange. En optælling af debutanter efter en
keltår i tiden 1962-1976 viser kraftig tilvækst mellem 1968 og 1975 hvor
årgangens klassikere er gennem (eller langt fremme i) studierne samtidig med at ny publikationer (som Museum Tusculanum, Vox po-
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puli/Agora, Societas Latina/Rostra og Klassikerforeningens Meddelelser) gi
ver nye udgivelsesmuligheder. Specielt årene 1968, 1970 og 1973-1975
er frugtbare. Det er dog påfaldende, at rekrutteringen kun er 50%;
bortset fra 1942/51 skal man tilbage før 1922 for at finde samme ringe
tilvækst. Jeg ser umiddelbart ingen forklaring på det forhold.
Mens debutanttallet forbliver højt i tiåret 1982/91, er der her et
mærkbart omsving til forfattere med kun et arbejde. I nogen grad skyl
des det, at debutanter fra de seneste år ikke har nået at udgive mere
inden for tidsrammen af denne undersøgelse. Mange af dem har da
også udgivet siden - men ikke nok til at bringe rekrutteringen tilbage
på den procentuelle andel i 1962/71.
Denne opsummering efter tiårsperioderne kan suppleres ved det
følgende diagram over aktivitetstiden for samtlige de 178 forfattere i
stikprøven som har publiceret mere end eet arbejde - uden hensyn til
sprogfordelingen.
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Det ses, at tiårene 1922/31 og 1932/41, hvor rekrutteringen var høj,
faktisk indgår i en ubrudt række af debutår fra 1918 til 1942, fulgt af
et interval på elleve år til og med 1953, i hvilket kun en ny forfatter re
krutteres. Tilsvarende, men kortere brud optræder i 1910-1917 (med
en enkelt rekruttereti 1915), 1874-1881 og 1834-1841.
Det dramatiske tilbageslag 1943-1953 understreges, dersom vi op
tæller de debutanter fra intervallerne, som kun udgav eet arbejde:
1834-1841 tre; 1874-1881 tre; 1910-1917 seks - og 1943-1953 kun een.
Diagrammets kombinering af brud i rekruttering og individuel ak
tivitetstid gør det også muligt forsøgsvis at udskille fem generationer,
hver af tredive til fyrre års varighed, i dansk klassikerforskning. Den
nuværende generation sætter ind med 1954, størstedelen af dens med
lemmer er stadig aktive. Den forudgående, mellemkrigsgenerationen,
ophørte i 1970erne. De fleste forfattere i generationen som debute
rede 1882-1910 havde en relativ kort aktivitetstid, men en del af dens
ældste (og et par af dens yngste) medlemmer var stadig aktive i
1930rne. Generationen af 1843-1876 ophørte som aktive omkring
århundredskiftet, med undtagelse af et par af dens yngste medlemmer.
Afslutningen af den første generation, som debuterede i 1804-1836, er
mindre klar, men kan rundt ansættes til 1860rne. (De to første forfat
tere i diagrammet er isoleret fra deres efterfølgere ved et interval
1797-1803, og repræsenterer muligvis afslutningen af en forudgående
generation). Forfattere med en meget lang aktivitetstid bryder selv
sagt mønstret, som i diagrammets første to linjer, og linjen som spæn
der over 1872-1927 - det drejer sig om T. Baden, S.N J. Bloch og M.C.
Gertz, som alle blev over 80 og var aktive til det sidste.
Diagrammet antyder også det danske klassikermiljøs størrelse gen
nem de to hundrede år. Eksempelvis: aktivti te tstiden for 12 forfattere
begynder i, afsluttes i, eller strækker sig henover 1871; dette er altså
stikprøvens andel af den totale mængde. Udelades 1801 og 1811, hvor
en del ældre forskere, som ikke optræder på diagrammet, stadig ville
være aktive, og 1991, siden aktivitetstid herudover ikke fremgår af dia
grammet, får man dette resultat:
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Man skulle vente en overensstemmelse mellem udsving i stikprøvens
forfattertal og udsving i diagrammet over totalproduktion (Fig. 1 ). Det
store antal aktive forfattere i 1931 og 1941 stemmer godt nok med den
isolerede stigning i produktionen for tiåret 1932/41, og de store tal for
1971 og 1981 med produktionsstigningen i tiåret 1972/81.
På den anden side er faldet i aktive forfattere fra 1901 til 1911 og
den følgende stigning i 1921 i klar modstrid med, at den totale pro
duktion forblev høj fra 1902/11 til 1912/21 og derpå styrtdykkede i
1922/31. Og skønt nedgangen i aktive forfattere frem til det laveste tal
i 1851 kunne have sammenhæng med stagnationsperioden omkring
midten af 1800-tallet, er der ingen tilsvarende korrespondens mellem
stagnationen fra 1922/31 til 1952/61 og antallet af aktive forfattere.
Selv med det forbehold at her bygges på en stikprøve må vi nok kon
statere, at antallet af forfattere ikke i sig selv er afgørende for produk
tionen. Også andre faktorer må spille ind.
En faktor er eksistensen af højproduktive forfattere med hyppige
udgivelser.
Det er en gængs bibliometrisk iagttagelse, at 1% af forfatterne står
for omkring 10% af udgivelserne. Dette forhold stemmer ganske over
ens med stikprøven. De 319 forfattere skrev tilsammen 2036 arbejder;

Hovedlinjer i de danske klassiske studiers historie

293

heraf står de tre mest produktive for i alt 204 arbejder. Og de 16 mest
produktive forfattere (lig 5% af de 319) står tilsammen for 698 udgi
velser, altså mere end en tredjedel af den samlede mængde.
Nu vil en lang aktivitetstid normalt rumme et stort antal udgivelser,
så for at bedømme en forfatters produktivitet bør tallet sammenlignes
med tidsrummet. De tre forfattere, som udgør den øverste procent,
har alle en gennemsnitlig årsproduktion på mere end et arbejde, det
samme har én afdød forfatter blandt de øverste 5 procent. Blandt de
øverste 5 procent finder vi endvidere fem nulevende forfattere hvis
gennemsnitlige årsproduktion til og med 1991 ligeledes andrager
mere end et arbejde. Flere andre forfattere i stikprøven (både nule
vende og afdøde) har en tilsvarende høj udgivelsesfrekvens, uden dog
at have haft så lang en aktivitetstid at de kommer blandt de førende
5%.
Det er indlysende, at optræder flere af disse ”højfrekvente” forfat
tere i et givet tiår, vil forholdet mellem antallet af forfattere og antallet
af udgivelser forskydes.
En anden vigtig faktor er den generelle publikationsfrekvens. Me
get groft anslået (udfra stikprøvens forfattere og uden hensyn til for
skydninger gennem de to hundrede år) er der normalt fra to til seks
år mellem den enkelte forfatters arbejder (med en medianværdi på
tre år). Den individuelle arbejdsrytme er dog ikke regelmæssig, men
svinger med det igangværende arbejdes karakter og kompleksitet - så
vel som, må vi formode, med forfatterens alder, helbred og andre for
pligtelser. Og som ovenstående diagram markerer er det danske klas
sikermiljø lille. Udfra den antagelse at stikprøven omfatter ca. 28,5%
af populationen, og at vi derfor kan få tilnærmelsesvis den faktiske
størrelse ved at gange med 3,5, ser vi at det samlede antal forfattere in
den for hele fagområdet på et givet tidspunkt først når op over de hun
drede i de sene 1960er. Hvis blot et begrænset antal forfattere inden
da havde samtidige perioder med langsom udgivelsestakt, kunne det
meget vel sænke tiårets samlede produktion. Og for den sags skyld
kunne en generel ansporing til at udgive, som f.eks. forberedelsen af
et større festskrift eller en konference, tilsvarende øge den.
Den begrænsede personkreds har sine fordele. Selv nu er kredsen
overskuelig: enhver kender personligt eller af omtale alle andre som
arbejder på samme felt, og dertil en stor del af sin egen aldersgruppe
inden for området, og i tidligere perioder af de klassiske studiers hi
storie har det været nærmest umuligt ikke at kende til næsten alle fag
fæller. Det indebærer en høj bevidsthed om hvem der arbejder med
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hvad, og sammenfald hvor to personer uafvidende udgiver arbejder
med nærmest identisk indhold, er uhyre sjældne. Ligeledes ved man
som regel hvem man kan henvende sig til med spørgsmål uden for sit
eget felt. Der er dog også negative konsekvenser. Når et lille antal per
soner spreder sig over et stort forskningsområde, er der - i bedste fald
- kun få samtidige eksperter på et givet emne, og synergieffekter er
sjældne. Samarbejde bliver supplerende (hvor f.eks. flere specialister
skriver hvert sit afsnit af en udgravningsrapport) , snarere end integre
ret (hvor f.eks. flere personer skriver en artikel hvor læseren ikke kan
udskille de individuelle bidrag). Det sker endda at et emne kun dyrkes
af én forsker, og midlertidigt eller permanent forsvinder med hans
død.
Dansk kontra fremmedsprog

Som tidligere anført må en dansk forsker nødvendigvis publicere på
andre sprog, for at nå et større forskningsmiljø end det hjemlige. Der
ved bliver brugen af fremmedsprog en indikator for international ori
entering i danske klassiske studier.
Den procentuelle fordeling af dansksprogede (øverst) og frem
medsprogede (nederst) arbejder i tiårs-perioderne er således:
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I tiden fra 1792 til 1841 dominerer fremmedsprog, mens hovedvægten
er på dansk fra 1852 til 1921. Det mellemliggende tiår 1842/51 viser li
gevægt, men selv med den opblødning af overgangen er omsvinget ret
dramatisk. Tiårene efter 1922 viser igen ligevægt med en undtagelse:
1932/41 hvor fremmedsproglige arbejder vokser kraftigt, til 61%.
De første tiårs vægt på fremmedsprog afspejler vel kun, at latin sta
dig var traditionelt arbejdssprog, og at muligheden for at udgive ar
tikler på dansk var ringe. Den overvejende dansksprogede periode
stemmer overens med det faktum vi så tidligere: at en stor del af for
fattere i ”2. generation”, som debuterede mellem midten af 1840erne
og midten af 1870erne, kun skrev på dansk. Hvad grunden end var, gi
ver tendensen sig udslag her.
Det er mere vanskeligt at tolke tiåret 1932/41. Vi så ovenfor at det
også viste et opsving i den totale produktion. Stigningen i totalpro
duktion og stigningen i fremmedsproget produktion er nærmest iden
tisk, men der er ingen klar årsagssammenhæng.
Tiåret viser inden for de to sproggrupper en eksplosiv vækst i arbej
der om Skulptur, og en stærk vækst i arbejder om Historie (alment)', en
stor vækst - men kun af fremmedsprogede arbejder - ses inden for
Græsk, Latinsk og Etruskisk sprog, og inden for Topografisk historie. I det
næste tiår falder produktion og sprogfordeling i disse områder tilbage
til niveauet fra 1922/31. Væksten i disse emnegrupper skyldes imid
lertid nogle få forskere som producerer meget på hvert sit område, og
sprogfordelingen bestemmes af om disse personer publicerede på
såvel dansk som fremmedsprog (som f.eks. F. Poulsen inden for Skulp
tur) eller foretrak fremmedsprog (som f.eks. S.P. Cortsen inden for
Etruskisk sprog på dette stade af sit liv).
Men: også i emner som ikke nyder godt af høj produktive forskere,
sker der en vækst i fremmedsprogede arbejder; den samlede stigning
for dé emner er 19% i forhold til det forudgående tiår. Den frem
medsprogede produktion falder atter i det følgende tiår, til et niveau
under 1922/31.
Jeg slutter heraf, at der rent faktisk er en generel tendens til brug af
fremmedsprog i dette tiår (ud over højproduktive forskeres personlige
præferencer), men at tendensen ikke varede ind i det næste tiår. Man
kunne spørge om tiåret faktisk markerer et omsving til større interna
tional orientering - et omsving som blev afbrudt af anden verdenskrig.
Ideen er dog svær at efterprøve.
Som udtryk for international orientering kan udgivelsesstedet være
en faktor af lige så stor vigtighed som brugen af fremmedsprog, i det

296

Flemming Gorm Andersen

mindste på det personlige plan. Skønt - eksempelvis - en tysksproget
anmeldelse i 1910 nok ville finde en vis mængde udenlandske læsere,
hvis den blev trykt i Nordisk Tidsskrift for Filologi, ville offentliggørelse i
Berliner Philologische Wochenschrift sikre en langt større modtagerkreds,
og en anmelder med kontakter begge steder ville nok vælge den sidst
nævnte mulighed.
Ser vi igen på de 319 forfattere i stikprøven gælder det, at den første
forfattergeneration (debuterende 1804-36) udgav 39,1% af den frem
medsproglige produktion uden for Danmarks daværende grænser. I
den følgende generation (debuterende 1843-76) faldt andelen lidt, til
36,2%. For begge generationer gælder imidlertid at 70% af de forfat
tere som anvendte fremmedsprog, udelukkende publicerede i Dan
mark; gennemsnitstallene skyldes nogle få forskere som udgav en be
tragtelig del af deres arbejder udenlands (som f.eks. P.O. Brøndsted i
første, og M.C. Gertz i anden generation).
For generationen af 1882-1910 er den procentuelle andel af uden
lands trykte fremmedsprogede arbejder hele 66,3%. Dette er dog den
mindste generation i stikprøven, med kun 18 forfattere, så beregnede
tal skal omgås med stor forsigtighed. Men 9 udgav på andre sprog end
dansk (og dette er en lidt større andel end i den foregående genera
tion), og af disse udgav 8 i udlandet, så vel som i Danmark. Ydermere
arbejdede de fleste inden for centrale områder af de klassiske studier.
Så vi tør vel konkludere, at i denne generation er den internationale
orientering særdeles kraftig, i det mindste på det individuelle plan.
Den fjerde generation, debutanterne fra 1918-42, udgav 51,4% af
deres fremmedsprogede arbejder uden for Danmark, og for den nu
værende generation, 1954 og senere, er andelen 50%. Det kunne
umiddelbart tolkes som en solid forankring i det internationale forsk
ningsmiljø. Men der er megen forskel på, hvor stor en del af sine frem
medsprogede arbejder den enkelte forfatter publicerer gennem
udenlandske kanaler: medianen er i fjerde generation 26,1% og i
femte 33,3% - det vil sige: at halvdelen publicerede mindre og halvde
len mere end dette.
Beregnet på en anden måde: i fjerde generation publicerede 33,3%
tre fjerdedele eller mere af deres fremmedsprogede arbejder uden
lands, mens ligeledes 33,3% udelukkende publicerede i Danmark. For
den femte generation er de tilsvarende tal 23,1% og 26,9%. Vi bør dog
tage højde for, at en forfatter har større mulighed for at finde en
dansk, fremfor en udenlandsk kanal for sit første fremmedsprogede
arbejde; en mulig måde er at se bort fra forfattere med kun ét frem-
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medsproget arbejde. Dermed ændres procentfordelingen: i fjerde ge
neration udgav da 21,3% af forfatterne tre fjerdedele eller mere af de
res fremmedsprogede produktion udenlands, mens 23,0% udeluk
kende publicerede i Danmark. For femte generation er tallene 21,6%
og 18,9%.
Da tallene bygger på en stikprøve, må de ikke tolkes for kategorisk.
Men vi kan konkludere, at forfattere siden 1918 primært har anvendt
danske publikationskanaler - og at en femtedel har holdt sig til dem,
skønt tendensen synes vigende. En anden femtedel af forfatterne pub
licerer størstedelen af deres arbejder udenlands: det drejer sig mest
om personer som er internationalt anerkendte kapaciteter på deres
felt og/eller arbejder med specialiserede emner (såsom Epigrafik og
Papyrologi) hvor man normalt kommunikerer gennem nogle få (uden
landske) kærnetidsskrifter.
Om dette lidt provinsielle billede er særegent for netop danske klas
siske studier, om det ville kunne genfindes i andre fag herhjemme, el
ler om det har universel gyldighed for humaniora, kan jeg ikke udtale
mig. Som indledningsvis noteret, aner vi intet om hvorledes et huma
nistisk forskningsfelt egentlig fungerer.
Besynderligt nok er produktionen af dansksprogede og fremmed
sprogede arbejder ude af trit, som det fremgår af følgende diagram,
hvor det akkumulerede antal af udgivelser inden for de to grupper er
sammenholdt:
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Fremmedsproget produktion indledes med en eksponentiel vækst,
der efterfølgende fra 1832/41 til 1862/71 afløses af et lineart forløb;
mønstret er ikke ulig den traditionelle logistiske vækstkurve for na
turvidenskaberne (Egghe og Rao 1992, fig. 3). Fra 1872/81 til
1932/41 er den akkumulerede vækst igen eksponentiel. Dansksproget
produktion synes derimod først at gennemløbe to lineare forløb ind
til 1842/51, hvor en eksponentiel vækst sætter ind. Fra 1912/21 slår
væksten igen over til linear - to tiår før den fremmedsprogede pro
duktion. Først fra 1932/41 udvikler de to sproggrupper sig ens.
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Emnerne
Indledningsvis skal for god ordens skyld siges, at de tilgrundliggende
bibliografiers systematik ikke er identisk; skønt emneopdelingen i Ta
bellerne 1-3 udnytter de foreliggende inddelinger mest muligt, har en
del arbejder nødvendigvis måttet omklassificeres. Stedvis er opdelin
gen grovere end samtlige bibliografier, betegnelsen Historie dækker så
ledes over politisk, social og økonomisk historie samt kulturhistorie.
Grupper som betegnes (alment) rummer værker som spænder over
flere kulturområder; f.eks. rummer publikationer grupperet under Hi
storie (alment) stof om såvel græsk som romersk (og eventuelt også
etruskisk) historie. Gruppen Forskningshistorie er forsøgsvis taget med:
den optræder ganske vist kun i de to seneste bibliografier og burde
derfor strengt taget udelades, men jeg har endnu ikke fundet tidligere
arbejder som dækker emnet generelt. Desuden gør jeg opmærksom på
at den sidste gruppe, Alment og samlinger, ikke er en emnegruppe men
en formelt defineret gruppe som rummer sådanne festskrifter, samlebind, bibliografier osv. som ikke indskrænker sig til et enkelt emne.
Mens antallet af arbejder i hver emnegruppe afspejler emnets vægt
inden for forskningen, skal læseren huske, at denne vægt ikke nød
vendigvis betyder et stort antal forskere. De højproduktive forskere
som omtaltes ovenfor sætter sig også spor hér. Som eksempel kan hen
vises til O. Mørkholm, der fra 1957 til sin død i 1983 var forfatter eller
medforfatter til mere end 100 arbejder om græsk numismatik, herun
der alt hvad der blev trykt om det emne i tiåret 1962/71.
En optælling af arbejder indeholder selvsagt den svaghed, at nogle
emneområder lettere end andre lader sig strukturere som enkeltun
dersøgelser, der kan offentliggøres løbende i artikelform. Eksempel
vis: den som arbejder på en bog om etruskisk vasemaleri vil foretage
en mængde analyser af enkeltvaser, og hver analyse er et muligt emne
for en artikel, mens den som forbereder en tekstudgave af Homers Il
iade må vente med at publicere indtil arbejdet er helt afsluttet. Sam
menlignelig forskningsindsats kan dermed give sig forskelligt udtryk i
publikationsmængde.
Af de 28 grupper i Tabel 1 viser kun tre emner ubrudt produktion
gennem de 200 år, for så vidt som mindst eet arbejde er udgivet hvert
tiår: Forfattere & tekster, Romersk historie, og Topografisk historie. Det samme
gælder gruppen Alment og samlinger. To emner som først ses i tiåret
1802/11, Latinsk sprog og Religion, viser ubrudt produktion siden da
(Også Forskningshistorie viser ubrudt produktion siden sin opkomst, men
emnet er så nyt at det ikke er en basal del af danske klassiske studier).
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Alle andre emner udviser kortere eller længere brud i produktio
nen; de fleste brud (29 af i alt 38) falder helt eller delvis inden for de
første hundrede år. Dette er måske naturligt nok, al den stund forsk
ningsfeltet er stort - 23 af emnerne optræder første gang inden for de
første fire tiår - men den totale produktion lille.
Et brud på ét tiår i et emne, der ellers har eksisteret ubrudt siden sin
opkomst, betyder ikke nødvendigvis andet end en forbigående man
gel på interesse. Dette gælder Litteraturhistorie, Græsk sprog, Epigrafik,
Papyrologi, Græsk historie, Arkitektur, Topografisk arkæologi samt Filosofi.
Et brud på to tiår i et ellers ubrudt forløb må derimod tages som ud
tryk for en dyb mangel på interesse (som i Biografi 1832/41-1842/51),
og tre tiår eller mere uden produktion betyder - siden medianlængden
af en forskers aktivitetstid er 29 år - at emnet er forsvundet i mere end
en generation (som det er tilfældet med Kunst & arkæologi og med
Skulpturen 1832/41 til 1852/61).
Hvor et brud følger på, eller følges af, et tiår med ekstremt lav pro
duktion kan man formode at den svigtende interesse satte ind tidli
gere, eller varede længere, end de tiår som markerer bruddet, men
selvsagt må sådanne tilfælde efterprøves med udspecificering af arbej
derne på enkeltår, før man drager endelige slutninger. I to tilfælde
(Palæografi og Etruskisk historie) synes vi at bevidne en fejlslagen op
komst: eet arbejde udkommer, hvorpå intet sker i meget lang tid.
Mange emner viser flere brud, hvilket vel udtrykker stærkt svin
gende interesse (det gælder f.eks. Numismatik indtil 1920rne). I
tilfælde, hvor antallet af arbejder desuden er lavt, kunne det også tol
kes således at emnet blev anset for enten marginalt (det kunne gælde
Videnskab indtil 1872/81) eller, alternativt, alt for bredt (en mulig for
klaring på bruddene i Sprog (alment), som ikke modsvares af samtidige
brud inden for de enkelte sprog).
Henved 19% af den samlede produktion udkom i løbet af de første
hundrede år. Denne fordeling genfindes kun i tre emner (Litteraturhi
storie, Filosofi, Latinsk sprog) - og intetsteds, hvis dansk- og fremmed
sprogede arbejder betragtes hver for sig. Den største afvigelse er Græsk
sprog hvor 51,9% af produktionen falder før 1892 (og for danskspro
gede arbejder er procenten 63,2), hvilket antyder at emnet hvad angår
klassiske studier i Danmark absolut er et 1800tals-fænomen.
I den anden ende af tidsforløbet udkom 37% af den samlede pro
duktion i de seneste to tiår. Kun emnet Historie (alment) viser en tilsva
rende procentuel del. Udelades den sent tilkomne Forskningshistorie,
og den i det sidste tiår genopstandne Etruskisk historie, er emnerne med
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størst overproduktion i forhold til gennemsnittet Papyrologi (61,7%),
Topografisk historie (59,1%) og Numismatik (57,6%); for alle tre gælder
det at emnet i denne tid har været dyrket af en højproduktiv forsker.
I den følgende tabel er emnegrupperne rangordnet efter størrelsen
af den samlede produktion, men produktion og rangnummer er også
anført for begge århundrederne separat (Bemærk at århundredet skif
ter med 1892, efter ti tiår). Der er nær overensstemmelse mellem rang
ordenen i det 20. århundrede og den samlede rangorden - hvilket var
at vente når størstedelen af totalmængden udkom i den periode. Lige
så logisk er den tendens, at de mest specialiserede emner rangerer
lavt; de er kun dyrket af få forskere.
Emnefordeling (sum og rang) på århundreder, alle sprog
1.årh. (1792-1891) 2.årh. (1892-1991) I alt (1792-1991)
Rang
Sum
Sum
Rang
Sum
Rang
Forfattere & tekster
443
1
1321
1
1764
1
Topografisk arkæologi

