SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Tidsskrift for
kulturhistorie og
lokalhistorie
Udgivet af
Dansk historisk
Fællesforening

o KOMMENTAR

Kulturcentre

I dagspressen kunne man den 25. januar 1967 læse, at den nye minister for
kulturelle anliggender, fru Bodil Koch, har besluttet at udsætte forelæggelsen af
det forslag til lov om kulturcentre, der var forberedt af hendes forgænger og
bebudet af statsministeren i trontalen. Fru Bodil Koch udtalte, at hun var betæn
kelig ved, at centrene af mange ville kunne opfattes som steder, hvor der kun
blev budt på »finkultur«, og hun ønskede at undersøge, om man ikke kunne nå
langt bedre resultater ved at udbygge det net af bestående love, der har til for
mål at støtte og fremme kulturel aktivitet.
Dette initiativ vil vinde genklang i vide kredse. Den ministerielle Betænkning
vedrørende kulturcentre, der udsendtes i forsommeren 1966, har ikke fået nogen
varmhjertet modtagelse, og det kan bl. a. indvendes mod betænkningen, at den
- skønt formålet er at opmuntre den lokale kulturelle aktivitet - ikke tager rime
ligt hensyn til de institutioner og sammenslutninger af kulturel karakter, som
hidtil har plejet kulturlivet rundt om i landet, ofte under vanskelige økonomiske
vilkår.
I denne lokale kulturelle aktivitet indtager det historiske arbejde en ikke helt
ubetydelig plads. Tilslutningen til de historiske foreninger er i adskillige amter
og byer stor, og den frivillige indsats i lokalhistoriske samfund har i tidens løb
gjort et meget betydeligt antal mennesker til aktive kulturarbejdere. Det samme
gælder for de kulturhistoriske lokalmuseer, som vort land er så rigt på. Også de
er skabt ved lokal indsats, og hvor dette initiativ er fastholdt, tjener museerne i
bedste forstand som kulturcentre - steder hvor man ikke blot kommer for at
betragte minder fra fortiden, men også inspireres til selvstændig kulturel indsats.
Lokalmuseumsloven af 1958 gav disse museer en stor opblomstring, og mange
steder har lederne formået at inddrage talrige frivillige hjælpere i arbejdet,
medens en endnu større kreds samles i studiegrupper og til foredrag. Også i til
knytning til mange biblioteker foregår betydningsfuldt historisk arbejde, og som
sidste skud på stammen må nævnes de lokalhistoriske arkiver, der - ligeledes på
frivillig basis - i disse år oprettes adskillige steder for at sikre byens eller egnens
skriftlige minder for fremtiden.
Der er flere årsager til, at betænkningen overser disse former for kulturel
aktivitet. Man bruger ordet kulturcenter, men taler i virkeligheden om kunstcenter; det er især den bildende kunst, musikken og teateret, man har i tankerne.
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Men historien er dog en del af kulturen, ligesom f. eks. også naturhistorien er
det. (Hvorfor skulle man forresten ikke kunne studere sin hjemegns sommer
fugle i et kulturcenter?). Dernæst er man angst for, at kulturcentrene ville blive
for ensidige, såfremt de blev knyttet til bestående institutioner som f. eks.
bibliotekerne. Man må - siger betænkningen - på forhånd søge at sikre, at cen
trenes virksomhed ikke får slagside, således at kun bestemte grene af den kunst
neriske virksomhed får indpas.
Denne frygt for ensidighed er næppe berettiget. At man overalt skulle have
mulighed for at tilgodese samtlige former for kulturel aktivitet lige godt, er dog
vist en utopi. Man kan selvfølgelig præsentere maleriudstillinger, musik og teater
forestillinger i skønsomt udvalg ved gæstespil, men den aktive kulturelle indsats
- den der udfolder sig mellem gæstespillene - er fuldt og helt betinget af lokale
kræfters formåen, deres evne til at inspirere og aktivisere. Ét sted vil man især
kunne samle folk om malerkunsten, et andet sted kan det være dramatikken, der
har de mest virksomme fortalere, et tredie sted vil måske egnens historie eller
forhistorie fænge mest.
Denne kappestrid kan kun være af det gode. Man gør ikke kulturen nogen
tjeneste ved at søge at fastsætte normer for det kulturelle livs udfoldelse. Langt
bedre vil det være at opmuntre det lokale initiativ ved at lægge hovedparten af
støtten på de felter, hvor man lokalt kan påvise sine evner til at yde et værdi
fuldt kulturelt arbejde på folkeligt grundlag.
Sådanne evner findes i rigt mål i det historiske arbejde, både på de kultur
historiske lokalmuseer og i de mange foreninger og sammenslutninger med lokal
historisk sigte. I kulturministeriet har vi altid mødt forståelse for værdien af dette
arbejde. Men det har skortet på penge. De nye perspektiver, som fru Bodil Koch
har bragt ind i kulturcenter-debatten, giver imidlertid gode håb for fremtiden.
Olaf Olsen
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Bidrag til lokalhistorisk status
Af OLE WARTHOE-HANSEN

Med udgangspunkt i to artikler fra 1942 og 1943 anstiller overlærer
Ole Warthoe-Hansen, Randers, betragtninger over lokalhistoriens place
ring i dag og der spørges: Hvor stor værdi har det, at der dyrkes lokal
historie? Dette arbejde vurderes som led i en større sammenhæng: kul
turelt, videnskabeligt og undervisningsmæssigt, og forfatteren foreslår,
at den gamle tanke om et Institut for lokalhistorisk forskning nu reali
seres.

Der har tidligere i dette tidsskrift været fremsat betragtninger over lokalhistoriens
betydning som kulturfaktor. I december 1942 (Fortid og Nutid, bd. XIV, hefte
4) skrev nuværende rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt om samarbejdet mel
lem rigshistorikere og lokalhistorikere og gav blandt andet et kortfattet rids af
lokalhistoriens baggrund og udvikling. I juli 1943 (Fortid og Nutid, bd. XV,
hefte 1) efterlyste nu afdøde professor, dr. phil. Albert Olsen en mere velfunde
ret lokalhistorisk forskning som fundament for rigshistorien et bygge på.
Hvad disse artikler havde at sige, og som gjaldt for 25 år siden, gælder stadig,
og det er ikke hensigten at repetere artiklernes indhold her. Men 25 år er en lang
tid i samtidens historie. Der kan være et og andet at tilføje, fordi det danske
samfund både materielt og kulturelt siden den anden verdenskrig har gennem
gået en stærk udvikling. Måske vil det også være gavnligt, at visse synspunkter
fra de to nævnte artikler bliver gentaget, da en gammel sandhed jo ikke bliver
ringere af at blive sagt en gang til. Og endelig kunne det jo også tænkes, at der
fra »lokal« side kunne gøres indvendinger mod synspunkter, fremsat fra rigs
historisk side. Måske har pløjekarlen set noget i en plovfure, som forvalterens
lange støvler skrævede hen over.
Ved et forsøg på at gøre lokalhistorisk status må man først konstatere, at der
faktisk i dag er gode muligheder for enhver, der på en eller anden måde ønsker
at give sig af med lokalhistorie eller lokalhistorisk forskning. Det vil her være
naturligt først at nævne de amtshistoriske samfund. Gennem mere end et halvt
århundrede er disse foreninger groet fast i alle egne af det danske land. De tæller
mere end 20.000 medlemmer, og medlemstallene stiger stadig. De historiske
samfunds vigtigste opgave er vel den årlige udsendelse af en årbog, som er det
regelmæssige kontaktled mellem samfundet og dets medlemmer. Endvidere hører
det til den faste tradition, at samfundene holder møder og udflugter - men i de
senere år har adskillige amtssamfund taget mere forskningsmæssige opgaver op.
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Der foretages indsamling gennem etnologiske punktundersøgelser, helt private
og mere officielle lokalsamlinger af arkivstof og billeder er grundlagt i samar
bejde med de historiske samfund, og studiekredse og hjemstavnsuger har været
gennemført - oftest med et særdeles godt udbytte.
På mangfoldig måde bryder det lokalhistoriske arbejde i disse år nye veje.
Det byhistoriske udvalg i Arhus udsender det ene skrift efter det andet, og med
særlig glæde skal nævnes de mange historiske lokalsamfund i Københavns om
egn. Enhver, som har tid og lyst, kan for et særdeles rimeligt kontingent gennem
en forening og dens skrifter opnå kontakt med den gren af lokalhistorien, som
han eller hun nu ønsker.
På de lokale museer, og da ikke mindst de forholdsvis nyoprettede landsdels
museer med fagligt uddannede inspektører, griber man enhver lejlighed til at
komme i samarbejde med folk, der har lyst til at beskæftige sig med historisk
arbejde under en eller anden form. Ingen historisk specialitet nyder her en popu
laritet, som den forhistoriske arkæologi.
Centralbibliotekerne har anlagt, ofte store og særdeles værdifulde lokalsamlin
ger af litteratur og billeder m. v., og gennem de sidste 20 år er der, som allerede
antydet, oprettet by- eller egnshistoriske arkiver eller private samlinger, hvor
tusindvis af private breve, billeder, småtryk og dokumenter har fundet et sikkert
opbevaringssted.
Det skal ligeledes nævnes, at Nationalmuseet i København i høj grad drager
nytte af lokale kontakter over hele landet. Eksempelvis har Nationalmuseets et
nologiske Undersøgelser (NEU) en stab på flere hundrede meddelere, fortrinsvis
ældre folk, der sidder inde med viden, som simpelthen er grundlaget for moderne
etnologisk forskning.

Men hvilken betydning tør man i øvrigt tillægge lokalhistorien? Hvor stor
værdi har det, at der dyrkes lokalhistorie i alle egne af landet? Er det ulejlig
heden værd at holde liv i udforskningen af lokale kulturforhold? Har lokalhisto
risk forskning noget at give mennesker, og har den betydning for den historiske
videnskab?
En besvarelse af disse spørgsmål må tage sin begyndelse i noget, der må anses
for enkelt menneskeligt og almen gyldigt, noget, der ikke skal belastes med bevis
førelser, men som umiddelbart slår sammen og holder én fast, så snart man
vover at tænke tanken.
Hvad er »historie« for noget? Ja, prøv en gang selv at foretage en lille »gal
lupundersøgelse«, og en meget stor del af de adspurgte mennesker vil svare, at
det ér noget afskyeligt noget, man skulle lære i skolen: Noget med årstal og tri
vielle ørkesløse talemåder, som man kun forstod lidt af, og som bare skulle læres
og siden hen afleveres igen ved et examensbord. Følgelig måtte historie blive
noget, man siden gik langt uden om. Alt for mange mennesker blev forhen i
skolen effektivt vaccineret mod nogen sinde mere at give sig af med at læse
historie.
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Men også for skolens påvirkning og indflydelse er der sat en grænse, og hos
mange af disse mennesker blev historien siden lirket ind ad bagdøren, næsten
uden at de anede det, og vejene var mangfoldige. Beretningerne om arkæologiens
undersøgelser i marken er yndet folkelæsning, tænk på Skalk! Aktuel lokalhisto
rie omskrevet i drama og opført på en scene kan konkurrere med rigtigt teater.
Erindringer er for mange mennesker lige så godt læsestof som romaner, ja måske
bedre. Mennesker morer sig med at samle gamle møbler og inventar-genstande
og prøver famlende at bestemme deres alder og brug. Talrige andre vidnesbyrd
om spirende historiske interesser kunne nævnes.
Ja, men er den slags da også rigtig historie, var der - ikke én men flere - der
sagde. Javist, og her er vi ved sagens kerne. Selv aldrig så reaktionær og rabiat
en historieundervisning vil have held til at kvæle en historisk sans, fordi histo
rien er universel og alt menneskeligt omfattende.
I virkeligheden, paradoxalt sagt, existerer nuet ikke. Nuet er den knivskarpe
grænse mellem fortid og fremtid. Den »nutid«, der omgiver os, er allerede hi
storie, også den gamle jakke man har på i skrivende stund, som det hedder. Og
vil man ikke acceptere dette, kan man bare spørge en Beatles-tilhænger fra 2.
real. Men det er ikke udelukket, at Beatles-begrebet allerede er historie, når nær
værende foreligger trykt.
Ethvert menneske sidder uhjælpeligt fast i og er omklamret af usynlige tråde
fra den verden, det har levet i . Vi har alle i os optaget noget af det miljø, vi
udgik fra eller voksede op i, og en dybtgående undersøgelse ville kunne vise, at
et menneskes hele baggrund er et indfiltret, sammengroet rodnet, der har optaget
næring fra vidt forskellige lag i dets historiske forudsætninger.
Kan De huske, at Martin A. Hansen i et af sine essays forestiller sig, at han
selv står forrest i en lang række af forfædre - og giver sig til at tale med en fjern
stamfader, uden at de to kan forstå hinanden. Ikke desto mindre kom denne
række af mennesker, slægten, hinanden ved. Intet menneske er »sgu’ sin egen«,
som katten sagde.
Nu havde Martin A. Hansen digterens visionære evne til at forestille sig selv
som et levende led i slægtens og historiens organiske sammenhæng, men mon
ikke disse tanker mere eller mindre flygtigt er kendt af de fleste mennesker?
Følelsen af et medmenneskeligt tilhørsforhold, der ikke blot drager mod et sam
fund her og nu, men også mod det menneskeliv, vi bygger videre på, kan ikke
fornægtes. Man sidder uhjælpeligt fast i en udviklingsrække, enten man vil det
eller ej.
Uden at ville det, må mennesket på en eller anden måde føre historiens levede
liv videre. Vor fremtidige skæbne er knyttet til jortiden, og her må vi søge viden,
hvis vi ønsker at forstå os selv og den tid vi lever i.
Det samfund, der bygges på i dag, er historie i morgen, og vi skal vel i dette
land være de første til at erkende det lykkelige ved en jævn og organisk sam
fundsudvikling, uden usikre spring.
Og spring i udviklingen undgår vi dog alligevel ikke med den fart, historiens
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hjul har på i dag. Ser man på det danske landbrugs produktions- og struktur
omlægning siden 1945, kan det vel være svært at få øje på denne udviklings store
indre sammenhæng, og de fremtidige virkninger, socialt og menneskeligt, er del
vis skjult for vore øjne. Men i landsbyen dukker et symbol op, der er let at få
øje på: kornsiloen, dette kæmpetårn, der bare rager op og ikke kommer land
skabet ved. Men hvis ellers siloen er gavnlig og nødvendig set fra et praktisk
landbrugssynspunkt, så skal den være der. Og når arkitekter har formået at gøre
den grå funktionelle klods til et bygningsværk, der af fredningsfolk og andre
planlæggere har fået en placering, der klæder landskabet, vil siloen stå som sym
bol for et erhverv, der også menneskeligt magtede en nødvendig omlægning og
rationalisering.
Var det mon nogen urimelig tanke, om de folk, der i dag prøver at finde form
til fremtidens materielle samfund, bevidst sagde til sig selv: Blandt historiens
mange muligheder kan vore erfaringer fra etnografien (beskrivelse af folkenes
vaner) også bruges, når vi skal bygge fremtidens samfund. De folkelige forskelle
inden for så begrænset et område som det danske er uomtvistelige, hvor meget
mere må dette da ikke være tilfældet inden for de store landes områder. Hede
bondens efterkommere trives i andre omgivelser end de lette fynboer. Og hvor
for ikke tage et skridt helt uden for vore egne grænser: Vort ansvar over for de
lande, der kaldes u-lande. En blot flygtig gennemgang af jyske hedeegnes økono
miske og menneskelige forhold for 100 år siden vil give konklusionen: Et jysk
u-land. Man lærer det gamle jyske u-land at kende, og man vil opdage stort set
tilsvarende forhold hos u-lands-folk af i dag. Og har man først lært sig selv og
sin egen baggrund at kende, har man langt bedre betingelser for at hjælpe
andre.*
Menneskesamfund, der gennemlever en så voldsom forandring, som tilfældet
er i vor tid, rummer en særlig fare for at forlise fortidens last under sejlads ind i
fremtiden. Mister skibet sin køl, kuldsejler det, og forskubbes lasten i høj sø,
bliver sejladsen usikker. »Historien« er ikke en sag, der skal forsvares eller en
museumsgenstand, der skal støves af og hæges om. Historien er selve den men
neskelige tilværelse, og sker der et tilsyneladende skarpt brud i udviklingen, må
denne tilværelses talløse udtryksformer hurtigt igen søge ind i det leje, som
historiens kontinuitet selv angiver.

At det er en bevidst tanke eller et bestemt mål, der altid er udgangspunkt for
vore dages voksende interesse for historien, er vel højst usikkert. Men givet er
det i hvert fald, at interessen for historisk læsning- eller underholdning - hos
nutids mennesker er i stærk vækst. Dagspressens, herunder radioens og fjern
synets historiske stof er godt publikumsstof, og når Grimberg og Politikens Dan
markshistorie er solgt i et for Danmark ganske usædvanligt oplag, må der her
* Jeg siger Arne Sørensen tak for en samtale om disse ting.
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være tegn på et meget stort behov for historisk læsning, der ganske givet ikke
bliver mindre i fremtiden, tværtimod.
Den megen læsning af bredt anlagte historiske fremstillinger, lad os kalde den
underholdning, vil for de fleste fortsætte og blive derved. Men for andre vil dette
blot være vejen mod nye mål. En skønne dag vil man spørge: Hvorledes er denne
»historie« i grunden blevet til, og hvilke kilder bygger den på? Andre vil efter
hånden opdage, at Europas historie og danmarkshistorien i sig har elementer,
der afspejler sig i nære, lokale forhold. Interessen for historie kan nu ændre
retning og få et helt nyt mål. Man begynder at se historien fra den stik modsatte
side, fra den naturlige side, kunne man sige. Fra nu af bliver der mening og
sammenhæng, fordi man indser, at historieskrivningen hviler på enkle og nære
forhold, på noget man selv har andel i.

Det er en kendt og anerkendt sag, at »fritid« efterhånden vil komme til at
dominere vor tilværelse langt mere end nu. Der vil blive behov for »fritidsinteres
ser«, og velfærdssamfundet vil i stadig højere grad give økonomisk mulighed
for at dyrke dem.
Da vi omkring 1920 fik den lov, der skabte grundlaget for moderne dansk
folkebiblioteksvæsen, var der næppe nogen, der forestillede sig vore dages
enorme bogudlån. Uden at forvente en udvikling i aktivt historisk arbejde, der
tør sammenlignes hermed, må man alligevel regne med, at der om føje år vil
stå en anselig skare af mennesker, der ønsker adgang til museernes studiesam
linger, arkiver, billedsamlinger og andre historiske kilder. De lokale historiske
muligheder og deres udnyttelse vil med den danske folkeoplysning samt høj
skolens historiske traditioner som baggrund uden tvivl kunne vente en renæs
sance.
Har vi fra lokalhistorisk side gjort forberedelser til at imødekomme de for
ventninger, der med rette kan stilles? Vist langt fra nok, og denne opgaves løs
ning hører også først og fremmest hjemme på et landsomfattende plan.
I og for sig ville det være uhyre nyttigt, om lokalhistorien blot bidrog til at
udløse en lokal, kulturel aktivitet eller bidrog til at efterkomme et fremtidigt
behov for udnyttelse af nogle menneskers fritid. Men sagen er jo den, at
lokalhistorien og dens muligheder har et endnu videre perspektiv end de allerede
her berørte forhold. Lokalhistorien skal bruges af den, der skriver danmarks
historie eller kulturhistorie i videste forstand.
I sin allerede omtalte artikel, Lokalhistorie - Rigshistorie, i dette tidsskrift
(Bd. XV, hefte 1, 1943) indleder professor Albert Olsen med at sige: »Enhver
Faghistoriker, der beskæftiger sig med dansk Historie, gør før eller senere den
Erfaring, at han for at skaffe sig det fornødne Overblik maa ty til Lokalhistorien.
Aarsagerne hertil er mange, men lad mig først nævne en af de vigtigste - den
Mangel paa Korrespondens, der raader mellem Centrallovgivning og lokal Admi
nistration. Hvis en Historiker f. Eks. paa Basis af Reskripter og Forordninger
vil skildre dansk Nærings- og Socialpolitik, bliver Resultatet det slettest mulige,
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idet Centraladministrationens kategoriske Paabud næsten aldrig er blevet over
holdt. Der er ingen anden Vej at gaa end foretage en Undersøgelse af, hvorledes
Udviklingen lokalt har artet sig, altsaa gennemgaa det lokale Arkivmateriale, der
undertiden er sparsomt, men ofte endog meget givende.«
Albert Olsen hævder i samme artikel, at vort samfunds vigtigste erhverv aldrig
er blevet gjort til genstand for en virkelig tilbundsgående undersøgelse og
beskrivelse. Dette gælder således det danske håndværk og det danske landbrugs
historie, og de samme synspunkter ses i dr. Johan Hvidtfeldts artikel i samme
tidsskrift året før.
Ja, man undres faktisk første gang man stilles over for disse påstande. Ikke
desto mindre er de jo rigtige.
Den danmarkshistorie vi kender, er set »ovenfra«. Det er historien set ud fra
regeringens ønsker, som de forelå i forordninger og recesser. Men virkeligheden
var næsten altid en ganske anden, for lovene blev sjældent fulgt helt, som rege
ringsmagten ønskede det. Man skal ikke søge længe i et lavsarkiv, før man
opdager, at enevældens lavsartikler ofte blev overtrådt. Disse var ensartede og
skabt for storbyen, og passede kun dårligt for det mindre bysamfund. Derfor er
der forskelle på håndværkets historie i Assens og i Odense. Og derfor må der
foretages en lang række lokale undersøgelser, før det danske håndværks historie
som sådan kan skrives. På lignende måde forholder det sig med mange andre
erhverv og befolkningsgrupper i by og på land.
Fra faghistorisk side er lokalhistoriens stilling altså klart tilkendegivet: Disse
to områder hører nøje sammen og kan ikke skilles. Hvis rigshistorien ikke bygger
på den lokale historie, d. v. s. på virkeligheden, bliver den skæv og unøjagtig, ja
uvidenskabelig. Den »sande« rigshistorie kan kun existere, når den bygger på
lokale undersøgelser, og lokalhistorien er selve det materiale, som rigshistorien er
bygget op af. Dette forhold ses særlig tydeligt og umiddelbart i beskrivelsen af
Danmarks forhistorie, der udelukkende hviler på arkæologiske undersøgelser i
marken.
Ud fra denne erkendelse forestillede professor Albert Olsen sig, at der burde
oprettes et Institut for lokalhistorisk Forskning, thi, siger han: »Vi kommer ikke
stort videre, hvis det lokalhistoriske Stof ikke ganske systematisk inddrages i
vore Undersøgelser«. Albert Olsen erkender, at den enkelte faghistoriker eller
lokalhistoriker kan yde fortrinlige bidrag hertil. Men samtidig slår han fast, at
det kun forslår så lidt. Dette arbejde vil blive så omfattende, at det må organise
res og deles ud til flere kvalificerede forskere, der foretager de lokale undersøgel
ser efter en bestemt plan og inden for et afgrænset emne.
Det var altså Albert Olsens tanke, at det lokale forskningsarbejde skulle orga
niseres af et lands-institut, der kunne være de lokale folk behjælpelige med råd
og dåd. Såvel faghistorikere som kvalificerede lokalhistorikere skulle kunne
deltage.
Målsætningen for lokalhistorikerens arbejde er ganske klar. Den lokalhistori-
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ske undersøgelse skal kunne bruges; den må være sober og vederhæftig, og dens
konklusioner må være uangribelige.
Ved en statusopgørelse vil det være nødvendigt at spørge: Hvordan er kvali
teten og brugbarheden af de til dato foreliggende lokalhistoriske arbejder, år
bogsartikler m. v., købstadshistorier og andre monografier? En tilgængelig, om
fattende analyse af dette store historiske materiales værdi foreligger ikke, men
tid efter anden forekommer der hos faghistorikere, f. eks. hos Albert Olsen,
antydninger der siger, at det står faktisk alt for ringe til. Bevares, meget er da
brugbart, og noget oven i købet af en god karat, men alt for meget tr uden syn
derlig værdi.
I den faglige anmeldelse af de amtshistoriske årbøger bliver der ofte rettet en
bestemt kritik mod artiklerne: De er ikke i tilstrækkelig grad underbyggede, og
der mangler kildehenvisninger, der muliggør en kontrol. Forfatterne har ikke
benyttet nærliggende relevante kilder. Tilsvarende undersøgelser andre steder fra
er ikke inddraget i en sammenlignende redegørelse, og i det hele taget mangler
i artiklerne alt for ofte en placering i den store historiske sammenhæng.
Sådanne mangler i en årbogsartikel er af dybt fundamental karakter og kan
ikke rettes ved en påvisning over for forfatteren. Umiddelbart er det en årbogs
redaktørs opgave at gennemgå de indsendte manuskripter og over for forfatterne
at påpege de væsentlige mangler. Dette kræver for det første en omfattende og
dybtgående viden hos årbogens redaktør, som afgjort ikke kan forudsættes at
være til stede, - og de fleste redaktører har nok gjort den erfaring, at forfattere
ind imellem bliver godt gale i hovedet over at modtage en kraftig, omend aldrig
så saglig og velment vejledning. Man skulle ellers tro, som Albert Olsen siger, at
»Vejledning vil være en Behagelighed for den, der interesserer sig mere for at
dyrke historisk Videnskab end for sin egen Fortrinlighed«.
De amtshistoriske årbøger har deres vanskeligheder at kæmpe med, og den
mest iøjnefaldende er en tiltagende mangel på egnet stof, eller på stof i det hele
taget. De ældre generationer, der startede og videreførte de amtshistoriske sam
fund, talte en lang række af gode lokalhistoriske skribenter, af hvilke blot et par
forlængst afdøde skal nævnes: Postmester Klitgaard i Hjørring og gårdejer Aage
Sørensen i Mellerup ved Randers. Det er et tidens tegn, at denne gamle histori
ker-type forsvinder. Vi savner sporene af deres flittige studier i årbøgerne, hvor
smulerne fra faghistorikerens bord efterhånden trænger ind.
De historiske årbøger, der hvert år udkommer i alle egne af landet, er - taget
under ét - en så vigtig publikation, at ingen anstrengelse vil være for stor for at
holde den i live. Af flere grunde bør vore årbøger snarest tages op til vurdering
og indgående drøftelse.
Der er ingen tvivl om, at vore årbøger stort set trænger til en ansigtsløftning,
både hvad ydre udstyr, typografi og indhold angår. En historisk årbog skal være
konkurrence-dygtig som tryksag. Et historisk indslag i blikfanget er så afgjort
ingen svaghed, tværtimod. Et vist antikveret udseende tiltaler en mængde men-
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neskers fantasi og romantiske følelse. Rigeligt med billedstof - og gerne farve
billeder, virker tillokkende og afvekslende i en ellers lidt »saglig« redegørelse.
En vis afveksling og mangfoldighed i årbogens stof er ligeledes nødvendig. Stof
fet må omfatte varierende emner fra både by og land, og det bør være fordelt
nogenlunde over hele årbogens område.
En historisk årbog, der dækker et amt, kan give passende oversigter over alt
historisk arbejde inden for amtet, og der kan bringes boganmeldelser og forteg
nelse over litteratur, der vedrører historiske forhold.
Det vil være værdifuldt, om en årbogs artikler er skrevet dels af faghistorikere
og dels af amatører. Men en lokalhistorisk årbog bør først og fremmest hvile
på lokalt arbejde; gør den ikke det, mister den sin oprindelige mening.