Skulptur

70
26

2

631

2

701

2

11

380
247

3
4

3
4

241
221
186
157
184
144

406
307
303
238
216
212
202
162
151

11

60
62
17
30
55
18
18
28

4
3
18
8
6
17
16
9

123

5
6
7
9
8
10
11

Filosofi
Kunstindustri

25

12

114

13

139

12

13

19

123

12

136

Græsk historie
Latinsk sprog
Historie (alment)
Museer
Græsk sprog
Arkitektur
Epigrafik
Biografi
Papyrologi
Palæografi
Etruskisk sprog

21

15

112

5
14
24
7

8
22
28
0
5

22
13
10
27

69
95
102
50
78
63
37
47

133
126
117
107
104

13
14

57
22
5
54

14
18
16
15
20
17
19
23
21
22

3
10
11
1
0

25
21

24
27
28
26
25

Romersk historie
Topografisk historie
Numismatik
Kunst & arkæologi
Religion
Videnskab
Keramik

Litteraturhistorie

Sprog (alment)
Metrik & musik
Etruskisk historie
Forskningshistorie

23

20
26
28

39
32
15
12
18
19

5
6
7
8
9
10

15
16
17
18

86
85
65
47

19
20
21
22

44

23

35
25
23
19
19

24

25
26
27
28
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Den samlede produktion for et emne har en medianværdi af 129,5
(hvilket betyder at der om halvdelen af emnerne er skrevet flere, og
om halvdelen færre arbejder) og en kvartilafvigelse på 60,5-213 (dvs.
at halvdelen af emnerne falder inden for de grænser). Tager man de
faktiske tal, og afstanden til det næstfølgende emne, med i betragt
ning, falder emnerne i tre grupper. Topgruppen af emner, hvert med
200+ arbejder og tilsammen dækkende 73% af den samlede produk
tion, går fra Forfattere & tekster og med Videnskab; disse emner kan be
tragtes som kærneområderne i de danske klassiske studier. Mellem
gruppen fra Keramik til Epigrafik rummer de sekundære emner, med
under 200 men mindst 85 arbejder; totalmængden udgør 22% af den
samlede produktion. I den nederste gruppe ligger de marginale em
ner hvorom der er udgivet mindre end 85 arbejder i løbet af de to hun
drede år; emnerne strækker sig fra Biografi til Forskningshistorie, og dæk
ker tilsammen 5% af produktionen.
Denne gruppering gælder undersøgelsesperioden under ét; sam
menlignes emnernes rangordning i det første og i det andet århun
drede som noteret i tabellen ses at der har været kraftige omsving. Det
samme viser de faktiske produktionstal: medianen for et emne i første
århundrede er 21,5 med en kvartilafvigelse på 9,5 - 36; i det andet er
medianen 107 med kvartilafvigelsen 45-184,5. Dermed udskiftes em
nerne Religion, Latinsk sprog og Græsk sprog, der i det første århundrede
lå i den øverste kvartil, med Skulptur, Numismatik, og Kunst & arkæologi
i det andet; tilsvarende rykker Museer, Arkitektur og Papyrologi op fra, og
Biografi, Sprog (alment) og Metrik & musik ned i, nederste kvartil. (Flere
ændringer optræder dersom man udelader emner som slet ikke dyr
kedes i det første århundrede, men det grundlæggende billede forbli
ver det samme).
Flere detaljer skelnes når man opdeler i dansk- og fremmedspro
gede arbejder. Rangeres emnerne igen efter antallet af arbejder, er de
to sekvenser ret ens, med en korrelationskoefficient (kaldet Spear
mans rho) på 0,74 på en skala fra 1 (= identisk rangorden) til -1 (= om
vendt rangordning) ; Forfattere & tekster og Topografisk arkæologi topper
i begge sproggrupper. Men der er en klar - og helt forståelig - tendens
til at emner, som indbyder til brede behandlinger og hvor en generel
interesse kan forudskikkes (som Græsk historie, Romersk historie, Filosofi
og Religion), rangerer højere inden for de dansksprogede arbejder,
mens specialiserede emner (som Kunstindustri, Epigrafik og Videnskab)
rangerer højere inden for de fremmedsprogede. I særdeleshed be
mærkes at i emnerne Historie (alment), Græsk historie, og Romersk historie
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er mere end 70% af den totale produktion på dansk. Her skriver man
virkelig for hjemmemarkedet.
Desuden er produktionen i de to sproggrupper ofte langt ude af
trit. Som ovenfor nævnt udkom intet om Skulptur i de tre tiår fra
1832/41 til 1852/61, tolket som svigtende interesse i en hel genera
tion. Bruddet er imidlertid langt større for dansksprogede arbejder,
hvor det spænder over de fem tiår fra 1812/21 til 1852/61: med andre
ord skrev ingen på dansk om klassisk skulptur gennem to generatio
ner. Endvidere: den relativt store mængde arbejder om Skulptur gen
nem tiårene fra 1872/81 til 1892/1901 er udelukkende på dansk: gen
nem en hel generation sigtede ingen forfatter på en international læ
serkreds.
Endnu mere markante brud ses i fremmedsprogede arbejder om Fi
losofi. Intet udgives i tiårene fra 1822/31 til 1872/81; det enlige ar
bejde i tiåret 1882/91 er en anmeldelse, hvorpå følger endnu et tomt
tiår. Reelt er her altså et brud på 80 år. Og bruddet i tiårene 1932/41
-1942/51 kan faktisk forlænges med endnu et tiår, siden det enlige ar
bejde i 1952/61 udkom 1961; vi har reelt en hel generation, hvor frem
medsprogede arbejder om Filosofi var ophørt (og man erindre sig her
at fremmedsproget produktion faktisk blomstrede i 1932/41, hvilket
gør manglen på Filosofi i dét tiår desto mere grel).
Siden de absolutte tal er små, er den mindst ringe indikator for et
emnes popularitet, om et tiårs produktion er under, inden for, eller
over kvartilafvigelsen for det pågældende århundrede (med hensynta
gen til de generelle variationer i den samlede produktion). Set fra den
vinkel viser således to perioder, hver på to tiår, en produktion og der
med interesse over normalen hvad angår Religion - 1802/11-1812/21
og 1902/11-1912/21. Produktionen er under det normale i 1922/31
ogi 19542/51-1952/61, men dét er næppe af betydning siden det også
gælder den totale produktion. På den anden side markerer det gene
relle opsving i de sidste to tiår sig et tiår senere inden for Religion end
inden for næsten alle andre emner - jeg tolker dette som at emnet hal
tede bagefter. I øvrigt har fordelingen en klar sproglig vinkel: den
første blomstring er primært fremmedsproget, mens resten af århun
dredet og den anden blomstring ved dets afslutning er et rent dansk
anliggende. De seneste tiår viser nogen overvægt af fremmedsprogede
arbejder; vel at tolke som et voksende sigt på internationalisering.
Det er dog ofte svært at finde et mønster. I de tiår hvor produktio
nen om Romersk historievar over normalen, ville man logisk vente at tal
lene for Græsk historie og Topografisk historie viste enten et tilsvarende
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opsving (som udtryk for stigende interesse i historie) eller et modsva
rende fald (som udtryk for skift af vægten inden for området). Der er
imidlertid ingen sådanne tegn på samspil, heller ikke hvis der skelnes
mellem dansk- og fremmedsproget produktion eller hvis der korrige
res for udsving i tiårets samlede produktion. Vi må altså konstatere, at
et hovedområde i de klassiske studier i Danmark kan føre en aldeles
isoleret tilværelse - hvilket igen antyder, at fagområdet lider under en
kraftig fragmentering. Måske er det her den begrænsede personkreds
som spiller ind og skaber en tendens til at holde sig til sit eget område.
For udviklingen i de største emner kan man foretage en direkte gra
fisk sammenligning med den generelle udvikling.
Produktionen om Skulptur, det tredjestørste emne, modstilles her
den øvrige produktion.

En tolkning er, at Skulptur endegyldigt fandt fodfæste i det klassiske
studieområde i tiåret 1902/11, og har holdt den position lige siden,
med lod og del i de generelle udsving. Man aner en årsagssammen-
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hæng med grundlæggelsen af Ny Carlsberg Glyptotekets klassiske
samlinger i 1906 - så meget des mere som en stor del af produktionen
behandler museets bestand (og meget af den resterende del også er
skrevet af museets stab).
Produktionen inden for det næststørste emne, Topografisk arkæologi,
tegner sig således:

Svingningerne gennem det 20. århundrede er ret afvigende fra det ge
nerelle mønster. Til gengæld passer opsvingene med det diagram over
århundredets danske arkæologiske udgravninger som er givet af Rathje og Lund (1991, 33). Dertil skal lægges, for de sidste to tiår, at
grundlæggelsen af serien Acta Hyperborea i 1988 og af tidsskriftet Sfinx
i 1977 har skabt ny fora for artikler om klassisk arkæologi; sidstnævnte
indebar en kraftig vækst af dansksprogede arbejder (jvf. Andersen
1995, 20)
De foregående to diagrammer bekræfter forudsigelige årsagssam
menhænge. Men en tilsvarende fremstilling af den største emne
gruppe, Forfattere & tekster, viser et overraskende billede:
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Studiet af enkelte forfattere og deres værker er et klassisk-fagligt
kærneområde, som udgør langt den største gruppe i nationale og
internationale bibliografier. Kurven viser, at det er fremherskende i
de danske klassiske studier indtil det tidlige 20. århundrede. Det er
endda helt dominerende i tiåret 1822/31 (med et opsving så stærkt
at det giver sig udslag i den exponentielle vækstkurve i Fig. 2), og til
bageslaget i tiåret 1882/91 påvirker kun emnekurven svagt.
Men hvor tilbagegangen og stagnationen i perioden 1922/31 til
1952/61 viser sig at være forholdsvis lille hvad angår de andre em
ner (og dertil brydes af opsvinget i 1932/41), er der tale om et kom
plet sammenbrud i studiet af Forfattere & tekster. Der er ingen indly
sende forklaring på dette faktum. Kolleger har påpeget, at virknin
gerne af skolereformen af 1907 (hvor græsk blev nærmest udrade
ret) ville slå igennem omkring 1920; siden produktionen inden for
emnet før, under og efter faldet domineres af græske forfattere, og
siden produktionen inden for andre filologiske emner forblev
uændret imens, kan dette næppe være årsagen. Da Nordisk Tidsskrift
for Filologi ophørte i 1922, blev filologerne berøvet en publikations
kanal - men da ophør af tidsskrifter vel er et symptom på, snarere
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end en årsag til, faldende produktion, virker dén forklaring heller
ikke overbevisende.
Da udviklingen i de klassiske studier igen tager fart i tiåret 1962/71,
får også Forfattere & tekster nyt liv, men i det seneste tiår sker der en af
matning. Jeg har andetsteds påpeget (Andersen 1995, 19), at den
dansksprogede produktion stagnerede fuldstændig i tiden 1981-1991,
hvilket forklarer afmatningen. Men stagnationen - som blandt andet
medførte lukning af kærnetidsskriftet Museum Tusculanum - er lige så
uforklarlig som sammenbruddet i 1920rne.
Faldet og stagnationen kan også illustreres på en anden måde. De
fleste af tabellernes emner fordeler sig under tre hovedområder: Klas
sisk filologi, Historie, og Klassisk arkæologi (hvortil jeg også regner
emnet Museer). I procent af de tre gruppers samlede produktion er de
res relative størrelse gennem tiårene denne:

Efter at have været førende indtil 1912/21 falder Klassisk filologi til en
andenplads, mens Klassisk arkæologi, som endegyldigt var vokset Hi
storie over hovedet i 1892/1901, indtager førstepladsen. Omvæltnin
gen skyldes selvsagt faldet i arbejder om Forfattere & tekster, men det
forhold, at Klassisk filologi er forblevet på andenpladsen, og endda
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har en faldende andel i de sidste to tiårs opsving, tyder på, at krisen
stadig varer ved. De tre hovedområders indbyrdes stilling ændrer sig i
øvrigt ikke, dersom man inkluderer tabellernes andre emnegrupper
(Religion, Filosofi osv.) og genberegner de procentuelle andele.
Den græske verdens dominans i danske klassiske studier

Danmark var ikke en del af den klassiske verden, og studiet af den klas
siske oldtid i Danmark har intet nationalt aspekt (modsat f.eks.
Grækenland og Italien). Snarere er det et sideskud på tysk forskning i det mindste trykkes den altovervejende del af de udenlandsk udgivne
arbejder både før 1792 og gennem det nittende århundrede i Tysk
land, og tysk er det hyppigst anvendte moderne fremmedsprog i
samme periode.
Uden nationale rødder at pleje kan en dansk klassikerforsker derfor
frit vælge mellem den græske og den romerske verden, alt efter sine in
teresser - eller i hvert fald så frit som stillingsbeskrivelser, udgrav
ningsmuligheder og økonomi tillader. Dermed skulle emnefordelin
gen give et fingerpeg om hvorvidt det er den græske eller den italiskromerske side af oldtiden, som har haft størst bevågenhed i Danmark.
Til det formål er udvalgt en emnebaseret stikprøve, hvor arbejderne
er fordelt efter om de behandler den græske eller den italisk-romerske
verden. Der er kun valgt emner som optræder i begge kulturområder,
eksempelvis græsk henholdsvis latinsk litteratur; som eksemplet viser
anvendes også underdelinger som ikke optræder i tabellerne 1-3 (men
lader sig foretage på basis af bibliografiernes systematik). Emner hvor
bibliografierne oftest går på tværs af kulturområderne uden videre
inddeling, er bortvalgt. Jeg inkluderer dog Topografisk historie og Topo
grafisk arkæologi for henholdsvis Grækenland og Italien - idet jeg po
stulerer, at arbejder om græsk kultur i Italien og om Grækenland i ro
mersk tid opvejer hinanden.
Stikprøven er repræsentativ, for så vidt som dens fordeling af dansk
og fremmedsprogede arbejder over tiår samvarierer tæt med fordelin
gen i den samlede produktion (samvariationen er 0,98, hvor værdien
1 ville betegne fuldstændig overensstemmelse), og for så vidt de en
kelte tiår, rangordnet efter procentuel andel af produktionen falder i
samme orden, med de samme tiår i øvre og nedre kvartil.
Det skal dog understreges, at en subjektivt udtaget stikprøve princi
pielt skal betragtes med skepsis - og at denne kun kan antyde mulige
tendenser i udviklingen.
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Fremmedsprog (stikprøve) Alle sprog (stikprøve )
Dansk (stikprøve)
Græ It-Ro Total % G/l-R Græ It-Ro Total % G/l-R Græ It-Ro Total % G/l-R
af total
af total
af total
17
7
24 29/71
22
1
6 17/83
8
30 27/73
1792-1801
5
21
37 43/57
27
1802-1811
5
6
11 45/55
16
21
48 44/56
28
61 54/46
33
41
1812-1821
8
1
9 89/11
29
70 59/41
87 37/63
32
55
20
52
65 117 44/56
1822-1831
10
30 67/33
37
12
49 24/76
49
1832-1841
18
12
30 60/40
30
79 38/62
25
17
10
35 29/71
27
44
71 38/62
1842-1851
19
36 47/53
17
11
28 39/61
36
36
47
53 100 47/53
1852-1861
72 50/50
12
1862-1871
39
24
6
18 33/67
63 62/38
45
36
81 56/44
36
52 31/69
59
39
98 60/40
16
1872-1881
75
75 150 50/50
23
37
60 62/38
1882-1891
46
39
85 54/46
62 145 57/43
83
23
1892-1901 121
69 190 64/36
70
93 75/25
92 283 67/33
191
17 136 88/12
1902-1911 140
55 195 72/28
119
259
72 331 78/22
1912-1921 113
15 134 89/11
45 158 72/28
119
232
60 292 79/21
21
77 73/27
84 61 / 39
107
1922-1931
51
33
56
54 161 66/34
58 142 59/41
1932-1941
84
84 223 62/38
55
26
81 68/32
139
42
52
72 42/58
1942-1951
38
90 58/42
30
82
80 162 51 / 49
37
74 50/50
47
17
64 73/27
37
84
1952-1961
54 138 61 / 39
67 144 53/47
1962-1971
58
77
93 151 38/62
135 160 295 46/54
180 115 295 61 / 39
1972-1981 159 155 314 51 / 49
339 270 609 56/44
1982-1991 224 218 442 51 /49
303 223 526 58/42
527 441 968 54/46
TOTAL
1269 940 2209 57/43
1255 889 2144 59/41
2524 1829 4353 58/42

Betragtes de samlede tal af arbejder konstateres, at mens der set under
ét er tendens til at foretrække den græske oldtid, har den kun klar
overvægt i de halvtreds år dækket af tiårene 1892/1901 - 1932/41. Ho
vedvægten ligger faktisk på den romerske verden gennem de første
tres år (med undtagelse af tiåret 1812/21), hvilket først og fremmest
skyldes den fremmedsprogede produktion.
Ser vi i stedet kun på dansksprogede arbejder, er vægten derimod
klart på den græske oldtid. Italisk/romerske studier dominerer kun i
tiårene 1962/71 og 1792/1801 (for sidstnævnte bør vi nøjes med at
konstatere den numeriske overvægt, tallene er så små, at procentbe
regning bliver intetsigende), mens ligevægt kun ses ved midten af det
nittende og udgangen af det tyvende århundrede.

Oversættelserne
Oversættelser falder ind under receptionen af, snarere end studiet af,
den klassiske oldtid, men i et lille sprogområde som Danmark er de to
ting forbundet: de fleste oversættere driver også studier ved siden af
deres litterære formidling. Så nogle få ord er vel på sin plads.
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Udelades enkeltdigte og korte afsnit, trykt i litterære eller faglige
tidsskrifter, og tælles antologier som eet værk (uanset antallet af re
præsenterede forfattere), er der gennem de to hundrede år offentlig
gjort i alt 662 oversættelser fra græsk og latin. De fordeler sig på tiår så
ledes:

Der er god overensstemmelse med det generelle mønster, skønt tiåret
1942/51 synes at have været bedre for oversættere end forskere. In
teressant nok afspejles den manglende interesse for emnet Forfattere &
tekster mellem 1922/31 og 1952/61 ikke i mængden af oversættelser
gennem samme tidsrum. Tendensen til at græske forfattere domine
rer mærkbart, men ikke overvældende, bortset fra i de første fire tiår,
stemmer med den tendens i klassiske studier - specielt de danskspro
gede - som sporedes ovenfor. Den store afvigelse er det kraftige fald
(som ikke skyldes manglende registrering i bibliografierne) i tiåret
1842/51; nogen forklaring er jeg ikke i stand til at give.
Det besynderlige ved diagrammet er, at flere ting ikke giver sig det
udslag man skulle forvente. Grundlæggelsen af Selskabet til Historiske
Kildeskrifters Oversættelse in 1875 resulterer ikke i en mærkbar vækst, på
trods af det store antal udgivelser af klassiske forfattere som det udgav.
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Den voksende erkendelse i sidste fjerdedel af nittende århundrede, at
klassisk litteratur kun kunne overleve i den moderne verden gennem
oversættelser, synes ikke at manifestere sig før tiåret 1892/1901 - som
er en vækstperiode i klassiske studier generelt. Oldtidskundskab ind
føres som gymnasiefag i 1907 uden at sætte sig spor i tiårets oversæt
telser. (Derimod afspejler overvægten af oversættelser fra græsk i tiåret
1952/61 en udskiftning af forældede oversættelser til brug i undervis
ningen, jvf. Andersen 2000, 75).
Opsummering

Udfra alt det ovenstående tegner der sig altså disse hovedtendenser i
dansk klassikerforskning:
Den indledende fase, indtil midten af 1830rne, kendetegnes af en
konstant vækst i mængden af debuterende forfattere, og skønt hen
ved halvdelen kun frembringer eet arbejde er væksten, og produktivi
teten hos dem der rekrutteres, dvs. skriver mere end eet arbejde, så
stor, at fagområdet vokser eksponentielt. Latin er hovedsproget, fulgt
af tysk, og en pæn mængde af produktionen publiceres i udlandet. Ho
vedvægten ligger på den romerske verden.
Derefter sætter en stagnation ind, som varer til århundredets midte.
Tilkomsten af nye forskere rækker kun til at opveje afgangen af ældre.
Mængden af dansksprogede arbejder vokser til at udgøre halvdelen af
den samlede produktion, og nogle forskere skriver kun på dansk.
Fra 1850rne afløses stagnationen af en langsom vækst, men møn
stret har ændret sig. Langt størstedelen af produktionen er på dansk,
rettet mod en national læserkreds, primært formidlet gennem Tids
skrift for Philologie og Pædagogik (grundlagt 1859). Samtidig tenderer
klassiske studier til at blive en livsbeskæftigelse: næsten alle forfattere
frembringer mere end eet arbejde (hvilket sikrer væksten, skønt re
krutteringen forbliver stabil), og kun få udenforstående vover sig ind
på området.
1870rne synes at have været en kritisk fase. Nok stiger antallet af nye
forfattere stejlt ved årtiets begyndelse, men kun halvdelen frembrin
ger mere end eet arbejde, og næsten ingen produktive, ny forfattere
fremstår i årtiets anden halvdel. Så skønt antallet af aktive forskere for
bliver uændret, sker der ingen fornyelse af kredsen; i konsekvens heraf
dykker produktionen i 1880erne. Kun studiet af Forfattere & tekster
fortsætter uændret.
Krisen overvindes og væksten genetableres i 1890rne. Meget af
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æren tilkommer en lille men produktiv gruppe af filologer omkring
det (omdøbte) Nordisk Tidsskrift for Filologi, som samtidig i vid grad
publicerer udenlands. Men produktionen vokser generelt, med et
skift i vægtningen til græsk kultur. Rekrutteringen mindskes dog efter
århundredskiftet, og falder dramatisk efter 1910; kun få ny forskere
debuterer før afslutningen af første verdenskrig.
I mellemkrigstiden fremstår en ny og stor generation, med et støt
stigende tal af aktive forskere, men interessefeltet forskydes. Luknin
gen af Nordisk Tidsskrift for Filologi medfører i studiet af emnet Forfattere
& teksteren kollaps så kraftig, at klassisk filologi mister sin ledende stil
ling til arkæologien, endskønt produktionen inden for andre grene af
filologien fortsætter uændret. Samtidig vokser erkendelsen af, at
dansk klassikerforskning behøver internationale kontakter; antallet af
arbejder på fremmedsprog øges, mens den dansksprogede produk
tion stagnerer, og fremmedsprogede tidsskrifter etableres for at skabe
let tilgængelige publikationskanaler.
Anden verdenskrig afbryder imidlertid udviklingen. Den internati
onale orientering ophører stort set, og værre endnu, det samme gæl
der rekrutteringen: gennem besættelsestiden og de første efterkrigsår
debuterer meget få ny forfattere i de klassiske studier - og kun halvde
len af disse rekrutteres.
Stagnationen i antallet af publikationer fortsætter gennem 1950rne,
men antallet af debutanter stiger til førkrigsniveauet, ligesom rekrut
teringen stiger betragteligt. Dette må ses som opkomsten af en ny ge
neration efter krigen - selv om 1950rne og de tidlige 1960er ikke ad
skiller sig meget fra det forudgående årti, hvad angår emnevalg og
publikationskanaler.
Fra de sene 1960er medfører de store årgange en eksponentiel
vækst i de klassiske studier, alt som antallet af studerende og kandida
ter vokser. Grundlæggelsen i 1967 af Museum Tusculanum, det første
tidsskrift siden tyverne som offentliggør dansksprogede artikler om
klassisk filologi, medfører en genopblomstring i studiet af Forfattere &
tekster, samtidig med at det skaber et uformelt miljø, hvor ny ideer kan
prøves af. Interessen for Italiens kulturer vokser ligeledes, hvilket nok
afspejler grundlæggelsen af det Danske Akademi i Rom.
Den eksponentielle vækst i klassiske studier fortsætter gennem
tiåret 1972/81, og antallet af debutanter på området når sit hidtidige
højdepunkt. En del af denne forfattervækst skyldes tendenserne mod
interdisciplinære studier i 1970rne: halvdelen af forfatterne frembrin
ger kun eet arbejde på det klassiske felt, og arbejder hovedsageligt in-
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den for andre fagområder. Men selv hvis vi udelader disse, er væksten
enestående - og så stor at antallet af aktive forfattere er øget betragte
ligt ved tiårets slutning, selv om de fleste overlevende medlemmer af
mellemkrigsgenerationen falder fra i løbet af perioden. En del af væk
sten synes at skyldes at ny tidsskrifter åbner mulighed for klassikere
uden for de traditionelle forskernetværk (studerende, gymnasie
lærere og yngre kandidater) at bidrage til dansk klassikerforskning.
Hvad angår det sidste årti, 1982/91, bør man kun drage konklusio
ner med en vis forsigtighed. Den eksponentielle vækst i produktionen
fortsætter, men hovedparten af den skyldes allerede etablerede forfat
tere. Antallet af debutanter er halveret, og flertallet af disse har kun
frembragt eet arbejde (selv hvis vi tager årene efter 1991 med i be
tragtning) . Dette kunne antyde, at en ny stagnationsfase er ved at sætte
ind - al den stund studentertallet toppede i 1981 og man skulle for
mode at de, som efterfølgende kastede sig over klassiske studier, ville
have offentliggjort deres første arbejde inden for de følgende ti år.
Lukningen af det filologiske kærnetidsskrift Museum Tusculanum i
1986 (grundet mangel på bidrag) bør også anses for et faresignal, uan
set at mængden af arkæologiske, og til en vis grad også historiske, ar
bejder fortsat er vokset.
Sammenlignes udviklingen i de danske klassiske studier gennem to
hundrede år, som den her er opsummeret, med fremstillingen af
samme tidsrum hos Sandys (1920) og hos Elkjær m. fl. (1968), er det
svært at se, at det er den samme historie som beskrives. Dette turde
være den bedst tænkelige illustration af, at forskningshistorie ikke kan
udøves på rent biografisk eller på rent bibliometrisk grundlag, men
må trække på begge kilder.
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TABEL 1
Emnefordeling på tiår, alle sprog
1792-1801 1802-1811 1812-1821 1822-1831 1832-1841 1842-1851 1852-1861 1862-1871 1872-1881 1882-1891 1892-1901 1902-1911
Forfattere & tekster
Litteraturhistorie

17
2

14
3

2
5
10

1

5

2

2
2

1

3
2

6
4

8
3
5

3
1
4

7
3
8

7
3
8
8

75
2

1

5
1
1
2

9
1
1
3

7
5
1
4

4

1
4

2

Metrik & musik

39
5
5

Sprog (alment)
Græsk sprog

1

Latinsk sprog

Etruskisk sprog
Epigrafik

34

41
2

186
12

2
6
2

158
5
5
2
6
14
2
2
3
2
2
7

5
2
11
8
2
5
1
2
2
10
1
2
4
8

15
2
11
15
10
10
4
6
10
22
5
9
2
13

16
6
5
19
4
16
7
4
5
35
6
21
9
16

69
3

88
3

5
9
9

10
4

4

Papyrologi

Palæografi
Historie (alment)

1
2

Græsk historie
Etruskisk historie
Romersk historie

Biografi

Topografisk historie
Kunst & arkæologi

2
4
2
1

5
1
1
2

3

4

8
2

7
5

3

4

2

1
2
2
2
8

1

Arkitektur
Skulptur

Keramik

Kunstindustri
Numismatik
Topografisk arkæol.

2
1
2

Museer
Religion

Filosofi

1

Videnskab

20
4
2

1
2
3
1
15
1

4
2

5
3

7
1
1

4
2
1
7
2
2
1
1

4
6

7
13

4
1

4
1
2
6
1

2
1
1
1
16
11
8
4
5
7
1
2
16

5
4
6

2
5
8
3
4
5
6
2
13

Forskningshistorie
Alment og samlinger

TOTAL

1

1

7

1

2

5

3

2

7

2

9

11

41

63

92

131

105

95

117

123

196

180

351
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3
2
7
14

39
4
1
1
2
12

27
4
2

1912-1921 1922-1931 1932-1941 1942-1951 1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991
Forfattere & tekster

Litteraturhistorie
Metrik

TOTAL

166

59

51

44

40

119

220

278

1764

12

5

4

1

5

16

28

35

151

2

1

2

1

23

1

2

3

3

2

5

12

104

7

5

13

126

1

1

35

8c musik

1

Sprog (alment)

1

Græsk sprog

5

2

Latinsk sprog

5

3

11

1

2

Etruskisk sprog

2

6

14

2

1

Epigrafik

2

1

2

3

1

4

16

28

85

Papyrologi

2

3

2

1

2

11

18

47

Palæografi

4

5

6

1

5

2

5

3

44

Historie (alment)

4

4

18

5

6

11

14

29

117

Græsk historie

12

3

3

11

5

11

18

29

133

1

3

Etruskisk historie

25

18

19

78

307

8

27

5

3

4

3

6

2

1

6

65

7

12

7

6

10

50

129

303

13

13

14

9

10

14

23

56

216

5

5

3

3

9

5

10

24

86

42

19

65

42

35

32

48

71

406

Keramik

6

10

9

6

9

19

26

48

162

Kunstindustri

2

6

8

8

13

13

19

44

136

3

6

12

11

37

76

61

238

Topografisk arkæol.

19

45

37

13

38

38

119

265

701

Museer

2

8

10

7

10

9

20

25

107

23

8

15

5

5

18

17

36

212

Filosofi

12

10

5

8

13

24

31

139

Videnskab

26

11

13

11

11

30

22

31

202

1

1

17

19

4

2

3

5

3

2

6

11

87

389

249

335

230

250

443

845

1398

6059

Romersk historie

12

8

Biografi

4

Topografisk historie

4

Kunst

8c arkæologi

Arkitektur
Skulptur

Numismatik

Religion

Forskningshistorie
Alment og samlinger

TOTAL

23

55

Hovedlinjer i de danske klassiske studiers historie

10

UO
i—i
UH

316

TABEL 2
Emnefordeling på tiår, dansksprogede arbejder
1792-1801

1802-1811 1812-1821 1822-1831

1832-1841 1842-1851 1852-1861 1862-1871 1872-1881 1882-1891 1892-1901

Forfattere & tekster

2

2

1

11

12

Litteraturhistorie

1

1

1

2

1

2

Metrik & musik

4

3

32

37

42

86

86

1

4

2

1

4

10

5

1

1

2

1

4

4

4

3

2

9

3

3

4

4

2

2

2

7

4

3

4

12

5

1

Etruskisk sprog

3

Epigrafik

1

2

2

Historie (alment)

Græsk historie

3

1

1

1

1

1

1

4

2

3

1

3

1

2

5

1

4

2

2

4

1

1

7

12

7

7

12

4

13

13

3

3

11

2

2

5

4

7

6

6

9

4

6

3

6

13

4

2

9

3

7

5

10

9

1

2

3

1

2

4

2

1

Romersk historie

3

1

Topografisk historie

2

Kunst & arkæologi

3

3

1

3

2

1

Arkitektur
Skulptur

3

3

1

Keramik

Kunstindustri

4

1

Etruskisk historie

Biografi

3

2

1

Papyrologi
Palæografi

2

1
1

Numismatik

1

1

1

1

1

2

4

3

Filosofi

2

1

2
2

1

3

21

25

8
1

2

60

2

5

2

9

18

6

4

3

2

6

1

3

4

5

5

2

2

4

1

1

1

Videnskab

5

14

12

3

1

1

Museer

Religion

1

4

1

4

Topografisk arkæol.

2

Forskningshistorie
1

Alment og samlinger

TOTAL

8

15

18

36

1

1

3

1

3

1

4

9

41

46

88

94

134

110

234

256
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Latinsk sprog

1902-1911

29

4

Sprog (alment)

Græsk sprog

19

Forfattere & tekster
Litteraturhistorie

1912-1921
76
8

1922-1931 1932-1941 1942-1951 1952-1961 1962-1971
27

18

4

2

Metrik & musik

27

1972-1981 1982-1991

49

102

112

782

4

7

24

23

100

2

1

16

3

3

57

3

4

55

1

1

8

4

6

27

2

2

15

1

1

15

1

Sprog (alment)

3

5

Latinsk sprog

4

1

2
1

1

1

4

Etruskisk sprog

15

Epigrafik

1

Papyrologi

2

3

1

Palæografi

2

1

2

Historie (alment)

4

1

11

5

5

9

13

26

92

Græsk historie

6

2

3

8

5

9

18

25

109

1

1

2

2

Etruskisk historie

Romersk historie

11

6

2

Biografi

4

3

Topografisk historie

4

6

Kunst & arkæologi

7

Arkitektur

4

27

Skulptur

20

9

10

44

64

224

9

2

3

1

5

1

4

48

4

5

4

7

19

42

139

7

6

6

4

5

13

24

119

5

1

2

5

7

15

58

7

25

22

19

14

24

38

214

Keramik

3

3

5

2

5

11

12

11

63

Kunstindustri

2

2

1

3

5

3

7

16

53

1

5

10

5

16

39

22

113

12

23

12

3

13

13

48

108
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Numismatik

Topografisk arkæol.

Museer

2

3

6

3

7

3

11

13

60

Religion

17

5

10

2

5

16

10

22

135

Filosofi

9

8

5

7

9

11

16

93

Videnskab

13

6

3

4

5

8

8

15

80

Forskningshistorie
Alment og samlinger

TOTAL

1

15

16

1

1

2

5

1

2

2

6

44

224

125

129

119

124

209

431

644

3085
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12

OO

<r

318

TABEL 3
Emnefordeling på tiår, fremmedsprogede arbejder
1792-1801 1802-1811 1812-1821 1822-1831 1832-1841
Forfattere & tekster

Litteraturhistorie
Metrik

15

12

26

1

2

3

64

27

1842-1851 1852-1861 1862-1871
15

7

1

4

8c musik

12

1

3

1

Sprog (alment)

Græsk sprog
1

Epigrafik

1

46

72

100

1

2

1

2

3

2

2

2

3

1

2

1

3

1

1

6

3

3

2

1

1

2

11

6

8

7

1

2

1

2

1

Etruskisk sprog

32

2

1

3

4

Papyrologi
Palæografi

1

Historie (alment)

2

Græsk historie

1

1

1

1

3

1

1

2

3

4

1

1
2

1

1

1

Etruskisk historie

Romersk historie

2

4

Biografi

3

1

Topografisk historie

2

1

Kunst & arkæologi

1

3

4

1

2

2

2

2

7

1

3

1

1

2

2

6

5

4

1

2

2

2

1

1

3

1

4

Kunstindustri

1

1

1

2

Numismatik

1

1

1

Topografisk arkæol.

2

3

4

3

17

14

2

1

2

1

Keramik

3

4

1

3

4

1

2

1

Videnskab

2

4

2

2

1

2

5

2

2

2

1

10

3
3

3

1

2

1

7

1

Museer

Religion
Filosofi

1

1

Arkitektur
Skulptur

3
1

1

3

1

4

8

11

Forskningshistorie

Alment og samlinger

TOTAL

1

1

6

1

1

4

33

48

74

95

64

49

29

1

4

1

5

2

29

62

70

117

1704
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Latinsk sprog

1872-1881 1882-1891 1892-1901 1902-1911

1912-1921 1922-1931 1932-1941
Forfattere & tekster
Li tteraturh istorie

1942-1951 1952-1961 1962-1971

TOTAL

32

33

17

28

70

118

166

982

4

1

2

1

1

9

4

12

51

2

1

7

1

2

10

Metrik & musik

Sprog (alment)

1972-1981 1982-1991

90

1

1

1

10

1

2

2

9

Latinsk sprog

1

3

10

1

3

2

9

Etruskisk sprog

2

6

14

2

Epigrafik

1

1

2

2

2

12

22

1

1

2

9

16

32

4

4

1

3

2

4

2

29

3

7

1

2

1

3

25

4

24

Papyrologi
Palæografi

2

Historie (alment)

Græsk historie

6

2

Etruskisk historie
Romersk historie

1

Kunst & arkæologi

6

Arkitektur

1

Skulptur

15

Keramik

3

Kunstindustri
Numismatik
Topografisk arkæol.

7

Museer

9

14

83

18

1

2

1

1

1

2

17

1

8

2

2

3

31

87

164

6

8

3

6

9

10

32

97

2

1

4

5

3

9

28

12

40

20

16

18

24

33

192

7

4

4

4

8

14

37

99

4

7

5

8

10

12

28

83

3

3

11

2

1

2

6

21

37

39

125

22

25

10

25

25

71

157

376

3

6

9

12

47

2

7

14

77

1

4

13

15

46

6

22

14

16

122

1

2

3

4

5

43

414

754

2974

5

4

4

6

3

5

3

Filosofi

3

2

Videnskab

13

5

10

7

Forskningshistorie

TOTAL

9
6

Religion

Alment og samlinger

58

2

Biografi

Topografisk historie

71

27

1

3

1

47

3

1

1

165

124

206

2

111

126

234
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SUMMARY
FLEMMING GORM ANDERSEN: Major Trends in Danish Classical Studies
Classical studies is a fairly small research area in Denmark. But as such, it may be a con
venient testing ground for working out methods to investigate how a scholarly com
munity within the humanities functions.
Based upon a tabulation of the total number of publications 1792-1991 by decade and
subject, and a sample of 319 scholars from the same period, several methods to iden
tify trends within the research area are tested, and a frame of reference for further
study established. Some main results are:
Periods of growth and stagnation, generations of scholars, and core subjects within
classical studies generally are identified. Variations over time in the importance of
single subjects are investigated - including a dramatic setback in work on individual
authors and texts after the First World War followed by four decades of total stagna
tion. The use of foreign languages in addition to Danish is analysed as an indicator of
international orientation, and incidentally is found to negate some traditional biblio
metric dictums. The vulnerability of a restricted community of scholars is demon
strated as such factors as founding or cessation of journals, extremely productive
scholars and the death of individual specialists do actually influence publication
figures.

ANMELDELSER

Alfred Messerli, Roger Chartier (red.): Lesen und Schreiben in Europa
1500-1900. Vergleichende Perspektiven - Perspectives comparées - Perspettive
comparate. Schwabe & Co. AG - Verlag, Basel, 2000. 652 s.
Antologien er det redigerede resultat af en konference, som blev af
holdt i november 1996. Det er bogens hovedsigte at sammenholde
skrivefærdighedens anvendelse med læsningens historie i et kompara
tivt europæisk perspektiv over en lang kronologisk periode med ho
vedvægten på den tidligt moderne tid. Det er faktisk mere nybrydende
end det umiddelbart lyder til, for traditionelt er læse- og skrivefærdig
hed blevet betragtet som en helhed.
Minimal skrivefærdighed blev længe anvendt som historisk kilde til
et samfunds status på alfabetiseringens udviklingsskala. Færdighed i
underskrift ved indgåelse af ægteskab eller andre kontraktforhold
kunne tælles og bruges til statistiske udsagn om alfabetisering. Meto
den byggede på en moderne antagelse af, at indlæring aflæse- og skri
vefærdighed er tæt forbundne. I dansk historisk sammenhæng var
Gustav Bangs kirkebogsstudier et pionerarbejde, mens Francois Furet
og Jacques Ozoufs storstilede undersøgelse af den franske udvikling
blev et hovedværk på området.1 Men tvivlen om den minimale skrive
kundskabs betydning fik allerede mæle hos Furet og Ozouf, som indså,
at der sandsynligvis fandtes store grupper i det førmoderne franske
samfund, som kunne læse uden at kunne skrive. Måske var læsningens
historie en anden og anderledes end skrivefærdighedens. Nye spørgs
mål og indfaldsvinkler centreret om bogforbrug blev taget i anven
delse af historikere som Robert Darnton, Henri-Jean Martin og ikke
mindst af Roger Chartier, som er medudgiver af Lesen und Schreiben in
Europa 1500-1900. Bogens kulturhistorie inddrog i stigende grad
1 F. Furet, J. Ozouf: Lireet écrire. L'alphabétisation des français de Calvin àJules Ferry. Pa
ris 1977. Gustav Bang: Kirkebogsstudier. Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhisto
rie i det 17. Aarhundrede. 1906.
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læsningens historie, mens interessen for skrivekundskabens forskel
lige anvendelser i denne sammenhæng gled i baggrunden. Et hoved
værk i denne forbindelse er Guglielmo Cavallo og Roger Chartier
(red.) A History of Reading in the West fra 1999.2
1 Lesen und Schreiben in Europa 1500-1900 gør Chartier status med
forskningsoversigten ”Lire pour écrire, écrire pour lire”.3 To relativt
adskilte forskningstraditioner bør efter hans opfattelse samarbejdes
og sammentænkes til gensidig inspiration. Den ene består af biblio
grafiske, litteratur- og boghistoriske interesser i dokumenter og tek
ster, det vil sige spørgsmålene om deres materielle former og om de
res udbredelse og receptionshistorie. Det er i høj grad en kulturhisto
risk tradition, som han selv repræsenterer, og som han ønsker forbun
det med en anden tradition, der er karakteriseret af socialhistoriske in
teresser i skriftens anvendelse. Det drejer sig både om menigmands
anvendelse af skrift i handel og håndværk og om statens skriftlige
møde med borgerne, et møde der rækker fra monumentale inskriptio
ner til lovskrift.
Undersøgelsen aflæsningens historie bragte kirken i centrum som
institution og fokuserede på gejstlighedens undervisning af både kvin
der og mænd. Havde undervisningen nogen effekt, og var der virk
ninger, som rakte ind i det private livs læserum og læseoplevelser? Un
dersøgelsen af skriften og skrivefærdigheden fører derimod først ud i
arbejdslivets verden og til samfundsinstitutioner. Fra samfundslivets
daglige funktioner vinder skriften indpas i det private liv. Dagliglivets
skrift bestod fra periodens begyndelse i kontrakter, kvitteringer, regis
tre, inventarlister, regnskaber, skifter og testamenter - kort sagt i skrift
lig dokumentation. Det var skrift som satte den enkelte i en social sam
menhæng af først og fremmest økonomisk karakter. Men ved siden af
denne skriftanvendelse kan man på almanakkernes indskudte blade
finde notater, som ikke er henvendt til nogen anden læser. Der er sta
dig tale om regnskaber, om orden på husholdningens verden, men
også om at holde orden på slægtens og familiens liv med notater om
fødsler, ægteskab og dødsfald. Måske inddrager notaterne lokale for
hold og markante begivenheder, måske sætter en rejse en fortælling i
gang - ud og hjem igen.
2 Førsteudgave på italiensk, Storia delta lettura nel mondo occidentale, Roma-Bari 1995.
Fransk oversættelse 1997.
3 En udvidet udgave trykt med titlen Culture écrite et littérature à l’âge moderne i
Annales, 56, nr. 4-5, 2001, s. 783-802.