Det lokalhistoriske arbejde har på alle fronter et enormt behov for saglig
hjælp og vejledning. Planerne fra 1943 om oprettelse af et »Institut for lokal
historisk Forskning« nåede ikke længere end til skrivebordet. Som følge af kri
gen blev planerne snart skrinlagt, og siden er det hele blevet ved tanken. - Men
tanken er vel at mærke stadig levende, og i mellemtiden er der da også sket et og
andet, som tager direkte sigte mod at hjælpe i det historiske arbejde.
Dansk historisk Fællesforening, der blev stiftet 1909, har i de senere år været
inde i en stærk udvikling og varetager efterhånden mange historiske fællesinter
esser, hvoraf adskillige på direkte måde kommer den arbejdende amatør-histori
ker i møde.
Først skal nævnes rigsarkivar, dr. Johan Hvidtfeldts kendte og uundværlige
Håndbog for danske Lokalhistorikere, der i en mængde detaljer gør udtømmende
rede for et historisk arbejdes tilblivelse. Den udkom i 1956 og er for længst trykt
i nyt oplag. I tilknytning hertil skal nævnes DHFs omfattende udgivervirksomhed
i øvrigt. De kendte små håndbøger i »hjælpevidenskaberne« er uundværlige for
den arbejdende (lokal)historiker. Endelig skal nævnes DHFs særlige hjælpevirk
somhed i lokal-historiske spørgsmål: Den lokalhistoriske konsulent.
Gennem adskillige år har der til Dansk historisk Fællesforening været knyttet
en historiker, hvis særlige opgave det er at bringe direkte hjælp til enhver, der
har et historisk problem eller gerne vil i gang med et arbejde.
Agter man for eksempel at skrive sognehistorie, gårdhistorie, eller har man et
manuskript, som man gerne vil have bedømt, kan man uden vederlag henvende
sig til DHFs lokalhistoriske konsulent, i øjeblikket overbibliotekar Aage Bonde,
Centralbiblioteket i Viborg. Denne ordning er, kunne man med lidt god vilje
sige, Instituttets idé i sin mest enkle og spirende form. Men når man tænker på,
at den lokalhistoriske konsulent, egenhændigt og som ét af sine fritidsarbejder,
overkommer at bringe effektiv hjælp til alle, som måtte henvende sig fra hele
landet, kan man sige sig selv, at det må være et forholdsvis begrænset antal
mennesker, der tilsyneladende mener at have hjælp behov.
Men forholdet er nu det, at der rundt om i landet sidder i snesevis af menne
sker med et eller andet historisk problem - enten gemt hen i bordskuffen eller
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uforløst skubbet til side i bevidstheden. En beskeden tøven er en smuk menne
skelig egenskab, og en usikker famlen over for det stof, der skal hentes hjem fra
en ukendt, dunkel verden, vil naturligt være til stede hos den, der ønsker at
træde over tærskelen til historie-forskningens verden.
Der mangler nok oplysning om den lokalhistoriske konsulentvirksomhed, og
man kunne ønske, at DHF havde midler og mulighed til en effektiv, ja pågående
kampagne, der kunne nøde folk inden for som medarbejdere i historiens
værksted.
Men kan tryksager gøre det alene? Nej, man ved jo, hvordan man har det
med alt det trykte papir, der næsten daglig kommer med posten og tilbyder
noget. Papirkurven er tålmodig som papiret selv - og i denne havner det meste.
»Det levende ord« er en gammeldags talemåde, men ikke desto mindre en
højaktuel kendsgerning. En skønne dag sidder der vel i dette folkeoplysningens
land i alle amter en »amtsantikvar«, der tager sig af det store historiske over
drev, der ligger uden for museernes egentlige virkefelt, og hvis opgave det også
vil være at nøde den tøvende indenfor. Der er bare lang vej igen, men skulle det
ikke være muligt i mellemtiden at appellere til institutionerne radio og fjernsyn?
Man ser for sig i et fremtidens TV-program:
Kl. 21,30: Fjernsynskonsulenten svarer på lokalhistoriske spørgsmål«.
Og under Kik og Lyt vil der samme dag i alle landets aviser stå:
»I aften vil den lokalhistoriske konsulent besvare spørgsmål fra folk, der på
en eller anden måde arbejder med lokalhistorie. Gennem de sidste år har fjern
synet på programmet haft to løbende udsendelser: »I historikerens værksted« og
»Vi laver lokalhistorie«. Disse udsendelser har sat så mange mennesker i gang,
at der i år er blevet brug for en særlig historisk konsulent-tjeneste«.
Det lokalhistoriske arbejde, som det kan komme til at udfolde sig i fremtiden,
vil på mange måder imødekomme et behov i skolens undervisning, specielt i
historie.
Her i landet har lokalhistorie - eller hjemstavnslære - aldrig haft nogen egent
lig plads i skolernes undervisningsplaner, og kun undtagelsesvis har der enkelte
steder været praktiseret en nogenlunde planmæssig form for lokalhistorisk under
visning, f. eks. museumsundervisning.
Vil man se lokalhistorisk undervisning gennemført ud fra et museums sam
linger, kan man ikke gøre noget bedre end kontakte Bygdøymuseet i Oslo. Med
nordmændenes karakteristiske sans for experimentelle nyskabelser er der i folke
skolens undervisningsplaner i Oslo for længst afsat timer til »museumsundervis
ning«. En museumslektor har ansvaret for en pædagogisk forsvarlig forberedelse
og gennemførelse af undervisningen, og den, som har haft lejlighed til selv at
iagttage dette arbejde, må stadig tænke tilbage på en inspirerende pædagogisk
landvinding, der under en eller anden form kan tillempes danske forhold. Ganske
særligt vil der på de større museer, herunder de nyoprettede landsdelsmuseer,
kunne etableres en planlagt undervisning, som museernes personale og kommu
nal offervilje bestemmer omfanget af.
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Hjemstavnslære her i landet er, som før antydet, ingenlunde noget ukendt.
Adskillige lærere har tid efter anden i deres undervisning indlagt hjemstavns
lære, f. eks. i nogle historietimer, men mon det ikke hører til undtagelserne, at
disse bestræbelser sætter klare og tydelige spor i undervisningen?
Når hjemstavnslære her i landet ikke praktiseres mere end tilfældet er, vil det
være nærliggende at spørge efter årsagerne, og man må i første omgang spørge
lærerne selv. Har denne sag ikke lærernes interesse? Spørgsmålet kan straks
besvares med et jo, i høj grad! I de senere år er hjemstavnslære atter og atter
sat på programmet på lokale kurser, og mand og mand imellem gives der udtryk
for ønsker om at inddrage en eller anden form for hjemstavnslære i undervis
ningen. Hvorfor gør man det så ikke, kunne man spørge. Svaret er ganske
enkelt og dækker i de fleste tilfælde. Mange lærere synes, at de har for lidt
viden, for lidt kendskab til det lokale materiale og for lidt føling med dette stofs
anvendelse, metoden.
At rette bebrejdelse mod lærerne af denne grund ville være ganske urimeligt.
Historieundervisningen i den højere skole og på seminarierne er hidtil næsten
konsekvent gået uden om den historiske kilde, der ligger Uge uden for dørtrinet,
og en friere metodisk arbejdsform er noget forholdsvis nyt. Vil man beherske
de lokale muligheder, kilderne og deres anvendelse, kræves der et ikke ringe
arbejde. Dette kan naturligvis gøres i fritiden ved selvstudium, men det er helt
urimeligt, at så vigtig en sag ikke skulle hjælpes igang gennem systematisk under
visning.
I folkeskolens nugældende undervisningsvejledning, »den blå betænkning«,
hedder det under historieundervisningens »Metoder og hjælpemidler«: Kultur
historien må have en bred plads, så det indblik, der gives i menneskenes leve
vilkår til forskellige tider, hjælper børnene til at forstå andre tiders mennesker
ud fra disses egne forudsætninger«. Det nævnes, at museumsbesøg og by van
dringer m. m. bør lægges i tilknytning til det gennemgående undervisningsstof,
og endelig hedder det, at »De muligheder, hjemstavnen rummer, for at vække
børnenes historiske interesse, bør udnyttes på alle klassetrin«.
Skal disse nye signaler følges op og virkelig sætte spor i undervisningen, kan
det kun ske ved, at de vordende lærere så vidt muligt i deres egen skoletid og
i hvert fald gennem seminariernes undervisning får et virkelig ordentligt kendskab
til lokalhistorien og dens muligheder. Folkeskolens nye signaler kendes også i
den højere undervisning, og når den nye seminarielov foreligger, må det være en
selvfølge, at også denne indeholder retningslinier for en udnyttelse af den lokale
histories rige muligheder.
Således som vinden blæser for tiden, skulle det være sandsynligt, at folkesko
lens lærere i fremtiden vil være bedre funderede til at gennemføre hjemstavns
opgaver i skolens undervisning, og for den sags skyld i besiddelse af større forud
sætninger for at deltage i et almindeligt lokalhistorisk arbejde.
Med lovgivningen i ryggen skulle vi i dette land kunne være på vej mod det
ideal, som afdøde professor Albert Olsen forestillede sig, og som mange danske
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historikere foruden ham har tilsluttet sig: Et levende, aktivt historisk forsknings
arbejde på lokal basis, et gruppearbejde; i det daglige ledet af veluddannede
folk, som man specielt må forvente vil være at finde blandt lærere ved semina
rier, gymnasier m. fl. og fra folkeskolen. Og et sådant team måtte have kontakt
med et vejledende institut på højeste plan.
Men skal alt dette lykkes, må der bringes ny næring til den flamme, der tænd
tes på Albert Olsens initiativ, og som hedder et Institut for lokalhistorisk Forsk
ning. Et sådant skal og må før eller senere blive kronen på lokalhistoriens værk.
For snart en halv snes år siden oprettedes ved Københavns universitet en
lærestol i kulturhistorie med særligt sigte mod uddannelse af inspektører til de
kulturhistoriske provinsmuseer. I fortsættelse heraf vil det være en naturlig tanke
at overveje muligheden af at etablere universitetsundervisning i tilknytning til et
lokalhistorisk institut. Dette ville betyde, at bl. a. studenter, der senere skal
undervise i gymnasier eller anden form for højere undervisning, vil få særlige
muligheder for at efterkomme de krav, der allerede kan skimtes.
Fra et sådant universitets-institut ville der kunne lægges planer i samarbejde
med de lokale historiske ledere. Herfra ville man ude i byer og sogne kunne
hente hjælp og inspiration.

De lokale muligheder ligger på mange måder i en dvaletilstand og venter på et
tegn. Vældige kræfter er i skred, og det er såmænd kun en ringe bevilling, der
skal til for at sætte yderligere fart i dette skred, småskillinger, når man tænker
på det menneskelige perspektiv, der ligger bag den historiske tanke.
I folk, der sidder på pengekassen med nøglen i lommen! Vi kommer snart og
beder om en skærv af de midler, der her i velfærds-Danmark sættes af til kultu
relle formål. I behøver ikke at give os et sted at stå, for vi står der allerede. Gør
vor løftestang bare lidt længere, og vi skal rokke - om ikke verden - så dog lidt
ved det samfund, vi selv tilhører.
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Museernes arbejdsforhold
Af HANS NEUMANN

På Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i Tønder den 25.
august 1966 holdt museumsinspektør Hans Neumann, Haderslev, et
foredrag, som her gengives efter manuskriptet. Det anføres som noget
karakteristisk at danske museer er startet af nogle ganske få personer,
og at deres fundament var befolkningens varme interesse. Fra slutnin
gen af forrige århundrede blev arbejdet centraliseret, og lokalmuseerne
kom under Nationalmuseets tilsyn. Det hævdes i artiklen, at dette har
kostet millioner i tabte kommunale tilskud og har sat lokalmuseernes
udvikling årtier tilbage. Den nye lokalmuseumslov betød en decentrali
sering, men der foreslås ændringer i håndhævelsen af naturfrednings
loven og den gældende danefæpraksis. Foredraget fulgtes af en livlig
debat, hvis hovedsynspunkter gengives efter artiklen.

Lokalmuseumstilsynet er siden lokalmuseumsloven vort vigtigste organ med hen
syn til vor kontakt udadtil. Beklageligt er det derfor, at det ikke arbejder bedre
på sin væsentlige opgave, at formidle kontakten mellem de fire parter, der er
repræsenteret: lokalmuseeme, Nationalmuseet, ministeriet og de kommunale
myndigheder. Det var vel ellers et forum, hvor hele den strukturdebat, som for
øjeblikket foregår, skulle finde sted eller i det mindste skulle kendes.
Jeg vil begynde med at fremhæve noget væsentligt ved vore museer, noget
karakteristisk, som næppe ville kunne siges om en anden gruppe af institutioner.
Disse museer er alle planlagte og startede af nogle ganske få personer, ofte end
og af en enkelt person, for hvem de var som en fiks idé og et brændende ønske.
I årtier af deres liv var det det de levede og åndede for.
Uden synderlige ændringer gælder dette også Nationalmuseet. Når man læser
om de få mænd omkring Oldsagskommissionen af 1807, ser hvordan de, i et
samfund, der ikke altid forstod dem, hæger om deres fikse idé og knytter for
bindelser til nogle få ligesindede rundt omkring i landet, så er det det samme,
som har gentaget sig mange andre steder i de følgende 150 år.
Parallellen mellem Nationalmuseet og os gælder på et væsenligt punkt også
den følgende udvikling. Den fikse idé viste sig at være rigtig, museumstanken
slog an, og de få interesserede blev til mange. Vi ældre husker den landsom
fattende indsamling til Nationalmuseet i 1920erne - måske alle vil vi kunne
slå op i bindene med indsamlingslisterne og finde vor familie som bidragydere og vi har alle mange beviser på offervilje og interesse for vore lokale museer.
110

Det åndelige fundament for alle vore museer, store som små, er en befolk
nings varme interesse for museet og dets trivsel, og jeg vil her især fremhæve,
at det er en gren, der kan siddes på, og som der derfor ikke skal saves i.
Så fredsommeligt og med så ensartede vilkår har museumsforholdene imidler
tid ikke fremefter udviklet sig her i landet. Fra slutningen af forrige århun
drede blev til forskel fra andre lande museumsarbejdet genstand for en centra
lisering, som totalt ændrede vilkårene for det lokale museumsvæsen, som var
under udvikling. Det har efter min mening desværre aktuel interesse at se nær
mere derpå.
Det afgørende vendepunkt var gennemførelsen af reglerne fra 1887. For at
opnå et statstilskud blev lokalmuseerne stillet under Nationalmuseets tilsyn, og
navnlig fik dette lov til af museernes erhvervelser at udtage genstande, som var
af særlig videnskabelig betydning. Udgravninger, som på forhånd betegnedes
som en undtagelse og begrænsedes til nødgravninger, skulle alene Nationalmu
seet træffe bestemmelse om og lede, og det skulle også bestemme, hvor de
fundne genstande skulle opbevares. Skulle der opstå tvivl om forståelsen af disse
bestemmelser, skulle sagen forelægges Nationalmuseets direktør til afgørelse.
Det har altid stået for mig som en gåde, at man gik med til disse bestem
melser, og endnu mærkeligere er det, at de sålænge og næsten uændret kunne
gennemføres, for det var jo ikke mindst den måde, de blev gennemført på, der
var forfærdelig. Udgravningsforbudet og den med korte mellemrum gennemførte
ret til at tage af nyerhvervelserne måtte nødvendigvis hemme samlingernes
vækst og betød sammen med andet en tilsidesættelse, der har afholdt mere
end én indflydelsesrig borger fra at vi tid og kræfter til en sådan institution.
Arkitekt Nom, Horsens, udtalte i 1927: »skal man vente fremtidig at finde kva
lificerede mænd, som vil ofre tid og arbejde i sagens interesse, da må det også
være en forudsætning, at arbejdsvilkårene er tilstrækkelige«.
Værre er det, at institutioner, der ikke i deres arbejde kan opvise fuld selv
stændighed overfor staten, ikke er attraktive mål for kommunale bevillinger. Et
af de klareste og dybeste skel i dansk administration er skellet mellem kom
mune og stat. Kommunerne er på vagt mod enhver infiltration i deres admini
stration fra statens side, og de vil ikke opretholde institutioner, hvor ikke både
ledelsen og arbejdsresultatet ligger i deres egne hænder. Især forøgelsen af kul
turelle bevillinger kommer i fare.
Det er svært at gøre op, hvor meget denne retardering har betydet. I rede
gørelsen i betænkningen til museumsloven ses det klart nok, at den udvikling,
der var igang i 1880erne ikke fortsatte, som den kunne have gjort, men det er
nok umuligt at fastslå målestokken.
Et temmelig grelt vidnesbyrd er dog de sønderjyske museers stilling ved gen
foreningen i 1920. Foruden museet i Christiansfeld havde de 4 købstæder 3
museer (Tønder kom til i 1923), og af dem var der en fuldt beskæftiget leder
ved de to - Haderslev og Sønderborg. I Haderslev var stillingen oprettet i 1917
som en normeret stilling med en ret høj løn betalt af Haderslev amt, og i Søn-
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derborg var lederen fra 1921 ansat af museet, hvis drift garanteredes af kom
munen. Disse stillinger var i mange år fremefter de eneste lokalmuseumsstil
linger i Danmark; Haderslev var på det tidspunkt en by på ca. 13.100 ind
byggere, Sønderborg havde 8.500, og tallene giver et lille indtryk af, hvor me
get hurtigere lokalmuseumsvæsenet kunne have udviklet sig under friere for
hold.
Man skal ikke sige, at andre forhold - især de nationale - her har været
afgørende. Det er ikke muligt at se bort fra de nationale forhold i denne for
bindelse, men de betød både fordele og ulemper for sagen. Begge parter - dan
ske og tyske - deltog aktivt i museumsarbejdet, hver ud fra helt forskellige in
teresser, men rivaliseringen betød mange vanskeligheder. I Haderslev for eksem
pel havde den gensidige mistænksomhed i 1887 nær væltet planerne om opret
telsen af museet. Sammenlignet med nogle andre egne i Tyskland er udviklin
gen i Nordslesvig næppe noget særligt.
Den afgørende forskel fra forholdene i Danmark var, at centraliseringen af
fund og forskning i en central institution ikke fandtes i Tyskland. Et oprettet
museums indsamlingsret, herunder også ret til at foretage udgravninger og til
at beholde danefæ, var der ingen, der anfægtede.
Haderslev havde i året 1921 et budget på kr. 19.300. Beløbet gik i kriseårene
ned til ca. kr. 15.000, men steg derpå igen. Der var ingen, der forelagde os de
ministerielle regler til anerkendelse som betingelse for at modtage et tilskud fra
staten på kr. 900,00. Bortset fra danefæreglerne, som vi overholdt, fortsatte vi
altså vort udgravningsarbejde og øvrige arbejde som hidtil.
Altså: heldagsbeskæftiget leder ved de to af museerne, i Haderslev 1520.000 kr. årligt i 1920erne og 1930erne. Det viser jo helt andre forhold end
i det øvrige land. De museumsstillinger, som i begyndelsen af 1930erne blev
oprettet i de 3 store byer, og de andre, som er kommet til endnu senere i
de mindre byer, kunne vi med samt de dertil hørende budgetter have haft over
alt og meget tidligere, hvis staten havde ført en anden politik og sørget for at
få den kommunale offervilje til at hjælpe. Især viste det sig uden for Sønder
jylland vanskeligt at få amtsrådene med, og der er ingen tvivl om, at det mere
end noget andet er udgravningsforbudets skyld, jvfr. Svend Larsens skildring i
Odenses jubilæumsbog fra 1935.
Det kan sammenfattende siges, at den førte centraliserende politik har kostet
dansk museumsvæsen millioner af kroner i tabte kommunale tilskud og sat lo
kalmuseernes udvikling årtier tilbage. Det er en opgave af første rang at gen
vinde, hvad her er forsømt. Og det er vigtigt for vor fremtid at fjerne den
skævhed, som skyldes Sophus Miillers fremfærd, at lokalmuseerne er fortrængt
fra det arkæologiske arbejde i deres områder. Der skal ske noget ude på mar
kerne, og landsbyskolen skal ud at se det. Det giver penge!
Positivt kan det på den anden side siges, at vi fik et nationalmuseum af et
sådant omfang og af en sådan standard, som vi ikke ellers havde fået, og det
er sagt tit fra lokalmuseumsside og vil blive gentaget, at vi ikke har i sinde
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at ødelægge noget af dette, ja ikke vil svække Nationalmuseets position. Dette
museum skal fortsat være nationens museum.
Men: jeg kan ikke lade være med ud fra personlige erfaringer at drysse lidt
malurt også i dette bæger. Det var Sophus Midlers tanke i sin tid, at der kun
skulle være ét centrum for den videnskabelige forskning, nemlig Nationalmuseet.
På lokalmuseerne kunne man ikke bygge, man kunne end ikke vide, om der
altid ville være egnede folk til at tage sig af dem.
Det Nationalmuseum, som jeg i 1. og 2. afdeling lærte at kende omkring
1930, var sådan en institution, landets eneste centrum for arkæologiske under
søgelser, en udadtil isoleret lilleverden, indadtil optaget af små stridigheder. Man
har senere spurgt sig selv, om det egentlig på længere sigt var så fornuftigt, det
Sophus Müller gjorde - om en sådan splidagtig lilleverden i splendid isolation
var et godt klima for en videnskab at trives i. - Og når vi efter krigen kom
på små kongresser eller fagmøder i udlandet, og vi så, hvor hyppige disse fag
diskussioner var, hvor åben drøftelsen var til naboområder - naturvidenskabs
folk og filologer, hvis sagkyndige var inviteret med som gæster snart her snart
der, så kunne man igen se, at det var den overvældende centralisering, som
hindrede, at en lignende virksomhed kom igang her. Vore studiekredsmøder er
kun en svag begyndelse, som vi må arbejde videre på at udbygge. Men den
gang var Nationalmuseet jo som en permanent kongres, som ikke kunne have
nogen trang til at komme sammen med en verden udenfor Verona, som ikke
fandtes.
Mon det virkelig har været så fornuftigt?
Alt dette skal ikke betyde, at vi græder over spildt mælk, men være sagt til
eftertanke med henblik på fremtiden. Har der i den hidtidige udvikling været
noget, der har kostet dyrt, så kan vi være indstillet på, at gøre det anderledes
i fremtiden, og det så meget mere, som vi nu har mulighederne for det.
Vi har jo lokalmuseumsloven.
Lokalmuseumsloven modtog vi alle som et stort fremskridt, fordi den gjorde
forsøg på en virkelig strukturel opbygning af museumsvæsenet, og fordi den
betød en klar decentralisering. Dette viste sig i, at statstilskuddet forøgedes væ
sentligt og navnlig deri, at man direkte opmuntrede ansættelse af faglig ud
dannet personale. Det var noget væsentligt nyt, at der nu også skulle blive mu
lighed for ved stadig flere lokalmuseer at arbejde på det sagligt bedst mulige
plan.
Et indirekte vidnesbyrd om det, jeg sagde før, er det at se, at en umiddelbar
følge af disse ændrede signaler blev de kommunale tilskuds stigen endog langt
ud over, hvad lovens fædre tænkte sig. Fra 1954/55-1964/65 steg de kommu
nale tilskud fra en halv million til ca. 1,6 mill, kroner. Denne kommunale in
teresse kunne man have kaldt på meget før. Så havde vi ikke været så alt for
få til de opgaver, der melder sig, og så havde man ikke haft den slagside bort
fra det arkæologiske og over mod det kulturhistoriske, som hele vort lokal
museumsvæsen netop på grund af Sophus Müllers indflydelse fik og stadig har.
8
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Denne slagside er sagligt ganske umotiveret, eftersom den arkæologiske og
den kulturhistoriske virksomhed sigter på to afsnit af den samme kulturelle ud
vikling. Det måtte være noget ganske naturligt, at ethvert lokalmuseum efter
evne lagde sig efter de sagområder, som det havde muligheder for at give sig
af med.
Dette er også vigtigt, fordi arkæologisk virksomhed er den bedste måde,
hvorpå man kan få landbefolkningen i tale. Jeg mener, at den vej, der fører
fremad for lokalmuseerne er, at vi bliver kommunale, og det vil - i hvert fald
for de større af os - sige, at vi også skal have amtsrådene med. Når amts
rådenes støtte til det lokale museum varierer fra 0 kr. til 157.000 kr. om året,
er det let at se, at nogle muligheder er forsømt.
En nærmere kontakt med landbefolkningen og dens myndigheder kan også
nås ad anden vej, ved egnshistoriske studiekredse, ved egnshistoriske udflugter,
ved at arbejde for egnens skoler o. s. v., men mere end noget andet hviler den
stadige kontakt på, at vi kommer ud og ser på, hvad folk har fundet eller iagt
taget på deres marker, hvad enten vi kan gøre lidt eller meget ved det, er
det vigtigt, at det er det lokale museum, man henvender sig til, og at det er
det, der kommer - og kommer straks.
Det lokale museum må overalt i landet være det museum, man henvender sig
til, være det museum, der har det fulde faglige ansvar, både på det arkæolo
giske og det antikvariske område, for de synlige minder om sin egns historie.
For en udvikling i denne retning taler også rent praktiske forhold. At sende
den første meddelelse om fund til Nationalmuseet må efterhånden betragtes som
en ganske forældet fremgangsmåde. Den er for langsom. Det lokale museum og
den lokale amatør er stedet nærmest og kan hurtigt træffe de første bestem
melser og kan navnlig undgå de arbejdsforsinkelser, som interessen nu engang
ikke kan bære.
Hvis vi for alvor vil foretage en kursændring bort fra Sophus Müllers tanker
- som jeg mener, vi har fået det ud af, vi kunne - og dermed griber tilbage til
Worsaaes planer for en decentralisering af de væsentlige museumsopgaver, så
må vi netop basere løsningen af de presserende udgravningsopgaver på lokal
museerne, som dem der bedst og billigst kan løse dem. Jeg er glad for at høre,
at Nationalmuseets 1. afdeling for nylig gentagne gange har udtalt sig i samme
retning. Og i denne forbindelse må det tilføjes, at vi vel også her i landet, som
andre steder, får løst spørgsmålet at få amatørarkæologerne draget effektivt ind
i arbejdet. Det er også her lokalmuseerne, der har vist sig i stand til at finde
en vej.
Men alt dette er der ingen fremtid i, hvis der ikke sker en ændring på to
punkter, der er stadig vigtigere for vort arbejde: Håndhævelsen af naturfred
ningsloven og Nationalmuseets praksis med hensyn til danefæ.
Håndhævelsen af naturfredningslovens § 2. - Da fredningsloven kom i 1937
betragtede vi den som en stor hjælp. Gravhøjene havde været i fare for at
forsvinde ud af landskabet, og nu beholdt vi dem - vel at mærke i landskabet!
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For det var da en naturfredningslov paragraffen stod i, og forbrændte sten og
potteskår i jorden - kulturjord - var der da ingen, der tænkte på.
Det er Nationalmuseet der i bedste mening har skubbet loven frem til at dreje
sig om alt af arkæologisk interesse. Vi vil her ikke se på den juridiske side af
sagen men udelukkende på virkningen af denne praksis på vore arbejdsforhold
og vor placering deri.
Nationalmuseet hævder, at alle synlige spor af menneskelig virksomhed, over
eller under jorden, er fredet. Arbejder, der angriber dem, kan altså standses,
og så stiller man betingelser f. eks. om betaling af undersøgelse for at frigive
det, og disse betingelser afpasses nødvendigvis efter modpartens økonomiske evne.
Jeg mener, at hele denne fredningssnak har virket meget skadeligt på vort
forhold til vore arbejdsgivere, grundejere, kommuner og entreprenører. Man
vogter sig, når en anmeldelse én gang har kostet tid eller penge. Samme virk
ning har de få tvangsfredninger af storstensgrave, der har fundet sted. - Den
måde fredningsloven håndhæves på har kostet os langt flere fortidsminder, end
den har reddet.
Det andet er vor - lokalmuseernes - placering i denne sag. Formelt eksisterer
vi slet ikke. Også for os er alt fredet, og det er Nationalmuseet, der bestem
mer, hvad der skal ske med det fredede. Det er Nationalmuseets opfattelse,
jeg her refererer, men det må være vigtigt, at vi bidrager til, at denne opfat
telse ikke får hævd. For det er principielt forkert, og derfor i det lange løb af
uheldig virkning.
Man skal ikke sige »det går nok«, fordi lokalmuseerne er inde i en stærk
udvikling og fordi Nationalmuseet ikke har til hensigt at standse den. Jeg
har en vis tillid til, hvor meget hensyn Nationalmuseet vil tage til vore inter
esser under almindelige forhold, men derimod ingen tillid til, hvordan der re
geres om 30 år, når disse ideer er hver mands eje. Så råder vi ikke mere selv
stændigt over denne vigtige side af vort arbejde, vore stillinger er ikke mere
slutstillinger, men vi er en slags prævidenskabelige udstedsforvaltere med håb
til Nationalmuseet. Og hvad siger de kommunale bevillingsmyndigheder til det?
Danefæpraksis må ændres. I lang tid anvendtes danefæreglerne kun overfor
genstande af guld og sølv, selv om Nationalmuseet principielt hævdede, at også
andet hørte derind under. Men i de sidste 25 år er der sket en mærkbar æn
dring i dette forhold, idet nu også bronze og jern, ja endog rav, hjortetak og
flint er danefæegnede materialer. Forholdet er undersøgt for Odenses og Haderslevs vedkommende: Haderslevs danefæfund 1920-64 fordelte sig med 27 fund
af guld og sølv og 1 fund af andet materiale. Til sammenligning var af 35
danefæfund nævnt i Nyt og Noter 1957-64, altså fra slutningen af perioden,
de 18 af guld eller sølv, de 17 af andet stof. Danefæbegrebet bruges nu af
Nationalmuseet til at redde de genstande, som ellers står i fare for at gå tabt,
og dette kan vi ikke have noget imod. Vi har heller ikke noget imod, at det
sikres, at genstande af virkelig national betydning også fremtidig indlemmes i
Nationalmuseet, selv om de er fremdraget af et andet museum.
8*
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Der er fra landsdelsmuseerne rettet en henvendelse til rigsantikvaren om dette
forhold: vi mener, at når danefæ udvides til at gælde alt, hvad vi hidtil har
beskæftiget os med, så må også samtlige statsanerkendte lokalmuseer være be
rettiget til at modtage danefæ, dog med speciel hensyntagen til sikkerhedskravet.
Og vi mener, at det er farligt at Nationalmuseet på denne måde får mulighed
for at træffe bestemmelse over en væsentlig del af vort arbejdsresultat.
Disse to her fremdragne forhold: fredningsloven og danefæpraksis resulterer
nemlig tydeligt i en faktisk genindførelse af de berygtede regler af 1887: det
tilkommer alene Nationalmuseet at bestemme, hvor der skal graves og at be
stemme, hvor de fundne genstande bør opbevares. Det må gerne være fremgået
af det, jeg har sagt tidligere, at det her ikke drejer sig om prestige eller om ro
mantiske forestillinger om vor selvstændighed. Det drejer sig om penge, om de
kommunale bevillinger, som kommer i større fare, jo større de bliver. Kommu
nale myndigheder er på vagt mod infiltration fra statens side i deres personale, og
de er uvillige til at betale for institutioner, som ikke helt er deres egne.
Jeg vil slutte med nogle generelle bemærkninger om vort museums væsen i
fremtiden. Vi må bort fra den skævhed i museumsarbejdet, som blev fremtvun
get ved Sophus Müllers indgreb, og vi må først og fremmest bort fra det kon
kurrencesynspunkt, som har spillet en alt for stor rolle på Nationalmuseet. Det
er forældet og umotiveret. Dansk Folkemuseums hele virksomhed viser, at det
slet ikke havde behøvet at spille nogen rolle.
Så kan vi ud fra en rent saglig betragtning tildele begge parter - lokalmu
seerne og Nationalmuseets danske afdelinger - hver sin funktion i helheden.
De vil dér ikke konkurrere med hinanden, men være afhængig af hinanden på
en sådan måde, at den enes vækst og udvikling vil hæve den andens niveau.
Det er forlængst overstået, at vi kun samler på genstande. Vi samler på vi
den, og det er vor hele tilværelse at samle på al den viden, der findes om
vort område. Vi samler, når vi finder eller køber eller får, når vi læser eller vi
taler med folk, når vi fotograferer eller beskriver, og det er vort uopnåelige mål
at have svar på alle spørgsmål om vor egns historie og antikviteter.
Og vi samler uden snævre faglige og kronologiske grænser. Når vi kan spænde
over Nationalmuseets danske afdelinger, så kunne vi måske godt tage en del
af naturhistorien og geologien med. Folkemuseets registrant har jo faktisk i sin
begyndelse grupper vedrørende naturen. Vi må arbejde hen til at der ikke er
et område i landet, hvor der ikke findes et sådant arsenal, der ønsker at have
svar på alt af interesse for lokalhistorien i videste forstand.
For 100 år siden tilstræbte Nationalmuseet det samme for hele landet, og
afdelingsvis gør det det vel endnu. Men Nationalmuseet magter det ikke mere.
Lokalmuseerne er hver for sig betydeligt nærmere ved målet. Vort materiale
er for 1. og 3 afdelings vedkommende langt større end Nationalmuseets, når
man sammenligner egnsvis, og i hvert fald hvis vi spurgte om, hvilken funk
tion den ene part skal have, så er det lokalmuseet som bedre end nogen añ
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den kan løse den opgave at være indsamlingscentral for al antikvarisk viden
om sit område.
Nationalmuseet er dermed ikke reduceret til at være et museum for Køben
havn og Amager, i hvert fald ikke i vore forestillinger. Det er da klart, at lo
kalmuseumsarbejde ganske enkelt betyder en kolossal aflastning for National
museet, hvor småsagerne alle dage har tynget alt for meget. Igen har man ind
tryk af, at 3. afdeling med NEU og frilandsmuseet er meget nærmere idealet
end de to andre afdelinger. Avisudklippene fortæller, hvad tiden alt går med.
Der bliver simpelthen ikke tid til at være Nationalmuseum.
Tænk om også 1. og 2. afdeling kunne slippe for det, der nu plager dem,
for nødgravninger og mange selvskabte plager med fredning og registrering, og
tænk om de i stedet kunne lægge deres planer på langt sigt og efter de store
videnskabelige linier. Ad åre ville vi vel se Nationalmuseet genindtage en endnu
smukkere plads i verden, end det har for øjeblikket.
I en situation, hvor de foreliggende arbejdsopgaver bliver mere og mere uover
kommelige, må det væsentlige i alle ordninger være, at vi arbejder og lader andre
arbejde, enhver på sin opgave. Vi må holde op med at spilde tid på at overvåge
og kontrollere hinanden, så vil en stærk gruppe af lokalmuseer, der udgør mu
seumsverdenens nederste lag, langt fra at fortrænge Nationalmuseet, tværtimod
løfte det op til den glimrende indsats, som ville glæde og gavne os alle.