Anmeldelser

325

Chartier efterlyser undersøgelser af vekselvirkninger mellem det
læste og det skrevne, som eksempelvis brevskrivningens forhold til for
mularbøgernes forskrift. Afviger håndskriften fra den trykte forskrift,
hvornår og hvorfor? Ligeledes kan relationen mellem tale og skrift un
dersøges i dagbøgers ofte udførlige referater af prædikener og taler.
De forskellige mediefunktioner skal undersøges interaktivt: den pri
vate skrift, den offentlige tekst, den private læsning og den offentlige
skrift.
Blandt antologiens 30 bidrag er der mange, som arbejder med de
metodiske mål og ønsker, som Chartier formulerer. Redaktionens
sigte er komparativt, og selv om to tredjedele af bidragene er tyske og
franske dækker antologien geografisk den mediterrane verden og de
nordvesteuropæiske områder.
Længst mod nord kommer vi i Jürgen Beyers undersøgelse af den vi
sionære skolemester Georg Reichard og hans foretagsomme samar
bejdspartner skolemesteren, skribenten, og bogføreren Laurentius
Matthæi, som begge i trediveårskrigens sidste årti virkede i protestan
tiske områder i Tyskland og Østersøområdet - også i Danmark og i Sve
rige.
Georg Reichard så syner af religiøs karakter og ligeledes om tilkom
mende krigs- og brandkatastrofer, og der var et marked for dem, især
da nogle af profetierne kunne forbindes med faktiske begivenheder i
den krigshærgede tid. Imellem 1637 og 1647 havde Reichard ca. 700
visioner, hvoraf ca. halvdelen kendes på tryk. Alene mellem den 30.
september 1635 og 25. marts 1637 kendes 100 visioner i kronologisk
rækkefølge. Bogtrykkerne var oftest anonyme, og visionerne udkom
både løbende som tidender eller flyveskrifter - nogle få ark i kvartfor
mat - og som større samlinger heraf. Der kendes fem bind af Rei
chards visioner, mens et sjette sandsynligvis er gået tabt. Hovedparten
af det trykte materiale har Jürgen Beyer fundet i Det Kongelige Biblio
tek i København, og han har suppleret det med materiale fra
Stockholm og Landesbibliothek Württemberg, mens håndskrifter og
breve er stykket sammen fra flere arkiver og biblioteker. Trykkenes
proveniens er ikke klar i København, men Beyer argumenterer for at
nogle af samlebindene stammer fra biblioteket på Gottorp. Reichards
visioner kendes ikke i Frederik 3.s bibliotek, selv om hans agent Lau
rentius Matthæi opsøgte både Christian 4. og dennes sønner i slutnin
gen af 1630’rne.
Skolemesteren, organisten og byskriveren Laurentius Matthæi var
forretningsmanden og formidleren af visionerne. Reichards skrift-
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kundskaber stod ikke mål med den visionære kraft, mens den mere
uddannede og latinkyndige Matthæi kunne redigere visionerne og
forsyne dem med passende sentenser og bibelske skriftsteder, så de
stod mål med markedets krav. I det enkeltstående tilfælde, hvor tryk
keriet kan identificeres, var det ligeledes Laurentius Matthæi, der stod
for kontakten med trykkeriet i Riga. Derefter rejste han selv rundt til
fyrster for at skabe mulighed for salg af profetierne, og om muligt
solgte han dem selv som kolportør fra høj til lav i standssamfundet. Det
sidste var åbenbart det farligste. En sag fra Mitau nær Riga dokumen
terer, at den lokale gejstlighed lod Matthæi forhøre og forbød trykke
riet i Riga at producere flere af Reichards skrifter. Matthæi havde
åbenbart mere succes i Sverige end i Danmark med sin sag.4 Den sven
ske regering støttede ham økonomisk, og det bringer tanken hen på
en biperson i Jürgen Beyers artikel: Johann Werner, en bonde fra
Meissen, som fik visioner trykt på samme måde som Reichard og som
sluttede sig til den svenske hær, hvor han blev ”felt-profet”. Så radikalt
gik Reichard og Matthæi ikke til værks, men profetierne og visionerne
må ses i sammenhæng med de politiske konflikter og religiøse brud
flader, som omgav dem, hvilket jeg kunne ønske at få mere at vide om
i Beyers undersøgelse. Men Jürgen Beyers artikel er i antologiens sam
menhæng spændende på flere planer: Dels bliver relationen mellem
den skriftkloge Matthæis bearbejdning af Reichards ubehjælpelige
håndskrift klarlagt, og dels får man indblik i tryksagernes udbredelse
ved siden af den etablerede boghandel på tværs af landegrænser og på
tværs af rang og stand.
Jan Peters, som er en af pionererne inden for tysk historisk antro
pologi,5 undersøger i sit bidrag vekselvirkninger mellem bondedag
bøger og omverdenens skriftkultur i det hele taget: Bäuerliches Schrei
ben und schriftkulturelles Umfeld. Austauschverhältnisse im 17. fahrhundert.
Bondedagbøger er oftest blevet undersøgt i det 18. århundredes per
spektiv, og det har da også den gode grund, at antallet af overleverede
dagbøger komparativt europæisk vokser markant i de sidste årtier af
‘ Christian 4. var opmærksom på faren ved udbredelse af spådomme og visioner. Al
lerede i 1633 udstedte han forbud mod at trykke almanakker med spådomme om en
kelte begivenheder, så vel som om krig, dyrtid, pest og anden Guds allerhøjeste straf
og ris.
5 Se især Jan Peters: Wegweiser zum Innenleben? Möglichkeiten und Grenzen der
Untersuchung populärer Selbstzeugnisse der Frühen Neuzeit, Historische Anthropolo
gie. Kultur, Gesellschaft, Alltag 1. Jahrgang 1993. 2, s. 235-249.
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1700-tallet. Peters vender sin opmærksomhed mod den ældste overle
vering fra slutningen af det 16. århundrede og fra det 17. århundrede,
hvor formynderiske projekter over for bondestandens oplysning
endnu ikke satte dagsordenen. Ifølge det 18. århundredes bondeoplysere burde der slet ikke findes bondedagbøger fra 1600-tallet. Det gør
der, men de er få. De skrivende bønder er sjældne, og de er blevet un
dervist af præsten eller skolemesteren i en skriftkultur bestående af
katekismus, postil, andagtsbøger, tidender, enkeltbladstryk, prognostika og kalendere. Jan Peters undersøgelsesmateriale indskrænker sig
til fire dagbøger fra fire forskellige regioner, hvorved undersøgelsens
interesse og relevans skifter fra det generelle til det specielle.
Den ældste overlevering af tysksprogede dagbøger stammer fra det
vestlige Slesvig i slutningen af 1500-tallet, således som tidligere analy
seret af Bjørn Poulsen.6 Hartich Sierk fra Wrohm i Ditmarsken træder
i europæisk profil i Jan Peters komparative undersøgelse. Det er fælles
for de analyserede tekster, at regnskab med husholdningens forbin
delse med samfundet står i centrum. Denne erfaringsverden er ud
gangspunkt for alle andre relationer. De skrivende bønder adskilte sig
ikke fra byens skrivende håndværkere og købmænd. Skriftkulturen var
den samme, og måske var netop disse bønder i særlig handelskontakt
med byens verden. Det er vanskeligt at afgøre, men Peters understre
ger at den intellektuelle skriftkultur i 1600-tallet havde en parallel
blandt selvstændige håndværkere, købmænd og bønder. Det er deri
mod småt med den vekselvirkning - ”Austauschverhältnisse” - som Jan
Peters stiller i udsigt. Indflydelsen fra bogtrykkets skriftkultur fore
kommer helt ensidig i det analyserede materiale.
”A l’origine de l’écriture se trouve la lecture” skriver Alfred Messerli
i sin indledende artikel som et motto og fortsætter med at påpege den
helt grundlæggende betydning, som læsning af bibelske historier
havde for den tidlige moderne skriftkultur. Men læsning af hele bi
beludgaver var ikke almindeligt udbredt før små oktavudgaver blev
trykt og fandt udbredelse, hvilket i det danske tilfælde hører 1700-tal
let til. Derimod var udgaver af søndagsevangelier og andagtsbøger
med spredte bibelske skriftsteder en del af det masseproducerede bog6 Bjørn Poulsen: Die ältesten Bauernanschreibebücher: Schleswigsche Anschreibe
bücher des 16. und 17. Jahrhunderts, Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, Bjørn Poul
sen (red.): Bäuerliche Anschreibebücher als Quellen zur Wirtschaftsgeschichte. Neumünster
1992, s. 89-106. Bjørn Poulsen: Om 1600-tallets bønder og deres syn på verden. En
læsning af to bondedagbøger, Fortid og Nutid 1994, s. 227-243.
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tryk fra begyndelsen. I artiklen Der Leser und sein Stellvertreter trækker
Sabine Vogel en parallel fra denne religiøse læsning af skriftsteder til
en udvikling i den humanistiske dannelseskultur. Fra det 16. århun
drede blev trykte udgaver af samlinger af sentenser fra klassiske for
fattere udbredt. Især professionsborgerskabet fik her en genvej til klas
sisk dannelse og veltalenhed, som karrieremæssigt kunne anvendes i
formel konversation.
Noget af det nærmeste vi blandt antologiens bidrag kommer en be
lysning af en relation mellem lokal skriftkultur og officiel magtskrift er
hos Ulrich Knoop: Ländliche Schriftlichkeit um 1500. Undersøgelsens
central tekst er en seksten sider lang forordning fra 1502, som regel
satte det schwabiske Biberach nær Ochsenhausen med dets bønder og
et kloster. Bondesamfundet eller byfællesskabet fik et eksemplar af for
ordningen, der fungerede som en agrarforfatning for området og blev
grundlag for genforhandlinger mellem lokalsamfund og øvrighed
frem til 1714. Hvorledes bondesamfundet blev kontraktdeltager er det
centrale spørgsmål i undersøgelsen. Med en sproghistorisk metode
påviser Knoop, at de skrivende jurister har medtaget bøndernes krav,
således som de var blevet nedskrevet på Tinget under retstvister. Tin
get var den lokale skriftlige instans, hvor skriftsproget blev præget af
de mundtlige udsagn, som fik et langt liv i forordningens ordlyd.
De bidrag jeg har fremhævet, hører hjemme i antologiens tre første
sektioner, som omhandler bønder og byborgeres skriftanvendelse, til
egnelsen af skrive- og læsefærdighed samt dagbogens og selvbiografi
ens skrivepraksis. I antologiens fjerde sektion om brevkommunikation
kan man følge, hvorledes skrivefærdighedens udbredelse og alminde
lige anvendelse på dette område er meget senere end læsefærdighe
dens, men begge dele krævede vejledninger. Hvor læseren skulle vej
ledes om læsningens rette indhold og om de rigtige skriftsteder, op
stiller skrivemanualerne præcise formularer for regnskaber og breve ikke mindst breve til myndigheder: Bønskriftets strategi og supplikkens orden undersøges med eksemplet Parma fra 16.-18. årh. Vender
vi os til den private brevskrivning, fremstår værnepligtens og krigens
adskillelse af unge mænd fra hjemstavn og familie som den centrale
begivenhed i brevets historie i det 19. århundrede.
Den femte sektion hedder ”læse, høre, se”, og her diskuteres mere
fragmentarisk, hvorledes det trykte medie, mundtlige traditioner og
håndskrifter gensidigt influerer hinanden. Mens bogtrykkerkunsten
erstattede mange håndskrifter, bidrog den gradvist og langsomt til ud
bredelsen af håndskriften i nye sociale sammenhænge. Håndskrift og
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håndskrifter blev gradvist en del af det private liv. I offentligheden
overtog det trykte ord den prestige, som mundtlige traditioner havde
haft. Adam Fox viser i en artikel om folkelige vise traditioner i 1600-tallets England, hvorledes viser af lokalhistorisk karakter, først og frem
mest smædedigte, blev til skrift. Først blev de nedskrevet lokalt af en
lærer, handelsmand eller af en anden skriftkyndig person, men ikke
nok med det. Viser fra landet fandt vej til byernes bogtrykkere, således
at de kunne vende tilbage til lokalområdet med samme prestige og på
lige fod med de skillingsviser, bysamfundet spredte over landet.
Ved en sammenfatning er det nærliggende at sammenligne Messerli
og Chartiers antologi med Cavallo og Chartiers foregående antologi A
History of Reading in the West. Hvor det med en stram redigering lykke
des Cavallo og Chartier at skabe overblik og historisk sammenhæng ar
tiklerne imellem, er det ikke lykkedes på tilsvarende måde i Lesen und
Schreiben in Europa 1500-1900. Bogens mange temaer og artiklernes
mange enkeltstående emner gør det ikke muligt at konkludere, som
Armando Petrucci må sande i sine afsluttende „ikke-konkluderende
refleksioner“.
Sammenhængen findes alene på det metodiske plan, således som
sammenfattet af Roger Chartier, og som sådan er antologien spæn
dende læsning.

Henrik Horstbøll
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Danske Provinstryk 1482-1830. En bibliografi udarbejdet af Grethe Larsen
under redaktion afErik Dal. I-VL Det danske Sprog- og Litteraturselskab
/ Det Kongelige Bibliotek 1994-2001.
Bd. I, 1994: Sjælland, Lolland, Bornholm. XXX + [2] 211 s. - Bd. II, 1995:
Nordjylland. XXX + [2] 155 s. - Bd. III, 1997: Midtjylland. XXX + [2]
123 s. - Bd. IV, 1998: Sønderjylland. XXX + [2] 145 s. - Bd. V, 2000: Fyn.
XXXIV + [2] 228 s. - Bd. VI, 2001: Fællesregistre [samt supplement, ret
telser og tilføjelser]. XXVI + [2] 148 s. - Bd. I-V ill.
Denne væsentlige bibliografi har været længe undervejs. Initiativet
blev taget af Erik Dal helt tilbage i 1963, og det indsamlede materiale
har i tidens løb sat sig spor i mere overkommelige specialbibliografier,
for hvis forfattere det har været stillet til rådighed. Det ligger også til
dels til grund for Erik Dals rigt illustrerede bog om Dansk Provinstryk
gennem 500 år, 1982, der kan læses om en introduktion og kommentar
til bibliografien, hvorom det iøvrigt lidt mismodigt hed, at ‘offentlig
gørelse er ikke i sigte’. Forklaringen på dens langvarige tilblivelse er,
at den i hovedsagen er udført af bibliotekar ved Det Kongelige Bibli
otek Grethe Larsen som en bibeskæftigelse mellem andre arbejdsop
gaver, indtil der i arbejdets sidste faser opnåedes fondsstøtte til fær
diggørelsen. Det tør antages, at uden hendes og redaktørens stædige
udholdenhed var arbejdet forblevet en torso. Forløbet er dog næppe
kommet bibliografien til skade og har i al fald bevirket en højere grad
af fuldstændighed, da der hen ad vejen stadig er dukket hidtil
ukendte tryk op. Af supplementet i bind VI fremgår, at en lille snes
numre er fremdraget endnu under bibliografiens trykning.
Som det ikke siges i titlen, men antydes af årstallene 1482-1830 slut
ter værket sig til den nationale hovedbibliografi Bibliotheca Danica
(BD) omfattende den danske litteratur fra 1482 til 1830. Provinsbib
liografien har sin indlysende egenværdi ved at registrere alle lokalise
rede provinstryk bogtrykker for bogtrykker, men i nationalbibliogra
fisk sammenhæng udgør den et supplement til BD, hvortil der også
konsekvent gives henvisninger, selv fra tryk der er fremdraget siden
det sidste BD-supplement og altså ikke er registreret her. Der henvises
i så fald til det relevante sted (bind og side) i skarp parentes. I et af
værkets mange registre har (både i de enkelte bind og samlet i bd. VI)
BD-henvisningerne udgjort grundlaget for en sortering af bibliografi
ens numre under rubrikker svarende til BDs hovedgrupper, så der er
fremkommet en efter BD-systematikken grovordnet emneindgang til
bibliografien.
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‘Supplement’ dækker over flere forhold. Så god fyldest BD end har
gjort og gør som oversigt over den nationale litteratur, er den ikke
fuldstændig, forsåvidt som den kun omfatter titler på bøger i Kgl.
Bibi., det tidligere universitetsbibliotek og Karen Brahes bibliotek i
Odense. Dernæst tilfredsstiller registreringsniveauet langtfra de krav,
man må stille til en nationalbibliografi, da bøgerne ofte (og på skif
tende niveau) er registreret med forkortede titler, ikke sjældent uden
angivelse af illustrationer, konsekvent uden angivelse af sidetal, for
ikke at tale om mere subtile, men ikke uvæsentlige mangler som ude
ladelse af oplysninger om bøgernes forlæggere og trykkere samt af
alle formatangivelser mindre end oktav, så at bøger i formaterne du
odes, sedes osv. blot er summarisk rubriceret som oktaver. Snart sagt
enhver omhyggelig bibliografi, som omfatter dansk litteratur før
1830, kan derfor indeholde oplysninger, der supplerer BD. For lige at
nævne de vigtigste den noget oversete Bibliotheca Norvegica I-IV (fot.
optr. 1972-74), hvori der efter alle kunstens regler findes registreret
over tusinde bøger trykt i Danmark af norske forfattere og oversættere
eller danske bøger omhandlende Norge, P.M. Mitchell: The English im
prints ofDenmark through 1900, 1960 (suppl. i Fund og Forskning^, 1963,
s. 157-59), sammes betydeligt mere omfattende: A bibliography of 17th
century German imprints in Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein
I-III, 1969-76, V.E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk 15651884, 1985, og Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske Aviser
1634-1989, bd. I: 1634-1847, [1988]. For sig selv står med sine ud
førlige typografiske beskrivelser Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi
1482-1600, 2. udg. med suppl. ved Erik Dal, I-IV, 1996.
Med Danske Provinstryk (DP) er lagt et nyt snit, der vel i sit anlæg er
inspireret af Lauritz Nielsen og hans typografiske undersøgelser, idet
der under hvert tryk omtales typografisk udstyr og lay-out med f.eks.
klummetitler, marginalnoter og vignetter samt naturligvis illustratio
ner i træsnit eller kobberstik. Det udgør dog en væsentlig forskel, at
trykkene i DP er disponeret efter trykkesteder og herunder anføres
med løbenummer i kronologisk orden under de enkelte bogtrykkere,
som hver introduceres med en kort biografi og sammenfattende ka
rakteristik af trykmaterialet. Det er en givende disposition, som gør
værket til et ypperligt redskab for f.eks. lokalhistoriske og (i vid for
stand) boghistoriske studier. For udgiverne har fremgangsmåden
medført, at de er blevet så fortrolige med de enkelte trykkeres pro
dukter, at de ikke sjældent har været i stand til at bestemme tryk uden
angivelse af trykker i graderinger som ‘Uden tvivl trykt i Sorø’ (f.eks.
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So 595), ‘Muligvis trykt i Sorø’ (f.eks. So 620) eller mere specifikt ‘Vig
netten anvendes af Hempel, men er ikke set hos Christian Iversen’
(Od 744). I tvivlstilfælde, hvor der ikke har kunnet træffes et valg mel
lem to provinstrykkere, anføres trykket under begge.
Dertil kommer et fortrinligt apparat af registre. Forfattere og per
soner søges via personregistret, enten i det relevante bind eller i bd.
VI, hvor personregistrene er kumuleret samt uddybes af særskilte re
gistre over bogtrykkere og forlæggere. Ønskes et samlet kronologisk
overblik på tværs af trykkestederne, rummer bd. VI (s. 111-19) også et
kronologisk register med bibliografiens numre ordnet efter trykår.
Desuden er der stedregistre, både i de enkelte bind og kumuleret i bd.
VI, og som nævnt systematiske registre. Et anonymregister over titler
uden forfatternavn findes kun i bd. VI, men med mange undtagelser.
Herom oplyses s. 56, hvor de ikke indbefattede ‘lokale tryk’ skal for
stås som tryk omhandlende lokale institutioner og stiftelser som fatti
gkasser, foreninger, skoler osv., der kan søges i stedregistrets under
rubrikker. Da det i bd. VI s. XXVI hedder, at de kumulerede registre
er korrigeret for fejl og mangler i registrene i bd. I-V, er de kumule
rede registre at foretrække. (Måske er det især bd. II (med Viborg),
der har voldt kvaler? En manglende registerhenvisning fra Hans Mi
chael Randrup til Vi 347 er kommet med i det kumulerede personre
gister, men her mangler stadig henvisning fra Peder Estrup til Vi 139
og fra Stephan Middelboe til Vi 69).
Titlerne gengives med ubetydelige undtagelser fuldstændigt, hvad
der undertiden kan virke overvældende, når det gælder omstænde
lige titler på rækker af latinske akademi- og skoleprogrammer eller lej
lighedsskrifter på kun et par blade. Men i en definitiv nationalbiblio
grafi som DP er dette naturligvis rigtigt, og talrige småtryk som gratu
lationer, mindeblade, kisteblade og viser er ikke sjældent forsynet
med underholdende, undertiden social- eller stilhistorisk interessante
langtitler, som er så nær forbundet med deres genre, at en afkortning
ville gøre dem uret. F.eks. en nytårshilsen fra bogtrykker J.C. Brandt i
Odense, der viser sig at være en veritabel foregangsmand for de forlag
og bogtrykkerier, som i 1900-tallet havde for skik at udsende en tryk
sag som nytårshilsen til kunderne. Brandt lod 1734 trykke et blad med
nytårsønsker adresseret til et socialt hierarki bestående af: ‘Høy- og
Velbaarne, Høyædle og Velb:, Høyædle Høyærværdige, Velædle og
Velbyrdige, Velædle og Høylærde, Velædle og Velviisse, Ædle og Høyfornemme Herrer, Patroner og Patronesser ...’. Det ville have været
synd, om denne velovervejede differentiering af kundekredsen var
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droppet med en nøgen titelangivelse som ‘Underdanigst Ny-Aars Øn
ske og Taksigelse’. Blandt patronesserne sigtede Brandt utvivlsomt til
Karen Brahe, der gemte hans hilsen i sit bibliotek, hvor den som så
mange andre skrifter udgør det eneste bevarede eksemplar (Od 147).
En anden genre, som kan have lange titler, er auktionskatalogerne,
hvor titlerne har den funktion at reklamere for de udbudte effekter.
De er så stedmoderligt registreret i BD, at titlerne stort set er reduce
ret til en oplysning om ejerens navn plus dato og sted for auktionens
afholdelse. Et talende eksempel blandt bogauktionerne er en katalog,
der i BD kun angives at gælde en Wulff Godske Holms bøger. Af den
fulde titel i DP ses nu, at Holm var afdød sognepræst i Korup og Ubberud, at salget tillige gjaldt efterladenskaber efter hans ulige mere
berømte søn, botanikeren Tycho Holm, og at disse bl.a. bestod af ‘en
Deel Mineralier og skrevne Collegier over Linnæi [Carl von Linnés]
Forelæsninger i Upsal’. Hvortil så kommer DPs obligatoriske angi
velse af sideomfanget (Od 479). Andre auktionskataloger er i ikke
ringe antal fremdraget fra deres gemmesteder. Hertil har især Lands
arkivet i Viborg leveret bidrag, bl.a. med en auktionskatalog over den
tidligere statsminister Ove Høegh-Guldbergs bøger, som mærkelig
nok kun synes overleveret der (holdt i Randers 1809, se Vi 269, jf.
270).
Foruden meget nøjagtige titelgengivelsr er der omhyggelige rede
gørelser for tekniske detaljer som antallet af paginerede og upaginerede sider, illustrationsmateriale og bogformat (helt ned til 32mo),
om end en formatangivelse hist og her er forglemt og og sideoptæl
lingen et par steder lader sig korrigere (i So 51 er sidetallet ikke ‘252
[24]’, men ‘60 + 252 [24]’ s.; i So 776 mangler det simpelthen). Kon
staterede fejlpagineringer kommenteres iøvrigt ud fra en skala, der
rækker fra ‘div. fejlpag.’ (Ar 31) til en meget høj grad af detaljering
ved beskrivelsen af enkelte avis- og periodicarækker. Navnlig det bro
gede Odensetidsskrift ‘Almennyttige Samlinger til Hiertets Forbed
ring og Kundskabernes Udbredelse’ I-XL, 1780-1800, er en sand gyser
af fejl-pagineringer og tillægsblade m.v., som det må have kostet flere
arbejdsdage at få hold på. I BD optager registreringen 12 linier, i DP
(Od 244) kommer beskrivelsen med alle oplysninger op på over halv
anden side plus tilføjelser i bd. VI. Omfanget overgås vist kun af den
fynske adresseavis, som fik en længere levetid og i Od 732 fylder knap
to og en halv side. I forhold hertil forekommer det unægtelig karrigt,
at der til bindbeskrivelserne af ‘Samlinger til Hiertets Forbedring’
ikke er føjet bindenes trykår, hvad der undertiden også savnes oplyst
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om bind i andre flerbindsværker (f.eks. So 543, So 710, Tø 88 og Od
278).
Det er noget nær en regel, at datidens bøger ud over hovedpagine
ringen rummer tilskud for og bag af sider med romertalspaginering
eller helt uden paginering. Som oftest står disse tilskud i et vist forhold
til en bogs indhold og disposition, og det virker derfor lovlig meka
nisk, at siderne slet og ret er optalt uden skelen til indholdet. Man
spørger ikke sjældent sig selv, hvad der mon er at finde på disse sider.
Forrest i en bog naturligvis ofte dedikation og/eller forord, bagest
måske et register eller en trykfejlsliste, måske noget helt andet, men
derom gives ikke besked, som det f.eks. er tilfældet i ‘Bibliotheca Nor
vegica’. Når udgiverne nu engang har påtaget sig den byrde (som også
kan opfattes som et privilegium) at tage bøgerne i hånden og gen
nemgå dem en for en, er det lidt ærgerligt, at de har forsømt lejlighe
den til at være mere meddelsomme. Det kan næppe betegnes som til
fredsstillende, at nogle akademi- og skoleprogrammer er registreret
uden angivelse af det i programmet omhandlede emne, når dette ikke
indgår i titlen, og det kunne godt have været oplyst, at f.eks. So 260 (af
Friis Edvardsen) er med forord af Bernhard Møllmann og So 520 (af
Schøning) med forord af P.F. Suhm, hvad ikke engang BD har lagt
skjul på. Af og til nævnes vel, at der bagest i en bog findes en bog
handlerannonce, men subskriptionslister omtales kun lejlighedsvis
under aviser og periodica og slet ikke i forbindelse med bogudgivel
ser. Det er ikke ganske i overensstemmelse med et af bibliografiens er
klærede formål at tjene til brug for ‘erhvervs- og boghistoriske un
dersøgelser’ (forord), for subskriptionslisterne med deres navneræk
ker fortæller jo ikke alene om sammensætning og omfang af bogens
nærmeste kundekreds, men også at forudbestilling mere eller mindre
har sikret den økonomiske basis for, at den overhovedet er blevet ud
givet. Fra andre kilder er noteret, at subskriptionslister indgår i Ly 10
(Faye), So 260 (Friis Edvardsen), So 578 (Sneedorff), So 585 (Gebhardi), Od 518 (Nannestad) og Od 663 (Bloch). Der findes uden
tvivl flere, hvad der også indiceres af diverse trykte subskriptionsind
bydelser.
Noget andet er, at der kan forekomme eksemplarer, hvor listerne er
skåret fra ved indbindingen, ligesom det ikke altid lader sig afgøre,
hvorvidt et eksemplar er komplet med alle de til bogen bestemte kob
berstik. Sagt i korthed er dette spørgsmål om en bogs fuldstændighed
i substansen et problem, der berører det meste af nationalbibliogra
fien, da denne helt overvejende beror på registrering af bøger og
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skrifter på grundlag af et enkelt forhåndenværende eksemplar. Dette
gælder i hovedsagen også DP, hvor registreringen dog af og til under
bygges af et eksemplar mere end det, der findes i Kgl. Bibi, (f.eks. So
547: ‘Titelbladene ... er i eksemplaret i Odense UB anbragt anderle
des end i DAs eksemplar’, Vi 167: ‘Eksemplaret i Fyns Stiftsbibliotek
har en kobberstukket tavle’, Od 1088: UBFs eksemplar har to sider
mere med en fortegnelse over Hempels forlagsskrifter). Varianter kan
fremkomme på mange måder, og det skal blot tilføjes, at et par bøger
tilsyneladende foreligger med illustrationsvarianter, idet kobberstik
kene ifølge beskrivelsen af DP-eksemplarerne i Kgl. Bibi, er uden
kunstnersignatur, mens de findes signerede i andre. I ‘Bibliotheca
Norvegica’ II nr. 5359 oplyses om So 585, at det kobberstukne land
kort i bd. 1 er signeret ‘Pingeling sculp: Hamburg’, smst. nr. 5225c om
Vi 38, at et landkort i bd. 3 er signeret ‘N. Stiboldt delin. Fridrich
sculps.’.
Ikke at kobberstik spillede nogen større rolle i provinsens bogpro
duktion. De var dyre at fremstille og forudsatte som regel, at en for
lægger eller udgiver var rede til spendere penge herpå. Den i sine
første år meget virksomme forlægger og bogtrykker Christian Iversen
i Odense, en af de mest spændende skikkelser i bogtrykkerrækkerne,
var vistnok den eneste i provinsen, som (1778) anskaffede en kobber
trykpresse, der satte ham i stand til at pynte sine bøger med kobber
stukne vignetter på titelbladene (se om ham Od 242). Efter en halv
snes års forløb tabte han pusten, vel fordi han ikke kunne få sit ambi
tiøse forlagsforetagende til at løbe rundt, og fra 1794 ses Gyldendal at
have overtaget nogle større publikationer. Derimod havde han succes
med sin avis, der ved århundredskiftet solgtes i ca. 2.000 eksemplarer.
En del af Iversens vignetter er signeret af Johanna Dorothea Phi
lipp (in), geboren Sysang (i DP læst: Fysang), og da hun arbejdede
som kobberstikker i Leipzig, udgør de et interessant vidnesbyrd om,
at Iversen via udenlandske forbindelser har importeret kobberplader
til Odense. En stor titelvignet til første og andet bind af Gebhardis
Danmarkshistorie, 1780-82 (se tillæg nedenfor) må hun have udført
efter tilsendt forlæg. På en til værket passende, men ikke ligefrem dej
lig komposition ses portrætter af fire danske historikere fra Svend
Estridsen(!) til Holberg garneret med navne på andre danske og nor
ske historikere til og med P.F. Suhm. Et mere vellykket eksempel på
hendes kunnen findes i Od 262, afbildet i bd. V, s. XXII.
Men har Iversen været den eneste ejer af en kobberpresse uden for
København, kan man ikke undgå at spekulere over, hvordan det er
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gået til, at f.eks. en række Sorøtryk i 1770erne er forsynet med kob
bervignetter på titelbladene (f.eks. So 543, 554, 557, 560, 596 og 602).
Mon der kan gives nogen bedre forklaring, end at titelarkene er ble
vet trykt i København? Dermed stemmer i hvert fald, at titelbladene
kun rummer oplysning om den pågældende forlægger, mens angi
velse af trykker findes enten bag i bogen eller slet ikke. De køben
havnske forlæggere havde ganske vist en lumsk tilbøjelighed til at lade
deres firmanavn stå alene på titelbladet, men dertil kommer vel, at et
titelblad fremstillet i København ikke alt for godt kunne betegnes som
‘Trykt hos Jonas Lindgrens Enke i Sorøe’.
I Sorø ses bestillinger fra københavnske forlæggere i det hele at
have spillet en vigtig rolle for trykkeriets trivsel i årene ca. 1760-1790,
hvad der sikkert skyldtes, at det har givet trykketilbud med lavere pri
ser, end der var gængse i København. Senere, fra ca. 1800, valgte Schubothes Forlag at placere en del trykkeordrer i Odense, endda hos
Søren Hempel, som selv drev forlagvirksomhed; de to parter var så for
bundne, at Hempel 1800 trykte en af Schubothes forlagskataloger
(Od 770). Samtidig producerede Elmenhoff i Fredericia så forholds
vis mange bøger for københavnsk forlæggerregning (samt for Hem
pel i Odense!), at det må have sikret det lille trykkeri mod en ellers
kummerlig eksistens, ligesom bestillinger fra Schubothe og andre i
København åbenbart har bidraget til at holde Grüners trykkeri i Hel
singør oven vande. Sådanne forlæggerpræferencer, der nu i et vist om
fang foreligger dokumenteret i DP, har rimeligvis medvirket til den
beskæftigelseskrise, som vides at have ramt de københavnske bogtryk
kerier senest 1808, da der manglede arbejde til over halvdelen af try
kpresserne. Det er ikke blot i vor tid, at trykkerier i provinsen har vist
sig mere konkurrencedygtige end hovedstadens.
Forholdet er ikke belyst i sit fulde omfang, for i DPs hovedkilde, BD,
er en bogs trykkested undertiden undertrykt af dens udgivelsessted
(forlæggerens byadresse), så at en bog her f.eks. kan være registreret
som et tilsyneladende københavnsk eller odenseansk tryk, uagtet den
er trykt andetsteds. BD-supplementerne viser, at dette registrerings
problem har været erkendt, men kun sporadisk er løst. Ifølge BD II
535 er således en bog om Bonapartes ‘Feldtog i Italien’ dateret
‘Odense 1801’ og er det uantastet i supplementet (BD V 556). Først i
DP ses af Fr 40, at bogen nok er udgivet i Odense, men trykt det er den
i Fredericia. I yderligere nogle bøger er sligt skjulte trykkesteder ble
vet afdækket i DP, hvad der navnlig fremgår af Sorøafsnittet, hvor bl.a.
tidlige udgivelser på Christian Iversens Forlag i Odense har fundet de-
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res rette plads. Men kildematerialet er altså ikke så entydigt, som det
burde være, og da der heller ikke synes afsat kræfter til at komme pro
blemet til livs, f.eks. ved at eftergå de undertiden mere retledende an
givelser af trykkested i Erslews forfatterleksikon, vil det nok være mu
ligt at supplere DP med en snes bøger eller to, der er trykt på et i BD
ikke angivet sted i provinsen. Et bidrag hertil gives nedenfor.
Bibliografiens grundlag udgøres som nævnt primært af den i BD re
gistrerede bestand. I første omgang er de anslået 75.000 titler gen
nemgået med henblik på en udsortering af alle de relevante tryk.
Derpå er fulgt en systematisk gennemgang af de eksisterende biblio
grafier over de enkelte bogtrykkeres produktion samt V.E. Clausens
bibliografi over illustrerede etbladstryk, hvoraf dog kun er medtaget
dem, der findes i offentligt eje. Under Ha 1 meddeles, at Clausens
egen store samling, efter at indsamlingen var afsluttet, er indgået i
museet på Gottorp slot og en anden større (af etbladsbibliografien
omfattet) privatsamling i Dansk Folkemindesamling i København.
Clausens bibliografi rummer forsåvidt et tillæg til DPs registrering af
tryk i disse to institutioner.
Denne grundstamme har udgiverne valgt at begrænse sig til ved
ikke at foretage en systematisk gennemgang af andre kilder, men har
dog ikke undladt at supplere den med benyttelse af andre uspecifice
rede ‘trykte og utrykte kilder’ (bd. VI, s. XIII), hvorefter der har været
udsendt søgelister med desiderata til arkiver, biblioteker og museer
spredt over det ganske land. Det brogede udbytte fremgår af en over
sigt over fordelingen af bibliografiens numre på bøgernes hjemsteder
uden for Kgl. Bibi., hvori er inkluderet bøger, der er dukket frem af
privateje (smst., s. XX-XXV). De fleste, oplyses det (bd. I, s. XVI), fin
des nu i kopi i Kgl. Bibi. Efter hvad der kan sluttes af oversigten har
Karen Brahes Bibliotek og Dansk Folkemindesamling været hovedle
verandørerne, sidstnævnte hovedsagelig af visetryk fra Haderslev,
men adskillige ses også bevaret i Det nordjyske Landsbibliotek i Aal
borg og Landsarkivet i Viborg. Ene af alle landsarkiverne optræder
Landsarkivet i Odense ikke som bidragyder og rummer derfor højst
tænkeligt lokale tryk, som endnu ikke er kendt i nationalbibliografisk
sammenhæng. (De odenseanske auktionskataloger i bd. VI, Od 244sab, har meldt sig på banen via en nylig musikhistorisk disputats).
Det bør dog ikke overses, at eftersøgningen naturligvis har været
stillet i bero, så snart et eksemplar er blevet lokaliseret. Dette inde
bærer, at en bog meget vel også kan befinde sig andre steder end det
af DP anførte, som det jo indlysende er tilfældet med mange af de
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udelukkende i Kgl. Bibi, registrerede eksemplarer. Eftersøgningens
gang udgør baggrunden for visse, tilsyneladende ejendommelige lo
kaliseringer, som f.eks. at Od 707, Od 846 og So 795 angives bevaret
på Egeskov Slot, skønt de pågældende skrifter ses registreret i katalo
gen over biblioteket på Herlufsholm og følgelig findes på et lettere til
gængeligt sted, universitetsbiblioteket i Odense, hvori Herlufsholmsamlingen er indgået. De er åbenbart fundet på Egeskov i en tid
lig eftersøgningsrunde og dermed basta. Bibliografien hviler på en
bevaret bestand, men den udgør kun for Kgl. Bibi.s vedkommende en
i princippet fuldstændig bestandskatalog.
Ialt er DP kommet op på ca. 4.700 numre, hvoraf rundt regnet
1.200 ikke tidligere findes registreret i BD. Mange tryk har dog und
draget sig efterforskning, og da det bærende princip som i BD har
været, at der kun er medtaget fysisk eksisterende tryk, der har ladet sig
registrere ved selvsyn, er der blevet en restbestand tilbage af uidenti
ficerede titler, som repræsenterer, hvad der i DPs terminologi kaldes
‘ikke lokaliserede’, altså muligvis tabte tryk. Det må have været en
masse titler, der forgæves er blevet endevendt. Udgiverne meddeler
lakonisk: ‘Antallet af ikke lokaliserede titler kunne blive til et helt bind
for sig’ (bd. VI, s. XIII).