DRØFTELSE AF: MUSEERNES ARBEJDSFORHOLD
Museumsinspektør Palle Friis, Hjørring fandt linierne trukket for hårdt op og havde
godt samarbejde med Nationalmuseet. Han fandt den brede danefæ-fortolkning god
og ønskede af videnskabelige og studiemæssige hensyn ikke for mange små opbeva
ringssteder, men koncentrerede større studiemagasiner. Bangsbomuseet havde for eks
empel forhistorisk typeudstilling, men forhistoriske magasiner i Hjørring. De stats
anerkendte provinsmuseer skal handle på rigsantikvarens vegne.
Museumsinspektør Erling Albrectsen, Fyns Stiftsmuseum var uenig med Neumann
i spørgsmålet om Nationalmuseets knægtning af provinsmuseerne. Sophus Müller
havde særlige forudsætninger i datidens museumsforhold, som gjorde hans stilling
rimeligere end fremsat, og den i vor tid fremsatte bedømmelse af ham er uretfærdig.
Han havde kun godt at sige om forholdet til Nationalmuseet.
Museumsinspektør Peter Seeberg, Viborg Stiftsmuseum var glad for foredraget,
men enig med Albrectsen. Samarbejde i fremtiden løses bedst ved størst mulig ind
byrdes kommunikation mellem alle implicerede parter.
Museumsinspektør, dr. phil. Olaf Olsen, Nationalmuseets 2. afdeling: Situationen
er nu en ganske anden end i Sophus Mullers dage, og det er urimeligt, at vi stadig skal
høre for fortids synder. Samarbejdet mellem Nationalmuseet og provinsmuseerne er i
dag bedre end nogensinde før, og på Nationalmuseet værdsætter vi i meget høj grad
den aflastning, som provinsmuseerne yder i det antikvariske arbejde. Den stramning
af Nationalmuseets praksis i fredning- og danefæ-anliggender, som Neumann omtalte,
har hverken direkte eller indirekte brod mod provinsmuseerne, men er nødvendiggjort
af den samfundsmæssige udvikling. Nationalmuseet nærer ikke noget ønske om at
knægte det lokale initiativ; der er opgaver nok til os alle. Af hensyn til en ensartet sag-
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behandling må fredningsarbejdet imidlertid varetages fra en central myndighed, og
mange provinsmuseer er forståeligt nok ikke interesserede i at påtage sig frednings
opgaver, der jo ikke altid er lige populære. Nationalmuseet forsøger at fare frem med
lempe i fredningssager, men hovedsagen er fortidsmindernes bevaring, og det er ind
lysende, at dette nu og da må forårsage ubehagelige konflikter.
Museumsdirektør Peter Riismøller, Ålborg historiske Museum: Samarbejde mellem
alle implicerede må være en helt naturlig sag; også således, at specialister kan gå uden
for deres arbejdsfelts grænser (eks.: glasværksgravningerne).
Museumsinspektør Else-Marie Boyhus, Lolland-Falsters Stiftsmuseum: Konkur
rencemomentet i forholdet til Nationalmuseet kan ikke blive fremtrædende. Provins
museerne må være som »praktiserende læger«, der sender vanskelige tilfælde til spe
cialisten. Det er ikke kun arkæologi, men også anden kulturhistorisk undersøgelse,
som skaber gode kontakter med landbefolkningen.
Overinspektør Holger Rasmussen, Nationalmuseets 3. afdeling: Tilsynet har
ikke kunnet tage principielle drøftelser op, idet det ikke er det naturlige forum herfor.
Punktundersøgelser vil altid være grundlag for landsomfattende resultater. Lokal
museumsfolk vil derfor aldrig blive »udstedsbestyrere«.
Borgmester, Irs. J. Dalgaard Knudsen, Ringkjøbing Museum var ikke fuldt enig
med Neumann. Han havde som »praktiserende læge« haft stor hjælp af specialister og
ønskede tilskud til at dække udgifterne til disse fagfolk. Angående danefæ havde han
erfaring for en lempelig politik fra Nationalmuseets side. Hvis et fund erklæres for
danefæ, ønskedes det, at udgravningsudgifterne refunderedes af Nationalmuseet. Det
er rigtigt, at for hård danefæ-politik hæmmer lokale tilskud. Til fredninger bør der
ydes erstatninger også for at få nye meddelelser.
Museumsinspektør A ¿no Mortensen, Nationalmuseets 1. afdeling fremhævede
at der er sket væsentlige ændringer i de senere år i Nationalmuseets indstilling til pro
vinsmuseernes arbejde. Samarbejde vil altid være frugtbart. Der blev nævnt eksempler
på, at fund fra udgravninger foretaget af Nationalmuseet blev overdraget til lokalmuseet.
Museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Kalundborg: Det er vanskeligt at bo på et
jordfast mindesmærke (Kalundborg) og være kommunalt ansat, når kommunen ved
jordarbejder var usamarbejdsvillig.
Museumsinspektør Fritze Lindahl, Nationalmuseets 2. afdeling: Danefæ-loven er
god, fordi den åbner mulighed for at få ting, som på grund af antikvitetshandlen ellers
ville blive uopnåelige.
Antikvar Mogens Bencard, Ribe: Waagepetersens vanskeligheder viser, hvor megen
gavn man kan have af den anonyme myndighed: Nationalmuseet.
Peter Seeberg: Problemerne viser sig først, når man er blevet enige. Vil man så
være med til at løse dem.
Holger Rasmussen: Vi bør have et oplæg til omfanget af forskningsopgaverne i
landet.
Fru Karen Andersen, Bangsbo-museet havde erfaring for et godt samarbejde med
Nationalmuseet og med landsdelsmuseerne.
Konservator Lange-Kornbak, Århus: Kopier kan og bør laves til »udstillingserstat
ning« af danefæ-ting.
Formanden takkede og gjorde opmærksom på, at modsætningsforhold i praksis
kunne være større end diskussionen viste, men fandt det nyttigt, at disse var blevet
drøftet for åbent tæppe.
Mogens Bencard
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Regionalmuseernes rolle
i den videnskabelige forskning
Af PETER SEEBERG

Museumsinspektør Peter Seeberg, Viborg, opridser regionalmuseernes
muligheder: enten specialisering i et emne, hvor regionen har et særpræg,
eller præcis iagttagelse af, hvordan livsytringer i videste forstand foregår
på bestemte steder. Ved at vælge den sidste linje kan den regionale forsk
ning komme på sporet af alment metodiske problemer. Artiklen bliver
også offentliggjort i det engelske »Museum«, og tager derfor hensyn til
det forhold, at mange regionalmuseer i udlandet driver naturvidenskabe
lig forskning.

Museernes verden er endnu uordentligt og tilfældigt opbygget, præget af alle de
lykkelige og ulykkelige begyndelser, som deres eksistens udsprang af, endnu
meget langt fra at blive et væsen med en nogenlunde forklarlig ekspeditionsvej,
en rimelig arbejdsfordeling eller med sikre begreber om systematisk indsamling.
Uanset hvilke henstillinger fagfolk og eksperter har kunnet komme med på det
nationale og internationale plan, er de fleste landes museumsstruktur én munter
forvirring, hvor man kan se detailler af et ideal komme til sin ret, når bortses
fra ganske enkelte lande, hvor en faktisk museumsordning er blevet ført ud i
livet på et tidligt tidspunkt og ved lovgivningsmagtens initiativ.
Det er derfor med allerstørste forbehold, at man benytter »regionalmuseer«
som andet end en god idé, der findes i Norge, i Centraleuropa, hist og her i
andre egne af kloden. Meget sjældent er ideen udført komplet, men af de rudi
menter der er blevet til noget, ses den gode vilje og det inciterende perspektiv,
som netop regionalmuseernes deltagelse i videnskabeligt arbejde kunne have.
Enhver region har en fugl, som ikke slår sig ned i naboregioner, et bjerg med
ualmindelige forsteninger, et væld af glasværker, en tvedelt befolkning, som i
1700-tallet for halvpartens vedkommende spiste hjerteformede brød til faste
lavn, mens den anden part stædigt holdt fast ved deres kringler; syv byer, hver
med deres restaurerede borge, hver med deres diffuse historie, der snart skiller
dem ud fra de andre, snart får dem til at ligne på en prik, og om alle disse ting,
om alle disse foreteelser gælder at deres samlede sum, som ikke kan gøres op i
en håndevending, udgør en regions særpræg og ikke sjældent dens stolthed.
Alle regionalmuseers videnskabelige arbejde er begyndt med at registrere
iagttagelser af det regionale særpræg og at indsamle materiale, der satte dette
i det mest umiddelbart kraftige lys. Det har altid varet længe, inden et regional119

museum slog sig til tåls med, at det egentlige særpræg lå i forekomsten af be
stemte magnetiske svingninger, en lille mides overvintring i sneen, en lyd-ejen
dommelighed, som ikke havde nærmere naboer end hinsides Stillehavet.
Emner har der altid været nok af og for et regionalmuseum ikke mindst.
Svagheden har været, at den regionale forskning af den hierarkisk be
stemte model uviklårligt blev opfattet (også af forskerne selv) som en slags
hjælpedisciplin for den mere omfattende nationale forskning eller globale forsk
ning indenfor de grene, som museer almindeligvis spænder over. At tale udtøm
mende om en landsdels repræsentation indenfor et bestemt emne, kunne ligesom
ikke udtømme hele sagen, selvom det at drive den op på et geografisk mere om
fattende niveau måske ville overskrue selve problemstillingen.
Således har regionalmuseernes væsentligste indsats ligget indenfor indsamlin
gen, opbevaringen og bearbejdelsen af et bredt, regionalt bestemt materiale,
men meget sjældent med en skarpere opfattelse af den regionale forsknings sær
lige muligheder. Regionalmuseet var et stort lokalmuseum, nærmest en blandet
landhandel med et personale af halvstuderede røvere, hvis tid for hælvtens ved
kommende hengik med at indkassere meddelelser fra amatører (ikke den ringeste
beskæftigelse) og for den anden halvdels vedkommende med at rådspørge eks
perterne fra de store specialiserede centralinstanser.
Udbygningen af museerne i forbindelse med statslig ønske om decentralise
ring af de såkaldte kulturelle goder eller provinsiel lyst til selvhævdelse også på
dette punkt har imidlertid nogle steder ført regionalmuseeme ind i en så rivende
udvikling på den videnskabelige forsknings områder, at visse regionalmuseers
indsats langt overgår, hvad andre landes national- eller centralmuseum præsterer.
Sådanne regionalmuseer overkommer, meget ofte i samarbejde med et nærlig
gende universitet eller anden højere læreinstitution, ikke blot udforskningen af
regionen, men evner at forfølge dens problemer ind i over-regionale komplekser,
hvor det da ikke ligefrem er sådan, at museet direkte satser på problemstillinger,
der er uden tilhørsforhold til regionen på anden måde end ved en almen viden
skabelig interesse.
I det foregående er nævnt det meget frugtbare samarbejde, der kan finde sted
mellem et regionalmuseum og et universitet eller en anden højere læreinstitution.
Det er vel ingen absolut nødvendighed, men kan betegnes som en ualmindelig
frugtbar spore til videnskabeligt arbejde ved et regionalmuseum. Er dette isole
ret, med ringe personalemæssig kapacitet, da skal mere end almindelige mirakler
til for at den videnskabelige aktivitet ikke bremses eller rent går i stå, selvom
dette aldeles ikke behøver at være tilfældet, blot miraklet anbringer de rette per
soner på stedet.
Ud fra en fornemmelse af, at de veludrustede regionalmuseer forlængst er
passeret ind i videnskabernes almindelige grænseløshed, er det følgende alene
henvendt til de mindre begunstigede regionalmuseer, der vogtende de gamle
traditioner på indsamlingens område, er vågne for at definere deres specielle
arbejdsmuligheder som videnskabelige institutioner. Den ene mulighed går fra
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det regionale til det lokale gennem en specialisering i et emne, hvor regionen
hævder et særpræg. Muligheden har været realiseret utallige gange med held: et
regionalmuseum med en særlig baggrund indenfor glasindustrien har udtømt
dette emne gennem ekstensive studier og indsamlinger; museet er blevet forsynet
med en af verdens største glassamlinger, og i det mindste én af dens medarbej
dere er blevet et navn, der optræder i alle glas-bibliografier.
Rige forekomster af vinbjergsnegle fører til studier over vinbjergsneglenes
udbredelse, kulinariske hjemstavn og slutter ikke før det komplette værk om
vinbjergsnegle set fra så mange synsvinkler som muligt er blevet bragt på disken.
Den anden mulighed fastholder som sit arbejdsområde det regionale, hvor den
videnskabelige fornyelse sker ved en frugtbar iagttagelse, som om denne aldrig
kunne blive præcis nok. Studiet bliver feltarbejde, formen bliver metodisk, sigtet
bliver almént økologisk, forstået som: hvordan livsytringer i videste forstand
foregår på bestemte steder (hvor stort et bestemt sted er, bestemmes lidt efter
lidt), deres »vilkår«, deres »samspil«, ikke for at opstille generelle love, men
for at se, hvordan der reageres, hvordan det fungerer, hvor meget der skal til,
for at det kan gå. I stedet for at generalisere præciseres der: tidspunkt, sted, og
ikke i generel forstand, men i lokaliseret forstand. Således prøver man at bestem
me, hvad der hører sammen, og hvordan det hører sammen. En regional forsk
ning, der har bestemt sig for økologiske studier, vil inden længe se sine drømme
blive kraftigt modsagt af et inkomplet materiale, der i mange tilfælde slet ikke
lader sig komplettere eller præcisere gennem nye indsamlinger og iagttagelser.
Forsynet med fragmenter, der af sig selv rejser spørgsmål, der ikke kan besvares,
animeres forskningen imidlertid ikke blot til at tie stille, men til at se grundigt
efter, hvor meget der skal til, for at der overhovedet kan siges noget.
I denne metodiske perfektibilitet kunne den regionale forskning komme på
sporet af alment metodiske problemer, som ikke kræver noget sted for at blive
løst, og i klarhedskabende overvejelser måske nå ind i en sfære, som ellers let
kunne blive den forment, hvis den af lutter beskedenhed placerede sig i en per
manent middelbar situation, færgemand mellem de løsrevne begivenheder og de
store synspunkter.
De fremsatte betragtninger kan forekomme pedantiske nok og nok så over
fladiske, men skulle tjene understregningen af regionalmuseernes gunstige posi
tion for at foretage videnskabelige undersøgelser, der vedrører emner som »til
hørsforhold«, »samspil«, »milieu«, »sammenhæng«, og ud fra vidtgående under
søgelser af denne art måske forsigtige analyser af sådanne fænomener som »ud
vikling«, hvor et forløb kan iagttages og studeres i så mange detailler som muligt.
Det er klart, at så pedantiske overvejelser også fører til et program, som natur
ligvis intet regionalmuseum, endsige noget andet museum nogensinde vil over
holde, eftersom vi gang på gang overvældes af kendsgerninger og opfinder argu
menter for at retfærdiggøre vore nye beslutninger. Programmet udgør på den
baggrund én af de mange muligheder, som kan tages frem efter behov.
Et regionalmuseum samler på genstande af naturhistorisk og kulturhistorisk
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art og på iagttagelser og oplysninger som direkte vedrører disse genstande eller
selve »sagen«. Denne elementære virksomhed fremmer et regionalmuseum ved
at samarbejde med lokalmuseer og med amatører på alle mulige felter. Det må
være en hovedopgave: at tilgodese amatørforskningen, som er al forsknings ud
spring! Igennem kurser fremmer regionalmuseerne indsamlingsmetoderne, frem
for alt i retning af at sikre de rigest mulige oplysninger og iagttagelser, der ved
rører materialet. Den energiske iværksættelse af indsamling fører uvægerligt til
at objektets kvalitet ignoreres til fordel for oplysningens kvalitet.
I den videre bearbejdelse af materialet, som både lokalmuseer og amatører
kan opmuntres til at deltage i, dukker før eller senere et dilemma op for regional
museumsmanden: hvorvidt indsamlingen skal fortsættes med ubegrænset energi
i alle retninger, hvorved en større tilfældighed kommer til at råde, og hvorved
materialet bliver fyldt af »huller«, eller hvorvidt kyndigheden nu skal øges ikke
i bredden, men i dybden. Undersøgelser af den nævnte økologiske type kan da
føres ud i livet, nødigt på bekostning af en rolig fortsættelse af den elementære
indsamling. Den præcise udforskning af en gade i 1740’erne, af en landsby i
1930’erne eller nøjagtige undersøgelser af plantelivet langs en flodbred kommer
nu til at betyde et korrektiv til den generelle, ugennemprøvede opfattelse af,
hvordan man havde det, eller hvordan en flodbred vist nok ser ud.
Disse undersøgelser er ikke blot i sig selv værdifulde, men vil i det lange løb
også komme til at præge opstillingerne på et museum, hvor sammendigtningen af
disparate elementer fra et ubestemt tidspunkt og en ubestemt lokalitet udstilles
som et 1700-tals milieu under den forudsætning, at sådan kunne det altså have
set ud. Indsamlingen vil gennem sådanne undersøgelser ikke udsøge sig de ren
dyrkede, stilrene milieuer, men slå sig til tåls med de faktiske, temmeligt blan
dede forhold. Enhver rekonstruktion af det foreliggende må foretages på faktiske
oplysninger.
Det kan gå den regionale forskning således, at et øget krav til en faktisk sam
menhæng i materialet, sætter undersøgelser i gang for gennem mere nuancerede
billeder af nutidens leveforhold at skaffe synspunkter (og mod) til analysen af
svundne, tabte milieuer, hvor materialet er tyndere, ja måske ikke lader sig for
tolke fyldestgørende.
Regionalmuseeme har kunnet og kan sikkert undvære sådanne synspunkter
for deres omfattende virksomhed, der har resulteret i uundværlige publikationer
af materiale til brug for specialvidenskaberne. Det har været med nogen bæven,
at disse synspunkter er blevet sat på papiret. Alligevel kan jeg ikke frigøre mig
for en vis sympati for mit forslag, som kan gøres op i: at det kunne være regio
nalmuseernes videnskabelige rolle at gennemarbejde faktiske forhold uanset hvor
små de er, og ignorere de såkaldte store linier.
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Amatørfotografen og registreringen
af gamle bygninger
Af PREBEN JØRGENSEN

I 1965 opstod en lokalhistorisk fotokluh i Tønder. Om dens hidtil største
opgave: en fotografering af amtets 1300 gamle landbygninger, fortæller
toldkontrollør Preben Jørgensen, Tønder. Han giver praktiske råd af
både organisatorisk og fototekniske art og opfordrer landsarkiver, lokal
historiske arkiver og museer i andre egne til at søge kontakt med amatør
fotograferne.

Bygninger er som bekendt brugsgenstande. Og fordi de først og fremmest er det,
ændres de i takt med skiftende tiders krav til deres indretning, størrelse og ud
seende. Også andre forhold betinger bygningskulturens stadige forandring, idet
vejrligets forvitring og menneskers forsømmelighed nødvendiggør vedligeholdel
sesarbejder, der ofte medfører ganske væsentlige indgreb i bestående bygninger
og dermed i landskabsbilledet. Når dertil kommer, at det øvrige samfunds mo
dernisering og ekspansion ofte med en ubarmhjertig linealstreg skærer sig ind i
bebyggede områder, forstår man, at udviklingen ikke altid er gradvis og nænsom,
men til tider voldsom og rå.
Det kan derfor ikke undre, at der er kredse, som med interesse og undertiden
uro betragter hele denne proces, der på én gang synes bestemt af en art skæbne,
af tilfældigheders spil eller af menneskelig pleje og forstand eller misrøgt og tan
keløshed. Ingen vedtægter kan garantere for, at en bygnings historiske værdi til
godeses, ej heller at der værnes om dens skønhedsmæssige særkende eller dens
placering i det landskabelige miljø. Står meget på spil, vil samfundet gennem en
fredning nedlægge sit veto mod denne frihedens forgodtbefindende - dog kun
sjældent, thi bygninger er som sagt brugsgenstande og ikke blot nips i en land
skabsdekoration.
Disse bygningsinteresserede kredse rundt omkring i landet samarbejder nu i
»Sammenslutningen af Foreninger til Fremme og Bevaring af Bygnings- og Land
skabskultur«, hvis første møde fandt sted i Odense den 31. januar 1966. Blandt
de ca. 30 repræsenterede foreninger med beslægtede formål vil jeg i denne arti
kels sammenhæng nævne »Fonden til Bevarelse af gamle Huse i Tønder« og
»Historisk Samfund for Sønderjylland«.
Måske kender læserne allerede den bygningskulturelle baggrund i Vestslesvig.
Den er særpræget, fremstået gennem århundreder af landskabets og klimaets
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barske vilkår, men præget af ydmyg værdighed i naturlig harmoni med tilværel
sens krav. Ikke mærkeligt, at denne bygningskultur ofte har givet anledning til
de arkitekturkyndiges årvågenhed og studier og tillige til ønsket om bevaring.
Også uden for disse kredse har man i vid udstrækning vist interesse for bygnings
miljøet.
Da Historisk Samfund for Sønderjylland i 1965 bestemte sig for en bred byg
ningshistorisk undersøgelse, var der mange argumenter for at lade en sådan
begynde i Tønder amt. Her havde Fonden til Bevarelse af gamle Huse i Tønder
siden 1962 arbejdet aktivt i selve købstaden. I landsognene findes en naturlig
sans for de bygningskulturelle værdier, og spørgsmålet om de gamle bygningers
bevarelse m. m. har ofte været genstand for drøftelser i forskellige kredse. Histo
risk Samfunds forestående undersøgelse mødte på forhånd sympati i amtet, ikke
blot i de amts- og sognekommunale råd og kontorer, men i betydende dele af
egnens befolkning.
Når undersøgelsen kunne tage sin form i 1966 var det tilfældigvis samtidig
med dannelsen af landssammenslutningen, og ligeledes tilfældigt efter at en
Lokalhistorisk Fotoklub havde set dagens lys hernede og var villig til at påtage
sig en stor opgave.
Undersøgelsesarbejdet udføres nu af »Udvalget vedrørende gamle bygninger
på landet« under Historisk samfund for Sønderjylland. Udvalgets 6 medlemmer
repræsenterer arkiv, museum, lokalhistorie, bygningskundskab og foto. Dets
primære sigte er en registrering og fotografering af amtets ca. 1300 gamle byg
ninger, men sekundært vil udvalget desuden kunne medvirke ved bestræbelser
for at bevare de registrerede bygninger i moderniseret tilstand. Man vil altså
gribe positivt ind i den udvikling, som al bygningskultur nu engang må under
kaste sig.
Den primære opgave løses på den måde, at samfundets tillidsmænd i amtets
33 sogne udarbejder lister over bygninger fra før år 1900 og ved nummerhenvis
ning markerer dem på målebordsblade. På grundlag af disse lister og kort fore
tages fotograferingen af Lokalhistorisk Fotoklubs medlemmer. Udvalgets arbejds
resultater i form af lister og fotografier indgår i »Lokalhistorisk Samling for Søn
derjylland«, der har til huse hos landsarkivet i Åbenrå. Den videre bearbejdelse
af materialet vil formentlig blive foretaget af arkitekter og af historikere, og det
er så hensigten senere på forskellig vis at lade det publicere.
Baggrunden for denne artikel er ikke denne bygningskulturelle statusopgørelse,
men det videre perspektiv: at tilskynde til og i al beskedenhed at give råd til en
udvidelse af aktionen til det øvrige land på grundlag af de erfaringer, man her i
Tønder amt opnår.
Jeg er ikke i tvivl om, at historisk interesserede kan indse værdien af at fore
tage en sådan registrering af den foranderlige bygningskultur. Heller ikke behø
ver jeg at fortælle, at arbejdet er så omfattende, at det kun kan gennemføres ved
frivillig indsats. Der er derfor god grund til at videregive indhøstede erfaringer
og yde al mulig opmuntring. De vanskeligheder, vi har overstået, de omveje, vi
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har gået, og de fejl, vi har lavet, vil kommende klubber og udvalg kunne spa
res for.
Man kunne tænke sig, hvis og når registreringsarbejdet breder sig til andre
egne, at nogle ville spørge, om ikke fotograferingen af så mange bygninger ude
på landet er for stort et arbejde i forhold til det måske beskedne supplement,
fotografier leverer til de oplysninger, som arkivalier og mundtlig tradition til
sammen giver om en bygning?
Det er rigtigt, at tingbøger, arkivalier og fortællinger giver et billede af en
bygning, en egn og dens historie. Men dette billede er lige så ufuldkomment som
kirkebøger, privatregnskaber og avisnekrologer vil være i persontegninger. I visse
henseender giver intet andet medium så autentisk en dokumentation som foto
grafiet.
Fordi hele bygningsbilledet er foranderligt, forekommer det naturligt, at »man«
fra tid til anden efterlyser gamle fotografier. Men samtidig med, at man nu i flere
generationer har råbt disse efterlysninger ud og derved understreget den betyd
ning, fotografiet har som historisk dokumentation - samtidig sker der noget
meget ejendommeligt.
Det er svært at finde gamle glasplader, film og fotos. Det er tilfældigt, hvad
der er blevet fotograferet, og lige så tilfældigt er det, hvad der er opbevaret. Dette
har man kunnet konstatere i hele vort århundrede. Og her kommer det ejendom
melige, at den samtid, der konstaterede denne beklagelige tilfældighed, ikke selv
har lært deraf, thi endnu i dag fotograferes og opbevares der med en tilfældighed,
der vil få vore efterkommere til at råbe efter billeder fra vores tid. Hvilket pa
radoks!
Forklaringen? Ja, man må vel konstatere, at fotoamatører altid har dyrket
deres hobby uden egentlig tanke for dens betydning som lokalhistorisk dokumen
tation. Det kan næppe bebrejdes dem, at de kun har fotograferet samtidens mo
tiver uden tilskyndelse til - ved fotograferingen eller opbevaringen - at se den
egnshistoriske sammenhæng. Heller ikke museer eller arkiver har helt udnyttet
fotograferingen eller lagt op til et samarbejde med fotoamatører.
Mon ikke tiden er ved at være inde til en dialog mellem kameramanden og
samfundets forskere og samlere i det historiske? Det er dyrt for vore arkiver at
få fotograferet - men er det mere end rimeligt, at man forsøger at øge arkivernes
muligheder ved at ty til amatørfotografen? Denne må - i lighed med kunstneren,
skribenten og videnskabsmanden — kunne bringes til at indse sin forpligtelse over
for samfundet.
Initiativet til en dialog mellem på den ene side fritidsfotografen og på den
anden side landsarkiver, lokalhistoriske arkiver og museer, skal nok udgå fra de
tre sidstnævnte. Den forestående registrering af gamle bygninger kunne måske
blive oplægget til en kontakt mellem parterne. Selvom det vil være ønsketænk
ning, at vi om få år skulle have en lokalhistorisk fotoklub i hvert amt, så vil det
være realistisk at forsøge at sætte noget i gang via lokale bekendtskaber i foto
kredse.
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I en tid, hvor fotohobbyen er ret udbredt, må der i hvert amt kunne findes
henimod en halv snes fotoamatører, der »kan det hele« fra optagelse og film
fremkaldelse til forstørrelse. I Lokalhistorisk Fotoklub I Tønder har vi ikke
vedtægter og kontingent og bestyrelse - vi er blot et team. For at understrege
dette har vi i al enkelhed undertegnet et manifest, der bl. a. udtrykker, at vi vil
dyrke de historiske motiver målbevidst, sikre vore negativers og positivers opbe
varing i museum og landsarkiv til sin tid, og i fællesskab tage fat på konkrete
opgaver i det lokalhistoriske perspektiv. Dette sidste omfatter affotografering
af indsamlede gamle billeder, fotografering af bybilledet, afholdelse af lokal
historiske fotoudstillinger m. m. Klubben er endnu ikke to år gammel, den har
haft en famlende start - men har netop ved den konkrete fotoregistrering af
bygninger fået en opgave.
Det vil derfor - efter vore erfaringer - være udmærket, om oprettelsen af
lokalhistoriske fotogrupper kan følges op af dette vigtige arbejde, som arkiverne
nok skal blive glade for. Ligesom det var tilfældet i Tønder amt vil jeg i det
følgende gå ud fra, at bygningsregistreringen forestås af et udvalg repræsente
rende historisk og bygningsfaglig viden. Fotoregistreringen kan således begynde
ved et orienterende møde mellem dette udvalg og fotogruppen.
På dette møde bør de deltagende fotoamatører af udvalget blive orienteret om
hele registreringsprocessen og dens formål, dens omfang og dens organisering.
Orienteringen følges op ved, at en arkitekt fortæller om det særligt bundne,
der er ved arkitektonisk fotografering, ligesom han redegør for egnens særlige
bygningsmiljø m. m.
En historisk kyndig kan fortælle egnens historie og vise de bygningsmæssige
minder, der findes, ligesom han kan gøre rede for tidsbestemmelse af bygninger.
Er han arkivar kan han desuden orientere om fotografiets værdi som historisk
dokumentation.
Endelig vil på orienteringsmødet en avanceret fotograf samle disse ting og
udlede de fotografiske følger af dem. Han kan ved billedeksempler vise rigtig
og forkert optagelsesteknik, anvendelsen af det fotografiske udstyr og billedmæssigt demonstrere de detaljer, der hører med til fotograferingen af gamle huse.
På samme måde som nu fotograferne er omskolede fra den billedmæssige
fotografering til den mere dokumenterende, bør der ske en elementær skoling
af de tillidsmænd, der i hvert sogn skal udarbejde listerne over gamle bygninger
og markere dem (ved nummerhenvisning) på et sognekort. Det er vigtigt, at tillidsmændene er fortrolige med brugen af kort, thi fotografen må have vished for,
at listerne er komplette og kortmarkeringen fejlfri. Intet kan tage modet og
glæden fra en fotogruppe som ærgrelser, der kunne være undgået.
Efter denne orientering fra udvalget kan den egentlige fotoregistrering be
gynde.
De indkomne sognelister, der eventuelt har været tilsendt myndighederne til
velvilligt eftersyn og påførelse af matrikelnummer for de opførte bygninger, over
drages lederen af fotoarbejdet.
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Her »afhenter« fotografen så et sogn, som han selv udvælger efter sine inter
esser og sit lokalkendskab, idet han skeler til sognets størrelse i forhold til den
tid, han afsætter til det - der regnes med 7-8 bygninger pr. udetime.
Fotografen, der lægger sin rute så praktisk som muligt, vil med fordel kunne
tage den lokale tillidsmand med. Medens denne bruger tiden til at gå indenfor,
præsentere sig og formålet, kan fotografen straks gå i gang med at besigtige
bygningen og bestemme sine optagelser. Tillidsmanden aflaster ham ved at fore
tage de meget vigtige noteringer om optagelsen (registernummer, bygningsdel,
særlige fund af interesse for den videre registrering etc.). På denne måde bliver
fotograferingen overstået, og fotografen går hjem og fremkalder sine film og
laver forstørrelser.
På bagsiden af billederne noterer han sognets navn, bygningens registernum
mer og navn samt negativets nummer. Samtlige billeder for hver registreret byg
ning lægges i pergamynkuvert, hvorpå noteres de samme ting (for eksempel:
Skærbæk, reg. 17, negativ II nr. 31-35). Over sognet udarbejdes en liste med de
sekundære oplysninger, der kan henvise til bygningsændringer, forekomsten af
særligt interessante detaljer eller fundet af for eksempel gamle munkesten efter
nedrivninger.
Da fotografierne skal kunne bruges til både almindelig besigtigelse og til frem
stilling af klichéer, vil formatet 9 X 12 cm være passende. Her anvendes Agfa
Brovira BN 1 og billederne højglanses.
Negativbehandlingen er vigtig. Der må fordres stor omhu og bedst tænkelig
kvalitet. Skal der senere laves udsnitsforstørrelser må man kræve finkornethed.
Selv vore strengeste krav blev dog opfyldt ved en kombination af Ilford Pan F og
FP 3 negativ med Ilford Hyfin fremkalder. Forstørrelser til 35 gange (lineær!)
giver ikke generende kom eller tab af konturskarphed, hvis filmfremkaldningen
er foregået pedantisk omhyggeligt.
Netop det valgte negativformat (35 mm) er økonomisk, hvilket ikke er uvæ
sentligt for det udvalg, der stiller materialet til rådighed for fotogruppen. Regner
vi med 2-3 optagelser af hver bygning, er fotoomkostningerne pr. bygning ca.
1 kr. + befordring. Vore erfaringer synes at vise, at de samlede omkostninger
ved fotograferingen af de anslåede 1300 ejendomme kan holde budgettet på
2500 kr.
Jeg har slet ikke i denne sammenhæng omtalt den mulighed, at hele foto
arbejdet kunne overlades en fagfotograf i akkord. Bevillingsmæssige grunde gør
nok næppe denne udvej aktuel. Der vil tillige vise sig den vanskelighed, at en
professionel fotograf næppe vil være indstillet på det historiske engagement, som
er nødvendigt. At en fotograf ville foretage en så omfattende fotografering er
muligt — og måske ville han kunne formås til også at sælge selve negativerne til
udvalget. Men en amatør kan bedre give sig tid til at indhente lidt oplysninger
og kæle for fotofremstillingen - man kan ikke laste fotograferne for at de ikke
vil det.
Jeg vil endelig advare kommende lokalhistoriske fotogrupper mod at under-
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vurdere registreringsarbejdet. Det koster timer, det koster skridt, også gennem
søle og over pigtråd, men arbejdet er værdifuldt, om så først vore efterkommere
kan se det rigtigt. Jeg vil også medgive dem, at det koster små principper, fordi
fotograferingen er en bunden opgave. De billedmæssige betragtninger må under
ordne sig den autentiske optagelses krav, og optagelsen skal igennem medens
man er der, også selv om solen ikke helt følger med rundt om en bygning. Men
fotograferne kan undervejs rekreere sig: Intet bevilgende udvalg vil bebrejde
fotografen, om han i ny og næ snupper en lille billedmæssig godte, en gammel
gavl, et interiør, et dyr, et par mælkespande og en mis eller blot henkastede red
skaber eller afdankede vognhjul. Tag det som en glæde i arbejdet - det kan der
være brug for nu og da, når noget driller.
Måtte denne artikels måske lidt agitatoriske karakter blive forstået på den
måde, at den gerne skulle inspirere til oprettelsen af mange lokalhistoriske foto
grupper. Bliver dette tilfældet, kan vi jo tales ved om et samarbejde, det skal ikke
mangle på god vilje herfra. Ligesom landsarkivet i Åbenrå vil nok også andre
arkiver være glade for et samarbejde med amatørfotografen til fælles udbytte.
Denne artikel falder måske uden for Fortid og Nutids sædvanlige rammer - så
lad den i det mindste være en velment tilskyndelse til de kredse, der lokalt måtte
tage initiativ til en kontakt med fotoamatøreme, så disse kan finde sammen og
fotografere målbevidst i den lokalhistoriske sammenhæng.
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Anmeldelser

Nyt tidsskrift med perspektiv
ARKIV. TIDSSKRIFT FOR ARKIVFORSKNING. Udgivet af Rigsarkivet. 1.
bd. 1966. 128 s. Kr. 16 årligt.

Rækken af danske, historiske tidsskrifter er i 1966 øget med et tidsskrift for arkiv
forskning, udgivet af Rigsarkivet. En kreds af unge og yngre arkivfolk har, ifølge
rigsarkivarens forord til det første hefte, taget initiativet til denne nydannelse. I
betragtning af indholdet i og udstyret af de nu foreliggende to hefter af tidsskriftet,
der bærer navnet Arkiv, må man lykønske ophavsmændene med ideen og Rigsar
kivet med, at det har taget den op.
Tidsskriftet skal, skriver rigsarkivaren, være et forum, hvor arkivfolk kan frem
lægge resultaterne af deres arbejde med arkiver og administration, og det skal give
plads for behandlingen af arkivteoretiske problemer. Også forskere uden for arki
varernes kreds indbydes til at yde bidrag til tidsskriftet.
De to første hefter er i sig selv fuldgyldige vidnesbyrd om, at der har været behov
for et sådant forum. En hel række af arkivarer har med gedigne bidrag demonstreret,
at der ved arkiverne foregår en forskning, der tilsyneladende nok kan fylde et eget
tidsskrift. Det er, hvis man vil låne rigsarkivarens terminologi, netop de unge og
yngre arkivarer, der først og fremmest har leveret afhandlingerne, og det tyder godt
for den fortsatte videnskabelige produktion inden for etaten.
Ved at skrive den indledende artikel har rigsarkivar Johan Hvidtfeldt dog vist,
at tidsskriftet ikke alene skal opfattes som de unges forum. Han indleder tidsskriftet
med en række arkivteoretiske »Tanker om kassation«. Det må kaldes en velvalgt op
takt, fordi den virkelig antyder nytten af, at vi har fået dette nye tidsskrift. Kassa
tionsproblemet er et af de vanskeligste, men også et af de mest påtrængende spørgsmål
for arkivvæsenet. Samtidig berører det begge de klientgrupper, arkiverne må regne
for deres: administrationen og forskningen. En drøftelse af kassationer og dermed
forbundne vitale arkivspørgsmål vil derfor appellere til mange interesser. En bred
drøftelse er nødvendig, og med Arkiv har den fået et sted at udfolde sig.
Allerede i hefte 2 har da også Hvidtfeldts oplæg affødt en protest fra forvaltningsteorcukeren, lektor Lund-Sørensen, der stærkt advarer mod konsekvenserne af dr.
Hvidtfeldts tanker om kassation af koncepter. Det er ikke helt let at se, hvor vidt
gående rigsarkivarens intentioner m.h.t. kassation af koncepter i realiteten er, men
under alle omstændigheder kan det næppe siges for tit, hvad Lund-Sørensen under
streger, at koncepterne er den helt uundværlige kilde til belysning af sagbehandlingen
i praksis, af baggrunden for de enkelte beslutninger og for beslutningssystemet som
helhed, for bestemmelsen af kompetencer og indflydelsessfærer i de enkelte beslut
ningsenheder etc. En generel kassation af koncepter ville derfor forskningsmæssigt
have uoverskuelige følger.
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I det hele taget har kassationsproblemet mange facetter, når forskningens behov
og muligheder skal tilgodeses. Antagelig vil det i den forbindelse være nødvendigt
først at danne sig en helt klar forestilling om, hvor differentieret forskningens behov
og muligheder er i praksis. Og på dette område sker en stadig udvikling. Arkivernes
benyttere er ikke mere udelukkende traditionelt arbejdende historikere. Forskere fra
andre områder søger i stigende grad efter arkivalsk dokumentation, og den tendens
vil antagelig forstærkes med det resultat, at arkiverne vil stå over for en langt mere
differentieret efterspørgsel efter dokumentation end i øjeblikket.
Lidt af problematikken spores i Niels Petersens grundige »Kommentarer til norsk
arkivreform«. Under læsningen af dem må man spørge, om ikke også mulighederne
for elektronisk behandling af massedata vil få indflydelse på, hvad der bør gemmes.
I de norske overvejelser er det tydeligt, at regnskabsbilag og i det hele taget store
mængder regnskabsmateriale i øjeblikket betragtes som en dødvægt i arkiverne. Der
for er fristelsen til kassationer stor.
Men bliver dette stof ved at være ubrugeligt, når de nye tekniske muligheder tages
i brug og udnyttes? Tænk, hvis man havde haft regnskabsmateriale til en beregning
af bondereformernes økonomiske virkninger. Skal man forholde næste generations
historikere og andre samfundsvidenskabsfolk muligheden for at beregne de sam
fundsmæssige konsekvenser af øjeblikkets landbrugspolitik? Kan vi risikere kun at
gemme statistikernes færdige tabeller og totalresultater og ikke basis-materialet, så
det kan underkastes ny bearbejdelse under ny synspunkter af forskere som råder
over den nødvendige tekniske uddannelse og de nødvendige hjælpemidler?
Problemerne er mange, og man må ønske det nye tidsskrift held og livskraft til
at provokere diskussion af dem. Rigsarkivarens oplæg er ikke mindst værdifuldt ved
at have ægget til videre debat.
Grænserne for tidsskriftets emneområder er iøvrigt draget så tilpas vidt, at også
emner uden direkte tilknytning til arkivvæsenet kan optages. Et par af afhandlin
gerne er mere af alment historisk end af arkivmæssig interesse. Det gælder Andreas
Jørgensens bidrag om »Borger og bonde på Møn i det 18. århundrede« og Frank
Jørgensens påvisning af den internationale baggrund for »Et indgreb i håndværker
svendenes frie vandringsret i 1835«. Det kan kun vække tilfredshed hos læseren, at
man på denne måde undgår et alt for snævert arkivteknisk sigte med tidsskriftet.
De fleste af bidragene behandler dog rimeligt nok emner vedrørende arkiver og
administration. Johan Jørgensen skriver kyndigt om »Øverste sekretær Erik Krags
virksomhed i Danske Kancelli indtil 1657« og Thelma Jexlev giver grundlæggende
oplysninger »Om anvendelsen - og anvendeligheden - af papir som dokumentma
teriale i danske middelalderbreve«. Vello Helk spænder synskredsen ud over det
lokalt danske med en beretning »Om pommerske matrikler og matrikelkort i dansk
besiddelse« - en afhandling, der er langt mere spændende, end dens knitrende tørre
titel antyder. Et morsomt stykke arkivhistorie er også Paul G. Ørbergs »Et mislykket
reformforsøg i retsbetjentarkiverne«, og Grethe Ilsøe giver i afhandlingen om »Det
kgl. bygningsinspektorat« et forbilledligt eksempel på, hvor nyttig for arkivbenytteme
og hvor samfundsmæssigt interessant administrationshistorie er.
Denne opregning af alle bidragydere og bidrag er foretaget for at dokumentere
værdien af det nye tidsskrift og vise, hvor bredt et publikum det henvender sig til.
En skønhedsplet er det, at en anmeldelse af nordmanden Knut Dahl Jacobsens
centrale disputatsarbejde, »Teknisk hjelp og politisk struktur« fra 1964 bringes uden
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navn eller signatur. Anmeldelsen hører absolut hjemme i tidsskriftet, men da der er
tale om mere end et simpelt referat, skylder man både forfatteren og læserne en
antydning af vurderingsmandens identitet og dermed hans kompetence. Han kunne
iøvrigt godt være bekendt at lægge navn til.
H. P. Clausen

Tysk etnologis dilemma
WOLFGANG JACOBEIT: BÄUERLICHE ARBEIT UND WIRTSCHAFT. Ein
Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Volkskunde. Akademie-Verlag,
Berlin 1965 (= Veröffentlichungen des Instituts fur deutsche Volkskunde. Bd.
39). 262 s.
Inden for den etnologiske litteratur i Tyskland foregår der i disse år en livlig virk
somhed for at udrede, hvad der egentlig skete med faget og fagets folk under nazi
tiden i et forsøg på at besinde sig på, hvordan det kunne ske, at etnologien (die
Volkskunde) kunne prostituere sig i den grad, den gjorde. Et typisk udtryk for dette
rydningsarbejde er Hermann Bausingers oversigt: Volksideologie und Volksforschung.
Zur nationalsozialistischen Volkskunde (i Zeitschrift für Volkskunde 1965, 177-204),
hvor nødvendigheden af, at et sådant rydningsarbejde udføres, påpeges. For ganske
vist ville man formode, at alt dette nu var forbi, og at det ville være let at skelne mel
lem forskning og ideologi (= tendentiøs fordrejning af forskningen for at tjene det
tredie riges politiske interesser), men som det følgende vil vise, er det ikke uden for
behold rigtigt.
Selv for folk af faget kan det være vanskeligt at skelne og vanskeligt at holde sig
fri af smitten. Det hænger sammen med selve faget og dets definition, hvor det som
et - betænkeligt - kuriosum kan nævnes, at i årene mellem 1890 og 1952 fandtes ikke
færre end 91 definitioner på spørgsmålet: »Was ist Volkskunde?« Bausinger opstiller
problemet således: »Volk« er ingenlunde et entydigt begreb, og helt fra den tyske
»Volkskunde«s begyndelse kan man nære mistanke om, at der i den fandtes an
skuelser repræsenteret, som intet havde med videnskaben at gøre. Med andre ord:
man må regne med muligheden af, at nationalsozialismen ikke førte fremmede ideer
ind i den tyske etnologi og heller ikke forstærkede perifere elementer, men at den
gav centrale ideer i denne videnskabelige disciplin vægt. Netop dette gør et opgør
med disse tendenser så nødvendigt.
Dette er nu sagen set under hensyntagen til forskningen, men Bausinger gør med
rette opmærksom på smitten fra de inficerede ideer, der bredte sig ud i befolkningen
og især påvirkede anskuelserne hos en indflydelsesrig mellem- og formidlergruppe.
Også her gælder det, at inficeringen ikke begyndte med 1933, og at den heller ikke
hørte op efter 1945. Meget af dette fortsætter, og enhver ved af erfaring, hvor
vanskeligt det er at komme noget til livs, uanset hvor tåbeligt det er, når det blot
engang har fået officielt stempel eventuelt ved at være trykt.
Bausinger giver iøvrigt et slående eksempel på, hvor vanskelige og forviklede for
holdene var i det tredie rige for etnologiens udøvere: musikforskeren, æstetikeren,
og etnologen Kurt Huber hørte til søskendeparret Scholls modstandsgruppe og blev
henrettet i juli 1943. Men læser man hans afhandlinger over folkesang og -dans, så
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virker sprogbrug og tankegang nært beslægtet med nazismens. Hans skæbne bærer
altså vidnesbyrd om den daværende åndelige situations modsigelsesfyldte og kom
plekse karakter.
Kort efter krigen plæderede den tyske sociolog Heinz Maus for at afskaffe faget
»Volkskunde« blandt andet på grund af sammenblandingen med nazistisk tankegods,
men det tager Bausinger afstand fra og hævder, at netop på grund af inficeringen af
etnologien, må den også være stedet, hvor rydningen skal foregå og nye, sunde
anskuelser skal indplantes. Derfor tillægger han lærdomshistorien i dette fag en
ganske særlig betydning.
Hermed er vi nået frem til Jacobeits bog, der anskuer den tyske etnologis historie
ud fra et ganske bestemt synspunkt, nemlig om den har beskæftiget sig med bondens
arbejde og arbejdsredskaber (altså med det vi herhjemme kalder materiel folkekultur).
Det kan synes en meget stærk indsnævring af behandlingen, men viser sig ved
gennemlæsningen at ramme noget meget centralt, som får forfatteren til at sige noget
væsentligt om tysk etnologis historie og situation. Bogens behandling er omfattende
og veldokumenteret og et godt udtryk for Jacobeits store lærdom og alsidige orien
tering.
Jacobeit tager sit udgangspunkt i brødrene Grimms indsats og påviser, hvordan
der herudfra udvikles to modsatte retninger af tysk kulturhistorisk forskning, den
ene med et helhedssyn, der også omfattede hverdagen og arbejdslivet, den anden med
et ensidigt syn, der ville rense etnologien for alle uvedkommende studieobjekter af
materiel art og udelukkende samle sig om den åndelige kultur (udtrykt i begreber
som: Volksgeist, spater die Volksseele oder das Geistig-Seelische im Volk).
Betegnende nok blev det første synspunkt især hævdet og praktiseret af nabo
discipliner som arkæologi, sprogforskning, etnografi, agrarhistorie og topografi. Rede
gørelserne herfor er bogens andet afsnit. I tredie afsnit behandles det forsøg, som
Jacob Grimms elev, sprogforskeren Karl Weinhold i 1890 gjorde på at konsolidere
den tyske etnologi ud fra helhedssynspunktet og forene modsætningerne, fremsat i
en programartikel: »Was soli die Volkskunde leisten?« og støttet ved dannelsen af
Verein flir Volkskunde med eget tidsskrift. Det gav desuden stødet til oprettelsen af
folkemuseer og i påbegyndelsen af mere omfattende undersøgelser f. eks. af bonde
huse og folkekunst.
Weinholds forsøg mislykkedes imidlertid, selv om der stadig fandtes forskere,
der vedblev at arbejde efter de nævnte hovedsynspunkter. Det blev den »åndelige«
retning, der blev dominerende både i teoridiskussionen og i organisatorisk henseende.
1904 dannede denne retning et nyt forbund, Verband deutscher Vereine für Volks
kunde, hvor retningens »psychologistische« synspunkt helt sejrede. Om dette handler
bogens fjerde afsnit, hvor der også udførligt gøres rede for de misbrug, der blev
gjort af forbundet. Utvivlsomt forfægtede de forskere, der førte anskuelserne til sejr,
deres synspunkter ud fra rent videnskabelige grunde, men den nye definition af
etnologien tiltrak kredse, som efter det stortyske riges grundlæggelse så, at etnologien
kunne bruges i imperialismens tjeneste. Misbrugene begyndte altså længe før nazis
men, men blev under den langt mere omfattende og farlige. Hvorfor og hvordan det
skete, forklarer Jacobeit i enkeltheder. Som en af hovedårsagerne anfører han det
dominerende nationale (det »echt-deutsche«) synspunkt, der atter og atter betonedes
som etnologiens væsen.
Her er det af værdi at anføre, hvad professor Sigfrid Svensson, der fra universitetet
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i Lund var en opmærksom og nøgtern iagttager af tysk etnologis fremfærd i årene
mellem de to verdenskrige, har at sige om dette fænomen. Det citeres af Jacobeit:
»Når etnologien i andre lande er lokalt begrænset, så er det sket af praktiske grunde,
men i Tyskland ligger i denne begrænsning et forskningsprogram; »deutsch« i beteg
nelsen »deutsche Volkskunde« har et andet indhold end »nordisk« i »nordisk folk
livsforskning« .. ., som iøvrigt betegner sig klart og tydeligt som en sammenlignende
videnskab. Denne omstændighed har medført, at den tyske etnologi er blevet et
følsomt politisk instrument, hvorfor den da også på særlig måde har været udsat
for tidens forskellige politiske, kulturelle og pædagogiske strømninger«.
Her tænkes bl. a. på Blut- und Boden teorierne, som vi fik ført ind på livet lige
før og under krigen, men at forkrøblingen af etnologien har været langt ældre og
har haft mange flere facetter, det har man nu mulighed for at følge gennem de
nævnte arbejder. I tilgift til sin veldokumenterede fremstilling har Jacobeit en fyldig
litteraturoversigt og en tidstavle, der tillader en hurtig orientering i de væsentligste
begivenheder inden for tysk etnologi.
Jeg finder det af den største vigtighed, at danske forskere nu har muligheder for
at vurdere den etnologiske aktivitet i vort store naboland, især da tysk etnologi med
fornyede kræfter rejser sig efter selvbesindelsen.
Holger Rasmussen

Fiskerihistorie
H. K. KRISTENSEN: GAMLE SYDVESTJYSKE FISKERLEJER. Et bidrag til
vestkystfiskeriets historie. Skrifter nr. 1, udgivne af Historisk Samfund for Ribe
Amt. Varde 1965. 218 s., ill. Pris 27 kr., medlemspris 25 kr.
H. K. Kristensen har følt det som en forpligtelse at skrive denne bog, og det er
man taknemmelig for, eftersom litteraturen om dansk fiskeris kulturhistorie endnu
ikke er særlig fyldig. Forfatteren har koncentreret sin skildring om den del af landet,
hvor han er særlig hjemme og har takket være sin store fortrolighed med det arkivalske materiale fra området kunnet give væsentligt nyt. Det supplement, som de
Oederske efterretninger fra 1771 kunne have givet, er dog undgået ham, selv om
besvarelserne fra Tyske Kammer lige nævnes på s. 143.
Hovedbidraget er blevet de ca. 100 sider, hvor fiskerlejerne gennemgås og skildres
væsentlig ud fra lensregnskaber og tingbøger. Det drejer sig i de allerfleste tilfælde
om temporære beboelser, hvor de aktive deltagere i fiskeriet (fiskere og esepiger)
vidt omkring fra flytter ud og holder til i primitive boder, så længe fiskeriet står på.
Udenfor fisketiden lå lejerne folketomme hen.
På disse lejer har der været livlig aktivitet i sæsonerne ikke blot af fiskere og deres
hjælpere, men af alle dem, der søgte til for at slå mønt af fiskeriet. Det fremgår med
al ønskelig tydelighed af arkivmaterialet og af den tradition, som er sikret fra den
sidste periode af det gammeldags fiskeri, som vedblev til tæt henimod år 1900 på
visse af pladserne. Det gælder f. eks. lejet Nyminde, hvor forfatteren ejendommeligt
nok for den sidste periodes vedkommende har renonceret på de primære iagttagelser,
som findes hos A. J. Smidth og Henrik Krøyer og som er meget detaillerede.
Det er forfatterens store fortjeneste at have lokaliseret og beskrevet de mange
lejer, der fandtes fra sydenden af Ringkøbing fjord langs kysten ned til Vidåen og
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på øerne ud herfor. Mange af dem var indtil nu blotte stednavne ofte uden en fikseret
plads. Den kombination af arkivmateriale, topografiske iagttagelser og gamle kort,
som har betinget resultaterne, demonstreres smukt ved f. eks. redegørelsen for lejet
Sønderside, der var det betydeligste af dem alle igennem den længste tid af den
periode, bogen behandler.
Bag hovedparten af afsnittene ligger byen Ribe og dens interesser i fiskeriet og
dets produkter. Tidligt i middelalderen fik disse interesser et kontant udtryk gennem
gavebrevet på byens forstrande af 1292. Forfatteren gør rede for, hvad denne
forstrandsret betød og følger ribeborgernes deltagelse i fiskeriet og fiskehandelen
på de enkelte pladser. Det er derfor også naturligt at behandle det store sildefiskeri
ved Helgoland i den sene middelalder og den stærke danske deltagelse heri.
Ud over beskrivelsen af lejerne har forfatteren vigtige afsnit om fartøjer og
redskaber, om sandtold og andre afgifter, om det specielle fiskeri, der blev drevet
i vadehavet og om handelen med fisk. Der kan her måske være grund til et par
notater. På s. 11 gengives og kommenteres Rostocks beskrivelse af fiskeforbruget
i Ribe (o. 1670). Heri nævnes »Skalle Blinke-øye«, som Kristensen forklarer som
en art skaller. Jeg tror, tilnavnet skal opfattes karakteriserende som i den gamle
jyske talemåde, hvor den utro kone siger: »Skalle Blinkøje den smukke skal min
mand ha’ med fedt til, Abor Skrutryg den grimme skal min karl ha’ med smør til«,
idet skalle er en ringere fisk end aborre (Thorkild Gravlund, Dansk Folkekarakter,
1911, s. 32). Sammesteds forklares fiskeredskabet »togger« som et våd. Det er en
upræcis karakteristik. Utvivlsomt menes hermed et såkaldt grimegarn med 2 eller
3 netvægge, hvor det løse, småmaskede indernet kan danne poser gennem de store
masker i ydergarnet (se Kristen Møller i Danske Folkemål XV, 1947-49). På s. 12
og gentagne gange senere nævnes fiskeri ved at sætte »sticker«. Kristensen kan ikke
give nogen sikker tolkning, og det kan jeg heller ikke, men jeg vil dog henlede
opmærksomheden på vadehavets skullergårde, som beskrives nærmere s. 136 f.
En hovedbestanddel af dem udgøres af korte stænger ell. 1., der stikkes ned i
havbunden. Når der s. 33 nævnes, at krogene fæstnes til »bakkernes« tavser med
en »tavserolle«, så formoder jeg, der er tale om en lapsus, idet tavserollen bruges
til at tvinde tavser på.
Et overordentligt vigtigt afsnit behandler afgiften af fiskeriet, hvor forfatteren
giver belæg til Stoklunds korte omtale heraf i Kulturhistorisk Leksikon (IV, 316).
William Christensen havde fat i problemet i sin Dansk Statsforvaltning i det 15.
Århundrede, men Kristensen har et langt fyldigere materiale med påvisning af,
hvor afgiften gik hen. I behandlingen af østersfiskeriet er det lidt forvirrende, at
der en 3-4 gange bruges betegnelsen musling for østers, selv om østersen ganske vist
er en sådan.
I det afsluttende afsnit gives endelig en sammenfattende karakteristik, der be
tegnende nok hedder: Fiskeren til havs og på land. Kristensens beskrivelse slutter
nemlig med den tid, da specialiseringen, der gjorde ende på fiskerbøndernes virke,
sætter ind. I beskrivelsen af bodebebyggelsen har forfatteren ikke fået Stoklunds
lille, udmærkede redegørelse fra Fiskeri- og Søfartsmuseets årsskrift 1964 med, men
iøvrigt rundes behandlingen af med en gennemgang af alle de væsentlige sider af
fiskerbondens adfærdsmønster. Bogens illustrationer er ikke mange, men de, der er,
er gode.
Holger Rasmussen
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Drikkevand i historisk, administrativ og lægelig belysning
PER JENSEN: DRIKKEVANDSUNDERSØGELSER. Et bidrag til belysning
af drikkevandsforsyningen i danske landdistrikter. København. Costers bogtryk
keri 1966. 284 s. Pris 35 kr.

Ovennævnte værk, der forsvaredes for den medicinske doktorgrad den 25. oktober
1966, har naturligt nok medicinsk-hygiejnisk sigte, men fortjener også opmærk
somhed blandt lokal- og rigshistorikere, således som forfatteren har løst sin opgave.
Vandforsyningen af den danske befolkning har været stærkt debatteret i de seneste
år, og mere specielle opgaver har fundet en definitiv løsning, f. eks i TønderHøjermarsken, se sidst Sønderjysk Månedsskrift 42 (1966) s. 244. Det er ikke
tilfældigt, at opmærksomheden koncentreres om landdistrikterne, eftersom købstæder
og bymæssige bebyggelser i løbet af de sidste hundrede år har fået vandværker med
sundhedsmæssigt tilfredsstillende vand til erstatning for bybrønden - i København
tillige i stedet for de primitive systemer, der udgik fra Emdrup og Peblingesøen. Her
var der undertiden døde fisk i vandet, og ålene kunne slet ikke holdes ude af
vandrenderne.
Befolkningens stigende krav til hygiejnen skærper også kravene til vandforsyningen
på landet, hvor ejendommenes brønde nu både skal yde drikkevand og dække
øvrige rindende behov i boligerne. Mange steder er brøndene derfor afløst af mindre
fæli esva nd værker, ofte på andelsbasis. På dette tidspunkt kommer da nærværende
undersøgelse med udgangspunkt i forholdene i Broager kommune, som forfatteren
har erhvervet indgående kendskab til gennem 10 års virksomhed som praktiserende
læge, men lejligheden benyttes tillige til at redegøre for det sidste hundrede års
behandling af drikkevandsproblemer. I kapitel 3 fremhæves bl. a. koleraepidemierne
i København og de undersøgelser, der fulgte i deres kølvand, og fremstillingen
afrundes med de nugældende principper for drikkevandsundersøgelser. Kapitel 4
giver en sammenfatning af forordninger og vedtægter af betydning for drikkevand,
en passende rummelig udformning, der tillader at komme ind dels på spildevandsafløb, dels på sundhedskommissioner og -vedtægter. Bestemmelser om både vand
forsyning og spildevandsafløb optages nemlig allerede i de første stadfæstede ved
tægter for købstad og landkommune 1860 og 1861. Grundlaget var den i 1858
vedtagne lov om sundhedsvedtægter, forlænget og ændret i 1868, som var så tilpas
lemfældig, at der endnu i 1912 kun var sundhedsvedtægter i godt halvdelen af
landkommunerne. Endvidere var det med henblik på Broager kommune rimeligt og
nødvendigt at indarbejde de tyske forordninger fra tidsrummet 1864-1920. Den
fulde ordlyd af dem - Baupolizeiordnung af 1878, Bauordnung 1894 og Brunnenordnung 1906 aftrykkes s. 67-70. Mest bemærkelsesværdigt er, at man allerede i
1878 forlangte indhentet tilladelse til at grave brønd, og ligeledes bemærkelsesværdigt
er det, at man i regulativet for de sønderjyske landsdele af 1920 optager bestem
melser af nogenlunde samme rækkevidde som Brunnenordnung af 1906. Også her
afrundes med de i dag gældende regler. Det er rimeligvis symptomatisk for forhol
dene, at det trykte materiale danner rygraden i den historiske fremstilling; vand
forsyningsproblemerne synes gennemgående ikke at sætte sig mange spor i lokal
akterne, f. eks. udviser Vejledende Arkivregistraturer VI (Landsarkivet i Åbenrå)
kun s. 143 et afsnit om vandforsyning 1740-1917 fra Åbenrå by og s. 152 en
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forhandlingsprotokol fra Sønderborg sundhedskommission, den sidste undersøgt
forgæves af forfatteren.
I bogens 2. hovedafsnit behandles i kapitel 5-12 forfatterens »egne undersøgelser«.
Der indledes med beskrivelse af befolkningsforholdene i Broager kommune * og
fordelingen på nuværende vandforsyning. Dernæst følger en oversigt over de geo
logiske forhold med indplacering af eksisterende brønde, sammenholdt med gældende
regulativer og vedtægter om vandforsyning i kommunen. Kapitel 6-8 giver princip
perne for det indsamlede materiale, dets undersøgelse og vurdering. Med kapitel 9
begynder den vigtige beskrivelse af vandforsynings »anlæggene«, indledt med »pri
mitive« former, d. v. s. regn- og overfladevand, heraf tre ejendomme fra en bæk,
som også modtog spildevandsafløb, åbne eller delvis lukkede kildevæld samt i eet
tilfælde regnvand fra en række hustage. Kapitel 10 gennemgår alle brønde af den
velkendte type, ialt 131, heraf dog kun 2 blot sat i kampesten, men til gengæld
endog meget gamle, men 83 i tegl (bekvemt materiale i Broager!) i alder ca. 200-230
år, mens 46 var udført i cementringe eller blandet materiale. Kun 5 opfyldte med
føje en del af vedtægternes krav. Det understreges yderligere med en række karak
teristiske illustrationer (nr. 11-35). Kapitel 11 behandler private vandboringer,
hvoraf 17 var dybdeboringer i eksisterende brønde, og kapitel 12 fællesvandværkerne,
ialt 9, hvoraf ingen opfylder alle vedtægtskrav, og kun 4 sidder inde med vandind
vindingsret. Hermed er der da givet en udtømmende beskrivelse af forholdene i dag,
men samtidig får man også et tydeligt indtryk af, hvorledes administrationspraksis
er forløbet i de sidste 100 år på visse områder. Her er man vist endnu ikke kommet
ud over det mere eller mindre bevidste modsætningsforhold, der kan være mellem
myndigheder og befolkning, mellem centrale og lokale myndigheder. Det er meget
logisk, at forfatteren som læge konkluderer, at offentlig drikkevandsforsyning bør
indføres i landdistrikterne, og at bestemmelserne om drikkevand bør tages ud af
sundhedsvedtægterne og ophøjes til lov.
Man må meget ønske, at lignende undersøgelser bliver gennemført andre steder
til bekræftelse og ikke mindst til gavn for beboerne.
Herluf Nielsen