Med sine mange rubrikker og forkortelser kræver DP anvendelse af
nogen tid, før man bliver fortrolig med den. Men indholdet er orga
niseret med forbilledlig konsekvens, og talrige noter og krydshenvis
ninger samt de fortrinlige registre bidrager til at gøre værket til et
uundværligt hjælpemiddel ved litteratursøgninger i mangfoldige sam
menhænge. Der er efter en ihærdig og langvarig indsats nået et flot
resultat, ikke en noget nær fuldstændig bibliografi, for begrænsninger
i eftersøgningen har bragt fuldstændighed ud af sigte, men desuagtet
et omfattende nationalbibliografisk standardværk i særklasse. Der er
god grund til at lykønske både udgiverne og Det kongelige danske na
tionalbibliotek med denne løsning af en stor formidlingsopgave.
Der må imidlertid have meldt sig eftertanker, og dem ville man
gerne have hørt noget om. Da Lauritz Nielsen i sin tid havde afsluttet
indsamlingen til sin 1500-talsbibliografi, redegjorde han for sine erfa
ringer i en oplysende artikel ‘Om Bevaringen af den danske Litteratur
1551-1600’ (Boguennen 1931, s. 7-46). Udgiverne sidder mere end no
gen anden inde med en tilsvarende viden om den med de danske pro
vinstryk forbundne overleveringsproblematik, som de stort set er tavse
om. Således ville det næppe være urimeligt at have forventet en vur-
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dering af effekten af den siden 1781 gældende pligtaflevering, der vist
kun er nævnt et par perifere gange (under Al 172 og Tø 62). I almin
delighed har pligtafleveringen vel først og fremmest sikret, at en
række mindre gængse tryk nu findes bevaret i KgL Bibi., men de
færreste af DPs benyttere vil være klar over, at en til tider svigtende
kontrol har medført, at et trykkeri kunne slippe godt fra helt eller del
vis at unddrage sig afleveringsbestemmelserne. Afleveringslisterne i
Kgl. Bibl.s arkiv viser, at bl.a. trykkerierne i Arhus og Helsingør i en
længere periode har undladt at foretage afleveringer, og for sådanne
synderes vedkommende har det selvsagt særlig interesse at få nær
mere information om de mangler, der har ladet sig konstatere i over
leveringen. For Arhustrykkeriets vedkommende sammenstillede Ema
nuel Sejr 1937 fortegnelser over dets produktion 1794-1812 med ind
dragelse af mange titler, der kun var ham bekendt fra avisannoncer.
Det er nu lykkedes at opspore en del af disse tryk, men der er stadig
et antal ukendte og muligvis tabte tryk tilbage. Helsingørtrykkene sy
nes det helt galt med, endda så grelt, at f.eks. årene 1807-13 i DP kun
er repræsenteret med to småtryk à 2 blade samt et avisnummer (He
89-91). Trykkeriet i Helsingør havde næppe nogen stor produktion,
men alligevel, dets lokalavis kan ikke alene have fået det til at løbe
rundt, og det må have præsteret flere tryk, som enten er gået tabt el
ler endnu ikke er identificerede (jf. tillæg).
Der må med andre ord efter 1781 påregnes en varierende tabspro
cent afhængig af trykkeriernes vilje til at foretage pligtaflevering, og
bl.a. herom er de to DP-kendere de nærmeste til at give underbyggede
efterretninger. Er det af gode grunde umuligt at danne sig en fore
stilling om, hvad der totalt har unddraget sig bevaring eller fysisk re
gistrering, turde et titelmateriale i størrelsesordenen ‘et helt bind’
sætte dem i stand til at kaste strejflys over overleveringen ved f.eks. at
orientere om, hvor mange uidentificerede (ikke lokaliserede) titler
der sådan cirka er tale om, hvordan de fordeler sig kronologisk og lo
kalt, hvordan på trykgenrer og emner m.v. En sådan redegørelse ville
være en smuk afrunding af værket, tilmed en god gerning.
[I det følgende tillæg er samlet nogle supplerende notater om enkelte
af de biograferede bogtrykkere samt et addendum af provinstryk, som
til dels er fundet ad andre veje end dem, der er fulgt ved indsamlin
gen til DP. Tak til Roskilde Bibliotek og Stiftsbibliotek for fin betjening
og indlånservice].
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Supplement vedr. bogtrykkerne:
Bd. I
Emanuel Balling i Helsingør 1767ff (He 16) : Balling var ikke typograf af
profession og måtte have en trykkefaglig leder. I Københavns Adres
seavis averterede han 12.6.1767 sit trykkeri i Helsingør med angivelse
af Jacob Buch som trykker. Buch var svoger til den københavnske bog
trykker Thomas Larsen Borup og havde fået sin svendepostulation i
dennes trykkeri nov. 1760. Af det trykte postulationsdigt fremgår, at
han også var uddannet som træskærer.
Peter Magnus i Slagelse 1814ff (SI 1): Den bærende avis (SI 9 og 30)
gav et moderat overskud. Redaktøren pastor Bastholm har som årlig
indtægt noteret beløb fra 740 rdl. til 1615 rdl. {Aarbog for Boguenner
VIII, 1924, s. 88). Men trykkeriets produkter stod ikke højti kurs. 1829
fik Magnus for SI 99 den betingede kompliment, at ‘Tryk og Papiir er
bedre end man venter sig dem, naar man veed, at Skriftet kommer fra
samme Officin som den vestsjællandske Avis’. Lidt senere hed det om
SI 88: ‘Endnu bør anmærkes en Anledning til at Sophrosyne maaskee
ikke er læst saameget, som den fortjener, nemlig den tætte Tryk med
slidte og ikke engang eensformige Typer’. Og et tryk fra 1831, Blan
dingerfra Sorøe, foranledigede følgende salut: ‘Bogtrykker Magnus bør
forsyne sit Officin saavel med læselig dansk Skrift som med græske Ty
per (Græsken er i dette Hæfte trykt med latinske Lettrer) og endelig
ikke levere tre-fire Sorter Papir til eet Hæfte, hvilke Sorter ei ligne hin
anden i andet, end at de alle ere stygge. Dette giælder endog om
Skrivpapir-Exemplarer ...’ {Dansk Litteratur-Tidende 1829, s. 581; smst.
1831, s. 674f og 764f).
Jonas Lindgren i Sorø 1756JJ(So 227) : Oplysningerne om Lindgren er
meget magre sammenlignet med, hvad der meddeles om andre bog
trykkere, skønt Lindgrens virksomhed foreligger udmærket doku
menteret i Max Eberts bog om Sorøbogtrykkerne. Det er f.eks. et vig
tigt moment, at den var baseret på økonomiske begunstigelser fra Aka
demiet og dets professorer, som satte ham i stand til at konkurrere
med sine kolleger i København. Det er heller ikke uinteressant, at
trykkeriet ca. 1765 betegnedes som et af landets bedste og største, i
størrelse kun overgået af en 2-3 københavnske trykkerier. Ligeledes
kunne være nævnt, at den københavnske bogtrykker Peder Horrebow
stod i lære her. Og så studser man over, at en flot opsat bryllupsgratu
lation til den københavnske boghandler og forlægger EC. Pelt sept.
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1760 (So 292) tilskrives en mystisk Hans Lauremberg, som EhrencronMüllers forfatterleksikon og BD kun vedkender sig i skikkelse af en
digter fra 1600-tallet. Gratulanten giver sig til kende ved de i titlen
fremhævede bogstaver J L, og disse initialer fortolkes da vist mere li
gefremt som navneskjul for Jonas Lindgren selv. Han havde al mulig
grund til at stå sig godt med en forlægger som Pelt, med hvem han sik
kert har ligget i forhandling om trykkeopgaver. Ikke længe efter, 176265, trykte han for Pelts regning tre store værker af Holberg (So 328-29
og 386), de to første bebudet udgivet af Pelt i et avisavertissement
marts 1760.
Bd. II
Madsen Møller og Pauli i Viborg 1737ff(y'\ 9) : De to bogtrykkere kan ikke
tidligere have været svende hos Glasing i København. Glasing fik først
sit eget trykkeri 1742 ved ægteskab med Madsen Møllers enke. Hun og
Madsen Møller var iøvrigt forældre til den kendte københavnske bog
trykker Nicolaus Møller, som i sin selvbiografi har fortalt lidt om fade
rens virksomhed.
Borch i Ålborg 1809/f (Al 333): I en række breve fra provst Caspar
Schade til mæcenen Johan Bülow om den langstrakte trykning af
Schades Beskrivelse over Øen Mors, 1811 (Al 351) kastes lys over Borchs
virksomhed i de første travle år. Der refereres trykketilbud (aug.
1809), hvori Borch hævdede ikke at kunne skaffe papir til trykning i
stort oktavformat, og der meddeles en opgørelse af de endelige udgif
ter til bogens trykning i et oplag på 390 eksemplarer, heraf 38 trykt på
skrivepapir (414 rdl.). Sætningen begyndte sidst i april 1810, efter at
Borch havde fået en samling domme fra Aalborg Priseret (Al 338) fra
hånden. Dec. samme år hedder det, at arbejdet havde ligget stille i to
måneder, fordi han på engang havde mistet to svende. Først langt inde
i 1811 fik han angivelig en ny svend fra København, men klagede nu
over, at det tog ‘usigelig megen Tid’ at sætte bogens typografiske
tabeller. Da en fornøden trykfejlsliste yderligere bidrog til at forsinke
arbejdet, forelå bogen ikke trykt før primo 1812. I tilgift får man at
vide, at bogens usignerede kobberstik på Bülows bekostning er stukket
afJ.F. Clemensx København efter tegninger af Schades datter (breve ud
givet i Historisk Aarbog for Mors VII-VIII, 1925-26).
Bd. III
Elmquist i Aarhus 1812ff (Ar 188): Sønnen pastor A.H. Elmquist for
tæller i sine erindringer, at faderen betalte ‘en Slags årlig Aftægt’ til
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forgængeren Niels Lund, og at faderens yngre bror Jacob Claudius
Elmquist stod i lære i trykkeriet. Han overtog 1823 et trykkeri i Køben
havn (Århus Stifts Årbøger 53, 1960, s. 8 og 14; omJ.C. Elmquist desuden
Erslews Forfatter-Lexicon).

Bd. IV
Seneberg i Haderslev 1793ff(Ha 258) : En Seneberg (fornavn angives ikke)
forekommer blandt personalet, som 1787 havde et løntilgodehavende
i den københavnske bogtrykker A.F. Steins bo (skifte i Landsarkivet for
Sjælland). - Om Senebergs svend Rasmus Rutfeldt meddeles noget kryp
tisk, at han arbejdede i trykkeriet som svend omkring 1803 og så fik
borgerskab 1805. Borgerskab som hvad? Åbenbart ikke som selvstæn
dig trykker. Et kildeeftersyn viser, at den nygifte svend blot ønskede at
supplere sin indkomst ved at sælge urtekram (Thomas Otto Achelis:
Bürgerbuch der Stadt Hadersleben, 1940, nr. 1321: Will sich theils als
Buchdruckergesell und theils als Gewürtzhändler zu ernähren
suchen). Han fortsatte altså som svend (og træskærer) i trykkeriet og
har vel ladet konen bestyre urtekrammet.
Aabenraa 1659 (Ab 1): Der kendes kun en enkelt tysksproget publi
kation fra 1659 med Åbenrå som trykkested, der antages trykt ‘af en
ukendt, formentlig omvandrende bogtrykker’. Det lille anonyme
skrift kommenterer et ligeledes anonymt skrift på to blade, som er
uden angivelse af trykker og sted (BD III 154). Set i denne sammen
hæng er det vel snarere sandsynligt, at trykkestedet er fingeret (jf.
Mitchell nr. 890: Place of printing uncertain).

Bd. V
Biskop Kingos trykkeri i Odense / Claus Madsen Brandt 1699(?)-1705
(Od 102): Vedrørende trykkeriets ledelse mellem 1699 og 1705 an
føres som eneste faste holdepunkt, at Claus Madsen Brandt 1705 næv
nes som bispindens bogtrykker (Kingo døde 1703). Yderligere nogle
relevante oplysninger er i sin tid fremdraget af Gustav Ludvig Wad (Fra
Fyns Fortid IV, 1924, s. 62f): Brandts tilstedeværelse i Odense er doku
menteret af byens skatteregnskaber 1703-05, men ikke 1706, hvor det
til gengæld fremgår af en auktionsprotokol, at han i april lod sælge sit
indbo på auktion, utvivlsomt fordi han flyttede (eller var flyttet) til
København. Taksationen 1706 anfører blot hans kone, med tilføjelsen:
borte. I kirkebøgerne for 1700-06 forekommer imidlertid endnu en
bogtrykker, ‘Bispens Bogtrykker Poul’ eller ‘Poul Bogtrykker i Over
gade’. Det ligger nær at antage, at Poul Bogtrykker har passet trykkeriet
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i tiden fra Christian Skrøders død 1699 til senest 1703, da Brandt var
kommet fra København for at hjælpe til eller overtage styret. Derudo
ver indicerer en udgiftspost i latinskolens regnskab for 1696-97, at
trykkeriet manglede læredrenge. To elever fik bevilget nye klæder,
fordi de ‘i Foraaret havde opslidt deres Kjortle ved Trykkeriet’.
Iversen i Odense 1779ff(Oå 242): Foruden de nævnte lærlinge stod i
begyndelsen af 1790erne fynboen Johannes Breinholm i lære hos Iver
sen. Han blev senere bogtrykker i København.
Bierings enke i Odense 1776-79 (Od 456): Trykkeriets beskedne kapa
citet ved årsskiftet 1778/79 fremgår af, at det da kun beskæftigede et
par læredrenge. Det mente madame Biering tilsyneladende var nok:
‘Jeg haver for nærværende Tid vel ingen Svend, men den ældste af
Drengene, skiønt hans Læreaar endnu ikke er ude, kan gierne forrette
alt det samme som en Svend’ (C. Nyrop: Ved det Miloske Jubilæum,
Odense 1898, s. 24).
Seidelin ogFaber i Odense 1783ff /1792ff (Od 619 og 690) : I nogle bio
grafiske oplysninger om bogtrykker Seidelin findes nævnt, at hans
husstand ifølge folketællingen 1787 omfattede den 24-årige bogtryk
kersvend Lars Faber og to 14-årige lærlinge, Niels Christensen og Jacob
Larsen (Mogens Seidelin: Den Seidelinske Slægtsbogli, I960, s. 388). Lars
Faber kan næppe være nogen anden end Lauritz Nicolai Faber, der 1792
overtog Seidelins trykkeri. Han var kommet i bogtrykkerlære 1777, og
når det siges, at han ‘blev udlært hos Schultz 1788’ eller ‘afsluttede sin
læretid hos Schultz i København’ (Od 456), er det formuleringer, der
kan misforstås. Han opnåede blot 1788 den ceremonielle svendepostulation, som typograferne i København lagde så megen vægt på. Den
gav kollegial prestige og rustede ham til at blive faktor eller leder af
eget trykkeri. Han kan udmærket have arbejdet som svend inden
1788.
Hempel 1797ffi Odense (Od 718, jf. VI: Ra 1): Det kan præciseres, at
Søren Hempel først lod sin søn og efterfølger Morten Christian Hempel
komme i lære hos Elmenhoff i Randers aug. 1814 (Gustav Ludvig Wad:
Fra Fyens Fortid IN, 1924, s. 422).