Brevkisten åbnes
JYLLANDS BREVKISTE. Landsarkivet for Nørrejylland 1891-1966. Udg. af
Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg 1966. 167 sider 20 kr.
»Arkivstudier staar vel for de fleste som noget gabende kjedsommeligt; for mig er
det det morsomste paa denne Jord«. Disse ord indleder det citat af Jeppe Aakjær,
hvormed Landsarkivet for Nørrejylland smykker bagsiden af sit nydeligt opsatte
lille festskrift i anledning af de første 75 år. Forsiden må naturligvis forbeholdes en
overordentlig stilfuld billedskitse af landsarkivets gamle og nye bygning udført af
arkivets kustode Ejvind Rasmussen. Aakjær havde baggrund for det, han skrev, og
Landsarkivet for Nørrejylland har al mulig årsag til at tage hans ord til indtægt. I
en menneskealder var det gæstfri vært for hans flittige arkivbesøg, og i 1911 tog han
♦ Dette afsnit er til en vis grad kvintessensen af forf.s artikel i Sønderjysk Månedsskrift juni 1966, s.
5-24: »Befolkningsudviklingen i Sønderjylland efter 1860 - med særligt henblik på forholdene i Broager
kommune«.
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sin 16-årige søn med, der senere skulle blive landsarkivet en energisk og dygtig leder
i en svær tid fra 1929 til 1945.
Er der således rimelig balance i bogens omslag, præger det ikke mindre dens
indhold, der falder i 6 - i forhold til hinanden - vel afvejede afsnit, ledsaget af en
bibliografi, et personregister og en billedfortegnelse. Afsnit 1: »Den mærkelige
bygning« og afsnit 6: »Vandring gennem årene« ved arkivar P. G. Ørberg giver
arkivets placering i det pulserende liv og danner ligesom en ydre indramning om de
fire afsnit om arkivets virke. De to første af disse afsnit er helliget materialets
opbygning. Afsnit 2 ved arkivar Helle Linde: »Embedsarkiverne i hus« skildrer den
praktiske realisering af landsarkivets - eller som det oprindelig hed provinsarkivets
- hensigt, nemlig at indsamle og opbevare de arkiver, der stod mere eller - mest mindre godt opmagasineret rundt omkring ved de forskellige embeder: amtsarkiver,
by- og herredsfogedarkiver, bispe- og provstearkiver m. fl. Afsnit 3: »Orden i papi
rerne« ved arkivar Poul Rasmussen er en nøje redegørelse ikke blot for de systemati
ske opstillingsprincipper, der i tidens løb har været lagt til grund, men tillige for lands
arkivets afgrænsningslinjer til andre arkiver, f. eks. rigsarkivet, landsarkivet i
Åbenrå for de sønderjyske landsdele og Erhvervsarkivet i Århus. Afsnit 4: »Forsk
ningens veje« ved arkivar Knud Prange og afsnit 5: »Embedernes centralarkiv« ved
landsarkivar Jens Holmgaard behandler landsarkivets dobbeltsidige formål at tjene
den historiske forskning, som det fremgår, i dens bredest tænkelige aspekter, og at
tjene administrationen dels som tilsynsførende og rådgivende konsulent for embeder
nes fortsatte arkivering, dels som oplysningscentral for de administrative spørgsmål,
embederne måtte ønske uddraget af det afleverede materiale. Klare principielle
retningslinier ligger til grund for realiseringen af denne dobbeltfunktion. Tydeligere
end gennem denne firedeling kan landsarkivets formål og virke vel næppe karakteri
seres.
For arkivbenytteren må kontante oplysninger selv sagt navnlig være at hente i
afsnit 3. Klart formuleres proveniensprincippet som det fremherskende i al arkiv
systematisering. Det bygger på, at enhver sag, protokol, dokument o. s. v. skal søges
i den helhed og sammenhæng, hvoraf den er udgået. Ordningen hviler altså ikke på
en emnemæssig, men på en administrativ struktur. I tidens løb er proveniensprin
cippet dog i detailinddelingerne modificeret noget, så både formelle og saglige kri
terier delvis har kunnet indpasses i systemet, som derved er blevet en mere smidig
ramme for arkivplaceringen. Afsnittet byder på en værdifuld oversigt over de for
skellige arkivtyper, der forefindes i landsarkivet, ledsaget af en fortegnelse over alle
trykte registraturoversigter i bogform og i tidsskrifter, en fortræffelig introduktion
til et arkivbesøg.
I afsnit 4 følger man forskerne på deres arkivbesøg i Viborg, ser hvad de har
studeret, og sammenholder med den trykte litteratur, der blev resultatet af deres
arbejde. Så nærliggende denne metode end må synes, er den dog yderst sjældent
praktiseret. Resultatet er forbløffende. Der er snart ikke den gren af kulturhistorien
og samfundsforskningen, der ikke har kunnet hente værdifulde oplysninger i arkiv
materialet i Viborg. Arkivpakkernes indhold bliver pludselig levende for læseren.
På en inciterende måde tager den tidligere forskning en ved hånden i selve arbejdet,
peger på materialet og viser, hvorledes det kan bearbejdes. En særlig behandling vies
arkivpersonalets egen yderst omfattende forskning gennem tiderne. Lokalhistorie og
slægtshistorie får naturligvis sin væsentlige plads i dette afsnit, og netop fra Lands137

arkivet for Nørrejylland er der gennem kyndig bistand på stedet, vejledende hånd
bøger og orienterende kurser ydet en værdifuld håndsrækning til de mange lokal
historikere og slægtsforskere, der har draget nytte af arkivmaterialet. Netop derfor
er landsarkivets holdning til disse forskningsgrene værd at holde sig for øje. De
bør indkapsles i den almindelige rigshistoriske forskning, bør så vidt muligt hvile på
rigshistorisk grundlag og helst blive sten i vor almindelige videnskabelige bygning.
Først derigennem får arbejdet interesse og resultaterne værdi for flere end den
enkelte, og kan blive et betydningsfuldt fundament for forskningen og derigennem
også en større berigelse for den enkelte, der fremdrager dem. Arkivpersonalets egen
forskning markerer netop de mange stier, der fører fra lokalhistorie over i rigshistorie
- og tilbage igen. To landsarkivarer har betrådt disse stier på deres vej til rigs
arkivarembedet, og to landsarkivarer har fundet vejen til Viborg fra rigsarkivet.
Henvender disse to afsnit sig særlig til arkivbenytterne i Viborg, så har bogen dog
også bud til den almindelig arkivinteresserede. Afsnit 5 med forhandlingerne og
løsningen på det uhyre komplicerede, men magtpåliggende kassationsspørgsmål hæver
sig op over det almindelige landsarkivplan og tillader et blik ind i arkivpolitik, som
den har været ført i dette århundrede og vedrørende et spørgsmål, der vitalt angår
al arkivforskning. I stedet for en generel løsning søger man etapevis afklaring af
spørgsmålet for de enkelte arkivtyper hver for sig i snæver kontakt med pågældende
administrationsgren. Proveniensprincippet gælder også i kassationen. Derved åbnes
mulighed for at give visse dokumenter kassationsstempel allerede i tilblivelsesøje
blikket, og kassationen kan få administrativ karakter og virke som en si allerede
ude ved embederne, hvilket forhindrer unødvendigt stof i at passere ind i arkiverne
og fylde op, før en kassation lader sig gennemføre der. Og sidst, men ikke mindst,
er intet overladt til et personligt eller øjeblikkeligt skøn. Kassationsspørgsmålet er
endnu langt fra sin endelige løsning, men de baner, der er betrådt, må virke
betryggende for forskningen.
Et festskrift skal ikke blot være belærende, det skal også være underholdende,
og det har man ikke glemt i Viborg. »Jyllands brevkiste« er let og fornøjelig læsning,
ja, sine steder må den uvægerligt lokke smilet frem hos selv den mest seriøse læser;
som nu f. eks. den stakkels besøgende, der troede, at Himmerland stod placeret
under H! Bogen er fuld af den slags muntre episoder. Især afsnit 1, 2 og 6 giver
muligheder for at lade smilet spille, og de er ikke forsømte. I en højstemt saglig
rigsdagsdebat om arkivplaceringen kunne »Je Kaa« Lauridsen sammenligne Viborg
med Potifars hustru, en aldrende dame, der ikke fristede til besøg af nye, unge
bevægelser, og V. Pingel blev poetisk og mente, at bølgeskvulpet på havnemolen i
Århus burde have en dragende virkning på den fremtidige arkivforskning. Viborgmatadoren, Georg Boye, der selv tilbød staten en privat grund til arkivet, skrev til
A. D. Jørgensen, at markedspladsen var et uheldigt naboskab, og ængstedes for, at
dens ammoniakdunster skulle virke opløsende på arkivets papirer. Vi følger arkiv
pakkerne i jernbanevogne og skrumlende hestevogne på deres vej fra embederne til
Viborg og vælter med en vogn i vandet ved Løgstør med samt dens hele viden
skabelige indhold. Vi besigtiger opbevaringsforholdene ved embederne og må finde
os i, at arrestforvareren i Ribe bruger dokumenter fra bispearkivet som pudseklude,
når hans lampeglas skal have en omgang. Vi henter kasser i landsoverretten i Viborg
betegnet »aldeles værdiløst«, som i al beskedenhed indeholder kongebreve og rets
dokumenter fra 15-1600-tallet. Vi følger Saxilds diskussion med Secher, om straffe138

fanger turde anvendes til arkivregistrering. Resultatet blev »ja«, og landsarkivet
kvitterede senere i taknemmelighed for indsatsen med en videnskabelig behandling
af Viborg Tugthus. Den manglende forståelse for de nødvendige hensyn til et arkiv
kunne give sig helt komiske udslag, som da man i 1900, før kasernen blev anlagt,
mente at kunne indkvartere 14 soldater i arkivrummene.
Men først og sidst går pladsnøden som en rød tråd gennem bogen og munder ud
i slutstenen på åringers anstrengelser: den nye bygning, der først fra 1963 gav
arkivet den ramme, som gør det muligt at opfylde de forventninger, som allerede
arkivloven af 1889 stillede til det - og i tilgift sikkert ikke så lidt mere. Lå embeds
arkiverne sine steder ved modtagelsen i et så sørgeligt roderi, at kun musene kunne
orientere sig i dem, så er de nu gjort tilgængelige for en mere værdifuld granskning.
Landsarkivet for Nørrejylland har markeret sin betydningsfulde plads i forskningen
og almenorienteringen gennem en vægtig produktion, en gennemgribende indsats i
arkivpolitik og arkivadministration, redaktion af en række væsentlige skrifter, kursus
og vejledning for besøgende og for funktionærer ude ved embedsarkiverne, udstillin
ger i og uden for Viborg, men navnlig i det nye udstillingslokale i landsarkivet, og
nu sidst med et interessant og underholdende festskrift om de første 75 år. Til lykke
til en livskraftig gamling, der synes at stå midt i sine mest grødefyldte år.
Poul Enemark

Kort gennem tiderne
IB KEJLBO: HISTORISK KARTOGRAFI. Dansk Historisk Fællesforenings
Håndbøger. København 1966. 83 s. lndb. 15,75 kr. (bogladepris 22,75 kr.)
Denne kortfattede oversigt over kartografiens historie indtil omkring år 1800 giver
forbavsende mange konkrete oplysninger om personer, korttyper - såvel håndtegnede
som trykte - samt om atlasværker og håndbøger. Bibliografien er relativt omfattende,
og ved hjælp af denne vil læseren også uden større forkundskab kunne finde sig
til rette.
Det er naturligt, at udviklingen af Danmarkskortet behandles mere indgående end
det øvrige stof, og det er også rimeligt, at to nylig fremdragne gamle kort, det hånd
tegnede såkaldte Vinlandskort fra ca. 1440, og det sjældne tryk af Etzlaubs »Das ist
der Romweg«, et pilgrimskort fra ca. 1500, har fået en ret fyldig behandling. Blandt
de tidlige danske og nordiske korttegnere og kortlæggere er der grund til at fremhæve
Claudius Clavius f. 1388 i Sallinge på Fyn, Olaus Magnus, Johannes Mejer og Jens
Sørensen, der tilsammen dækker udviklingen fra Ptolemæus-kortene til Videnska
bernes Selskabs udgivelse af det første danske topografiske kortsystem 1769-1842.
Hele fremstillingen udmærker sig ved klarhed og koncentration og præges af for
fatterens store kyndighed. Af flere grunde er det imidlertid vanskeligt at give en på
én gang kortfattet og nogenlunde let tilgængelig fremstilling af kartografiens udvik
ling. Det skyldes bl. a., at læseren helst må have en vis orientering i kortlægningens
og korttegningens teoretiske og tekniske problemer samt metoder, herunder nogen vi
den om det matematiske og astronomiske grundlag. En anden - og for en fremstilling
som den nærværende - fundamental vanskelighed er illustreringen, først og fremmest
ved gengivelse af de forskellige tiders korttyper eller mere eller mindre modificerede
omtegninger af disse.
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Den førstnævnte vanskelighed har Ib Kejlbo søgt at imødegå ved nogle teknisk
teoretiske indskud, som forhåbentlig vil vise sig både i indhold og form at kunne
dække behovet. Den anden vanskelighed, illustreringen, har han ladet ligge, forment
lig af økonomiske grunde, hvilket må medføre en begrænsning i den mere effektive
anvendelse af bogen. Spørgsmålet bliver da, om man tør forudsætte, at en væsentlig
del af brugerne har illustrationsmateriale ved hånden eller kan få det. Originale tryk
af ældre kort er i regelen meget kostbare og de større reproduktionsværker ligeledes.
Det er altså ikke nogen helt simpel opgave at udmønte den betydelige kundskab,
som ligger i Kejlbos bog. Men han har sat sig den opgave, at lave et righoldigt op
slagsværk med henvisning til alle betydningsfulde kildeskrifter og tillige med afsnit,
som er direkte anvendelige ved udbredelsen af kundskaben om kartografiens historie,
og den har han løst.
Niels Nielsen

Vikingeborgene
SIDNEY L. COHEN: VIKING FORTRESSES OF THE TRELLEBORG TYPE.
Copenhagen 1965. Rosenkilde and Bagger. 104 s. + 22 plancher. 31,50 kr.
Med deres mange uløste gåder frembyder de monumentale danske vikingeborge et
tillokkende emne for den historiske og arkæologiske forskning. Men medens Trelle
borg, der blev udgravet i årene 1934-43, er tilgængelig for videre studier gennem
Poul Nørlunds forbilledlige publikation fra 1948, foreligger der endnu kun kort
fattede redegørelser for undersøgelserne i de tre øvrige borge - Aggersborg, Fyrkat
og anlægget på Nonnebakken i Odense. Museumsinspektør C. G. Schultz, der varetog
disse undersøgelser, døde i 1958 uden at have nået at udgive andet om dem end
en artikel om de første udgravninger på Aggersborg, og det har vist sig at være en
yderst vanskelig opgave at tilrettelægge denne fremragende arkæologs resultater for
publikation. Arbejdet er imidlertid i gang og vil forhåbentlig kunne afsluttes inden
for en kortere årrække. Forsinkelsen er beklagelig, eftersom de tre borge på væsent
lige områder supplerer vidnesbyrdene fra Trelleborg, både hvad angår anlæggenes
datering, deres benyttelse samt borghusenes udformning.
På nuværende tidspunkt er det endog for de direkte implicerede svært at overskue
materialet og placere det i den rette sammenhæng. Når en helt udenforstående, den
amerikanske professor Sidney L. Cohen, alligevel har vovet forsøget, må han roses
for sin dristighed og have krav på overbærenhed over for fejlslutninger, som kan
skyldes mangler i det publicerede materiale, der har været til hans rådighed.
Desværre må det konstateres, at selv al den overbærenhed, som den venligste
kritiker kan mobilisere, næppe slår til over for Cohens bog. Værket bygger ganske
vist på flittige studier. Litteraturlisten omfatter henved 300 numre, men kun en del
af disse kan siges at have direkte relation til emnet, og den orienterede læser vil snart
bemærke, at Cohen ikke har tilegnet sig litteraturen med tilstrækkelig grundighed
og forståelse. Derfor fortegnes billedet af den hidtidige forskning, og Cohens egen
argumentation bliver skæv.
Som bekendt mente Poul Nørlund, at Trelleborg snarest måtte sættes i forbindelse
med Svend Tveskægs Englandstogter. Cohen afviser dette. Efter hans opfattelse
er borgene opført som gigantiske templer for guden Tor. Militær betydning fik de

140

først ved en udbygning, som Knud den Store foretog af dem i forbindelse med eta
bleringen af en stor stående hær. Ifølge Cohen har Nørlunds tolkning af Trelleborg
afstedkommet en teori om en »New Viking Era« på kong Svends tid, og - skriver
Cohen - når Nørlunds tolkning forkastes, må også denne teori falde.
Hertil må først bemærkes, at det aldeles ikke er Trelleborg, der har skabt teorien
om en opblussen af vikingetogene i den sidste fjerdedel af 900-tallet. Denne teori er
særdeles godt dokumenteret i samtlige kilder og kan ganske simpelt ikke omstødes.
England blev jo dog erobret!
Værre er det imidlertid, at Cohens egen teori står på mildest talt svage fødder.
Beviset for Trelleborgs sakrale oprindelse hentes dels i forekomsten af runde eller
rundagtige helligdomme i andre religioner, især formentlige slaviske rundtempler,
dels i en formodning om, at borgens fire porte har skullet tjene som »vinduer« for
et hypotetisk Torsbillede med fire hoveder, samt endelig i den endnu mere for
bløffende tanke, at nogle kamme, som er fundet på Trelleborg, skulle have tjent til
pleje ikke alene af Tors, men måske også af Tors gedebukkes skæg. Selv med den
bedste vilje i verden er det mig umuligt at tage denne argumentation alvorligt, og
der er efter min mening intet som helst i vor viden om kultforholdene i 900-tallet,
der kan støtte tanken om vikingeborgenes sakrale oprindelse. Jeg tror som Poul
Nørlund, at borgene er bygget til Svend Tveskægs krigsknægte.
I et appendix behandles problemerne omkring Trelleborghuset. Referaterne af
de forskellige teorier er ikke fyldestgørende og konklusionerne svage. Af en vis
interesse er kun nogle betragtninger over husbilleder på de ældste skandinaviske
mønter.
Olaf Olsen

De hedenske helligdomme og kirkerne
OLAF OLSEN: HØRG, HOV OG KIRKE. Historiske og arkæologiske vikinge
tidsstudier. Separat og i Aar bøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1965.
1966. 307 s. 48 ill. Gad. 30 kr.
»Vikingetiden, den skal historikerne holde sig fra. Den ved vi for lidt om!« Dette
udbrud erindrer anmelderen fra en samtale med professor Albert Olsen. Mange år
efter hans alt for tidlige død har nu en af hans sønner, inspektør ved Nationalmuseet,
Olaf Olsen, skrevet en doktorafhandling, der henter sit emne i denne periode. Fra
opponentside blev det ved disputatshandlingen i forsommeren hævdet, at Olaf Olsens
afhandling virkede negativ. Heroverfor er Olaf Olsens svar, at han måtte være ne
gativ. Det måtte han, fordi han som historiker blev fyldt med forfærdelse, da han
så, hvor letsindigt og uvidenskabeligt forskningen stadigvæk behandlede de vanske
lige spørgsmål omkring religionsskiftet i Norden. Han har sagt, at han følte sig
tvunget til at udsende et motiveret nødskrig.
Anmelderen finder nu ikke Olaf Olsens disputats negativ. Han mindes August
Strindbergs digt »Esplanadsystemet«. Her udbryder en gammel mand ved synet af
de usle rønner, der rives ned:
»Ha! Tidens sed: att riva hus!
men bygga upp! - Det är förskräckligt!«
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Men han får til svar fra de unge rydningsmænd:

»Här rivs för att få luft och ljus;
är kanske icke det tillräckligt?«
Med vilje er valgt et svensk citat. Lauritz Weibulls og hans elevers forsknings
arbejde gik ud på kun at bygge på velryddet grund. Som en skrift på væggen har
Lauritz Weibulls »Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000«,
der kom i 1911, manet senere historikere til den skarpeste kritik over for kilderne
til vikingetidens historie. Olaf Olsen er som historiker en tro elev af den Weibullske
skole.
Men over for det emne, som er det centrale i Olaf Olsens disputats, kultbygnin
gerne i Norden i vikingetiden, står historikeren hjælpeløs, hvis han kun er historiker.
Skal man behandle dem, siger Olaf Olsen, »skal man helst være både historiker og
arkæolog, religionshistoriker og nordisk filolog«. Den, der selv har syslet med vi
kingetidens problemer, nikker genkendende hertil. Fremragende videnskabsmænd
har behandlet vikingetidens forhold og er kommet til kort, fordi de ikke spændte
over hele feltet. Hvad Olaf Olsen angår, er det hans styrke, at han både er skolet
historiker og arkæolog, mens han erklærer, at når det gælder de filologiske og reli
gionshistoriske problemer, som emnet rummer, kan han kun optræde som referent.
Men det er anmelderens indtryk, at han har vist en usædvanlig vilje og evne til at
udnytte filologernes og religionshistorikernes bidrag til belysning af sit emne. Det
må siges, at det er første gang, man ved behandlingen af et centralt emne fra tidens
historie med tryghed har mødt en rimelig hensyntagen til alle de hjælpemidler, som
må anvendes for at nå til klarhed over, hvad vi kan vide og hvad vi ikke kan vide.
Anledningen til Olaf Olsens undersøgelse er en lang række udgravninger, der i
snart tyve år har fundet sted under vore landsbykirkers gulve. Henved 30 kirker er
undersøgt, og under dem har man fundet rester af ialt en snes trækirker, men kun
i et enkelt tilfælde, Jelling, har man ment at kunne påvise en hedensk helligdom
under kristen kirke. Erik Arups ord i hans Danmarkshistorie: »Sikkert var det, at
kirken . . . helst måtte bygges på et sted, der allerede var et vi, et helligt sted«, hol
der herefter åbenbart ikke stik som almindelig regel.
Olaf Olsen nøjes ikke med at behandle danske forhold. Hans afhandling omfatter
hele Norden, og han har ligesom A. D. Jørgensen, da han for snart hundrede år
siden skrev sit værk - et mesterværk for sin tid - om »Den nordiske Kirkes Grund
læggelse og første Udvikling«, taget den europæiske baggrund med. Det er synd, at
udenlandske videnskabsmænd, der ikke kender nordisk sprog, må nøjes med det
udmærkede, men alt for kortfattede engelske resumé, der afslutter bogen.
I dens første kapitel erkender Olaf Olsen, at de negative resultater af de danske
kirkeundersøgelser ikke slår til, hvis man vil afvise den anskuelse, at der var en
stedlig sammenhæng mellem hedenske helligdomme og kirkerne. Det er nødvendigt
at undersøge, af hvilken art den hedenske kult har været og i hvilken grad den har
været knyttet til bygninger. Efter en kritisk oversigt over den temmelig kaotiske litte
ratur om dette emne, hvor tyske forfattere tegner sig for adskillige og vidtløftige
bidrag, går Olaf Olsen i andet kapitel af sin bog over til en vurdering af de norrøne
kilder. Siden Lauritz Weibulls »Kritiska undersökningar« har historikerne - de is
landske undtaget - forkastet sagaerne som historiske kilder til vikingetiden. Og de
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»frode mænd«, som skrev på Island i begyndelsen af 1100-årene, lader os i stikken,
når det gælder kultbygninger. Tilbage bliver enkelte eddadigte og skjaldekvad fra
overgangstiden mellem hedenskab og kristendom, men også de er fattige på oplys
ninger vedrørende dette felt.
I afhandlingens tredje kapitel, »Kultbygningen i de historiske kilder«, påvises det,
at ingen af de kulthandlinger, som beskrives i samtidige kilder, forudsætter bygninger
på kultstedet. I de gamle germanske sprog findes ingen fælles betegnelse for sakrale
bygninger. Der tales om gudsdyrkelse i lunde eller ved stene og kilder, altid i det fri.
Det fælles germanske ord »hørg«, der har grundbetydningen »noget af sten opført eller
forarbejdet«, er kun i et enkelt tilfælde, i det oldengelske Beowulfkvad, sat i forbin
delse med et »hørg-telt«. Heller ikke ordet »vi«, der også er fællesgermansk, kan
sættes i forbindelse med kultbygninger.
Det kan derimod ordet »hov«, der dog kun i Norden uden for Danmark har sik
ker religiøs betydning. Navnlig fra Norge kendes mange stednavne, hvor en gud er
første led i sammensætning med -hov. Men selv her har hovet ikke været en egentlig
kultbygning, men snarest betegnelse for en gård, hvor der regelmæssigt blev afholdt
kultiske sammenkomster for en større kreds end gårdens egne beboere. Den snævre
betydning »tempel« kan først påvises i kristen tid, og der er ingen vidnesbyrd om, at
hove ved kristningen blev indrettet til kirker.
I det femte kapitel, om de arkæologiske vidnesbyrd, påvises, at de hundrede(!)
hovtomter, som man i forrige århundrede mente at kende på Island, næsten aldrig
har noget med vikingetiden at gøre. Det eneste sikre, men oplysende eksempel fra
vikingetiden, er tomten på Hofstaöir i Myvatnssveit. Her har Olaf Olsen selv ved
gravning konstateret, at en grube uden for en »gildeskåle«, som Daniel Bruun i sin
tid har udgravet, har været en »sydeplads«, hvor »sydenauterne« har ofret dyr. Olaf
Olsen kommer her til det positive resultat, at storbondens hal, som åbenbart ellers
har tjent hverdagens formål, ved særlige lejligheder har dannet rammen om kult
måltider for mange mennesker. Mindre overbevisende er Olaf Olsens formodning
i samme kapitel om, at de ældste stavkirker i Norge kan have »hørgen« som for
billede. Dertil ved vi for lidt om hørgens karakter.
Olaf Olsens kritiske evner udfoldes med virtuositet i bogens fjerde kapitel, der
egentlig har karakter af en excurs, om »Templet i Uppsala«. Kritikken gælder først
Adam af Bremens berømte beretning, der synes at have lånt træk fra skildringen af
Salomos tempel i Det gamle Testamente. Men andre træk: blotfesterne, gudebilleder
nes tilstedeværelse i »templet«, menneskekroppene i lunden og offerkilden, kan ikke
afvises. »Templet« tolkes som et overdækket »hørg«, ramme omkring gudestøtterne
for Thor, Frej og Odin. Mens Adam slipper nogenlunde helskindet fra kritikerens
offerkniv, gælder det ikke dem, der har forsøgt at rekonstruere templet. En for en
føres de til slagterbænken, fra Olaus Magnus til Sune Lindqvist. Ja, selv denne højt
ansete, men ganske vist også fantasirige arkæolog bliver ofret. Han byggede sit »tem
pel« på stolpehuller, der er fundet under Gamla Uppsala kirkes gulv og som med
ærefrygt vises frem for turisterne. Man må erkende, at rekonstruktionen efter Olaf
Olsens kritik savner tilstrækkeligt grundlag. Den bliver ikke bedre ved at bygge på
den tyske arkæolog Schuchhardts lidet grundige undersøgelser af guden Svantevits
tempel i Arkona.
I bogens sidste kapitel, »Kultsted og Kirke«, gøres der op med Ejnar Dyggves
teorier om kileformede vier, der åbner sig ind mod en helligdom, hvor der siden
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blev bygget kirke. Mens kritikken af Jellingviet, som påpeget af professor C. J,
Becker ved disputatshandlingen, nok skyder over målet, må det erkendes, at der
ikke bliver noget levnet af »vierne« ved kirkerne i Tibirke og Tingsted. Heller ikke
de mange kæmpehøje på kirkegårde kan tydes som vidnesbyrd om sammenhæng
mellem hedensk kult i vikingetiden og kristen gudsdyrkelse.
Hovedresultatet bliver da, at kirkerne så godt som altid er »rejst på jord, der i
arkæologisk henseende må betegnes som gold«, og at der ikke kan påvises nogen
kontinuitet fra kultplads til kirke.
Dette resultat kan efter anmelderens mening ikke med rette betegnes som negativt.
Det var på høje tid at råbe et varsko til de videnskabsmænd, der kritikløst antog en
sammenhæng mellem de hedenske helligdomme og kirkerne. Selvsagt kan Olaf Olsens
kritik afsvækkes eller omstødes af kommende arkæologiske fund. Men det er en
bedrift at advare videnskaben mod at fortsætte ad vildledende spor. Olaf Olsens
disputats vil for den fremtidige videnskabelige behandling af vikingetiden være en
skrift på væggen. Den vil blive stående ikke blot til skræk og advarsel, men også til
selvbesindelse og sund erkendelse.
Roar Skovmand

Roskilde Domkirke
J. O. ARHNUNG: DE HELLIGE TRE KONGERS KAPEL VED ROSKILDE
DOMKIRKE. Gad 1965. 261 s. 59,25 kr.
Med den foreliggende monografi over De hellige tre Kongers Kapel har den lærde
Roskilde-lektor føjet et nyt og vægtigt kapitel til sine mangeårige studier over dom
kirkens historie. I en forbilledlig klar fremstilling - bogen er usædvanlig letlæst skildres alle sider af kapellets indre liv, og forfatteren har gjort adskillige interes
sante iagttagelser, som på flere områder kaster nyt lys over kapellets ældste historie.
Betydningsfuld er navnlig dr. Arhnungs skarpsindige gennemgang af kapellets her
lige kalkmalerier, der af Poul Nørlund med rette fremhævedes som den betydeligste
samlede kalkmaleridekoration fra middelalderen, som findes bevaret her i Danmark.
I denne dekoration, som ikke hidtil har været undersøgt til bunds, finder dr. Arhnung
en ganske klar linje. De mange figurlige fremstillinger er ikke et tilfældigt udpluk
af helgenskaren, men tjener alle til at understrege kapellets tilknytning til konge
familien, og man fornemmer tydeligt dronning Dorothea som den, der har dirigeret
det hele værk, idet det i første række er hendes familie, som på forskellig vis, bl. a.
gennem de respektive værne- eller navnehelgener, mindes på kapellets vægge og
hvælv. Vi føres yderligere til den overbevisende slutning, at kalkmalerierne, som
hidtil har været anset for omtrent jævnaldrende med bygningen, der vel i det væsent
lige stod færdig 1462, i virkeligheden først er malet en lille tid efter Christiern den
Førstes død. Mindre overbevisende er måske forfatterens fremhæven af Bernt Notke
som den kunstner, der rimeligvis har forestået udsmykningen. At denne er af høj
kvalitet er ubestrideligt, men vort kendskab til Notke og hans hele virksomhed synes
dog endnu så usikkert, at der over for en sådan tilskrivning må tages alle mulige
forbehold.
Et særligt afsnit omhandler kapellets funktion som hjemsted for det broderskab,
som Christiern 1. allerede inden bygningens opførelse havde indstiftet, og til hvis
brug den smukke hvælvede »Riddersal« indrettedes i kapellets øvre stokværk. Det
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af paven stadfæstede broderskab, blandt hvis insignier elefantkæden var det fornem
ste, havde, som det i sin tid påvistes af E. C. Werlauff, sit nærmeste forbillede i den
af dronning Dorotheas farbroder, kurfyrst Frederik 2. af Brandenburg i 1440 stif
tede Svaneorden, der var knyttet til Mariekirken på Bjerget i Alt-Brandenburg. Man
kunne godt have ønsket, at dr. Arhnung havde viet dette og andre tænkelige for
billeder for Elefantordenen lidt større interesse med henblik på en mulig forklaring
på kapellets ejendommelige udformning. Uheldigvis eksisterer Mariekirken i AltBrandenburg ikke mere, allerede i 1722 blev den trods rådets forbøn nedbrudt på
befaling af Frederik Wilhelm 1., men takket være gamle beskrivelser og tegninger
er dens arkitektur dog velkendt, ligesom man i store træk kender indretningen af
det til Sankt Leonhard viede ordenskapel, som kurfyrsten lod opføre ved kirkens
vestside som ramme om Svaneordenens gudstjenester og festlige sammenkomster.
Også her var kapellet to stokværk højt, idet dog det underste dannede en art krypt
viet til den hellige Leonhard, mens det øvre, som udgjorde det egentlige kapel, lå
som et højkor ved kirken. Om en direkte kopiering af det brandenburgske kapel er
der således ingenlunde tale, men tager man i betragtning, at der i Roskilde har været
særlige hensyn at tage, bl. a. til kongefamiliens dynastiske interesser, som utvivlsomt
har stillet en række bestemte krav til indretningen, tør man dog nok holde det for
en mulighed, at man også i arkitektonisk henseende har hentet inspiration i Bran
denburg.
Erik Skov

Fra det gottorpske fyrstetaffel
JACOB FABRICIUS DEN YNGRES OPTEGNELSER 1617-1644. Udgivet ved
A. Andersen. Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 32,
1964, 480 s. Kr. 30,00 (60,00).

Generalsuperintendent Jacob Fabricius den Yngre, der er forfatter til de nu udgivne
optegnelser, er født i 1588, formentlig i Tønder, som søn af den daværende diakon,
senere gottorpsk generalsuperintendent Jacob Fabricius den Ældre. Af de to har
faderen, som en af de store skikkelser inden for Sønderjyllands kirkehistorie, hidtil
været den bedst kendte som forfatter til en lang række latinske teologiske skrifter
og som en ivrig anticalvinist. Billedet af Jacob Fabricius den Ældre er for nylig
blevet uddybet ved pastor H. F. Petersens oversættelse af dennes selvbiografi i Søn
derjyske Arbøger 1963, og også her i sønnens optegnelser indtager han en frem
trædende plads.
Jacob Fabricius den Yngre blev efter sin filosofiske magistergrad sognepræst i
Lunden i Nordditmarsken, provst sammesteds og fra 1616 indtil 1622 hofpræst i
Husum. Fra Husumtiden ved enkehertuginde Augustas hof stammer de første op
tegnelser. I 1622 blev han adjunkt hos faderen i Slesvig og efterfulgte i 1640 denne
som generalsuperintendent. Fra denne tid stammer den væsentligste del af optegnel
serne. Grundstammen synes at være en slags dagbog, han har ført fra Husumtiden
indtil kort før sin død i 1645, dertil memoranda ført for faderen under dennes bort
rejse og endelig referater af samtaler ved fyrstens taffel på Gottorp. Optegnelserne
indeholder en mængde detaillerede oplysninger til tidens kirkehistorie, men også til
belysning af de politiske og kulturelle forhold gives der værdifulde bidrag. Et væld
af tidens betydningsfulde personligheder træder levende frem for læseren, og søger
10

145

man oplysninger om enkelte steder eller personer, lettes adgangen af udmærkede
registre og fyldige noter. Det er især den lærde verden, man møder, men også af
embedsmænd, fyrster og konger får man overraskende og rammende karakteristikker.
Især er der grund til at fremhæve billedet af den yngre Christian 4, der fremtræder
som den kraftfulde og beundrede monark. Således udtaler den hertugelige råd Godske
Wensin, at ingen konge før ham har udrettet så meget, og supplerer det med en ud
førlig skildring af hans daglige virke.
Udgivelsesarbejdet må påkalde beundring, idet manuskriptet, der er mangelfuldt
overleveret, før udgivelsen var i temmelig uorden. Sproget er en blanding af latin,
plattysk og højtysk, og ved et første øjekast nærmest ulæseligt. Kendte forskere har
da også tidligere måttet give op over for opgaven, men pastor Andersen har kun
ganske enkelte steder ikke magtet læsningen eller oversættelsen. Hvis der skal rejses
kritik mod udgaven, der gengiver såvel den originale tekst som oversættelsen, må
det være den, at man ikke har bragt et par af de vanskeligste sider af manuskriptet
på Det kongelige Bibliotek (GI kgl. sml. 3469) i fotografisk gengivelse. Derved ville
man dels få en bedre mulighed for at vurdere pastor Andersens indsats højt nok og
dels en chance for at prøve kræfter på nogle af de få steder, udgiveren har måttet
opgive.
Trykningen er bekostet af Carlsbergfondet, og det må hilses med taknemmelighed,
at det har muliggjort udgivelsen af denne værdifulde kilde i første række til hertug
dømmets, men så sandelig også til hele Danmarks historie i den bevægede epoke
under 3O-årskrigen.
HansH. Worsøe

En kulturhistoriker af sjælden karat
P. CHRISTENSEN: FORFATTEREN ANDREAS PETER GAARDBOE OG
HANS FORUDSÆTNINGER. Hjørring 1965. 136 s.

Der er altid noget tillokkende ved det usædvanlige, og forfatteren A. P. Gaardboe
var afgjort en usædvanlig personlighed. Hans levnedsbeskrivelse har været en tak
nemmelig opgave, og resultatet er da også blevet en både interessant og velskrevet
lille bog. Dertil klogt disponeret, første halvdel rummer den egentlige biografi, mens
der i to tillæg gives et udvalg af breve til og fra Gaardboe og karakteristiske uddrag
af hans artikler.
Gaardboe har navn efter den store, desværre udtørrede, Gårdbo sø i Råbjerg sogn
i det nordligste Vendsyssel, » ... jeg er en ligefrem bonde, født og opdraget i denne
Danmarks mest øde og golde egn imellem store klitter og lyngheder, hvor jeg finder
min højeste tilfredshed ved efter ringe evne og lejlighed at studere folkelivet og ud
arbejde historisk-topografiske beskrivelser sognevis . . . «, skriver han i et brev fra
1876. Det er nu ikke så lidt koketteri, for vel var Gaardboe bonde og autodidakt,
men han kendte udmærket sit eget værd og satte ikke sit lys under en skæppe. Gen
nem sine vidtspændende arkæologiske, historiske og naturhistoriske interesser kom
han i forbindelse med mange ansete videnskabsmænd, og det er utvivlsomt rigtigt,
at han i højere grad følte sig selv som videnskabsmand end bonde. Hans rationa
lisme og praktiske sans bevirkede dog samtidig, at folkeoplysningen altid var noget
centralt for ham; også historie var nyttig, for ved at lære at se tilbage, blev man i
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stand til at se »lidt« fremad. Han kæmpede for afholdssag og fredning af oldtids
minder, for oprettelse af højskole, biblioteker, museum. Dertil kom hans mangeårige
indsats som sognerådsformand m. v. Man kan nok undre sig over, at en mand med
hans forudsætninger ikke kom til at gøre karriere i politik. »Han var en såre god
mand mod sine venner«, hedder det s. 46, »og meget ond mod uvenner og konkur
renter; men ingen af parterne vidste helt sikkert, hvor de havde ham, især når han,
trods sin medfødte smidighed, undertiden kunne finde på at optræde som en hund
i et spil kegler«. I denne ufordragelighed parret med mangel på skønsomhed har vi
nok forklaringen. Man kan så, alt efter sin natur, beklage at han ikke fik politisk
indflydelse eller lykønske kulturhistorien med at den fik nogenlunde monopol på
ham. »Hvad han har udrettet som arkivgransker og samler af historiske oplysninger
fra trykte kilder, kunne C. Klitgaard, S. Nygaard og flere andre yngre lokalhistori
kere have gjort lige så godt og bedre; men ingen af dem har haft hans enestående
evne til at skildre gammeldags kultur og folkeskik i disse egne, og hvem kunne vel
have fortalt som han om eneboere, fiskere, jægere og strandtyve fra Råbjerg sogns
klitter og ødemarker?« (s. 60).
Vel kendes Gaardboes navn i dag kun af de få, men hans store bog »Fortidsmin
der fra Vendsyssel« (1893) vil blive stående som et klassisk kulturhistorisk værk.

Paul G. Ørberg

København i fotografier
PALLE LAURING: UDE OG INDE I KØBENHAVN 1850-1920. Gyldendal,
1966. 183 s. + 1 planche. Indb. 75 kr., heftet 58,50 kr.
Fotografiets værdi som en vigtig kilde for den nyere historie er forlængst fastslået.
Det er også fastslået, at det som alle andre kilder skal behandles med blikket åbent
for dets svagheder. Det anvendes let helt ud i forfalskningen - både i den bevidste
og i den, der skabes af den såkaldte »opstilling«, det arrangerede fotografi. I ind
ledningen til sin bog med københavnerfotografier diskuterer Palle Lauring, hvorvidt
fotografiet er »sandt«, og han konstaterer, at det er det; men det er ikke hele sand
heden. Hvor maleren i farver og fantasi giver sit indtryk, må fotografiet nøjes med
at fastholde et glimt, der oven i købet til de seneste år var gråt, og skal det tale,
må det ofte tolkes og, når det er muligt, sammenlignes med f. eks. fotografier af
i dag.
Selv om billedet som sådant kunne give anledning til mange kommentarer Lauring har givet de fleste i den fortrinlige optakt - er det hverken det eller hoved
staden selv, der i første række har interesseret ham. Det er byens mennesker, og det
vil igen sige byens ukendte mennesker. De er til stede på praktisk talt alle bogens
sider, men oftest kun som staffage. Skal de fanges og fornemmes, må man derfor
som ved gamle malerier næsten gå ind i billedet og trække dem frem. Detailforstør
relser af nogle af de bedste og skarpeste ville sikkert være af overraskende virkning.
Det forhåndenværende materiale er enormt. Alene de fem-seks store eksisterende
fotografisamlinger rummer hver fra 70.000 til 150.000 stykkker. De er ikke alle færdigordnede, og de, der er det, kan ikke svare til alle de krav, der kunne tænkes stillet
til dem. Det ville være umuligt. Lauring har hentet hovedparten af sine billeder hos
Elfelt, der ikke blot aldrig selv kastede plader væk, men også var flittig til at sikre
10*
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sig samlinger, når kolleger døde. Kun godt 50 af de 175 billeder er andre steder fra,
og af disse ejer forfatteren selv en del.
Formålet: I fotografi at skildre 70 års, fortrinsvis jævnt københavnerliv er nået
til fulde. Næsten alle sider af tilværelsen og alle dele af hovedstaden er med. Fyldige
tekster forklarer og supplerer billederne; men at det ofte kan være vanskeligt at
skulle give et billede mere end en kort præsentation, ses ind imellem. Visse tekster
kan forekomme lidt anstrengte - og nogle af dem lidt »flotte«. I billedmængden
savnes det københavnske hjem. Der er et par stueinteriører; men de er lidet sigende.
Bag i bogen er indsat et to m langt panorama, sammensat af ni plader, som Elfelt
kort efter århundredskiftet tog oppe fra rådhustårnet.
Flere købstæder har i de senere år udgivet tilsvarende billedbøger; men mens det
her kan være et spørgsmål om at få billeder nok, eller måske rettere billeder, der
fortæller nok, ligger sagen anderledes for København. Når katalogisering og nyere
sorteringssystemer gør det muligt, vil der kunne laves talrige værker til belysning af
skiftende sider af hovedstadens levned i det sidste hundredår.

Finn H. Lauridsen

En københavnsk ejendoms historie
POUL STRØMSTAD: ÅBENRÅ 1. Et københavnsk hus og dets beboere gennem
to århundreder. Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1964. Udgivet i anledning af Forsik
ringsselskabet Nye Danske af 1864’s 100 års jubilæum. III. 98 sider + engelsk
summary, lndb. 36,50 kr.
Det er i de senere år gået hårdt ud over gamle københavnske bydele på grund af
kravet om og nødvendigheden af sanering. I 1958 gjaldt det Åbenrå-kvarteret. Na
tionalmuseet søgte at sikre sig de flest mulige oplysninger om de ejendomme, som
blev nedbrudt. Opgaven var såre vanskelig, dels fordi lejlighedernes beboere fra
flyttede i yderste øjeblik og ofte efterfulgtes af subsistensløse, som tog de tomme
lejligheder i besiddelse, dels fordi undersøgelsen måtte foregå i hastig takt med
nedbrydningsentreprenørens arbejde, således at støv og kalk stod undersøgerne om
ørerne, og museumsfolkenes arbejde vanskeliggjordes yderligere ved kraftige regn
skyl. Der måtte derfor sættes ind med største kraft, især i pinsedagene, for at udnytte
stoppet i nedbrydningsarbejdet. Således er arbejdsvilkårene for museumsfolk i det
danske velfærdssamfund.
Kvarteret er opstået efter branden 1728. Åbenrå 1 viste sig særlig egnet for
undersøgelse og publikation. Resultatet foreligger i Poul Strømstads udmærkede bog
herom. Der forelå i forvejen opmålingstegninger fra 1936 udført af arkitekterne
Peter Sandholt og Chr. Surlykke. I et indledende afsnit omtales ejendommens historie
baseret på et flittigt studium af skøder, pantebreve og ikke mindst brandtaksationer,
af hvilke der findes 10-12 stykker fra perioden 1734 til 1901. Det fremgår heraf,
at ejendommen bestod af tre bygninger: en Åbenrå-fløj på 7 fag opført i 1731, en
Landemærketfløj på fire fag fra 1737 og et baghus fra ca. 1756. Endnu i 1756
havde husene kun to etager. Oprindelig var de opført i bindingsværk, men i skødet
af 1756 viser det sig, at Landemærketfløjen nu har grundmur til gård og gade, og i
1788 var også Åbenråfløjen grundmuret i gavlen mod Landemærket og i facaden
mod Åbenrå. Begge husene havde nu tre etager, idet et mansard-tag (»gebrokkent«
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tag) med kviste med »fabriksvinduer« (begrebet ikke defineret) er bygget ovenpå.
Åbenråhuset har desuden til gaden engelske vinduesrammer med hvidt glas, hvorved
ikke forstås engelske skydevinduer, men almindelige nyere smårudede vinduer med
træsprosser, mens gårdsidens vinduer stadig har de gamle blyrammer. Der var nu
installeret vaske i husenes køkkener, et stort fremskridt i tiden, skønt vaskene intet
afløb havde. Af brandtaksationen af 1801 fremgår det, at begge huse har fået et
udseende, der helt skjuler, at det drejer sig om to ejendomme. De pudsede facader
har nu over stueetagen en muret gesims og over 1. salens vinduer var der midt på
begge facader en bort med á la grecque ornamenter og rosetter, således som det
endnu ved nedbrydningen var tilfældet.
Man tør nok sige, at dette indledningsafsnit med de indgående brandtaksations
beskrivelser ikke er særlig let læst. Det ville have lettet tilegnelsen, om der til
beskrivelserne havde været knyttet skitser over ruminddelingen, eller beskrivelserne
havde været opstillet i skemaform, med klar oversigt over ændringerne på de vigtigste
tidspunkter. Læseren har en fornemmelse af, at han ikke så nøje behøver at vide,
hvordan ruminddelingerne til enhver tid har været, selvom det må indrømmes, at
det for visse rums vedkommende er væsentligt.
Meget fængslende er det følgende afsnit om selve undersøgelsen. Man havde det
held i en del af værelserne i lofter og på vægge at finde malede dekorationer i
betydeligt omfang. Tidligere havde man her anvendt den fremgangsmåde, at man
ved de hjembragte genstande på museets konserveringsanstalt afdækkede farvelagene
eet for eet. Herved kunne man ganske vist få kendskab til de skiftende tiders mode
og farvesmag, men undersøgelsen var behæftet med den svaghed, at de ydre lag blev
fjernet, indtil man nåede den oprindelige dekoration, der måske endda ikke var den
bedst bevarede. For nogle år siden har man ved malerikonservering taget røntgen
fotografi og mikroskopiske undersøgelser i anvendelse, en metode der herhjemme er
ført frem af konservator Sten Bjarnhof, og på initiativ af Nationalmuseets maleri
konservator Ole Alkjærsig blev denne metode nu overført på undersøgelser af
malede dekorationer på træ. Ved hjælp af røntgenfotografier får man overblik over
de forskellige dekorationer, der har været anvendt, og for at få kendskab til farve
lagenes antal og karakter anvender man såkaldte farvesnit, udskæringer i størrelse
5x5 mm taget på de steder i dekorationen, man særlig hefter sig ved. Farvesnittet
indstøbes i klar plastik i en rektangulær form, og ved hjælp af et mikroskop, der
kan påmonteres et fotografiapparat, kan man tage sort/hvide eller farveoptagelser
med ca. 50 ganges forstørrelse. Det er ligeledes muligt at finde farvedæklag mellem
dekorationerne og eventuelle smudslag, af hvilke man kan slutte sig til, hvorlænge
den dekoration har været benyttet, som ligger under smudslaget. Selvom metoden
endnu har nogle usikkerhedsmomenter og endnu vel også er på eksperimentets
stadium, er den af den største værdi, idet man kan komme til langt sikrere resultater
end tidligere, og den vil utvivlsomt have en stor fremtid for sig overfor malede
dekorationer på træ. Strømstad giver i hovedtrækkene en redegørelse for metoden
i bogen og har iøvrigt også en mere indgående beskrivelse heraf i en afhandling i
»Budstikken« 1964.
Ved hjælp af denne metode har man på loftsbrædderne i stuelejligheden mod
Åbenrå fundet den ældste dekoration fra o. 1731 med store cirkelslag, inden i hvilke
der skimtes skyer og en kvindeskikkelse, en næstældste dekoration med rocailler og
et tredie dekorationslag med stiliserede blomster. Ved farvesnit har man i loftet i
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denne stue fundet 17-18 farvelag, på døren 18-20 og på væggen 14-15 lag. I en
stue på 1. sal havde væggen inderst en rokokodekoration, oven på den var en
Louis-Seize dekoration, dernæst et empiremønster fra o. 1820-30 og endelig derover
igen 32 lag tapet, af hvilke det inderste må være påsat mellem 1838 og 1853, det
yngste i 1955, ialt i en tykkelse af ca. 1 cm. Alle disse tapeter kan af konservator
adskilles, således at man herved kan få en imponerende revy over vægdekorationen
gennem mere end to århundreder. Forfatteren nævner endnu en række interessante
opdagelser i ejendommen, men de nævnte eksempler er vist tilstrækkelige til at give
et indtryk af, hvor meget man har fået ud af undersøgelserne, endskønt man kun
havde få timer under ugunstige omstændigheder til sin rådighed.
I et afsluttende kapitel giver forfatteren en redegørelse for husets ejere og beboere
gennem tiderne. Der er ingen bekendte personer derimellem, kun jævne folk, hånd
værkere og småhandlende. Gennem boopgørelser ved fallitter eller dødsfald får
man dog et interessant kulturhistorisk billede. Selve ejendommen er også jævn og
borgerlig, men Strømstads bog giver et godt billede af, hvor meget man kultur
historisk kan indhøste i et hus, som oprindelig har en vis standard, men efterhånden
ved overbefolkning og forfald synker ned til i vort århundrede at være en klart
saneringsmoden ejendom.
Bogen har smuk typografi og gode illustrationer af hvilke en del er i farver.
Dertil et engelsk summary. Den bør studeres af museumsfolk og andre kulturelt
interesserede, af kommunalbestyrelser og af pengeinstitutioner og andre erhvervs
foretagender, som i vore dage skaffer os af med faldefærdige, men interessante
gamle huse for at erstatte dem med moderne, utvivlsomt nyttige, men uinteressante
ejendomme efter samlebåndsprincippet. Må de gamle huse falde, er der dog mulighed
for med en rimelig tidsfrist for museerne og en ikke altfor tyngende økonomisk
indsats at bevare værdifulde oplysninger for kulturhistorien.
Knud Klem

Engelsk højaristokrati 1558-1641
LAWRENCE STONE: THE CRISIS OF THE ARISTOCRACY 1558-1641.
Oxford, at the Clarendon Press 1965. xxiv + 841 sider. Pris £ 5.5.0.

En stor artikel i 1941 af den nu afdøde R. H. Tawney - Englands førende økono
miske historiker - åbnede den »storm over den engelske gentry«, som siden da har
raset i ellers fredsommelige fagtidsskrifter. Og selvom den til tider overmåde tempe
ramentsfulde diskussion ikke har været fri for den grumhed, som kan skæmme
akademiske opgør, har den utvivlsomt været ganske velmotiveret ved at gribe ind
til kernen af et problem af central betydning for Englands historie i 16. og 17.
århundrede, baggrunden for revolutionen i 1642.
Udgangspunktet for Tawneys undersøgelse af den engelske gentry - et begreb,
som meget upræcist lader sig oversætte ved lavadel - gik ud fra den ganske simple
og alment accepterede iagttagelse, at revolution må betragtes som udløsning af
latente, sociale eller andre spændinger mod utidssvarende eller urimelige samfunds
mæssige eller politiske rammer. I dette tilfælde fandt Tawney sammenhængen deri,
at gentry’en repræsenterede en økonomisk hastigt ekspanderende, social gruppe i
modsætning til den gamle højadel, som hverken økonomisk eller på anden måde
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havde været i stand til at beskikke sit bo. Gentry’ens succes beroede for Tawney på,
at denne gruppe stadig modtog tilskud af friske kræfter og kapitalstyrke fra byernes
patriciat, og at den - stadig i modsætning til højadelen - ved driftig udnyttelse af
det 16. århundredes højkonjunktur havde skabt sig solid velstand, som ikke lod sig
forløse indenfor de bestående samfundsmæssige og politiske rammer. Tawneys syns
punkter blev videreført af Lawrence Stone, der beskæftigede sig med det engelske
høj aristokratis forfald, som han overvejende tilskrev dets tilbøjelighed til at leve
over evne, dets gældsstiftelse mere end svigtende sans for udnyttelse af højkonjunk
turen.
Det var måske navnlig dette let ungdommelige stridsskrift, der fik engelske og
amerikanske historikere til at fare i blækhuset. Hugh Trevor-Roper bestred således
ganske simpelt, at der overhovedet havde været tale om en økonomisk ekspanderende
gentry; den menige gentry var tværtimod hårdt trængt af højkonjunkturens pres, og
kun et lille fåtal af købmænd og jurister knyttet til hoffet kunde med nogensomhelst
ret gøre krav på den tawneyske etikette. Det hovedindtryk, stormen over gentry’en
har efterladt, er imidlertid, dels at Tawney’s økonomiske problemstilling var for
snæver, dels at de metodiske redskaber, der blev anvendt i disse første faser af
debatten, har været altfor primitive. Det første aspekt har ført til, at de intellektuelle
strømninger og religiøse spændinger nu har fået en central placering i diskussionen.
Det andet aspekt beror derimod på, at det enorme kildemateriale, England råder
over, ikke lader sig mestre af en enkelt forsker; de detailundersøgelser, som syntesen
forudsætter, foreligger simpelthen endnu ikke i tilstrækkeligt stort antal.
Lawrence Stones nye bog må da netop ses under denne synsvinkel; den repræsen
terer et stort anlagt forsøg på at overvinde bristende detailviden, som i en vis ud
strækning gjorde de tidligste indlæg i diskussionen til mere eller mindre sandsynlige
konstruktioner. Men samtidig har den dybdeboring, Stone i de forløbne 15-20
år har haft lejlighed til at foretage, i mange henseender modificeret eller mo
dereret hans synspunkter. Det store værk, som er blevet resultatet af disse meget
konkrete studier over det engelske aristokratis økonomiske historie mellem 1558 og
1641, beskæftiger sig imidlertid stadig kun med den ene side af diskussionsemnet,
det engelske aristokratis vilkår, medens gentry’en i det højeste toner frem som
bimotiv i sammenhængen. Lawrence Stones hovedkonklusion går fortsat ud på, at
den engelske høj adel i løbet af dronning Elizabeths regeringstid mistede en stor del
af sine økonomiske resourcer og af den politiske prestige, som dens feudale, militære
styrke havde forlenet den med. Godstabet og det deraf følgende indtægtstab for
klarer forfatteren ligeledes stadig som konsekvens af høj aristokratiets umådeholdne
levestandard, men han understreger nu samtidig, at det i løbet af den sidste gene
ration inden revolutionen påny lykkedes højadelen ved en kraftanstrengelse at
effektivisere udnyttelsen af sine godsbesiddelser og øvrige økonomiske resourcer,
således at krisesymptomerne i praksis blev overvundet inden 1640. At revolutionen
ikke destomindre kom, skyldes da, at prestigetabet havde været uovervindeligt, at
det veritable massesalg af peerstitler, som Jacob I og Karl I foranstaltede mellem
1615 og 1629 udløste en aldeles ødelæggende despekt omkring hele gruppen, og
endelig at de højkirkelige og katolske elementer i høj adelen, støttet af regeringens
religiøse intolerance, ligeledes undergravede dens position definitivt.
På mange måder imødekommer Lawrence Stones resultater de indvendinger og
de nye strømninger, som den videnskabelige diskussion med rette har givet anledning
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til. Selvom der fortsat vil kunne rejses berettiget kritik såvel mod de metoder, for
fatteren betjener sig af, som mod hans tolkninger, må det retfærdigvis understreges,
at hans arbejde i høj grad bærer præg af de erfaringer, han har høstet undervejs,
og af de omfattende detailstudier, hvormed han nu efter de mange års forskning i
engelske privatarkiver og kamerale kilder kan underbygge sine resultater. Men på
den anden side røber bogen også, at der endnu er meget langt igen, før man med
nogen ret kan hævde at være ved vejs ende.
Lawrence Stones værk har i England fået en meget blandet modtagelse i fagkredse,
der stadig har hæftet sig ved de metodiske brist og tolkningsmæssige inkonsekvenser
i hans arbejde. Man har først og fremmest påpeget, at Lawrence Stones eget materiale
snarere sandsynliggør end modbeviser muligheden for, at det engelske aristokratis
godsdrift har været fuldt velorganiseret og rentabel, og at forfatterens beregninger
bærer præg af en noget forhastet generalisation. Indvendingerne har været fuldt
berettigede, selvom heller ikke kritikken har formået at sætte nogen anden tolkning
i stedet eller at løse diskussionen af det noget insulære plan, der - måske med und
tagelse af Tawney - har præget den. Uden her at gå i enkeltheder er det dog allerede
på grundlag af det nu fremlagte materiale muligt at dokumentere, at det økonomiske
forløb i hovedtrækkene synes at tegne sig nogenlunde ensartet for høj aristokratiets
og gentry’ens godsdrift, og har der været tale om krisefænomener i årtierne omkring
1600, er de snarest af almen, nordvesteuropæisk karakter end specielt engelske.
Overfor så hård kritik kan det synes at være en ringe trøst at fremhæve, at
Lawrence Stones bog repræsenterer en enorm arbejdsindsats. Men den hæver sig
ubetinget over den normale flidspræstation. De engelske bibliotekers og arkivers
uudtømmelige fylde af private dokumenter har nemlig gjort det muligt for forfatteren
at samle og tolke et materiale, at give analyser, der i sine elementer helt over
bevisende og sikkert ganske uomstødeligt klarlægger samtidens eget syn på den
sociale gruppering og omgruppering i England mellem midten af det 16. og midten
af det 17. århundrede. De idéhistoriske kapitler i Lawrence Stones værk, hans under
søgelser over titel-inflationen 1615-1629 og over det engelske aristokratis uddannelse,
dets levevis og dets demografiske ejendommeligheder har ganske ubetinget bragt
udforskningen af hele dette centrale emneområde et meget langt skridt videre. Der
vil sikkert også i denne henseende kunne påpeges visse svagheder, navnlig måske
fordi trådene ikke samles til en absolut helhed, og fordi analyserne ikke i tilstrække
ligt omfang tager hensyn til den sociale mobilitet, som i England synes at have været
betydeligt stærkere end i de privilegiebundne samfund på kontinentet. I virkeligheden
repræsenterer de analyser, Lawrence Stone således har fremlagt, dog en meget be
tydningsfuld forskningsmæssig gevinst.
Lawrence Stones store værk har endnu engang demonstreret, at de overvældende
vanskeligheder, det store materiale stiller historikeren overfor, ikke lader sig løse
ved enkeltmands indsats; og bogen har - ligesom iøvrigt de seneste forsøg i samme
retning herhjemme - godtgjort, at vejen fremad ikke ligger i forsøg på at skabe
syntese, men må banes gennem et uvejsomt og møjsommeligt terræn af detailunder
søgelser, inden syntesen lader sig opbygge. Den hidtidige diskussion har allerede
udløst en lang serie af enkeltundersøgelser, hvoraf kun få endnu er publiceret, men
de seneste års studier har samtidig røbet, at engelsk forskning er i færd med at
affinde sig med denne nødvendighed.
E. Ladewig Petersen
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Historiske noter

Det er tanken, at denne rubrik skal give
læserne orientering om aktuelle emner
og begivenheder. Der kan være tale om
egentlige nyheder som besættelsen af vig
tige stillinger, fund og nyerhvervelser til
samlinger, oprettelsen af nye institutio
ner, eller der kan fremdrages bøger og
tidsskriftsartikler, som ellers af en eller
anden grund vil have svært ved at nå
frem til de rette læsere. Det kan være
svært at orientere sig i den historiske lit
teratur. Udenlandske tidsskrifter kan in
deholde væsentlige bidrag til dansk hi
storie, lokalhistoriske årbøger kan have
artikler, som rigshistorikeren bør se, og
afhandlinger, der har metodisk interesse
for eksempel ved synsvinkel, kildebe
handling eller lignende kan findes mange
steder. Og det er nu engang ikke muligt
at læse alle de tidsskrifter, der behandler
historiske emner.
Historiske noter vil prøve at dække
dette behov og tager derfor gerne mod
bistand fra enhver. Publikationer der øn
skes omtalt her bedes sendt til redaktø
ren. I Udsyn er der dennne gang bidrag
fra: universitetslektor, cand. mag. Hans
Peter Clausen (H.P.C1.), overarkivar,
mag. art. Vagn Dybdahl (V.D.), universi
tetsadjunkt, cand. mag. Poul Enemark
(P.E.), arkivar, mag. art. Grethe Ilsøe
(G.I.), højskolelærer Kirsten Prange (Ki.
P.) og arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe (H.H.W.), samt fra redaktøren, der
tegner sig for de usignerede afsnit.

3 nye professorer i historie er blevet
udnævnt i løbet af halvandet år. Som

efterfølger for professor Astrid Friis i
København udnævntes amanuensis Svend
Ellehøj; et nyoprettet professorat i Kø
benhavn besattes med universitetslektor
Niels Skyum-Nielsen og et - ligeledes
nyoprettet - professorat i Odense med
amanuensis Erling Ladewig Petersen. På
grundlag af Årbog for Københavns Uni
versitet 1963-64 s. 128-32 og 1964-65
s. 82-85 kan der gives følgende præsen
tation af de tre professorer:
Svend Ellehøj er født 1924. Hans viden
skabelige produktion falder indenfor to
hovedområder: det 17. århundredes hi
storie og den norrøne historieforskning.
Fra det første område kan nævnes bidrag
til Højesterets historie 1661—1961 og
bindet Christian IV.s Tidsalder i Politi
kens Danmarkshistorie. Inden for det
andet område ligger hans disputats: Stu
dier over den ældre norrøne historie
skrivning, 1965.
Niels Skyum-Nielsen er født i 1921. Han
er specialist i palæografi og diplom
forskning og har skrevet en række af
handlinger om dansk middelalderhisto
rie. 1963 udsendte han disputatsen: Kir
kekampen i Danmark 1241-1290 og
året efter bogen: Blodbadet i Stockholm
og dets juridiske maskering. Desuden
har han udgivet to bind af Diplomata
rium Danicum.
Erling Ladewig Petersen er født 1929.
Han har især beskæftiget sig med det
ældre islamiske riges historie og historie
skrivning, og hans vigtigste arbejde her
er disputatsen: The ‘Ali-Mucäwijah Con
flict in Early Arabic Tradition fra 1964.
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Han har desuden arbejdet med danske
emner, specielt den danske adels økono
miske historie i 16. og 17. århundrede.
Fondet for Dansk-norsk Samarbejde har
udskrevet en prisopgave med emnet: En
selvstændig vurderende litteraturoversigt
over historiske forskningsresultater fra
de sidste 150 år vedrørende dansk-norsk
fællestid 1380-1814.
En antaget besvarelse belønnes med
15.000 kr. og trykkes på Fondets be
kostning. Besvarelser indsendes til Fon
det inden 1. december 1967. Nærmere
retningslinjer for opgavens løsning kan
fås fra Fondets sekretariat på Schæffergården, Ermelundsvej 105, Gentofte.