Supplement til bibliografien:
[Med ‘Kilde’ angives, når kendskabet til en bog er andenhånds].

Bd. I
He 67 Liste ... over de Skibe, som have passeret Öresund ... 1800
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(-1801). Trykt af Grüner & Comp.
[Listen er et periodicum, der foreligger fortsat med andre titler
1826ff (He 105-06). I det store gab mellem 1801 og 1826 må i det
mindste som ikke lokaliserede anføres årgangene 1814-19, der
omtales udgivet af Grüner i Erslews Forfatter-Lexikon (herefter ci
teret Erslew) ].
He 82x Karl og Emilie. Et Bidrag til Skildring over det sidste Aarhundredes filosofiske og politiske Sværmerier. Oversat [fra tysk] af
C[arl] J[acob] W[aldemar] Schwentzen. Første Del. Kbh. 1803. Trykt
paa J.H. Schubothes Forlag hos E.L. Grüner & Comp, i Helsingør.
[2] XII s., s. 13-262. 8vo.
(Kilde: Bibliotheca Norvegica III nr. 2963; jf. BD IV 480 og V 512:
Kbh.).
He 108x De Fattige Børns Sang ved Hs. Kongelige Højhed Prinds
Christians høje Nærværelse i Helsingøers Fattighus d. 15. Sept. 1827.
[1827].
[Formentlig trykt i Helsingør].
(Kilde: Laurits Pedersen: Almueundervisning i en dansk Købstad,
1909, s. 177 og 221 med henv. til en pakke pjecer vedr. Helsingør
iUBF, D 1945).
So 279x [Crøger, Michael:] Passions-Betragtning over Ebr. 12, v. 2.
Lader os see hen til Troens Begyndere og Fuldkommere Jesum.
Kbh. 1760. Haves i Commission tilkiøbs, i den Rotheske Boglade. /
Sorøe, trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderlige Academies Bog
trykker. 48 s. 8vo.
[2. opl. trykt hos Berling i Kbh. s.å.].
(Kilde: Bibliotheca Norvegica III nr. 3193-94 og BD I 455).
So 356 / 648 Taler [holdt paa Sorø Akademi ved kongelige fød- selsdage o. lign. 1763-80]. 4to.
[En række udgaver med 2-3 taler pr. udgave er registreret under
So 356, 375, 410, 430, 431, 449, 480, 498, 521, 537, 546, 558, 559,
570 og 648 med angivelse af talernes navne, men helt eller delvis
uden oplysning om talernes emne. Emnerne findes specificeret i
BD, der altså må inddrages ved benyttelsen. Som eksempel an
føres nedenfor So 449].
So 444, 467, 509 (Lysholmius, Christophorus:) [Latinske skole- pro
grammer til deklamationer i Roskilde Latinskole. Sorø 1768-71].
4to.
[Angivelse af emne mangler: danmarkshistoriske digte af rektor
Lysholm. 1768: De Haraldo Gormonida [Blaatand]. - 1769: De Sve-
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noneEstritio. - 1771: De Divo Canute, Daniæ rege].
(Kilde: BD III 38-39).
So 449 Taler ... paa Sorøe Ridderlige Akademie 1768. 4to.
[Angivelse af emner mangler, jf. So 356. Tale af Jeremias Wøldike
omhandler (s. 3-16): De saa kaldede levende Kræfter i Mechani
ken i Sammenligning med de døde. - Tale af C.A. Massau von der
Osten omhandler (s. 17-28): Qyantum emolumenti et principi et
populo afférant instituta subinde a principe per regni provincias
itinera].
(Kilde: BD III 475).
So 747 [Katalog over grev Fr Chr. von Schacksbøgex solgt paa auktion
‘d. [ ] May 1793 auf dem Gute Gram im Amte Hadersleben’]. 8vo.
I et eksemplar i privateje er med blæk tilføjet datoen 13. [May] og
‘auf ... Amte’ rettet til angivelse af ændret auktionssted: in
Hadersleben.
(Kilde: Sønderjysk månedsskrift 45, 1969, s. 364).
So 855, 865, 866 (Vithusen, Th. Chr. E.:) [Latinske skoleprogram
mer fra Slagelse latinskole. Sorø 1812-14]. 4to.
[Angivelse af emne mangler. 1812: Forsøg paa en Oversættelse af
Aulus Persius Flaccus’s tredie Satyre. - 1813: Nonnulla de Lycophronis Cassandra. - 1814: Pauca de scriptoris munere atque officio. Andre Persiusoversættelser af rektor Vithusen se SI 20, 42 og 45].
(Kilde: BD IV 128, V 419 og Erslew).

Bd. II
Vi 59 Korte Betragtninger ... d. 16. Nov. 1773. Viborg 1774. 8vo.
Ifølge Nyerup og Krafts Litteraturlexicon er den anonyme forf.
Johan Ludvig Ly becker.
Vi 139x [Munch, Hans:] Anleitung zur Gottes-Erkenntniss inson
derheit Für die Schul-Jugend in der Deutchen Friderichs Gemei- ne
auf der Ahlheide. Wiburg, beyj. Theil &J.F. Bay 1790.104 [2] s. 8vo.
Forf.angivelse ifølge gammel blæktilskrift på titelbi.: von H.
Munch. - Hans Munch var sognepræst i Frederiks, Theil og Bay
indehavere af trykkeriet i Viborg.
Eksemplar i Odense UB.
{Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling, 1882, sp. 113).
Al 99x Thestrup, Georgius Fridericus: Programma de Festo Juul
inter initia anno 1769 conscriptum. Aalburgi 1769. Ex Typographeo
Regio Privilegiato per Joh. Petr. Holzbergium. 4 bl. 4to.
Program til skoledeklamationer, som skulle afholdes (tilf. med
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blæk: 25.) Febr.
Eksemplar i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse over Sjællands Stifts Bogsamling, 1866, s.
445).
Al 104x Heinsvig, M.C.: En Prædiken om den sande Omvendelse,
over disse Jesu Ord: Marc. 1, 15. Omvender eder, og troer Evange
lium, udgiven og til Trykken befordret af... Aalborg 1770, trykt udi
det Kongel, privilegerede Bogtrykkerie ved Johan P. Holtzberg. 8 bl.
8vo.
Eksemplar i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 271).
Al 106x Mørck, Poul: Den første af Sal. Mag. Povel Mørcks Prædi
kener over Propheten Jonas, udgiven som en Prøve [afJohan Wandall\. Aalborg, trykt udi det Kongel, privil. Bogtrykkerie ved J.P.
Holtzberg, 1770. 16 s. 8vo.
På titelbi. desuden: Paa disse Prædikener, som i alt udgiøre 53,
imodtages Subskription efter den derom udstædte Anmældelse.
/ Dette Stykke sælges indhæftet for 6 Skilling.
Eksemplar i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 274).
Al 114x W[andall], J[ohan]: Visse og vigtige Sandheder til Nytte og
Brug for dem, som skal gaae til Confirmation for at fornye deres
Daabes Pagt, og bekræftes i deres Daabes Naade. Andet og forbed
ret Oplag. Aalborg 1771, trykt udi det Kongl. privilegerede Bog
trykkerie ved Joh. P. Holtzberg. 36 s. 8vo.
[4. opl. 1788, se Al 203].
Eksemplar i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 251).
Al 158x Møller, Søren: Afbrudte Tanker over Kiøbstæden Scheens
bedrøvelige Ildebrand d. 23. Novembr. 1777. Aalborg, trykt udi det
Kongel, privileg. Bogtrykkerie ved Joh. Petr. Holtzberg, 1778. 16 s.
8vo.
(Kilde: Bibliotheca Norvegica II nr. 1687).
Al 351 Schade, C.: Beskrivelse over Øen Mors. Aalborg 1811.
[Se ovenfor om bogtrykker Borch].
Al 357x Niemeyer, August Hermann: Fritimer under Krigen ... fordansket af Andreas Peter Meden. Trykt og forlagt af A. Borch, Eier af
Aalborg Stifts Adresse-Contoir og Bogtrykkerie, Aalborg 1812. 230
s. 8vo.
[Fuld titel se 2. opl. 1814, Al 367].
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(Kilde: Dansk Litteratur-Tidende 1812, s. 465 med angivelse af impressum og sidetal, jf. s. 574f;jf. BD\ 426: Kbh.; Erslew: Aalborg).

Bd. III
Fr 62x Rønne, Bone Falch: Forsøg til en kort Veiledning for Almu
ens Børn til at kiende Dyrenes Natur og Bestemmelse, deres Rettig
heder og Menneskets Pligter imod dem. Kbh. 1806 [trykt i Frederi
cia] . 8vo.
(Kilde: Erslew;jf. ÄDII 167: Kbh.).
Ar 128xTrende Religionstaler. Til en Prøve udgivne af en Begynder.
Aarhus. Trykt hos Niels Lund 1797. [6] 54 s. 8vo.
På titelbi. desuden citat af Horats. - Med tre deltitelbl.
Eksemplar i Odense UB.
(Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling, 1882, sp. 141).

Bd. IV
Ha 481 Haastrup, L.N.: En liden Samling af Brudevers ... tilføiet
nogle forhen trykte Krigs-Sange fra 1801 og 1807. Haderslev 1828.
8vo.
[De tilføjede krigssange er ifølge Erslew tidl. trykt Kbh. 1801 og
Odense 1807. De er ikke lokaliserede (ikke i BD)].
Ha 649x Tvende Smukke Viser. Den Første er Admiral Tordenskjolds
bekjendte Søe-Vise, som begynder saaledes: Jeg vil synge om en Helt
&c. Den Anden: Slet ingen kan tænke og ingen kan troe, Hvad Ondt
at en Sømand &c. Trykt i Haderslev u.å. 4 bl. 8vo.
På titelbi. desuden: Koster 1 Lybsk.
(Kilde: Bibliotheca Norvegica IV nr. 6037).
Bd. V
Od 249x Gebhardi, L[udwig] A[lbrecht]: Kongeriget Danmarks Hi
storie. Oversat paa Dansk efter Forfatterens egen Omarbeidning og
Forbedring ved Joh. Ernst Heilmann. 1.-3. Bind. Odense, trykt i
(Christian) Iversens Bogtrykkerie, paa eget Forlag, 1780-1784. 4to.
Bd. 1,1780: [4] XXXVIII + 228 s. - Bd. 2., 1782: 304 s. - Bd. 3,1784:
308 s. - [Bd. 4-6 trykt Kbh. 1797-1798].
Også med titelbi.: Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider ved
Professorerne Gebhardi og Christiani. Indeholdende ... - På titel
bladene fem sign, vignetter i kobberstik, heraf to identiske afJ.D.
Philippin geb. Sysang, samt (i bd. 3) en usign. vignet i træsnit.
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Andre dele af værket: So 583, 585, 613a, 625a, Od 254, 284.
(BZ) III 18).
Od 283x Ancher, Lorenz: Æreminde oprettet Velædle og Høifornemme, nu hos Gud salige Madame A[nna] C[atharina] Kurrelbaum
fød Brorson ved en Sørgetale holden i St. Knuds Kirke d. 31tejanuarii 1783. Odense, trykt hos Iversen, 1783. 16 [2] s. 8vo.
Eksemplar (også) i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(BZ) III 1243 og H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 267).
Od 460x (Anchersen, Severinus:) [Programma de summa Homeri
apud nonnullos, & quidem haud paucos, autoritate & dignatione].
(Othenis, impressum in Typographeo Regio Otheniensis privile- giario Tabularii instructionis, vulgo Adresse Contoirs. 1772). 8 s. 4to.
Program uden titelbi. til skoledeklamationer, som skulle afholdes
(tilf. med blæk: 20.) Septemb. 1772. Formentlig identisk med Od
460, som ikke har kunnet lokaliseres.
Eksemplar i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 418).
Od 480, 528, 591 (Holm, Povl:) [Latinske indbydelsesskrifter fra
latinskolen i Odense 1773, 1776, 1781]. 4to.
Er registreret med BZ) som kilde og betegnet som ikke lokalise
rede. De er trykt af Adressekontorets trykkeri i Odense og omfat
ter: (Od 480) 8 s., (Od 528) 8 s., (Od 591) 18 s.
Eksemplarer i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 430).
Od 59lx H[olm], P[ovl]: Qvi obiit, vel potius abiit Severinus Ancher
sen ... [Latinsk sørgedigt over Søren Anchersen. 1781]. 2 bl. 4to.
Uden egl. titelbi. og uden impressum. Anchersen døde som rektor
ved latinskolen i Odense 1781, og Holmvår konrektor smst., jf. Od
463 og 591. Utvivlsomt trykt 1781 i Odense og formentlig af
Adressekontorets trykkeri.
Eksemplar i Stiftsbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 428).
Od 598x (Westen, Peter von:) Efterretning om et ansøgt Privilegium
paa et Latinsk og Dansk Haand-Lexicon for den studerede Ung
dom, og sammes Skiebne. Odense 1781. Trykt i det Kongelige Pri
vilegerede Adresse-Contoirs Bogtrykkerie. 22 bl. (sidste bl. blankt).
4 to.
En samling upag. aktstykker, to prøver på en latinsk-dansk ordbog
omfattende A til Aculeatus og en subskriptionsplan. Ordbogens
forf. var Nicolai Nannestad. Den udkom ikke. - Af tre træskårne fri-
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ser er den ene sign. Hafe, dvs. Haf fecit, signatur for træskæreren
Johann Lorentz Hafi Leipzig. Friser af denne ses også benyttet af
københavnske bogtrykkere.
Eksemplar i Stiftbiblioteket i Roskilde.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 386).
Od 820x Baden, Gustav Ludvig: Det Norske Riges Historie. En
Haandbog. Kbh. 1804. Paa Hofboghandler J.H. Schubothes Forlag.
Trykt i Odense hos S. Hempel, Eier af Fyens Stifts Adressekon toir og
Bogtrykkerie. XV + 263 s. 8vo.
(Kilde: Bibliotheca Norvegica II nr. 1946; jf. ÄDIII 911: Kbh.).
Od 858x Baden, Gustav Ludvig: Udkast til en Historie af Dan- marks
og Norges Handel og Næringsveje fra Oldtiden til Nutiden. Kbh.
1806. Forlagt af Hofboghandler J.H. Schubothe. Trykt i Odense hos
S. Hempel. [8] VIII [4] + 380 s. 8vo.
(BD II 1033: Kbh.; Erslew: Odense).
Od 912x Baden, Gustav Ludvig: Den Danske og Norske Lovkyndigheds Historie. Kbh. 1809. Forlagt af Hof-Boghandler J.H. Schu
bothe. Trykt hos S. Hempel i Odense. [10] 106 [2] s. 8vo.
(BD IV 553: Kbh.; Erslew: Odense).
Od 927x Baden, Gustav Ludvig: Birkerettigheden i sin Oprindelse
og Følger. Kbh. 1810. Trykt, paa Hofboghandler J.H. Schubothes
Forlag, hos S. Hempel i Odense. 84 s. 8vo.
På titelbi. desuden: Denne aristokratiske Rettighed vises (mod
TygeRothé) af Historien og Lovene - som tillistet og usurperet i sin
Oprindelse - som undergravende Folkefriheden i sin Fremgang som kontrasterende med velordnet Retspleie i sin Vedblivelse.
(BD II 738: Kbh.; Erslew: Odense).
Od 1008x Falsen, Efnevold de]: Idda. Drama i fem Acter (Æmnet til
dette Stykke er taget af [August] Lafontaines Fortælling: Idda von
Tockenburg.) 2det Oplag. Kbh. 1817. Trykt paa J.H. Schubothes
Forlag hos S. Hempel i Odense. 99 s. 8vo.
[1. opl. trykt hos N. Christensen i Kbh. 1802].
(Kilde: Bibliotheca Norvegica III nr. 1274 og 841; jf. BD IV 317:
Kbh.).
Od 1176x Persius Flaccus, Aulus: Satirae. Recensuit et commentarium criticum atqve exegeticum addidit Dr. Fredericus Plum. Havniæ.
SumptibusJ.H. Schubothii, Aulæ Regiæ Bibliopolæ. Typis Sev. Hempelii, Othiniæ. 1827. XV + 552 [24] s. 8vo.
De sidste 24 s. = Index. Med små vignetter. Den udgivne tekst er
trykt med kursiv og græske citater sat med græske typer.
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(BD IV 128: Kbh.; Erslew: Odense).
Od 1178 Kateketisk Magasin af J[ens] Ernst Wegener. 1. Bind. Trykt
og forlagt af S. Hempel. Odense 1827. 8vo.
[Som oplyst af Erslew udkommet i hefter 1825ff og altså egl. trykt
18(25-) 27. I Stiftsbiblioteket i Roskilde foreligger de første fire
hefter i originale farvede papiromslag med bogtrykt tekst i typo
grafisk indramning:]
1. Hefte 1825 ([2: smudstitel] XXII + 132 s.), 2. Hefte 1826 (s.
133-288 + upag. rettelsesbl.), 3. Hefte 1827 ([4: fælles titelbi. og
indholdsfortegn, til bd. l],s. 289-504). - 2. bd., 1. Hefte 7525(148
s.). [2. Hefte er trykt 7529 (120 s.), 3. Hefte incl. titelbi. 1831.-2.
Bind er altså trykt 18(28-)31]. På bagsiderne meddelelser om sub
skriptionsvilkår og forhandlere.
(H. Bertelsen: Fortegnelse etc., s. 247).
Od 1186 Hertz, Christian Elers: Fattigreglementerne af 5. Juli 1803
[med forandringer og anmærkninger]. Odense 1828. 4to.
Hertil hører Sag-Register ved L.J. Bobjerg. Odense 1839.
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LÆSNING OG BOGMARKED 1 1600-TALLETS DANMARK
Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. 1-2. 2001.
1009 s.
Den 11. juni 2001 forsvarede lektor, mag. art. Charlotte Appel på Roskilde Universitet
sin afhandling Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark for den filosofiske doktor
grad. Opponenterne var forskningschef, dr. phil. John T. Lauridsen og professor, dr.
pæd. Gunhild Nissen. I det følgende gengives med mindre ændringer og tilføjelser
førsteopponentens indlæg.

Højtærede rektor, højlærde professorer, vellærde doktorer, ærede til
hørere, kære præses:

Det er ikke sidetallet, der gør den afhandling, der skal forsvares i dag,
tungtvejende. Det er de problemstillinger, præses, lektor, mag. art.
Charlotte Appel har rejst, og måden, hun har søgt at løse dem på. Af
handlingen rummer hele to store emnekredse, dels læsningens og dels
bogens grundvilkår i 1600-tallets Danmark (s. 28). Læsningens historie
er indeholdt i afhandlingens del 1-2, bogens historie i del 3-4. Hver af
de to emnekredse havde alene været fuldt tilstrækkelige til at danne
grundlag for en disputats. Det fortæller både noget om præses’ ambi
tioner og energi.
Da præses allerede selv har præsenteret afhandlingens emner, teser
og indhold, vil jeg gå let hen over indholdspræsentationen. Dog vil jeg
opholde mig et øjeblik ved den kronologiske ramme, 1600-tallet. Den
skal naturligvis ikke forstås sådan, at præses sætter skel ved hverken
året 1600 eller 1700, eller at afgørende ændringer i udviklingen finder
sted omkring nogle af de to årstal. Det er kun en meget omtrentlig kro
nologisk ramme. Præses fortæller også selv, at hun oprindeligt havde
villet inddrage 1500-tallet på lige fod, men opgav det på grund af kil
desituationen. For mange forhold ville ikke kunne belyses hele perio
den igennem (s. 53). Man kunne stille det spørgsmål, om ikke en kro
nologisk ramme 1640-1740 havde været lige så relevant? Som afhand
lingen foreligger nu, har præses i flere tilfælde ikke opgivet sin oprin
delige plan. Adskillige forhold skal vi have beskrevet tilbage til refor
mationen, enkelte tilbage til 1482, mest iøjnefaldende er det meget
store afsnit om ”Bogtrykkets indførelse og reformationen” (s. 372-
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403), som med 30 sider om tiden før 1600 med fordel kunne være for
kortet en del. Vi skal vel ikke til at have en tradition, hvor hver ny
dansk boghistorisk afhandling skal fortælle historien om Gutenberg
og Johan Sneil forfra igen?
Blandt sine incitamenter til at gennemføre forskningsprojektet næv
ner præses det konstaterede danske ”forskningstomrum” og inspirati
onen fra international forskning om samme emner. Her har vi måske
også forklaringen på afhandlingens dobbeltproblemstilling: Læsning
og bogmarked. Præses har ikke villet sættes i bås hverken som boghi
storiker i snævrere forstand eller som skolehistoriker, men vil indskrive
sig i bredere europæisk kulturhistorisk tradition, hvis kendemærke
både er tværfaglighed og emnernes behandling i en samfundskon
tekst.1
Det er på samme baggrund, at vi må se præses præsentere den in
ternationale forskning om bogens og læsningens historie først. Det er
en markering af, at det er herfra, at hun har hentet den største inspi
ration ved formuleringen af problemstillingerne.2 Først derefter ka
rakteriseres den begrænsede danske forskning - heraf ”forskningstom
rummet” - hvor man bl.a. bemærker, at kirkehistorikeren H. F. Rør
dam gives en slags rehabilitering, trods den tidligere fremsatte hårde
kritik af hans manglende systematik og kildekritik (s. 28f., og gentaget
i konklusionen s. 845, hvor hun endog skriver, at afhandlingen nok
kunne være skrevet uden hans arbejder, men at den ville være blevet
en anden). Præses kommer - med rette - ikke uden om at karakteri
sere dansk boghistorie som stærkt specialiseret og med manglende
perspektiver, selv om der er ganske enkelte markante undtagelser.
Først og fremmest, om ikke alene, Henrik Horstbøll, hvis arbejder og
senest disputatsen Menigmands medie, 1999 på flere punkter krydser
præses’ afhandling (herom nærmere senere). Når dette først er sagt,
er præses ikke tilbageholdende med at kreditere de skuldre, som hen
des afhandling i større eller mindre grad gør brug af. Hun smykker sig
ikke med lånte fjer. Der uddeles således ros til bl.a. Harald og Ingrid
Ilsøe for deres grundlæggende studier af 1600-tallets bog-, boghan
dels- og bibliotekshistorie. Her optræder et træk ved afhandlingen,
som præger den hele vejen igennem. Andre forskere, deres synspunk
ter og resultater behandles fair og med en venlighed, der er sympatisk.
1 Hvad i øvrigt også Henrik Horstbøll ville med Menigmands medie. 1999.
2 Allerede i 1993 gav præses i Fund og Forskning en oversigt over den internationale
forskning.
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Præses er ikke den, der tilstræber polemik eller nedgøring, selv om
hun når til korrigerende eller andre resultater. Venligheden synes
endog enkelte steder at gøre det svært for præses at skære igennem; på
enkelte andre får det hende til at præsentere petit-arbejder, som var de
af nogen virkelig betydning, blot fordi de eksisterer.
Der er én dansk forsker, der synes at have betydet mere end nogen
anden for præses både som inspirationskilde og faglig autoritet.
Præses har nemlig fundet sit ”Falkeøje”, og det er ingen drenge- eller
pigebogshelt, der er tale om. ”Falkeøje” nævnes på afhandlingens
første sider (s. 18), og han følger med helt til sidst i konklusionen. Der
gøres heller ingen hemmelighed af hans identitet: Det er Troels Dahlerup, hvis - jeg citerer - ”falkeblik tidligt slog ned på nogle af de for
hold omkring læsefærdighedens udbredelse, som jeg her har kunnet
undersøge nærmere” (s. 845). Det var især i et hæfte af tidsskriftet
Skalk 1986. Hverken før eller siden er en kronik i bemeldte tidsskrift
vist blevet fulgt op i et omfang, som præses gør det i den nu forelig
gende afhandling!
Er den danske forskning end i flere betydninger begrænset, har det
alligevel ikke i de nyeste fremstillinger skortet på udsagn om de for
hold, præses har sat på dagsordenen. Der varmes op til selve under
søgelsen, når hun modstiller meninger fremsat af Ole Feldbæk og Be
nito Scocozza i en af de seneste Danmarkshistorier. Hvor Feldbæk i
Gyldendals og Politikens Danmarks historie^, 1990, stiller spørgsmålstegn
ved, om det var nødvendigt at kunne læse for at være en god fæste
bonde i 1700-tallet, og om det egentligt betød så meget for de nye selv
ejerbønder som undertiden hævdet (s. 43), mener Scocozza i samme
værks bind 8, udkommet året før (1989), at det var en fordel at kunne
læse selv, og at læsefærdigheden lige så stille var sivet ind i landsbyerne
ved 1600-tallets slutning (s. 46f.). Der er altså med præses’ milde for
mulering ”ikke umiddelbart overensstemmende” meninger.
Når så centrale problemstillinger som læsning og bogmarked i
1600-tallets Danmark ikke for længst er undersøgt, har det i hvert fald
én oplagt forklaring. Emnerne er meget komplicerede at gå til. Det
forsømte vil ikke kunne klares af en journalist ved et af dagbladene,
hvis han fik et halvt års orlov af sin redaktør. Kildesituationen er sær
deles vanskelig, kildemulighederne mangfoldige, og alligevel er der
ikke en eller to kildegrupper, der vil give rimeligt entydige svar og
sikre perspektivet. Det har præses været fuldt bevidst om, og derfor
har hun kastet sig over en række af kildegrupper og brugt dem sam
men i sine analyser og forklaringsforsøg. Hun bruger dem snart kvali-
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tativt, snart kvantitativt. Hun er ikke sprunget over, hvor gærdet er la
vest. Som hun formulerer det et sted, udgør de til rådighed stående
kildegrupper kun toppen af isbjerget, de er kun flige af den virkelig
hed, hun vil søge at nå ind til og afdække. Det er naturligvis ikke usæd
vanligt i rigtigt gode historiske undersøgelser, men i dette tilfælde har
det tilgængelige kildemateriale i udpræget grad været genstridigt, idet
det ikke uden videre har villet kaste de svar af sig, som præses har været
ude efter. Der har vedblivende været et usynligt felt. Præses har nem
lig været ude efter nogle ganske bestemte svar.
Selv skriver præses, at hun har planlagt en rejse ind i læsningens og
bogmarkedets kun delvis udforskede verden (s. 42 midt, på ny s. 58 ”en
lang rejse”), at rejseruten ikke altid var let fremkommelig og ofte nød
vendigvis har gået ad smalle og kringlede stier, før vi kunne komme vi
dere med ret kurs (s. 833). Vi må vel forstå præses’ ”ret kurs” sådan, at
det skal føre til ”opgøret med en sejlivet myte” (s. 58), nemlig at anal
fabetismen dominerede i det danske landbosamfund i 1600-tallet. Det
er hele afhandlingens hovedanliggende ”at belyse, i hvilket omfang
den brede befolkning i 1600-tallets Danmark havde mulighed for at
komme i berøring med bogtrykkets verden” (s. 48), hvortil heldigvis
føjer sig talrige ”sidegevinster”, hvis jeg må kalde dem det, som måske
i det lange perspektiv vil give afhandlingen varigere værdi.
Før vi begiver os med på den lange rejse - jeg vil tillade mig at nøjes
med at stige af og på undervejs på få udvalgte steder - andet tillader ti
den og afhandlingens længde ikke -, vil jeg gøre det klart, at der er tale
om et særdeles dygtigt, omhyggeligt og velgennemført arbejde på et
meget højt videnskabeligt niveau. Arbejdsindsatsen er uhyre. Bortset
fra den omfattende litteraturbehandling, bl.a. bearbejdning af ca. 2.400
utrykte skifter og optællingen og emnerubriceringen af den danske
bogproduktion 1580-1719, som den er registreret i Bibliotheca Danica.
Det gør det både let og svært at være opponent på rejsen; let fordi af
handlingen er så veldisponeret, velargumenteret, klar med forføl
gelse, ja jagt på eksplicitte mål (jagten er en anden af præses’ gen
komne metaforer), og svær, fordi man som opponent alligevel gerne
vil ridse lidt i lakken, finde sprækker i muren - eller hvordan man nu
vil formulere det. Ros alene gør det ikke, heller ikke i dag, hvor det
netop er dagen for at diskutere nogle af tilgangsvinklerne, kildemate
rialet, metodikken og resultaterne. Når jeg derfor i det følgende op
holder mig mest ved det diskuterende, er det på ingen måde en un
derkendelse af afhandlingens kvaliteter og resultater som helhed.
Tværtimod.

Anmeldelser

355

Mette Jensdatter

Selv om jeg overvejende skal beskæftige mig med bogmarkedet frem
for læsningen, som anden opponent vil tage sig mere indgående af,
kommer jeg ikke uden om at gøre ophold på rejsen og beskæftige mig
med tjenestepigen Mette Jensdatters liv og tragiske død foråret 1688.
Hendes historie er helt central for præses, nærmest en krumtap af
handlingen igennem.
Selv om Mette var tjenestepige, havde hun lært at læse i trykte bøger.
Hun var fattig, betalte ikke skat og boede i Strårup nær Kolding. Fa
stelavns mandag 1688 gik hun til Kolding for at købe en bog ”Peders
søff nøgel oc andre slige”. På vejen hjem døde hun og blev først fun
det syv uger senere (s. 17, 67).
Denne enlige historie, tidligere fremdraget af bl.a. Troels Dahlerup,
har for præses mange kvaliteter: 1) Den foregår på landet, 2) det dre
jer sig om en person udsprunget af den jævne befolkning/menige al
mue, 3) det er en fattig kvinde, 4) hun er undervist og kan læse trykte
bøger, 5) hun går til købstaden for at anskaffe en bog, hvis eksistens vi
hidtil kun har kendt i et oplag fra nogle år senere, (der er altså en bog
historisk dimension), og endelig og ikke mindst 6) hun gik efter en
bog aflyst til at læse en historie.
Det får præses til at spørge, om Mettes historie var undtagelsen eller
snarere reglen. Læseren lades ikke i tvivl om, at præses ønsker, at det var
reglen. Svaret søger hun i første omgang at skaffe i kirkebogen fra Von
sild, hvorfra oplysningerne om Mette er hentet. Sognets præst Johan
nes Rüde indførte i årene 1659-1703 275 ret udførlige nekrologer i kir
kebogen, hvoraf præses har fundet at kunne bruge de 149 til sin un
dersøgelse af læsefærdigheden (jeg ser her og i det følgende bort fra
materialet i Sørbymagle). Nekrologerne blev til på grundlag af oplys
ninger fra de senere afdøde og/eller deres familie. I Mettes tilfælde var
det broderen, der fremkom med oplysningerne. For præses er det me
get om at gøre, at understrege at præsten var ”meget omhyggelig i ind
samlingen af materialet til sine nekrologer” (s. 74). Nekrologerne blev
brugt ved præstens prædiken i forbindelse med begravelsen. Præses er
meget begejstret for disse nekrologer, som ifølge hende vidner om ret
udbredt undervisning og læsning på landet, i det mindste i Vonsild.
Hun diskuterer præstens formuleringer af skolegangen og læsefærdig
heden (i visse tilfælde mere end det) og er overbevist om materialets
pålidelighed. Af den grund vover hun også at drive statistik på grundlag
heraf, og vi præsenteres for adskillige detaljerede tabeller i kapitel 2.
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Udgiveren af Vonsild kirkebog, Hans H. Worsøe, var også overbevist
om nekrologernes troværdighed, da det drejede sig om mennesker,
der lå for døden, de ville tale sandt, mens han nærede mindre tillid til
præsten, som han mente ikke kunne få sig selv til at sige noget nega
tivt. Jeg vil nu spørge: Kan vi gå ud fra, at præsten helt har opfattet,
hvad der skulle forstås ved læsefærdighed? Og han har haft en fast de
finition af, hvad undervisning ville sige? Var det undervisning et par
gange i løbet af en vinter eller var det ugentligt, dagligt? Er vi bare hel
dige med den præst: Han har kunnet trække alle de relevante oplys
ninger, der var nødvendige, ud af de efterladte, han talte med? De
havde om ikke hver gang, så i mange tilfælde kendsgerningerne på
rede hånd? Var de virkelig tilstrækkeligt bekendte med afdødes skole
gang og læsefærdighed? Mit ærinde her er alene at stille det spørgs
mål, om vidneværdien er så stor, og da især om udsagnene kan gøres
sammenlignelige, så det giver mening i en videnskabelig afhandling
mere end 300 år senere? Udsagnene om de afdødes skolegang og læseduelighed blev jo ikke afgivet efter nogen norm eller skabelon, men
efter det rene personlige kendskab/skøn eller overbevisning. Hvis
præsten så en værdi i ”den skønne kundskab at kunne læse”, kan det
vel have forledt nogle til at afgive et mere positivt udsagn om færdig
hederne, end der strengt taget var belæg for. I hvert fald mener jeg, at
de mundtlige filtre, oplysningerne har været igennem, uden at vi har
nogen mulighed for kontrol deraf, maner til varsomhed med at bygge
ubetinget på nekrologerne, derfor også med statistikken udarbejdet
på grundlag deraf, ikke mindst når totalpopulationen er så lille.
Derfor kan jeg også kun delvis følge præses i hendes konklusion side
109: Ja til, at der var læsefærdige mennesker i landbosamfundet, her
under kvinder, ja til en overordnet tendens til en stigende læsefærdig
hed gennem 1600-tallet (men det er jo i sig selv ikke nyt), men nej til
”at disse ved 1600-tallets slutning meget vel kan have udgjort (mindst)
halvdelen af den voksne befolkning”. Vi kan på baggrund af det fore
liggende fremlagte materiale fra Vonsild (og Sørbymagle) ikke slutte
noget om den andels størrelse, og det er spørgsmålet, om det i sig selv
er noget videre værd at få det nærmere bestemt. Hvad vi nemlig også
skal holde os for øje, som jeg vil gå nærmere ind på i det følgende: Kva
liteten af de færdigheder, som det bliver søgt påvist er så udbredte. Hvil
ken standard skal vi sætte for læsefærdigheden? Skal det alene være
nogle ikke lige gennemskuelige samtidige udsagn eller egentlig doku
mentation, om den findes?
Præses giver måske et slags svar herpå, ganske vist i en lidt anden
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sammenhæng, på side 355 øverst: ”1 betragtning af de store forskelle
mellem land og by, mellem rig og fattig, uddannede og uuddannede
er det tvivlsomt, om det overhovedet tjener et formål at søge efter ”ty
piske” former for brug af skrive- og læsefærdigheder”. For mig at se er
det blot en understregning af det problem ved materialet jeg har rejst.
Det samme spørgsmål vedrørende kvaliteten af færdighederne vil
jeg stille i forbindelse med præses’ storstilede jagt på undervisningstil
bud til befolkningen i by og på land i de følgende kapitler. Hun jagter
bl.a. dokumentation for eksistensen af skoler som institutioner og byg
ninger, skolegrundlæggelser, personer der holder skole i diverse loka
ler, m.m. Materialet giver hende talrige og et stigende antal eksempler
på denne aktivitet. Men i grunden giver denne jagt ikke et entydigt svar
på, om det dokumenterede skolehold og undervisningen var af en
standard, der førte til ophævelse af analfabetismen for de underviste.
Præses er selv inde på, at kvaliteten af undervisningen kunne variere
stærkt (s. 244), men hun drager ingen konklusion heraf. Når vi ser på
nogle af de typer af skoleholdere, som hendes jagt kalder frem, kan vi
også have vores tvivl: En mand med en pukkel, en enarmet, en barber,
en tidligere soldat, en kornmåler, en degn fjernet fra embedet (s. 238,
240f.). Var det ikke sådan, at hvervet som skoleholder bl.a. blev søgt af
mennesker, der havde svært ved at få andet erhverv eller havde det som
bierhverv (det gælder også substitutterne, herom nedenfor), ikke fordi
de nødvendigvis og i alle tilfælde havde særlige forudsætninger for at
undervise. Fremdragelsen af en række skoleholdere kan således være
et tvivlsomt udbytte afjagten for præses. Deres udbud af undervisning
behøver således slet ikke alene og kun at være et tegn på stærk efter
spørgsel efter undervisning (s. 270), men at nogle mennesker havde
behov for et eksistensgrundlag gennem at tilbyde den form for ar
bejde.
Præses er godt klar over, at fremkomsten af nye typer kildemateriale
i løbet af 1600-tallet, som ikke er fundet tidligere, kan føre til en mis
tolkning af udviklingen i læsefærdigheden. Denne fare er allerede
påtalt af Dahlerup (s. 217f.), men spørgsmålet er, om præses i alle
tilfælde har fulgt advarslen i sin jagt på indicier eller spor af læsefær
dighed. Jeg vil diskutere dette ud fra de såkaldte substitutter, personer
som almindeligvis var helt eller oftest delvist stedfortrædere for deg
nene. Præses finder, at der var et helt net af disse substitutter, at denne
substitutinstitution var af ældre dato, rækkende tilbage til 1500-tallet,
og at den i 1640’erne var ganske omfattende. På grundlag af en særlig
kilde, der er til rådighed 1645, nemlig det gejstlige skattemandtal for
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Sjælland, finder hun, at 66 % af sognene havde dobbeltbemanding,
altså at der var et substitut. Videre mener hun ud fra en række enkelt
tilfælde ”at kunne sandsynliggøre, at en betragtelig del af disse over
skydende degne, substitutter, klokkere og kapellaner tog sig specielt af
undervisningen i børnelærdom” (s. 208). Da der hverken før eller si
den er et godt relevant kildemateriale at sammenligne dette med, er
det vanskeligt at bruge det som argument i forbindelse med en be
skrivelse af en positiv udvikling af undervisning og læsefærdighed. Det
er uomtvisteligt, at der har været et omfattende brug af substitutter, og
der er trods de få omtalte eksempler næppe heller tvivl om, at det var
udbredt allerede i 1500-tallet. Substitutterne var der nemlig ikke først
og fremmest som et resultat af en bevidst prioritering af den gejstlige
undervisning i børnelærdom. Substitutternes funktion var mere lige
til. Den havde en social baggrund. Pensionsordninger var ikke opfun
det, og der var ingen pensionsalder, man blev i embedet så længe som
muligt. Yngre substitutter (typisk mellem 22 og 35 år viser præses)
tjente da som stedfortrædere for ældre, syge og svagelige degne (jfr.
Danske Lov 2-15-12, cit. s. 209), der ikke kunne klare deres embeds
pligter på normal vis, herunder evt. undervisning. Substitutterne var
altså ikke alene et udtryk for, at undervisning blev prioriteret endsige
opprioriteret, blot at de krævede embedspligter blev varetaget på nor
mal vis. Der er ingen særlig gejstlig ”kampagne” at dokumentere ud fra
det gejstlige skattemandtal, men måske nok ud fra andre kilder. Jeg er
af den opfattelse, at præses i forbindelse med sin behandling af subs
titutterne presser sin hovedtese ind, hvor det ikke er nødvendigt. Ek
semplet er langtfra enestående (s. 213, 216f.).
Jeg vil omtale et andet. Det er i kapitel 7 om læse- og skrivefærdig
heden i købstæderne. Her behandles bl.a. skifternes eventuelle for
sorgsbestemmelser for de efterladte børn med henblik på deres op
dragelse og undervisning. Ole Degn har på grundlag af materiale fra
Ribe ment, at forsorgsbestemmelserne nærmest havde formelagtig ka
rakter og snarere var udtryk for fromme ønsker end for praktiske an
visninger (s. 249). Det afviser præses; hun finder forskellige udtryk an
vendt af samme skriver inden for en måned, og inden for samme fa
milie blev der nogle gange gjort forskel på drenge og piger. Disse va
riationer fører hende til den opfattelse, at der var en mening med ned
fældeisen af sådanne bestemmelser, at der lå en videre realitet bag (s.
250). Så langt så godt. Regionale forskelle kan spille ind, og det er ikke
undersøgt, om forsorgsbestemmelserne siden blev fulgt. Præses brin
ger oven i købet selv nogle sider længere fremme eksempler på for-
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sorgsbestemmelser i skifter efter fattige familier, hvor det realistiske i
deres virkeliggørelse er diskutabelt. Det (bort) forklarer præses da
med, at det ”måske” skete i ”håbet om at få tildelt offentlig
støtte!?”(præses bruger både udråbstegn og spørgsmålstegn her. Det
vil jeg så også gøre!? (s. 255) ).
Imidlertid finder præses også i skifterne ”manglende” (sic) omtale
af skolegang for børn på 10 år og derover. Hun finder en mulig for
klaring deri, at børnene allerede havde lært det, de skulle. De fleste
havde som regel afsluttet deres skolegang ved 10-års alderen. Det kan
være forklaringen, men det behøver da alligevel ikke gøre hende blind
for den mulighed, at det i stedet kan have været for sent at give barnet
undervisning, at det skulle deltage i arbejdet, at der var en social for
klaring. Kort sagt: Det havde i en række tilfælde ikke kostet præses no
get, at se andre muligheder end dem, hun ud fra sin hovedtese så ihærdigt jager.’
Jeg vil ikke gå yderligere ind i præses’ behandling af læsefærdighe
den på landsplan. Blot som min opfattelse udtrykke, at hun for mig
ikke rykker det indtryk, der allerede lå i hendes undersøgelse af for
holdene i Vonsild sogn: Der var en større læsefærdighed i 1600-tallet,
end der i litteraturen oftest gives udtryk for, men de læsendes andel af
befolkningen, herunder andelen af læsende bønder, forbliver gæt
værk endnu ved århundredets slutning. Vigtigst er det måske, at kvin
ders læsefærdighed ikke synes at have haltet meget efter mændenes.
Adgangen til bøger. Bog og marked

Ligesom præses nærmer sig spørgsmålet om boglæsningen ”fra oven”
gennem en gennemgang af dansk kirkepolitik og kirkeledelsens kate
kismuspolitik, nærmer hun sig bogmarkedet ”fra oven” gennem en
længere særdeles relevant redegørelse for øvrighedens (statsmagtens/kirkens) forhold til det trykte medium. Med rette fokuserer hun
ikke blot på censur og bogforbud i snævrere forstand, men gennem
går det klaviatur af muligheder, som staten havde for at fremme eller
hindre bestemte typer af udgivelser. Hun skriver beskedent, at kapitel
10 sine steder ikke vil kunne undgå at få essayets karakter (s. 367), men
3 Formuleringen 1617 af det åbne brev mod import af danske bøger trykt i udlan
det overfortolker præses efter min mening også, selv om hun påstår det modsatte og
hævder, at formuleringen dårligt kan forstås anderledes. Hendes optik er for ensidig
(S.406E).
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faktisk har vi her en længe savnet tidssvarende oversigt på knapt 100 si
der om statens forhold til bogmarkedet 1482-1700, hvor udviklingens
hovedlinier træder tydeligt frem. Det står klart, at statsmagten vedva
rende ville have kontrol med det trykte medium, fremme den gode
bog og fjerne den onde, men at det med bogmarkedets vækst og dif
ferentiering blev stadigt vanskeligere.
Herfra bevæger præses sig i kapitel 11 videre til det centrale spørgs
mål om, hvordan og i hvilket omfang danske bøger kunne spredes til
bredere samfundslag. Bogproduktionens centrum var og forblev
København, men trods den skitseprægede redegørelse overbeviser
præses alligevel om, at der var et distributionsnetværk, der rakte ud til
de allerfleste købstæder. I købstæderne var der - bortset fra salget i kir
kerne - typisk mindst en bogfører eller bogbinder, hos hvilken bøger
kunne købes, og på de årlige markeder kom omrejsende handlende
til. På grundlag af udvalgte bogbinderskifter fra Malmø, Odense, Hel
singør, Århus og Nakskov dokumenterer præses størrelse og karakter
af eksisterende boglagre. Her er kontant nyt at forholde sig til.
Landboerne har som Mette Jensdatter måttet rejse til købstaden ef
ter lekture eller lade sig betjene af omrejsende bissekræmmere, der
havde bøger i sækken. Præses har været så heldig i sin jagt at kunne
”fange” et tilfælde heraf i Vordingborg Latinskoles regnskab 2. januar
1633 (s. 487). Alligevel afholder præses sig klogelig fra at konkludere
yderligere om distributionsforholdene på landet, selv om hun ikke
mener, at salgspriserne nødvendigvis var nogen hindring for at af
holde selv fattige landsbyfolk fra at anskaffe bøger (s. 540). Bogpri
serne vil jeg ikke komme nærmere ind på, for selv om vi går ud fra, at
priserne på uindbundne populære bøger rettet til menigmand var så
lave, at det var muligt for fattige folk i by og på land at anskaffe dem,
så er der jo langt fra det og så til, at de faktisk gjorde som Mette Jens
datter. Vi har med et landbosamfund med subsistensøkonomi at gøre,
og præses’ konstatering side 538: ”Hovedparten af alle danske familier
i 1600-tallet har måttet vende næsten hver skilling, før den blev brugt”
er hele tiden vigtig at holde sig for øje. Det forekommer mig, at præses
selv her og der glemmer den i sin begejstring for (læsning i) det trykte
medie. Den lyst behøver den brede befolkning i 1600-tallet ikke helt at
have delt.
Fra produktions- og distributionsapparatet når præses frem til en
undersøgelse af, hvad der faktisk er bevaret af tryk 1580-1719 på
grundlag af Bibliotheca Danica sammenholdt med andre kilder, i første
række Paullis bogkatalog (kapitel 12). Fra det bevarede vil hun søge at
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slutte sig til, hvad der dengang blev udgivet. Vi er her i den gunstige si
tuation, at præses’ og Henrik Horstbølls undersøgelser på det område
mødes, hvorfor vi med visse forbehold kan holde dem op mod hinan
den. Horstbøll når til den konklusion, at højst mellem halvdelen og to
trediedele af de trykte udgaver fra 1600-tallets anden halvdel er beva
ret, mens de allerfleste udkomne titler er kendt fra hele århundredet,
op mod 90 %. Præses når til en let afvigende konklusion: Hun finder,
at næppe mere end tre fjerdedele af de dansksprogede bøger er beva
ret, men også at dækningen på titelniveau er langt højere, nær de 90
% (s. 573). Afvigelsen mellem de to opfattelser kan alene forklares
ved, at der er et ikke ringe element af skøn forbundet hermed, og den
er i sig selv ikke af en størrelse, der kan vække forbavselse. Vigtigst er,
at de fleste udsendte titler er kendt i en eller anden udgave, og at de
ikke bevarede tryk i første række er de ydmyge tryk, mest rettet til den
jævne befolkning. Præses kalder dem ”forgængelige tryksager” (s. 574580) og er af den opfattelse, at 75 % eller flere af titlerne i disse gen
rer er gået tabt (s. 580). Det lader sig ikke efterprøve, men her er der
den højeste tabsprocent uden al tvivl.
Ud fra en optælling i Bibliotheca Danica kan præses præsentere figur
12.3 side 583, hvoraf vi kan danne os et billede af udviklingen af be
standen af dansksprogede tryk 1580-1719. Den bliver fulgt af figur 12.4
side 585 med en optælling af alle bevarede udgivelser trykt i Danmark
1580-1719. Begge viser de ikke overraskende et stigende antal beva
rede tryk, og det er hævet over al tvivl, at de bevarede tryk dækker over
en reel stigning i antal udgivelser (s. 587).
Fordelingen på sprog og fagområder m.m. er der ikke tid til at
komme ind på. Her kunne også sammenholdes med Horstbølls un
dersøgelser. Derimod vil jeg med præses se lidt mere på de kvalitative
indikatorer for det mere differentierede bogmarked. Disse er samlet i
kapitel 13 under overskriften ”Forfattere, udgivere og intenderede
læsere”, som rummer både andet og mere. Præses viser overbevisende,
at der finder en stigende specialisering sted i gruppen af forfattere og
oversættere gennem århundredet. Mest markant, at teologerne træk
ker sig væk fra alle andre områder end det religiøse (s. 601). Præses
forsøger sig også med læsning af fortaler i bøger for ad den vej at finde
ud af, hvem den ”intenderede” læser var. Hun er godt klar over, at
fordi en bog er rettet til ”menigmand, den gemene mand eller enfol
dige almue”, læser de den ikke nødvendigvis, men hun har alligevel en
udtalt tendens til at ville slutte, at intentionen i sig selv er en indikation
af, at samfundets allernederste lag kunne tage en bog i hånden. Tyde-
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ligst kommer denne tendens frem i forbindelse med hendes citat af
fortalen til 2. udgave af Elias Nauers Nye Strengepaa Davids Harpe. 1699
(s. 611f.).Jeg mener ikke, at denne læsning af fortaler er videre frugt
bar, når det egentlige ærinde er den brede befolknings faktiske
læsning. Mere kommer der ud af den specifikke udpegning af bøger
udsendt og rettet mod helt bestemte læsergrupper: Unge, gamle, kvin
der, søens folk, militærpersoner, syge og plejere (lægebøger). Også
her kan vi imidlertid spore en ganske bestemt tendens hos præses. I
omtalen af Hans Herwigks En nyttig Bog om Bier. 1649 i gruppen af ”gørdet-selv-bøger” får vi som indskudt sætning, ”der muligvis har haft de
res vigtigste publikum på landet”. Jeg vil spørge præses: Hvorfor dog
det? Holdt bierne sig på landet i 1600-tallet? Hvor ellers købstæderne,
små som store, var fyldt med haver, København ikke undtaget. Da Herwigk ikke har vidst, hvad præses vil have ham til at skrive (!), må hun
selv sørge for, at læseren får den rette kobling. Hun skriver: ”Ud fra
sammenhængen håber han tydeligvis på, at også nogle af de enfoldige
folk på landet vil lade sig undervise”(s. 633). For enhver pris skal vi
have landbefolkningen trukket ind som læsende aktører. Og på dette
spinkle grundlag vil præses efterfølgende have os til at tro på sin del
konklusion s. 652, at der senest i 1640rne var flere bøger med adresse
til også et publikum på landet. Herwigks bog må være en af dem. Tja...
Mangfoldigheden af praktiske skrifter fra 1640rne tager præses som
”et af de tydeligste tegn på, at det læsende publikum var blevet stort og
bredt, i hvert fald i byerne allerede på dette tidspunkt” (s. 635). ”Stort”
og ”bredt” i forhold til hvad? I betragtning af, at præses få sider senere
(s. 652) konkluderer, at det står fast, at der allerede fra 1580rne blev
produceret dansksprogede bøger for menigmand inden for et bredt
udvalg af emner og genrer, så forekommer det lidet velvalgt for
1640rnes vedkommende påny at tale om et ”bredt udvalg”.
Præses har på siderne 648-650 nogle formodninger om brugen af illustrationsmaterale i bøgerne i 1500- og 1600-tallet, som er bemærkel
sesværdige. Hun har den interessante hypotese, at behovet for illu
strationer blev mindre op gennem 1600-tallet, fordi stadig flere lærte
at læse, og der derfor blev mindre behov for at fremvise illustrationer
til ikke-læsekyndige. Endvidere at den større udbredelse af læsefær
digheden netop betød, at det blev afgørende for bogbranchen at
kunne trykke så billigt som overhovedet muligt. Illustrationerne var et
fordyrende element. Hun forfølger synspunktet videre ved konstate
ringen af den indskrænkede billedbrug i første halvdel af 1600-tallet
med følgende: ”Igen må man formode at udgiverne har været overbe-
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vist om, at hvis folk kunne læse en bog, så behøvede de ikke billeder
samtidig” (s. 649). Denne formodning forlader hun imidlertid ganske
allerede i det følgende tekstafsnit ca. femten linier længere nede, hvor
hun skriver om den stigende anvendelse af kobberstik i 1600-tallets an
den halvdel. Nu bliver illustrationerne en del af salgsargumentet, ja
det kan sågar være en anledning til at købe en bog, som man allerede
har, fordi den nu er illustreret. Den stigende anvendelse af illustratio
ner i bøger i slutningen af 1600-tallet burde efter den tidligere af
præses fremsatte hypotese jo tyde på, at der nu igen var færre, der
kunne læse! Sagen er, at der ingen snæver sammenhæng var mellem
generel læsefærdighed og illustrationsgrad. Illustrationer gjorde (og
gør) altid et tryk mere interessant, og bl.a. derfor var de populære fly
veblade og pamfletter som regel illustrerede.
Bogbesiddelse i købstæderne