Det kongelige Bibliotek holder til stadig
hed udstillinger i sin forhal, og interes
serede kan få sendt program for sæsonen
1966-67. Desuden arrangerer biblioteket
gruppebesøg og eventuelt aftenforedrag
efter ønske. Biblioteker, museer, skoler
og andre institutioner har mulighed for
at låne Det kongelige Biblioteks vandre
udstillinger - for tiden en udstilling om
Jeppe Aakjær. Den er monteret på stan
dardplader, klar til ophængning, og der
er tale om 14 plader på 80x40 cm. Mod
tageren forpligter sig kun til at videre
sende udstillingen i ubeskadiget stand.
For institutioner rundt om i landet er
det også nok værd at vide, at biblioteket
i begrænset omfang lader afholde fore
drag af lokal- og slægtshistorisk art uden
for København. Vil man til gengæld for
disse smukke tilbud glæde biblioteket og dermed også gavne os selv - kan man
give det tilbud på bøger, håndskrifter og
billeder, som ikke gennem pligtaflevering
er kommet i dets besiddelse.
Vikingeskibshallen i Roskilde er nu ved
at blive en realitet. 26. sept. 1966 nedlagde kulturministeren grundstenen til den
bygning, der skal rumme de fem vikinge
skibe, som Nationalmuseet bjergede i 1962.
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Antallet af byhistoriske arkiver synes at
være i stadig væxt. I efteråret 1966 har
således sognerådet i Ikast vedtaget at
oprette et lokalhistorisk arkiv.
Efter 400 års forløb er en dansk sø
militær katastrofe igen blevet aktuel. I
juli 1566 havde en dansk-lybsk flåde et
sammenstød med svenskerne. Efter sla
get søgte danskerne ind under Gotland
for at begrave nogle faldne, blandt an
det en adelsmand. Sø- og sagkyndige
havde rådet fra, men admiralen mente,
at det vel ikke stormede hver nat. Men
netop den nat kom en storm »så hurtigt,
som om den blev hældt ud af en sæk«.
Omtrent halvdelen af skibene knustes
mod klipperne, og resten af dem fik
svære skader. Af besætningen på cirka
6.000 mand druknede formentlig mere
end 4.000. »Således skulle da så mange
i vandet« skrev Holberg siden »for at
én kunne ligge tør«.
Nøjagtig 400 år senere er der i Visby
åbnet en udstilling, der er blevet til ved
at amatørfrømænd har gennemført dyk
ninger i vrag, der menes at stamme fra
dette kæmpeforlis. Der er fremdraget
omkring 2.000 kilo vragdele, blandt an
det kanonkugler, husgeråd og mønter;
og sportsdykkerne håber nu på bistand
udefra til videre undersøgelser.
Nyt runestensfund er gjort i Sporup
kirke ved Hammel. Skønt stenen var
stærkt medtaget kan størsteparten af
indskriften dog læses som: Thorkil Svidbalki rejste denne sten efter sin fader
Toke«. Af en slutningsindskrift er blot
følgende bevaret: »Han sk«. Der er tale
om normale vikingetidsruner fra om
kring år 1000.

3000 fotoplader fra århundredskiftet er
fundet på et loft i Holstebro. Lederen af
det byhistoriske arkiv Bent Torben Holm

betegner det som sit største og bedste
fund. Samlingen indeholder også adskil
lige plader med motiver fra Viborg, Sil
keborg, Odense og København.
Fotografiske kopier af arkivmateriale er
af den største betydning for forskere,
der ikke hver dag kan have deres gang
på arkiverne. Det må derfor være af
interesse for danske historikere, at det
norske tidsskrift »Heimen«, der udgives
af landslaget for bygde- og byhistorie, i
3. hæfte 1966 (bind XIII, hæfte 11) har
givet en redegørelse for »Levering av
fotografiske kopiar av tilfang i Riksar
kivet« i Oslo. Det fremgår, at kopier
efter ansøgning kan leveres til nedsat
pris til forskere. I artiklen er påbegyndt
en registratur over mikrofilm i Riksar
kivet, hvoraf der kan laves kopier. Regi
straturen omfatter foreløbig tingbøger,
panteregistre, pantebøger, skiftebøger,
folketællinger, kirkebøger og norsk ma
teriale i Rigsarkivet i København. For
tegnelsen fortsættes i følgende numre.
H.H.W.

Mens sagen om de islandske håndskrifter
endnu venter på sin endelige afgørelse
har Munksgårds forlag med udsendelsen
af 3. årgang af »Bibliography of Old
Norse-Icelandic Studies« - den interna
tionale standardbibliografi indenfor stu
diet af Norges og Islands middelalder endnu en gang bevist, at København er
stedet, hvor trådene fra denne omfat
tende forskning samles. Det sidst ud
komne bind er det hidtil største med sine
536 numre. Foruden selve bibliografien
for 1965 findes i bindet en liste over
tidsskrifter vedrørende emnet og et sag
register.
Publikationen fremtræder iøvrigt som
en hyldest til den norske professor Anne
Holtsmark, der i 1966 fyldte 70 år. Pro
fessor Holtsmark viser i et indledende
essay »Heroic Poetry and Legendary

Sagas«, hvorledes sagafortælleren har
indrettet sin fortælling efter sit publikum
i en tid, da ingen bog og intet manu
skript kom imellem digteren og de lyt
tende. Ét sted vises et kristent tilsnit et andet sted påvises det, hvorledes tre
digte synes skabt til fremførelse i fruer
stuen snarere end blandt høvdingens un
dergivne. Konklusionen er, at det, vi
kalder fornaldarsagaer, i virkeligheden
er heltedigtning tilrettelagt for et bredere
publikum. Hvor heltekvadet kræver en
avanceret lytterskare, som i forvejen har
kendskab til digtets personer og begiven
heder, tager fornaldarsagaens fortæller
sine tilhørere ved hånden og forbereder
dem til at opnå den rette forståelse af
det fortalte.
p

Debatten omkring Kalmarbrevene 1397
fortsætter. Professor Johan Schreiner,
Oslo, har i Norsk historisk tidsskrift
1966, nr. 1 s. 18-30 uddybet sit tidligere
standpunkt (Sv Hist T 1951, s. 24976). Anledningen er dr. Henry Bruun’s
indgående analyse af Kalundborg-vidissen 1425 af unionsbrevet (Da Hist Til.
rk. VI, 1962, s. 521-73), der af Schrei
ner betegnes som »en nøkkel til å forstå
hva som hendte under sammenkomsten
i året 1397«. Gennem en redegørelse for
de specifikke norske forhold, herunder
skærpelsen i 1389 af bestemmelsen om
kongelig arvefølge, når Schreiner til
samme opfattelse som Henry Bruun og
tidligere Erik Lönroth (Scandia XXIV,
s. 45), nemlig at unionsbrevets § 4 om
fælles forsvar er årsagen til vidissens ud
færdigelse i 1425, da det trak op til
krig med Holsten, idet formålet ganske
enkelt var at få nordmændene til at akceptere militæraftalen. Endelig er Schreiner
også enig med Henry Bruun på det cen
trale punkt om, hvorledes vidissens ud
stedere har betragtet unionsbrevets be
stemmelser.
j
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Hansebyernes økonomiske udvikling i
den senhanseatiske periode har nu fået en
sammenfattende behandling af KarlFriedrich Olechnowitz i Handel und
Schiffahrt der spaten Hanse (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte
VI. Hrsg. im Auftrag des Hansischen
Geschichtsvereins, Weimar 1965, 185 s.).
I modsætning til de fleste fremstillinger,
der koncentreres om Lybæk, Hamborg
og Danzig, indtager her Wismar, Ro
stock og Stralsund en mere fremskudt
plads. Det er i og for sig ikke nyt, når
forfatteren understreger, at den senhan
seatiske periode ikke kan karakteriseres
som nogen forfaldstid. Reelt gik hande
len ikke tilbage, tværtimod fik også hansebyerne del i den stigende handelska
pacitet i 16. og 17. århundrede og for
måede tillige at orientere sig efter de nye
handelsruter og -centrer. Bogen bringer
mange interessante synspunkter og iagt
tagelser. Blandt danske forskere vil han
sebyernes betydelige handel med Norden
endnu i denne sene periode og deres
velkendte rolle i Wallensteins maritime
planer særlig kunne påregne opmærk
somhed.
D rp
P.E.

Modreformation og jesuittermission i
Norden er et emne, der har givet stof
til ikke mindre end to doktorafhandlin
ger siden 1963. Først disputerede den
norske dr. theol. Oskar Garstein i Oslo
for den filosofiske grad med afhandlin
gen, Rome and the Counter-Reformation
in Scandinavia until the Establishment
of the S. Congregado de Propaganda
Fide in 1622. Og kort efter opnåede
arkivar Vello Helk doktorgraden ved
Aarhus Universitet for sit arbejde om
Laurentius Nicolai Norvegus S. J. Norsk
historisk tidsskrift 1966, nr. 2 s. 125-96
bringer hoveduddrag af de officielle op
ponenters indlæg ved Garsteins disputa
tion samt af et indlæg fra Vello Helk,
der opponerede ex auditorio.
j
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Wilhelm Hartwig Beselers virke i den
slesvig-holstenske politik har man hidtil
måttet orientere sig om i Gertrud
Schweickhardts ikke særlig tilfredsstil
lende bog om ham fra 1927. Nu har
imidlertid professor Alexander Scharff,
Kiel, givet et bidrag til en mere nuance
ret opfattelse af Beseler i en afhandling:
»Wilhelm Hartwig Beselers politische
Wirksamkeit vor 1848«. Afhandlingen
skjuler sig i »Darstellungen und Quellen
zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung. Bd. V, 1965«.
H.P.Cl.

Socialhistoriske problemer er undertitlen
på en velskrevet og i sin form til tider
næsten essayistisk afhandling af profes
sor Edvard Bull, Trondheim, om »Håndverkssvenner og arbeiderklasse i Kristiania« i Norsk historisk tidsskrift 1966,
nr. 2 s. 89-114. Den har bl. a. interesse
ved sin metodiske udnyttelse af det kil
demateriale, der for den nyere tids hi
storie foreligger i folketællingslisterne.
Ud fra tællingerne 1801, 1865 og 1890
konstaterer forf. en klar skillelinje fra
århundredets midte imellem et gammel
dags håndværk (f. eks. skomagere og
skrædere), hvor lærlinge og svende bor
hos mester, er ugifte og få i forhold til
mestrene, og et moderne håndværk (f.
eks. bogtrykkere og murere), hvor ingen
lærlinge eller svende bor hos mester,
hvor ægteskabshyppigheden er den sam
me som for tilsvarende aldersgrupper i
den øvrige befolkning, og hvor der er
tale om et stort antal ansatte i forhold
til mestrene. Svendene i det moderne
håndværk stammer overvejende fra selve
Kristiania, mens flertallet i det gamle
håndværk udgøres af tilflyttere. Ved at
konstatere et væsentligt højere lønniveau
for svendene i det moderne håndværk,
der tillige var de bedst organiserede,
finder Edvard Bull støtte for tesen om
en sammenhæng imellem effektiv faglig
organisation og moderne social struktur.
G.I.

Konsul Michael Michaelsen (1827-1924)
var født i Randers og drev i en lang år
række en meget betydelig kulforretning
i fødebyen, hvor han boede næsten uaf
brudt livet igennem. I sin høje alderdom
offentliggjorde han - 1910 og 1917 de to artikler i Randers Amts årbøger,
som Randers Byråd nu har genudgivet
i bogform: Småtræk af mit levned og
min tid. - Næringslivet i Randers om
kring 1840-50. (1965, 73 s.). De første
50 sider er en almindelig topografisk
skildring af byen, som forfatteren huske
de den især fra 1840’erne og 1850’erne.
Det er en god og alsidig beskrivelse af
købstadslivet i den periode; men den
adskiller sig hverken i emner eller ind
hold fra andre tilsvarende skildringer.
Den sidste artikel, der navnlig beskriver
erhvervslivet, er ret tynd - nærmest kun
en kort udfyldning af Merkantilkalende
rens oplysninger.
Kulturminister Hans Sølvhøj sagde i en
tale ved det nørrejyske landsarkivs ju
bilæum i august 1966: »For mig at se
samler befolkningens historiske interesse
sig i øjeblikket fortrinsvis om mere eller
mindre antikke antikviteter og fæstner
sig iøvrigt bagude i almindelighed ikke
længere borte end ved 1940. Dette er
ikke ment som nogen bebrejdelse mod
arkiverne, men kun som en varsom kon
statering af et problem, der måske nok
er værd at ofre nogle tanker. A. D. Jør
gensen kunne fortælle historie, så folk
både hørte efter og forstod, men det er
ikke altid forskerne og folkeoplysningen
følger de samme veje. Derfor er det vig
tigt at pege på den folkelige historiske
interesse, der kan blive stillet i arkiverne,
og det er vigtigt at understrege, at arki
verne rummer stof også for andre end
dem, der vil forske deres slægtshistorie.
Ingen af os kan helt forstå vor egen tid,
uden at kende til fortiden.

Jeg tror også det ville kalde på øget
historisk forståelse, hvis digterne ville
øse noget mere af de historiske kilder,
og ligeledes hvis vore forskere gør sig
klart, at en del af deres opgave er at
overbevise folk om, at her er noget, der
er værd at beskæftige sig med. Det er
så betydningsfuldt, at det på langt sigt
kan blive et spørgsmål om penge, for
uden kontakt mellem forskningen og fol
ket og en deraf følgende historisk inter
esse og fornemmelse i folket, vil det blive
vanskeligt at få bevilget de nødvendige
midler til forskningsarbejdet«.

»Hed med kulduren« kaldte Leif Panduro nogle betragtninger, der stod i Po
litiken den 21. august 1966. Et par klip
fra artiklen kunne nok have interesse for
læserne af et kulturhistorisk tidsskrift og
måske give anledning til eftertanke.
»Kulturcentrer er oppe i tiden - som
man si’r, når man er oppe i tiden. Mange
taler om det, men meget få har nogen
idé om, hvad det er, eller, navnlig, det
skal blive til engang . . . Jeg spurgte min
gode ven hr. menigmand, om hvad han
troede, et kulturcenter var. Joe, han
mente, det var sådan et sted, et stort
moderne hus, sagde han, hvor der var
bøger (seriøse), musik (seriøs) og kunst
(også seriøs). Måske var der også et cafe
teria, føjede han til. I hvert fald var det
ikke et sted, han havde i sinde at kom
me . . .
Hr. menigmand lider af den vildfarelse,
at kultur er identisk med kunst, og deri
bestyrkes han inderligt af de fleste, så
kaldte kulturarbejdere. De fortæller ham
ikke, at hele hans liv, hans arbejde, hans
tro og overtro, hans politiske indstilling,
hans kønsliv, hans hverdag og festdag
er kultur . . .«
Vi kan henvise til den kommentar Kulturcentre - der indleder dette hefte.
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Dansk kulturhistorisk Museumsforenings

årsmøde i Tønder 25.-28. august 1966

Årsmødet indledtes torsdag aften med museumsinspektør Hans Neumanns foredrag
med påfølgende diskussion, som er refereret andetsteds i dette hæfte. Fredag for
middag kl. 9 indledtes repræsentantskabsmødet på Hotel Tønderhus, ved at for
manden bød gæster og repræsentanter velkommen og udtalte mindeord over før
stelærer Godfred Jakobsen, konservator Axel Christensen, dr. H. C. Broholm og
rigsantikvar, dr. Johannes Brøndsted.
I mødet deltog repræsentanter for følgende museer: Nationalmuseet 1., 2., og
3. afdeling, Frilandsmuseet i Sorgenfri, Konserveringsanstalten i Brede, Jernbane
museet, Kunstindustrimuseet, Rosenborg-museet, Tøjhusmuseet, Jagt- og Skovbrugs
museet, Handels- og Søfartsmuseet, Frederiksborg-museet, Nordsjællandsk Folkemuseum, »Den fynske Landsby«, »H. C. Andersens Hus«, Købstadmuseet »Den
gamle By«, Museet for Søfart og Fiskeri i Esbjerg og Herregårdsmuseet GI. Estrup,
samt museet på Jægerspris. Endvidere lokalmuseerne i Helsingør, Gilleleje, Espergærde, Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg, Søllerød, Samsø, Næstved, Stege,
Vordingborg, Maribo, Nykøbing F., Odense, Rudkøbing, Hjørring, Skagen, Frede
rikshavn, Aalborg, Viborg, Hobro, Grenaa, Ebeltoft, Århus, Horsens, Silkeborg,
Odder, Kolding, Ringkjøbing, Herning, Ribe, Varde, Esbjerg, Ølgod, Haderslev,
Tønder, Aabenraa, Sønderborg.
Efter navneopråbet valgtes direktør Jørgen Paulsen til dirigent. Der forelå forslag
om optagelse af Limfjordsmuseet, Løgstør og Fonden Gamle Sønderho, Fanø, og
dette vedtoges.

FORMANDENS BERETNING. Nogle af de allervigtigste spørgsmål, som museerne
beskæftiger sig med, behandles under andre punkter på dagsordenen for dette møde,
og i går har museumsinspektør Neumann i et foredrag fortalt om sit syn på mu
seernes arbejdsvilkår. Dette såre vigtige spørgsmål gav anledning til en diskussion,
og hvis der findes repræsentanter, som har yderligere bemærkninger at gøre, er
disse anliggender så væsentlige, at det forekommer mig naturligt, at de fremføres
i forbindelse med formandsberetningen. Det er jo for at drøfte vore anliggender,
at vi samles til årsmødet, og det er af megen betydning, at bestyrelsen gøres be
kendt med de problemer, som måtte være. Jeg har tidligere under årsmødet rettet
opfordring til medlemmerne om at henvende sig til bestyrelsen, hvis der kommer
sager, hvor noget sådant er hensigtsmæssigt. Der er ikke til mig kommet nogen
henvendelse, men det er jo ikke sikkert, at man deraf kan slutte, at der intet
har været.
I fjor drøftede vi sikkerhedsproblemet på museerne. Mødet i Odense i maj 1965
resulterede i, at man enedes om at finde frem til et udvalg af museer af forskel
lige størrelser og kategorier for derved at få et overblik over mulighederne for
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sikringssystemer og få oplysning om bekostningen ved dem. Det var vist mødets,
i hvert fald da min tanke, at forespørgslen skulle foretages gennem DKM, men
det ansås siden for det mest praktiske, at der skete direkte kontakt herom mellem
selskabet Danske Securitas og de interesserede museer. Det er blevet mig med
delt, at en række museer har fået tilbud fra selskabet, men foreningens bestyrelse
har ikke fået meddelelse herom, så tilbudene er mig ubekendte. Jeg er på det rene
med, at de nok er så dyre, at de vanskeligt lader sig praktisere, men det var jo
tanken at prøve at finde udveje for en tilskudsordning, og at dette spørgsmål
kunne indgå i vore overvejelser i forbindelse med museumslovens næste revision.
Det bør understreges, at med sikringsanlæg tænkes der ikke alene på systemer, der
udløser alarm, når der sker indbrud i museerne uden for åbningstiderne, men også
på montretyper, der forhindrer eller vanskeliggør tyveri under museumsbesøg. Jeg
har ikke indtryk af, at vi er meget udsat for tyverier, men de sker dog, og det
er naturligvis vor opgave at søge dem forhindret, og det er da muligt, at man i
fællesskab kan finde frem til egnede og overkommelige midler.
Det andet store spørgsmål, vi har diskuteret i mangfoldige år, er konserverings
problemet. Selvom der stadig er tale om nyindsamlinger, især da i det arkæolo
giske udgravningsarbejde, tør man vel sige, at den store indsamlingstid er forbi.
Der har pionererne inden for dansk lokalmuseumsvirksomhed gjort en nødvendig
og i høj grad påskønnet indsats. Nu må en væsentlig interesse lægges i bevaringen
af det indsamlede, ellers forgår jo de indsamlede ting. På en række større og min
dre lokalmuseer forstår man helt og fuldt vigtigheden heraf og udfolder meget nyt
tigt arbejde på dette felt. Men også på disse museer erkender man vanskeligheden
og indser utilstrækkeligheden i det, der i øjeblikket udføres, og på adskillige
andre museer er spørgsmålet så brændende, at man må se i øjnene, at tingene
ødelægges om kortere eller længere tid, hvis der ikke i den nærmeste fremtid sættes
ind. Derfor indbød vi i år til drøftelse af sagen, og for at alle museerne, som
ikke var repræsenteret i Odense, kan få ordentlig orientering om emnet, er mø
dets foredrag og referat af diskussionen udsendt til alle medlemmerne forud for
dette møde. Jeg takker indlederne, fordi de overlod os deres manuskript og sekre
tæren for ulejligheden med udarbejdelsen af mødeberetningen. Jeg synes, at ind
læggene danner en fortrinlig optakt til spørgsmålets videre behandling. Det har væ
ret nyttigt og godt at høre om de tanker kulturministeriets konserveringsudvalg
har gjort sig om den fremtidige konservatoruddannelse, og det må meget håbes, at
der kan komme noget ud af disse planer. Imidlertid vil der hengå en rum tid,
inden kommissionsbetænkningen er færdig og endnu længere inden de bevilgende
myndigheder får taget stilling og givet de bevillinger, man kan blive enige om,
og derpå følger et åremål inden konservatorer kan blive uddannede. Jeg frygter,
at den periode vil være så lang, at det er helt nødvendigt at arbejde med konser
veringsspørgsmålet efter enklere linier, og derfor imødeser jeg forhandlingen i ef
termiddag med interesse, og det vil nok være hensigtsmæssigt, om man kom frem
til konkrete planer i den nærmere fremtid. Hvis man ønsker det, forekommer det
mig at være naturligt, om denne forening tog initiativ til kurser og trykte eller
duplikerede vejledninger for de folk, museerne for tiden og i de nærmeste år har
i arbejde med konservering.
Vi er nu inde i en ny 4-års periode for Statens lokalmuseumstilsyn, og bestyrel
sen har som foreningens repræsentanter i tilsynet for perioden 1. april 1966 til
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31. marts 1970 valgt Peter Seeberg med Palle Friis som suppleant og formanden
med Oxenvad som suppleant. Peter Seeberg har allerede inden for tilsynet rejst
spørgsmålet om evt. oprettelse af et Telex-net mellem museer, som måtte være
interesserede. Det anføres, at der hengår megen tid og medgår store summer til
telefonsamtaler museerne imellem, når spørgsmål om fund, udgravninger m. m. skal
diskuteres, og at det vil forenkle meget, hvis en Telex-forbindelse kan oprettes. Sa
gen har vakt interesse hos tilsynet, og man ønsker meget at høre museernes me
ning om sagen. Det koster naturligvis penge. Der er en oprettelsesafgift på 800 kr.
eller noget mere, alt efter hvor meget apparat man ønsker, og dertil en abonne
mentspris på 550 kr. eller noget mere i kvartalet. Der er eventuelt muligheder for
at få oprettelsesafgiften dækket gennem tilsynet, men næppe abonnementet, og
kredsen af interesserede museer vil derfor nok være begrænset. Jeg vil bede See
berg bagefter fremsætte sine bemærkninger til forslaget, og jeg efterlyser også be
mærkninger fra museerne.
På grund af mere omfattende korrekturarbejde end sædvanlig, har det trukket
en smule ud med årbogens udgivelse i år, men den foreligger nu, selvom vel ikke
ret mange endnu har fået den i hænde. Jeg håber, man påny vil finde den smuk
og interessant, og jeg takker forfatterne og redaktøren for deres arbejde og annon
cørerne for deres støtte. Vi er nu kommet dertil, at der er balance på dens regn
skab, dog med indregning af kulturministeriets tilskud. Vi er glade for dette til
skud og håber meget at kunne opretholde det til dette for museerne så nyttige
formål.
Museumslovens virkninger viser en stadig fremgang. De statsanerkendte mu
seers tal stiger stadig og der arbejdes ligeledes med tildeling af landsdelsmuseums
status. Der udfoldes desuden på en række museer stærke bestræbelser for at for
bedre forholdene således, at statsanerkendelse kan opnås. Nogle af de statsaner
kendte museer har opnået lån til indlæggelse af elektrisk lys, centralvarme eller
fjernvarme. Da dispositionsbevillingerne desværre ikke rækker til gennemførelse af
alle ønsker, er det lykkedes at skaffe tipsmidler til en ganske anselig række af
museer. Jeg henleder igen opmærksomheden på ønskeligheden af, at bevillinger til
kulturelle formål fra tipsmidlerne kan opnås som hidtil og helst i større udstræk
ning end hidtil, hvilket den voksende anvendelse af tipning burde muliggøre, da vi
formodentlig ikke kan forvente, at de almindelige kulturelle bevillinger i disse år
kan øges væsentligt, hvilket naturligvis ville være at foretrække. Det må noteres med
tilfredshed, at flere museer arbejder med betydelige byggeplaner og kan vente at
se dem fremmet i nærmere fremtid.
I betænkning no. 112, 1966, vedrørende kulturcentre har jeg med beklagelse
noteret mig, at museerne ikke er repræsenterede. Museerne synes efter denne altså
ikke at have noget med kultur at gøre.
Går vi uden for museernes fagområde, er der et par ting at henlede opmærk
somheden på. DHF’s Håndbog for danske Lokalhistorikere er genoptrykt, og i den
lille håndbogsserie er Ib Kejlbos bog om historisk kartografi udkommet, og 7-8
nye bind er under forberedelse til udsendelse i de kommende år. Selvom disse bø
ger er kortfattede, giver de megen nyttig vejledning også for museumsfolk. Des
uden kan jeg oplyse, at bogen om de danske historikere nu er i korrektur, og vi
kan imødese dens udsendelse i løbet af nogle måneder.
Af meget væsentlig betydning er bestræbelserne på at søge tilvejebragt et uni160

versitetsinstitut for lokalhistorisk forskning. Som bekendt blev der i begyndelsen
af 1940erne med professor Albert Olsen som initiativtager og formand oprettet et
lokalhistorisk institut. Dets virksomhed standsede ved professor Albert Olsens af
rejse til Sverige, og hans tidlige død medførte, at sagen ikke førtes igennem. Nu
håber man på, at de nye universiteters oprettelse vil give muligheder for at rea
lisere de gamle planer, og det må være en sag, der vil få de kulturhistoriske
museers store interesse.
Årsmødet er forum for alle de kulturhistoriske museer, store som små, og derfor
vil det være af interesse, om man benyttede lejligheden til her at fremføre sine
tanker. Jeg har kun beskæftiget mig med en lille emnekreds blandt de vigtigste pro
blemer, men der kan naturligvis være mangfoldige andre, som det kan være af
værdi at få belyst.

DISKUSSION - Seeberg, Viborg: forelagde sit oplæg til oprettelse af Telex-kommu
nikation mellem museerne. Hans argumentation var den, at museerne for at kunne
være med i det stedse stigende behov for information bør kunne komme let og
enkelt i forbindelse med hinanden. Det samme gør sig gældende ved alle muse
umstekniske spørgsmål. Telefonen røver efterhånden så meget af museumsmandens
tid (ikke mindst, når han bagefter skal nedskrive samtalens indhold), at Telex vil
blive en åbenbar lettelse. Seeberg var af lokalmuseumstilsynet bemyndiget til at
forespørge, hvilke museer der ville være interesserede i ordningen. Desuden fore
lagde og gennemgik Seeberg de nyligt indsamlede statistikker over landsdelsmu
seernes virksomhed. Han ønskede, at foreningen indsamlede et tilsvarende statistisk
materiale for alle medlemmer, således at man kunne fremlægge dokumentation for
museernes virksomhed og behov. Han så i dette det eneste oplæg til en fornuf
tig revision af museumsloven. Yderligere forelagde han et forslag til en udbygning
af foreningens sekretariat, således at man fik et fast hus (eks.: villa med møde
lokaler og logimuligheder i Københavns omegn), samt en fast arbejdsstab, således
at sekretæren ikke havde dette vigtige arbejde som bibeskæftigelse. I forbindelse
med sekretariatet tænkte Seeberg sig en »museumsskole«, hvor man f. eks. kunne
have 3 ugers kurser for foreningens medlemmer i museumsteknik.
Olaf Olsen, NM II: var glad for Telex, men ønskede behovet og dets mulig
heder undersøgt. Foreslog de store museer at »lege« Telex i 3 måneder.
Schepelern, Frederiksborg: var glad for tanken om museumsskolen; fandt dog
3 ugers kurser vanskeligt gennemførlige; kunne måske erstattes af flere studie
møder i lange week-ends.
Holger Rasmussen, NM III: foreslog sekretariat og museumsskole kombineret.
Fandt det godt, om sekretariatet udbygges. Her et håndbibliotek af museumspu
blikationer, og herfra flere museumstekniske meddelelser.
Palle Friis, Hjørring: ønskede sekretariatet hurtigt udbygget. Museumsloven re
videres om to år, og sekretariatet bør fungere så snart som muligt. Anbefalede
indkøb af fredet bygning, der skal rumme sekretariat, mødelokaler, hotelværelser.
M.h.t. økonomien foreslog han, at man undlod uddeling af dispositionsbevillingerne.
Hovesen, Grenaa: var enig med Seeberg om sekretariatet. Anbefalede, at man
byggede fremfor at købe et gammelt hus. Der burde være mødelokaler og mange
værelser, så det var stort nok til kongresser. Disse værelser kunne udlejes uden
for sæsonen.
ii
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Dalsgaard Petersen, Varde: beklagede den manglende repræsentation af muse
umsfolk ved udarbejdelsen af kulturcenterbetænkningen. Gik ind for tanken om et
fast sekretariat. Betænkelig ved København p. g. a. de høje grundpriser. Glad for
tanken om Telex. Betingelsen for Telex’ effektivitet er, at det oprettes af alle.
Formanden: var glad for disse nye tanker, men det krævede stort arbejde af
foreningen. Ønskede at vide, om forsamlingen - hvis det var teknisk muligt - var
indstillet på at ofre dispositionsbevillingerne. Stemningen herfor var positiv.
Holger Rasmussen: foreslog undersøgt, om sekretariatet kunne lægges i forbin
delse med instituttet for lokalhistorie i Odense. Foreslog, at bestyrelsen arbejdede
videre med sagen. Ønskede debat om kulturcenterbetænkningen, og om museernes
formål.
Seeberg: fremlagde de til kulturministeren indsendte kulturcenterkommentarer
fra de nordjydske museer. Hovedpunkterne i dette er følgende forslag:
1. At revidere tilskudssatserne for kulturelle institutioner, så der opnås ensartet
hed ved et minimum på halvtreds procent. At muliggøre denne ensartetheds gen
nemførelse ved kravet om fremskyndet, detailleret budgettering. 2. At understrege
og tilskynde at alle kulturelle institutioner udover deres specialfunktion medvirker
til skabelsen af et levende kulturelt felt. 3. At oprette en Danmarks Museumshøj
skole som en uddannelsesmæssig baggrund for en udbygning af de kulturelle insti
tutioner.
Vedrørende museumshøjskolen har kulturministeren modtaget følgende forslag:
Med det formål at imødekomme et hastigt stigende behov for medarbejdere ved
museer, biblioteker og andre kulturcentre, foreslås oprettelsen af Danmarks Mu
seumshøjskole.
Museumshøjskolen skal gennem en fire års uddannnelse af praktisk-teoretisk art
give eleverne en omfattende baggrund af kundskaber og solid erfaring i færdig
heder, som må anses for nødvendige for at bestride museumsmandens alsidige ger
ning.
Uddannelsen tænkes at foregå i form af forelæsninger i en række grunddisci
pliner, udvidet ved øvelser i form af værkstedsarbejde på skolen (herunder regi
strering, undersøgelsesarbejde, udstillingseksperimentelt arbejde m. v.) - samt i to
perioder praktik ved et eller flere kulturcentre.
Følgende discipliner tænkes gennemgået i forelæsninger og øvelser: Danmarks
forhistorie og historie - Kunsthistorie og arkitektur - Musikhistorie - Folkelivs
forskning - Danmarks naturhistorie - Teknologiens historie og naturlære.
Igennem værkstedsarbejde tænkes indøvet færdigheder i: Administration - Forsk
ningsteknik - Konservering - Publikumsvirksomhed.
Lærerkollegiet tænkes opdelt i: undervisningsledere (forelæsninger i grunddisci
pliner og ansvar for disciplinens forskningsprogram) undervisningshjælpere (øvelser
og ledelse af elevernes praktiske træning). Undervisningen tilrettelægges i videst
mulig grad således at de teoretiske kundskaber vindes i kontakt med eller under
udøvelse af praktisk arbejde. Dette praktiske arbejde skal kunne udgøre en klart
omskrevet detaille i et forskningsprogram for en eller flere grunddiscipliner.
Adgangsberettigede er ansøgere med realeksamen eller højere uddannelse. Af
gang fra skolen berettiger til ansættelse i og avancement til ledende, ikke viden
skabelige stillinger ved landets museer og øvrige kulturcentre.
Baggrunden for forslaget om Danmarks Museumshøjskole er et ønske om i tide
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at sikre veluddannede, praktisk trænede og publikumsvendte medarbejdere ved de
kulturcentre som findes eller snarest oprettes og udbygges i provinsbyerne. Det må
forudses at en vis specialisering af uddannelsen efter en opbygningsperiode for pro
vinsens kulturliv vil blive påkrævet og da føles naturlig. 1. Administration (herunder
(samarbejdsteknik) 2. Forskningsteknik, Arkiv- og biblioteksstudier, Indsamlings- og
udgravningsteknik, Opmåling og fotografering, Registrering, 3. Konservering (her
under emballering, transport m. v.), 4. Publikumsvirksomhed (udstillinger, koncerter,
teaterforestillinger).
Man enedes om at genoptage diskussionen ved et senere møde, som bestyrelsen
skal indkalde til.