Hvem aftog det stigende antal bøger, der blev trykt? Da befolkningen
oven i købet faldt med flere hundrede tusinde ved landafståelser til
Sverige omkring midten af 1600-tallet, bliver spørgsmålet endnu mere
interessant at få besvaret. Præses har to forslag til svar (s. 470): ”at en
større del af befolkningen kunne og gerne ville læse, og/eller at de
bogbrugende indbyggere fik lyst og råd til at læse mere end før”. Af de
to forslag er det klart, at hun mener, at det første er det væsentligste
svar. Præses vil have bøgerne helt ud på landet blandt bønderne, de
læsende bønder, selv om hun ikke vil udelukke, at de hidtil bogbru
gende indbyggere i byerne også har konsumeret flere bøger.
Jeg vil tillade mig at pege på den ekspansion, der finder sted i en af
de allerede bogkonsumerende grupper, nemlig det stærkt øgede antal
statsligt ansatte, der kom til efter enevælden og i overgangen fra do
mænestat til skattestat. Københavns befolkningsekspansion 1660-1700
fra 30.000 til 60.000 indbyggere har bl.a. sin baggrund i etableringen
af det vældige statsapparat med mange potentielle bogbrugere. Kan
det være sådan, at vi snarere skal finde bøgernes aftagere inden for lag
i det ekspanderende enevældige bureaukrati end blandt bønderne på
landet?
Det fører mig lige til den konstatering, at behandlingen af bogmar
ked og læsning godt flere steder i højere grad generelt kunne være
koblet sammen med standssamfundets struktur og karakter, hertil
pest- og krigsperiodernes indgribende sociale betydning. Disse for
hold har ikke kunnet undgå at påvirke bogmarked og læsning. Jeg vil
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komme med den påstand, at bogmarkedet og læsningen i en subsi
stensøkonomi var meget mere krisefølsom end, det er tilfældet siden
hen. Jeg savner den sociale kobling f. eks. i hele kapitel 9, dog specielt
kapitel 9.1: ”det skrevne ord i erhverv og administration”, og i hele ka
pitel 13 om ”forfattere, udgivere og intenderede læsere”, hvor det
kunne have været med til at give de enkelte afsnit en mere menings
fuld struktur. Jeg savner også, at det i højere grad var blevet trukket ind
specielt i forbindelse med diskussionen af, hvem ”den menige mand”
var i kapitel 13.2. s. 602-613. Her citeres Iørn Piøs definition, at den
menige mand skal opfattes som alle de i samfundet, der ikke tilhører
adelsstanden og gejstligheden. Definitionen er udmærket, men i sam
fundet var menigmand ikke en én gang fastlagt definition, og det kom
mer klart nok frem hos præses, men hvad kan den konstaterede
spændvidde og mulige betydningsændring bruges til? Får vi strengt ta
get andet at vide, end at bogproducenterne med forskellige formule
ringer også søgte afsætning hos menigmand?
Den sociale kobling savner jeg dog allermest i forbindelse med den
knappe beskrivelse af købstadssamfundets sociale struktur. Savnet
kommer tydeligst frem i de afsluttende kapitler med skifteundersøgel
serne i en række købstæder, hvor læseren meget let kan få et uklart bil
lede af, hvor socialt skævt skiftematerialet er i forhold til købstædernes
sociale sammensætning. Ud fra præses’ beskrivelse af de sociale for
hold i Ålborg 1672 får vi følgende billede (s. 693):
storkøbmænd
kræmmere
håndværkere
et stort antal løsarbejdere
tjenestefolk
subsistensløse

Ved selve skiftebehandlingen arbejder hun i tabellerne med følgende
erhvervsgrupper (s. 698):
borgmestre og rådmænd
øvrige handelsmænd
embedsmænd m.m.
skippere
håndværkere
øvrige og uidentificerede
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Jeg synes her og flere andre steder ved behandlingen af købstadssam
fundet, at vi får for lidt at vide om socialstrukturen og de øvrige soci
ale vilkår i bysamfundet af betydning for bogkulturen. Det ville f. eks.
have været på sin plads at fortælle, at købmænd, kræmmere og hånd
værksmestre og svende tilsammen udgjorde et mindretal af byens be
folkning. Flertallet var løsarbejdere, tjenestefolk, erhvervsløse (en
ker), fattige og subsistensløse. De helt store grupper var løsarbejdere
og tjenestefolk (København undtaget, hvor søfolk og soldater var store
grupper). Yderligere er det i forbindelse med denne type under
søgelse vel heller ikke en uvigtig information, at der var stor befolk
ningsmobilitet, stadige til- og afvandringer, og dødsfald udskiftede by
ernes befolkning med mere end 5 % om året (Ole Degns tal for Ribe).
Der var stor mobilitet i de laveste socialgrupper, skiftende bolig, veks
lende arbejde osv. med de konsekvenser, som det måtte have for at
sandsynliggøre deres læselyst og bogkultur. Sat på spidsen registrerer
købstadsskifterne alt overvejende de få besiddendes indbo, mens det
store flertal undgår registrering. Der var ikke noget at registrere. De
var besiddelsesløse.
For at komme om ved, at skifteregistreringen har en meget stærk so
cial slagside, og alligevel få den menige mand med, trøster præses sig
med, at mange af de mennesker, der ikke efterlod sig et skifte ”konkret
levede som en del af eller med tilknytning til en husstand af den type,
hvis indbo oftest er blevet registreret” (s. 668). Sandt nok. Det vil sige,
at præses’ eksplicitte budskab er, at tjenestefolkene hos de bogbesid
dende klasser jo dermed havde adgang til læsestof og det trykte ords
budskab. Vi skal altså for at følge præses’ tankegang et øjeblik forestille
os, at tjenestepigen i købmandsgården lige tager nogle sider i en af
herskabets bøger ind imellem det daglige arbejde. Forud skal vi blot
også lige acceptere, at hun kan læse! Jeg lader forestillingen bund
fælde sig et øjeblik! Præses må nok indstille sig på, at de sociale reali
ter i 1600-tallet ikke lever op til hendes forventninger.
Et er skifternes udprægede sociale skævhed. Noget andet deres ind
hold, hvor præses som alle før hende må konstatere, at de beskedne
tryk bestemt for det brede publikum stort set glimrer ved deres fravær.
De har ikke været værd at registrere som selvstændige titler. De aller
mest udbredte jævne tryk iflg. Bibliotheca Danica som Nørnissums En
kort dansk Krønike. 1645 (af Dahlerup døbt den første folkelige dan
markshistorie) og Holger Danskes Krønike (s. 753, 755) har præses begge
kun fundet et eneste eks. af ved skiftegennemgangen! Det viser på det
smukkeste berettigelsen i præses’ fremgangsmåde, at der skal søges til
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forskellige kilder for at få et samlet billede af bogmarked og bogbe
siddelse.
På trods af købstadsskifternes udprægede sociale skævhed tør
præses konkludere, at da der i minimum 40 % af skifterne er registre
ret bøger, vidner det ”om en betydelig gennemslagskraft for den trykte
bog ved 1600-tallets udgang” (s. 826). Jeg er ikke i tvivl om, at bogen
er blevet mere udbredt, men vi kunne måske spare karakteristikken
”betydelig gennemslagskraft”, den større udbredelse vil alt gøre det.
Og ”den store gennemslagskraft” kan så forbeholdes en senere tidspe
riode i slutningen af 1700-tallet?
Med de teser, som præses så engageret forfægter, er det naturligvis
en bet for hende, at hun i&føkan dokumentere udbredt bogbesiddelse
på landet. Forud har hun dog allerede ved arbejdet med købstadsskif
terne forberedt læseren derpå. Igen er det det forhold, at de ydmyge
billige tryk ikke bliver fundet værdige til registrering. Det kan imidler
tid ikke alene forklare den tilsyneladende ”manglende” bogbesiddelse.
Præses har først og fremmest benyttet bondeskifterne fra Skast Her
red 1636-81, ca. 425 skifter, hvoraf der ”kun” er dukket bøger op i tre
(s. 817). Det mener præses ikke kan være rigtigt, og hun griber til den
formulering, der findes i et enkelt skifte fra Gesing 1639, at bøgerne
skal børnene beholde. Det generaliserer hun til den hovedregel, at
bøger har været holdt uden for skifte, og argumentet er følgende: ”Det
er aldeles utænkeligt, at der i alle de andre over 400 skifter ikke skulle
have forekommet læsestof’ (s. 818). Selv om præses kan have ret i, at
der burde være mere end en enkelt lovbog i herredet, synes jeg, at hun
er på tynd is her.
Sammenligning med nutidens bogbrugere?
Præses foretager kun få sammenligninger med nutidens bogforbrug
og bogbesiddelse. Forskellene er også så store, at det for mange for
holds vedkommende også er meningsløst. Det kunne dog have give
præses en uddybet forståelse af de sociale vilkårs betydning. Præses
kan nemlig ikke gå ud fra, at den menige mand og kvinde i 1600-tallet
har delt hendes bogbegejstring og læselyst. Her kunne en kobling til
nutiden være med til at sætte tingene på plads.
Hvis præses havde blot lidt viden om bogkulturen i socialgruppe
fem i dag (jeg bruger Socialforskningsinstituttets rubricering), ville
hun allerede deraf kunne få rettet sin opfattelse af læsebegejstring
blandt menigmand i 1600-tallet noget af. Det er end ikke i dag sådan,

Anmeldelser

367

at de socialt ringest stillede i Danmark har lyst til bøger, er bogbru
gende som andre eller læsende som gennemsnittet for den samlede
befolkning. Deres læsning kommer vel stadig nærmest, hvad Mette
Jensensdatter købte om ”Peders Sølvnøgle”, det vil sige at det er at
ligne ved vor tids ugeblade og billigbøger.

Rejseindtryk og jagtudbytte
Præses har valgt at bruge metaforen ”rejse” gennem hele sin afhand
ling fra begyndelsen til slutningen. Trods snørklede veje har hun villet
holde ret kurs. Det indebærer, at hun med rejsen i denne afhandling
har sat sig et bestemt mål. Det har ikke været en rejse, hvor indtryk
kene bare er kommet til hende, noget er skudt til, andet holdt i fokus.
Det understreges af præses’ anden metafor, ”jagten” på de kilder, der
kan give hende de vidnesbyrd, hun vil have i forhold til sin kurs, den
læsende menigmand, bøger på landet osv. Min pointe er, at når man
ensidigt jager et bestemt bytte, som når man kun rejser efter et bestemt
mål, ser man heller ikke andet. Det kan være godt nok på rejser og jag
ter at optræde sådan, men i videnskabelige arbejder hører det i høj
grad med også at jage det bytte, der peger væk fra det mål, man har sat
sig. Det burde præses måske i lidt højere grad have gjort. Og det tager
ikke brodden af min bemærkning, at hun selv side 845 er opmærksom
på problemet, hvor hun skriver, at hun i særlig grad har stillet skarpt
på positive vidnesbyrd om læsefærdighed og bogbrug.
Og i hvert fald er det godt, at hun ikke har benyttet sin tredje an
vendte metafor ret meget: Det drejer sig om ”hekseri”. Intet mindre.
Hun fortæller nemlig side 700 ganske frejdigt, hvor let man kan
”hekse” med tal og procenter, især når man har med et lille talmateri
ale at gøre. Det er så sandt. Heldigvis betjener hun sig af mere be
hændighed end hekseri.

Lidt om udenværkerne

Der er gjort et solidt og omhyggeligt stykke arbejde med den lange li
ste over trykt kildemateriale og litteratur (s. 958-994). Længden er ble
vet forøget ved dobbeltplaceringer af adskillige værker. Vi skal f. eks.
finde KjøbenhavnsDiplomatariumbkde under København (ikke Kjøben
havn!) og under udgiveren Oluf Nielsen. Og af en eller anden grund
skal vi ikke kun have bibliografiske data på bidrag til samleværker, men
også en selvstændig indplacering af samleværker under udgivere, hvad
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der giver indtryk af pedanteri, når en artikel af Karen Schousboe i en
antologi, hun selv har redigeret (Literacy and Society), påny anføres
umiddelbart efter under antologiens udgiveres navn, nemlig også Ka
ren Schousboe, men nu er der minsandten kommet endnu en udgiver
på, nemlig Mogens Trolle Larsen (s. 988). Hvorfor blev han udeladt i
første omgang og hvorfor denne dobbeltplacering? Blandt de prakti
ske bemærkninger til litteraturlisten er, at forfattere med dobbelt ef
ternavn skal findes under det første af de to efternavne (s. 958). Me
get vel, men det har dog ført til en deling af f. eks. Aage Fasmer Blom
bergs produktion, hvor vi finder hans Faaborg bys historie under Blom
berg og de øvrige titler under Fasmer Blomberg (S. 961, 966). I en
kelte tilfælde opfinder præses selv titlerne på værkerne i literaturlisten. Chr. Molbechs bekendte uddrag af biskop Jens Bircherods
såkaldte dagbøger (han fører dem fra sin fødsel!) kaldes her Uddrag
af biskop Jens Bircherods historiske dagbøger, hvor de rettelig hedder
Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk biografiske Dagbøger (s. 980). Og
under flere forskellige forfattere finder vi et værk kaldt ”Gyldendals
Danmarks historie”. Et sådant værk kan ikke lånes på bibliotekerne,
men Søren Mørch har redigeret et værk udkommet på Gyldendal med
titlen Danmarks historie, kendt på sit - skal vi være venlige - særprægede
omslag udført af Henry Heerup. Bortset fra Gyldendal har præses haft
en særlig forkærlighed for Landbohistorisk Selskab. Hvordan ellers
forklare, hvorfor der skal reklameres for selskabet i forbindelse med
værker, nævnte selskab har udgivet, hvor andre historiske selskaber
ikke hos præses nyder samme opmærksomhed? (Worsøe, Markussen).
Der henvises med god grund til mange af Erik Dals arbejder, men hans
artikel om Bibliotheca Danica kom altså ikke i 1959. Det var i 1971, og
en anden boghistoriker, Carl S. Petersen, udsendte ikke sine afhand
linger til dansk bog- og bibliotekshistorie i 1947, det var i 1949. Samme
Carl S. Petersens sammen med Vilh. Andersen udgivne store danske
litteraturhistorie begyndte rigtignok at udkomme i 1916, men det re
levante bind var dog først færdigt i 1929 og havde R. Paulli som med
forfatter! Derfor er det misvisende at nøjes med 1916 som trykår, hvil
ket heller ikke er praksis i den foreliggende litteratur. I de allerfleste
tilfælde er præses omhyggelig med at angive sidetal på tidsskriftsartik
ler, men det glipper pludseligt for nogle af H. F. Rørdams talrige bi
drag, og det hjælper ikke at henvise med sidetal til Margit Mogensens
artikel om en landsbydegns dagbog i Siden Saxo 1985, når vi ikke også
får at vide, hvilket hefte det er!
Der er et næsten dækkende personregister, men savnet af et stedre-
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gister er stort. Illustrationerne er velvalgte med gode tekster, der sup
plerer hovedteksten. Der er enkelte småfejl, som ikke forrykker ho
vedindtrykket: Et arbejde udført med stor omhu. Den opmærksomme
læser, der absolut vil søge at finde fejl og konstaterer, at der ikke altid
er overensstemmelse mellem de bogtitler, som præses opgiver, og
dem, man kan læse sig til på illustrationerne, skal vide (jfr. s. 188f.), at
det skyldes tilsvarende uoverensstemmelser i bøgerne selv (f. eks. ill.
13 side 130. Kobberstikket har ”En from Faders..”, men bogen hedder
”En troe Faders...”). Og naturligvis ærgrer præses sig lige så meget
som læseren over kort 8.2 side 287, som ikke alene er lidet pædagogisk
i sin nuværende udforming, men burde være omtegnet, så man i det
mindste kunne aflæse de konkrete lokaliteter med konstateret skole
hold. Dertil burde fejlen være rettet, så alle 43 skolehuse kom med (jfr.
s. 281) og ikke kun de angivne 39. Desuden mangler navnet på Kjær
Herred. Det vil også ærgre præses, som lejligheden indbyder til, at få
revet i næsen, at desuagtet hun s. 61 skriver, at så vidt vi ved, efterlod
sognepræsterne fra Sørbymagle og Vonsild sig ingen epitafier, så frem
går det faktisk af indledningen til den udgivne kirkebog (s. II-III), at
der har eksisteret et epitafium over Johannes Rüde med hustru og
børn.
Afsluttende bemærkninger

Kvantitative opgørelser vedr. bogkultur ”vil altid være behæftet med
meget store usikkerheder og kan først og fremmest tjene til at give hi
storikeren et overblik over fordelingen af oplysninger” (s. 826). Det er
på den baggrund og i kraft af hele kildematerialets karakter, at præses
konklusioner ofte er meget tøvende (eks. s. 834-835).
Med hensyn til læsningen: Præses har overbevist om en mere ud
bredt undervisning og læsning end hidtil antaget, både i by og på land,
men bl.a. tesen side 319, at mindst halvdelen af landbefolkningen
kunne læse 1700, kan der dog sættes et stort spørgsmålstegn ved. Der
er ikke kildemateriale til at afgøre det. Når det gælder bogmarkedet:
Vi har fået en mere fyldestgørende og nuanceret samlet fremstilling af
bogmarkedets vækst og vilkår i 1600-tallet, end vi hidtil har haft.
Afhandlingen rejser også mange nye spørgsmål. Jeg vil kun nævne
et par stykker. Når og hvis vi accepterer præses’ tese om den udbredte
læsning blandt jævne folk fra midten til slutningen af 1600-tallet, hvad
betød dette så for samfundet? Ændrer det noget? Giver det nye forud
sætninger for at forstå udviklingen ind i 1700-tallet? Eller gør det
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tværtimod udviklingen sværere at forklare? Vi skal hen i slutningen af
1700-tallet for at få den næste ”medierevolution” proklameret (Henrik
Horstbøll), hvor den foregående var omkring bogtrykkets udbredelse
i Danmark o. 1500. Præses fylder nu mange læsere ind i ”hullet” mel
lem de to ”revolutioner”, og hvad så? Var det med til at drive samfun
det frem? Har Ole Feldbæk ikke stadig ret i, at bonden i det meste af
1700-tallet ikke havde brug for læsning for at udøve sin gerning? Hvis
han ikke har det, hvad betød den mere udbredte læsning da - ud over
at være en forudsætning for den senere udvikling?
1635 skrev den sønderjyske præst Niels Helvald i den almanak, han
udgav, jeg tør ikke lade pennen løbe”, da han skulle give en karakte
ristik af det kommende år (s. 411). Man kan ikke sige det samme om
præses. Hun tør sandelig lade pennen løbe og gør det alt overvejende
let og velargumenteret. Tillige vil hun også gerne om ikke spå, som
1600-tallets almanakfabrikanter, så dog udstikke nogle fremtidige
forskningsområder, som hun efter at have afsluttet sin undersøgelse
ser perspektiver i (s. 846-848). Som hun skriver, venter der utallige op
gaver om bog og læsning. Med den foreliggende afhandling har hun
vist, at hun også selv vil være den første til at løse dem. Vi må derfor
håbe, at præses fortsat bevarer den stærke læselyst, som i vinteren 1688
kostede Mette Jensdatter livet.
Tillykke med et flot arbejde.
John T. Lauridsen
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