Kassereren aflagde beretning om regnskabet, og dette godkendtes.
Kontingentet fastsattes uforandret.
DISPOSITIONSBEVILLINGERNE 1965/66:
1. Bevillingen til indkøb og konservering havde 23 ansøgninger om tilskud på i alt
88.000.00 kr., og fordelingen blev: Esbjerg Museum 2.000 kr., Glud Museum 500
kr., Vestfyns Hjemstavnsgård 500 kr., Haderslev Amts Museum 450 kr., Vend
syssels historiske Museum 4.000 kr., Hobro Museum 2.000 kr., Museet for Hol
bæk og Omegn 800 kr., Hørsholms Egns Museum 1.000 kr., Lolland-Falsters Stifts
museum 3.000 kr., Marstal og Omegns Museum 1.500 kr., Museet »Falsters Min
der«, Nykøbing F., 5.000 kr., Kulturhistorisk Museum, Randers 250 kr., Roskilde
Museum 3.000 kr., Bornholms Museum 1.000 kr., Sorø Amts Museum 1.000 kr.,
Museet på Sønderborg Slot 1.000 kr., Vejle Museum 3.000 kr., Ålborg historiske
Museum 5.000 kr.
2. Bevillingen til museumstekniske forbedringer havde 34 ansøgninger om til
skud på i alt kr. 104.980.00 kr., og fordelingen blev: Esbjerg Museum 1.000 kr.,
Museet »Den gamle Gaard«, Fåborg, 1.500 kr., Gilleleje Museum 2.000 kr., Glud
Museum 500 kr., Haderslev Amts Museum 1.500 kr., Nordsjællandsk Folkemuseum, Hillerød, 3.000 kr., Vendsyssels historiske Museum 3.000 kr., Kalundborg og
Omegns Museum 2.000 kr., Museet på Koldinghus 2.000 kr., Køge Museum 1.500
kr., Middelfart By- og Egnshistoriske Museum 1.000 kr., Morslands historiske Mu
seum, Nykøbing M., 1.000 kr., Museumsforeningen for Odder og Omegn 1.500
kr., Den antikvariske Samling i Ribe 1.500 kr., Ringkjøbing Museum 1.000 kr.,
Bornholms Museum 2.000 kr., Samsø Museum 2.000 kr., Svendborg Amts Museum
1.000 kr., Museet på Sønderborg Slot 1.500 kr., Hjemstavnsmuseet i Dronninglund
1.000 kr., Tønder Museum 1.000 kr., Viborg Stiftsmuseum 1.500 kr., Sydsjællands
Museum, Vordingborg, 1.000 kr.

TIL BESTYRELSEN genvalgtes formanden, samt Worsaae og Holger Rasmussen,
mens Halkjær Kristensen ikke ønskede genvalg, og i hans sted valgtes museums
inspektør P. Seeberg, Viborg. De to revisorer, samt revisorsuppleanterne genvalgtes.
Formanden takkede varmt Halkjær for 17 års stort og uegennyttigt arbejde i forenin
gens tjeneste.
EVENTUELT - Palle Friis: foreslog møderne optaget på båndoptager til brug for
referering.
i*
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Bencard, Ribe: ønskede alle museer (kunstmuseer og andre typer) indbudt til
den kommende kulturcenterdrøftelse. Ønskede i øvrigt alle museer forenede i én
sammenslutning.
Dalsgaard Petersen: ønskede mødereferatet tilsendt straks og til alle museers
samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette vedtoges.
Boyhus, Maribo: nævnte problemerne med efteruddannelse og grundforskning,
som også var vigtige for museumsfolk, og ønskede disse ting optaget på museums
skolen.
Formanden: takkede for indlæggene og gav ordet til Schoubye.
Schoubye, Tønder: forelagde planerne for den nye udgave af Boyes bog om
danske sølvmærker. Til dette må udarbejdes en centralregistrant, og Schoubye ud
bad sig museernes hjælp til dette arbejde.
Om eftermiddagen kl. 14 fortsattes den ved et tidligere møde i Odense indledte
diskussion om museernes konserveringsproblemer. Referat af denne er tidligere ble
vet tilstillet medlemmerne af DKM.
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Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver

I tilslutning til Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Tønder afholdtes møde
lørdag den 27. august 1966.1 mødet deltog 37 repræsentanter.
Formanden, cand. pharm. Hans Brandt, Fåborg,. bød velkommen, hvorefter
rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt blev valgt til dirigent og gav ordet til for
manden, der i sin korte beretning oplyste, at der siden sidste årsmøde var ind
meldt tre nye medlemmer: Jernbanehistorisk Selskab, Lokalhistorisk Arkiv for Kor
sør og Omegn og Lokalhistorisk Samling for Sønderjylland i Åbenrå, hvorefter
sammenslutningen talte 46 aktive og 10 passive medlemmer.
Fra tipsmidlerne havde vi som i tidligere år modtaget et tilskud denne gang på
2000 kr., for hvilke formanden bragte Kulturministeriet en varm tak. Tilskuddet
gjorde det muligt nu at få vejledningen udsendt i ny udgave.
Overbibliotekar Aage Bonde, Viborg, redegjorde derefter for arbejdet med vej
ledningen, der første gang var udsendt i 1954. For to år siden vedtoges det at
udsende en ny og udvidet udgave i to dele, én om de mere teoretiske og én om
de mere praktiske sider af arbejdet. I 1964 udsendtes spørgeskemaer, som bear
bejdedes af et udvalg bestående af formanden, rigsarkivaren og Aage Bonde, hvor
til senere kom skoleinspektør Strange Nielsen, Næstved. Den nye udgave ville blive
væsentlig større end den gamle, den ville blive trykt i 500 eksemplarer og ud
sendt gratis med to eksemplarer til hvert af medlemmerne og ét til centralbi
blioteker.
Til beretningen fremkom landsarkivar, dr. phil. Harald Jørgensen med ønsket
om, at lokalarkiverne indsendte meddelelser til Nordisk Arkivnyt, ligesom han
gerne så, at arkiverne til landsarkiverne indsendte summariske oversigter over deres
indhold, hvortil rigsarkivaren føjede en bemærkning om, at arbejdet med oversigten
over arkivernes indhold nu var ved at være afsluttet, og at der i denne var et
afsnit med de lokalhistoriske arkiver, men vigtigere nyerhvervelser burde indberet
tes til landsarkiverne.
Kassereren, ekspeditionssekretær Olav Christensen, Haderslev, forelagde det re
viderede regnskab, som balancerede med 7125.74 kr. og udviste en kassebehold
ning på 4748.53 kr. Kontingentet fastsattes uforandret til 45 kr. for aktive og 15
kr. for passive medlemmer.
Da Hans Brandt havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg som formand,
nyvalgtes Aage Bonde, medens Olav Christensen og stationsforstander E. Kaster,
Odder, genvalgtes til styrelsen og redaktør Aage Petersen, Middelfart, nyvalgtes.
Rigsarkivaren ønskede ikke genvalg som revisor, hvorfor museumsinspektør Hans
Neumann, Haderslev, nyvalgtes i stedet.
Den nyvalgte formand udtalte derefter, at det var med oprigtig beklagelse, sty
relsen havde accepteret Brandts ønske om at gå som formand, men da ønsket var
solidt motiveret, havde man ikke ment at burde presse ham til at fortsætte. Brandt
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havde ikke alene gennem 17 år været forgrundsfigur i sammenslutningens arbejde,
men han havde gennemført et banebrydende arbejde inden for det lokale arkivar
bejde og været sjælen i virket for landets første lokalhistoriske arkiv i Fåborg.
Styrelsen foreslog derfor, at Hans Brandt udnævntes til sammenslutningens første
æresmedlem, hvilket forsamlingen enstemmigt tilsluttede sig. Bonde overrakte der
efter den afgående formand en kaligraferet adresse bilagt en check til at bruge
efter ønske.
Hans Brandt takkede forsamlingen for den ham viste ære og rettede samtidig en
tak til Dansk historisk Fællesforening, til Kulturministeriet og til anden side for
den støtte sammenslutningen gennem årene havde modtaget, kun derved havde
arbejdet været muligt for ham.
Strange Nielsen opfordrede de lokalhistoriske arkiver til inden for hver landsdel
at gå i samarbejde og at søge at dække eventuelle tomrum, idet der var for store
uopdyrkede områder. Arkiver, som kun omfattede byer, måtte påtage sig også
at dække byens opland, det kunne ske ved at udvide staben med nye medarbej
dere fra oplandet, som man allerede havde gjort det visse steder på Sjælland, hvor
der også havde været afholdt regionalmøder. Landsarkiverne kunne hvert inden
for sit område bidrage til, at sådanne møder kom i stand, og lokalarkiverne burde
medvirke til, at sognearkiver ved sammenlægninger og nedlagte skolers arkiver over
førtes til landsarkiverne.
Til Strange Nielsens oplæg udspandt der sig en livlig drøftelse, hvori en lang
række af mødedeltagerne bidrog. Dr. Harald Jørgensen udtalte, at der kunne fore
tages en mere generel indsamling af arkivalier, som man blandt andet havde gjort
det i Sverige, ligesom han understregede, at sognekommunale arkiver ubetinget
hørte hjemme i landsarkiverne. Sjællands landsarkiv havde udsendt skrivelse til ca.
120 sognekommuner, men havde kun fået svar fra et par, hvorfor det ville være
af betydning, at lokale folk hjalp til ved indsamlingen. Rigsarkivaren udtalte, at en
inddeling af landet gang på gang havde været drøftet i styrelsen, men rummede
betydelige vanskeligheder, og han ville påny advare imod for små arkiver, der måtte
et større område til for at få en forsvarlig dækning. Kaster oplyste, at man i
Odder samledes hver tirsdag med frivillig arbejdskraft, medens overbibliotekar Em
dal, Slagelse, gentog tidligere ønsker om kursus for medarbejdere. Efter at endnu
en række af de fremmødte havde haft ordet, takkede Olav Christensen den af
gående formand for godt samarbejde i styrelsen fra sammenslutningens start og
for den betydning, han havde haft for den grøde, der havde været inden for denne
gren af det lokalhistoriske arbejde.
Til slut takkede Aage Bonde for valget til formand, han ville ikke fremkomme
med noget program, men fortsætte arbejdet efter de traditioner, som var skabt,
hvorefter den afgående formand sluttede mødet.

166

Dansk historisk Fællesforening
Årsmøde i Tønder 26.-28. august 1966
DE HISTORISKE SAMFUNDS SEKTIONSMØDE
blev afholdt på Hotel Tønderhus d. 26. august kl. 16-18.

1. Oprettelse af sektion for de amtshistoriske samfund.
Formanden redegjorde kort for baggrunden for den skitse, der var udsendt inden
mødet og nævnede som to vanskeligheder ved sagen hensynet til enheden i Fælles
foreningen og hensynet til de medlemmer, der så at sige blev til rest ved ikke
at være medlem af nogen sektion.
Der blev fremsat positive udtalelser fra lektor F. Michelsen, Præstø amt, sta
tionsforstander Kaster, Østjysk Hjemstavnsforening, landarkivar Peter Kr. Iversen,
Sønderjylland, redaktør Verner Hansen, Lolland-Falster, førstelærer Esbern Jesper
sen, Ringkøbing amt, førstelærer H. K. Kristensen, Ribe amt, overbibliotekar Aage
Bonde, Viborg amt og museumsdirektør Jørgen Paulsen, Frederiksborg amt.
Overbibliotekar Jobs. E. Tang Kristensen, Aalborg amt, var også positivt indstil
let, men mente, at der på et eller andet tidspunkt ville blive behov for flere penge
til arbejdet.
Redaktør Verner Hansen mente ikke man burde være betænkelig af den grund.
Man kunne godt sætte kontingentet op uden at risikere medlemsfrafald.
Amtslæge, dr. Jakob Jakobsen, Vejle amt, sagde at økonomien var en væsentlig
ting og at statsstøtten burde være større. Han var glad for den måde hvorpå Fæl
lesforeningen hidtil havde varetaget samfundenes interesser.
Formanden takkede for Verner Hansens ord. Kontingentet var mange steder alt
for lavt.
Overlærer O. Warthoe-Hansen, Randers amt, var stærkt i tvivl om, hvorvidt der
egentlig forelå nogen grund til at danne en speciel sektion.
Arkivar Hans H. Worsøe, Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie,
spurgte om, hvem der kunne blive medlemmer af en kommende sektion. Var det
ikke naturligt, om de selskaber og foreninger, som på deltagerlisten står opført
sammen med samfundene, også kunne være med?
Lektor Åge Fasmer Blomberg, Fyns stift, syntes sektionstanken var god, men
DHF’s styrelse måtte også have plads til repræsentation for den sidste gruppe med
lemmer, der ikke var knyttet til nogen sektion.
Formanden svarede, at der ved sektionsdannelsen nærmest kun var tænkt på
amtssamfundene, men at spørgsmålet måtte drøftes i et udvalg.
Overbibliotekar Aage Bonde mente at for eksempel Historisk Samfund for Als
og Sundeved måtte betragtes som et amtssamfund.
Arkitekt Sven Fritz, Østjysk Hjemstavnsforening, foreslog at arkivar Worsøe
blev medlem af det udvalg, der skal arbejde videre med sagen.
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Formanden konkluderede, at der var positiv stemning for forslaget. Det må nu
behandles i et udvalg og derefter af DHF’s styrelse, således at et endeligt forslag
kan sendes til høring hos amtssamfundene inden næste årsmøde. På dette vil så
det endelige forslag og de dermed følgende ændringer i Fællesforeningens love
kunne finde sted.
Der blev derpå nedsat et udvalg bestående af den nye formand, rigsarkivar
Hvidtfeldt, landsarkivar Iversen, redaktør Verner Hansen, arkivar Worsøe og ar
kivar Prange.
2. Udgivelsen af et historisk billedværk.
Landsarkivar Peter Kr. Iversen redegjorde for den henvendelse der er rettet til
amtssamfundene. Planen omfatter nu 4 bind og de budgetterede udgifter er revi
deret, så der nu er en større margin. Samtidig har man bedt samfundene om et
endeligt tilsagn med hensyn til startkapital, og man har fået positivt svar fra Ribe
og Vejle amter, Østjysk Hjemstavnsforening og Sønderjylland. Spørgsmålet er nu,
hvordan de øvrige samfund stiller sig.
Redaktør Verner Hansen meddelte at Lolland-Falster gik ind for planen. Som
forslaget nu er, skal et eventuelt overskud deles i forhold til samfundenes med
lemstal. Det ville være ønskeligt, om der også kunne tages hensyn til hvor mange
eksemplarer af bogen, som de enkelte samfund solgte.
Formanden svarede at det var svært at lave en sådan præmieringsordning, men
at udvalget gerne ville overveje sagen påny.
Ekspeditionssekretær Olav Christensen, Sønderjylland, foreslog en fordeling med
halvdelen af beløbet efter medlemstal og den anden halvdel efter salg.
Overinspektør Gunner Rasmussen, Aarhus Stift, spurgte om samfundene eller
Fællesforeningen skal udføre ekspeditionsarbejdet og salgsagitationen.
Formanden svarede, at der formentlig ville blive tale om aktivitet på begge
fronter.
Overlærer O. Warthoe-Hansen meddelte at hans samfund var gået ind for pla
nen, og han ville gerne støtte Verner Hansens forslag om fordelingen.
Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen mente ikke at Hjørring amt var meget
stemt for planen, og han var selv betænkelig, da han ikke troede på så stort et
salg.
Bibliotekar Jens A. Nielsen, Sorø amt, havde sympati for planen, men mente der
var et økonomisk problem.
Lektor F. Michelsen kunne også give positivt tilsagn.
Museumsdirektør Jørgen Paulsen og professor Roar Skovmand, DHF, mente ikke
der var grund til at nære økonomiske betænkeligheder.
Sparekassedirektør K. G. Kaaber, Holbæk amt, havde ingen indvendinger mod
planen og spurgte, om der ville blive foretaget en salgsanalyse.
Førstelærer Esbern Jespersen fandt ikke, at pengene var noget problem.
Landsarkivar Peter Kr. Iversen mindede om, at billedværket sikkert ville give
mange nye medlemmer til samfundene. Det sønderjyske værk havde således givet
8-9000 medlemmer. Det var i øjeblikket tanken, at salget skulle foregå fra en fæl
les central, men det måtte overvejes grundigt. Det var næppe muligt at foretage
en markedsanalyse, men der var ikke tvivl om, at der ville være stor interesse
for et sådant værk.
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Overbibliotekar Aage Bonde spurgte om sagen kunne strande, hvis et par sam
fund ikke ville være med.
Formanden svarede, at det var ikke det afgørende, hvis blot det økonomiske
grundlag var til stede. Man ønsker nu svar snarest fra de samfund, der endnu
ikke har udtalt sig.
3. Eventuelt.
Redaktør Verner Hansen mente man burde drøfte, hvordan man skaffer nye med
lemmer, især unge. I den forbindelse var det af betydning at modernisere årbø
gerne; mange havde triste omslag. Når Lolland-Falster årbogen udkommer har
man en indmeldelsesblanket i aviserne, og det har hvert år givet mindst 25-30 nye
medlemmer.
Formanden understregede, at det var et centralt problem. Der må med mellem
rum gøres et bevidst arbejde for medlemstilgang og særpublikationer er vigtige.
Som eksempel kunne nævnes Historisk Samfund for Sønderjylland der i 1942
havde 700 medlemmer og i dag ca. 2900.
Landsarkivar Peter Kr. Iversen syntes at det var nemmere at få ungdommen
med nu, men det var vanskeligt at få kontakt med arbejderkredse. Han så gerne
Verner Hansen indlede en drøftelse herom. Som et eksempel til efterfølgelse rede
gjorde han i øvrigt for det arbejde der gøres for at bevare gamle huse i Tønder
amt. Samfundets tillidsmænd registrerer de pågældende ejendomme, der derefter
fotograferes af en lokalhistorisk fotoklub, der arbejder gratis mod at få materiale
udgifterne dækket.
Førstelærer H. .K Kristensen mente ikke årbøgernes forside betød noget, det
var indholdet, der talte. Han spurgte om der ikke kan gøres noget for økonomisk
at hjælpe de ejere af fredede bygninger, som ikke har råd til at vedligeholde
husene. Der var her et aldeles urimeligt forhold.
Redakør Verner Hansen ville ikke gå med til at årbøgernes udseende var uden
betydning. Alt andet ændres, så samfundene må ikke stivne. Vil man have nye
kredse i tale, må man præsentere noget, der ser godt ud.
Førstelærer Esbern Jespersen ville gerne se eksempler på gode og dårlige årbøger.
Formanden svarede at man tidligere havde haft en årbogsgennemgang, men at
man eventuelt kunne tage det op på næste årsmøde.
Gårdejer Cornelius Schmidt, Sønderjylland, sagde at det ville være en hjælp for
mange ejere af fredede huse, hvis det ikke var så dyrt at brandforsikre bygnin
ger med stråtag. DHF kunne muligvis udrette noget her.
Førstelærer O. Warthoe-Hansen nævnede, at Randers Amts Aarbog sidste år
havde haft et fotografisk smudsomslag, og løssalget var det år blevet fordoblet.
Amtslæge dr. Jakob Jakobsen så gerne en sagkyndig tage årbøgerne op til be
dømmelse - også hvad indholdet angår.

REPRÆSENTANTMØDET
Repræsentantmødet blev afholdt på Hotel Tønderhus d. 27. august kl. 10-12.30.
Følgende foreninger og institutioner var repræsenteret:
De historiske samfund og foreninger for: Frederiksborg amt, Fyns stift, Holbæk
og Københavns amter, Lolland-Falster, Randers, Ribe og Ringkøbing amter, Søn169

derjylland, Sorø, Thisted, Vejle og Viborg amter, Østjysk Hjemstavnsforening, Kø
benhavn, Als og Sundeved samt Søllerød. Desuden Landsforeningen for Hjem
stavnskultur, Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, Dansk Historie
lærerforening, Rigsarkivet, Landsarkiverne for Fyn, Nørrejylland, Sjælland og Søn
derjylland, Erhvervsarkivet, Københavns Stadsarkiv, Det danske Sprog- og Litte
raturselskab, Udgiverselskabet for Danmarks nyeste Historie, Institut for dansk
Skolehistorie, Dansk Folkemindesamling, Matrikeldirektoratet, Det kongelige Bi
bliotek, Søllerød Kommunebiblioteker, Herning byråd, de by- og egnshistoriske ar
kiver for: Ebeltoft, Esbjerg, Fåborg, Grindsted, Haderslev, Helsingør, Herning, Ka
lundborg, Korsør, Midtsjælland, Næstved, Odder, Slagelse, Varde, Viborg, Aabenrå, samt i alt 54 museer.
Efter at dommer Worsaae, Vordingborg Museum, var valgt til dirigent, gav han
ordet til formanden, rigsarkivar dr. Johan Hvidtfeldt, som udtalte mindeord over
rigsantikvar, professor, dr. Johannes Brøndsted, rigsarkivar, dr. Axel Linvald, ar
kivar Hans Ellekilde og konservator Axel Christensen.
Formanden rettede derefter en tak til Historisk Samfund for Sønderjylland ikke
mindst for det hefte af Sønderjysk Månedsskrift, som var lavet i anledning af års
mødet og udsendt til mødets deltagere. Takken blev adresseret til samfundets for
mand, generalkonsul, professor dr. Troels Fink og månedsskriftets redaktør cand.
polit. fru Inger Bjørn Svensson.
Ligesom sidste år aflagde formanden en mundtlig beretning, hvis hovedpunkter
i duplikeret stand var uddelt til repræsentanterne inden mødet.
Nye medlemmer. Det samlede medlemstal er steget med 6, og jeg har den glæde
at byde velkommen til:
Institut for Dansk Skolehistorie.
Heraldisk Selskab.
Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune.
Sorø Amts Museum.
Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.
Foreningen af historielærere ved Seminarierne.
Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie.
Fællesforeningen udgøres nu af 36 amtssamfund m. m., 111 museer, 82 arkiver,
biblioteker m. m. samt 16 by- og amtsråd.
DHF's styrelse. Styrelsen har konstitueret sig på samme måde som foregående år
med professor, dr. Skovmand som næstformand, museumsdirektør Oxenvad som
redaktør, overlærer Warthoe-Hansen som kasserer og arkivar Prange som sekretær.
Statstilskud til amtssamfund og DHF. Ministeriet for kulturelle anliggender har
i år uddelt 36.900 kr. til de lokalhistoriske samfund. Beløbene varierer fra 2500
kr. til 1200 kr. Seksten samfund har 1500 kr. eller derover, syv har fået over
2000 kr. Sidste år var den samlede bevilling på 34.000 kr. Fællesforeningen har
fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet i alt modtaget 17.700 kr. Heraf
er 1600 kr. første del af en tre-årig bevilling til konsulentvirksomheden, 3200 kr.
anden del af en ligeledes tre-årig bevilling til trykning af institutionsberetninger.
Der er grund til at være taknemmelig for disse beløb, der er en betingelse for
foreningens omfattende aktivitet.
Kursus for lærere i aftenhøjskolen. I dagene 1.-4. august holdtes på Snoghøj
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Folkehøjskole et kursus med titlen: Det forvandlede Danmark - Landsplanlægnings
problemer på historisk baggrund. De 5 foredrag - samt ekskursion og gruppear
bejde - havde samlet omkring 30 deltagere. Kurset blev på fortrinlig måde ledet
af professor, dr. Roar Skovmand og blandt de øvrige medvirkende kan nævnes
den franske professor Erica Simon. Styrelsen har endvidere drøftet muligheden af
at arrangere aftenkurser, der skulle strække sig gennem en hel vinter, og det er
muligt, at dette arbejde kan tages op i efteråret 1967.
Konsulentvirksomheden. Antallet af henvendelser har i år været 16. Det er min
dre end i det foregående år, men adskillige af de opgaver, der er stillet konsu
lenten, har været både kvalificerede og tidkrævende, idet der har været tale om
gennemlæsning af og udarbejdelse af udtalelser om manuskripter til købstadshi
storier samt kirke- og skolehistoriske værker. Arbejdet har som i de foregående år
været udført af overbibliotekar Aage Bonde, Viborg. Vi har i år fået en tre-årig
bevilling til dette på 1600 kr. om året.
Fortid og Nutid. Der er som sædvanlig udsendt to hefter, nemlig bind XXII
hefte 7 og bind XXIII hefte 1. Antallet af abonnenter er ca. 460.
DHFs’ håndbøger. Siden sidste årsmøde er udsendt Ib Kejlbo: Kartografi samt
et nyt oplag - det 3. - af Herluf Nielsen: Kronologi. Iørn Piøs bog om folke
mindeforskningen er ved at blive rentrykt, Kristian Halds om stednavne er under
opsætning. Poul Rasmussens manuskript om mål og vægt er afleveret og kan gå
til opsætning, og Anders Bæksteds ventes afleveret om få måneder. Det ret store
salg af disse bøger vidner om et betydeligt behov for historisk viden. Salget af
håndbøger har det sidste år været: Prange: Heraldik og Historie 157 stk. Herluf
Nielsen: Kronologi 283, Galster: Mønt 739 og Eller Ikonografi 1110 stk.
Andre publikationer. Håndbog for danske Lokalhistorikere er blevet udsendt i
fototeknisk optryk og halvdelen af oplaget er solgt; desuden er en række artikler,
der står i nu udsolgte hefter af Fortid og Nutid under genoptryk. Det redaktio
nelle arbejde vedrørende Danske Historikere er afsluttet, og en stor del af bogen
er sat op. Der er grund til at takke H. K. Kristensen, fordi han har villet påtage
sig det vanskelige og tidkrævende arbejde med at gøre denne bog færdig. Manu
skripterne til Arkiv- og manuskriptføreren er tilsendt de enkelte institutioner til
revision.
I samarbejde med den danske historiske Forening vil Fællesforeningen fremtidig
udsende en løbende bibliografi over dansk historisk litteratur. Det første bind vil
omfatte 1967. Der er til dette arbejde modtaget støtte fra Videnskabsfonden.
Fællesforeningen vil i begyndelsen af næste år udsende en lysbilledserie til brug
for undervisning i slægtshistorie. Arbejdet udføres af arkivarerne Grethe Ilsøe og
Hans H. Worsøe. Serien vil omfatte 100 billeder samt et teksthefte.
Andet. Fællesforeningen har været repræsenteret på det årlige radiomøde og har
stillet forskellige forslag om udsendelser i radio og TV. Et udvalg arbejder på at
oprette et litteraturfond, der skal støtte publikationsvirksomhed - også gennem
oversættelser - indenfor udækkede fagområder. Professor Skovmand repræsenterer
DHF i udvalget. Styrelsen har desuden drøftet oprettelsen af et institut for lokal
historisk arbejde og har sendt ministeriet et forslag om at der dannes et sådant
institut i tilknytning til Odense Universitet. Der skulle ansættes to historikere ved
institutet, og de skulle dels undervise på universitetet, dels have et mere udadvendt
virke med kontakt til foreninger og institutioner over hele landet.
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Med hensyn til nedsættelsen af et udvalg, der skal undersøge det historiske ar
bejde i Danmark, har vi fundet det rigtigst at udskyde den endelige bestemmelse,
til der er valgt ny formand for Fællesforeningen.
Allerede for mange år siden opstod tanken om, at de amtshistoriske samfund
kunne sluttes sammen i en sektion under DHF. For nogen tid siden udsendtes en
skitse til samfundene, og sagen blev drøftet på deres møde i går. Der viste sig stor
interesse for at danne en sådan sektion, og et udvalg vil nu arbejde videre med
problemerne, der blandt andet vil indebære en ændring af DHF’s love.
Fællesforeningen har vist aldrig haft så stort et regnskab som i år. En af grun
dene er, at de investeringer i bøger, som for nogle år siden medførte en likvidi
tetskrise, nu giver ret store indtægter, der muliggør et fortsat virke på mange om
råder. Foreningen kan vist siges at sejle i smult vande.
Skoleinspektør A. Strange Nielsen, Næstved lokalhistoriske arkiv, fandt det meget
vigtigt, at man drøftede, hvordan det historiske arbejde kunne finde bredere til
slutning fra ungdommen. Der tages initiativ mange steder, blandt andet med ekscursioner, møder og film, specielt beregnet for ungdommen, men man burde have
nærmere kontakt med ungdomsforeningerne. Måske kunne en kommende lærestol
i Odense være opmærksom på problemet, og sektionen af amtshistoriske samfund
kunne eventuelt tage det op.
Museumsdirektør Knud Klem, Handels- og Søfartsmuseet, redegjorde for museer
nes arbejde indenfor det nævnte område og meddelte, at Limfjordsmuseet Løgstør
og Fonden Sønderho netop var blevet medlemmer af Museumsforeningen og der
med af Fællesforeningen.
Landsretssagfører Bent Miang, Historisk Samfund for Als og Sundeved, bad for
manden redegøre for de principper, hvorefter der kan søges tilskud til historiske
samfund. Samfundet for Als og Sundeved, der har ca. 1000 medlemmer, er inter
esseret i at få andel i bevillingerne.
Formanden svarede, at Fællesforeningen tidligere foretog udregningen for mini
steriet, men at det ikke er Fællesforeningen, der bestemmer, hvem der skal have
tilskud. Foruden de gamle amtssamfund er det kun Østjysk Hjemstavnsforening,
der får tilskud, og pengene, der kommer fra tidsskriftskontoen, er først og frem
mest beregnet til publikationer. Måske kan DHF påvirke ministeriet, og hvis der
er ønske derom, vil styrelsen gerne drøfte sagen.
Professor, dr. Roar Skovmand, Institut for dansk Skolehistorie, supplerede for
mandens oplysninger om aftenhøjskolekurset og takkede overlærer Warthoe-Hansen
for hans medvirken. Museerne havde drøftet betænkningen om kulturcentre, men
burde ikke også Fællesforeningen lade sin røst høre. Som idéen nu er lagt frem
forekommer den for lidt organisk i betragtning af, at der allerede findes udmær
ket lokalt arbejde. Mon ikke navnet Folkehjem var bedre end kulturcenter? Der
er netop dannet et Selskab for dansk Skolehistorie, og i disse år, hvor de gamle
skolerammer opgives, kan man frygte, at en mængde kilder vil forsvinde, og sel
skabet vil være taknemmeligt for enhver hjælp til at redde skolehistorisk mate
riale.
Museumsdirektør Knud Klem svarede, at museerne gerne ville have været med i
det udvalgsarbejde, der førte frem til betænkningen om kulturcentre og at man me
get gerne så DHF deltage i debatten.
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Overinspektør Holger Rasmussen, Dansk Folkemuseum, så gerne Chr. Axel Jen
sens og Olriks artikler i Fortid og Nutid genoptrykt, ligesom han var glad for
planerne om at genoptrykke ældre topografisk litteratur.
Formanden refererede, at man på samfundenes sektionsmøde havde drøftet ud
givelsen af et Danmarks-historisk billedværk på 4 bind. Det økonomiske grundlag
skulle sikres af amtssamfundene, og repræsentanterne var stort set alle kommet
med positive udtalelser. Planerne er så langt fremme, at arbejdet vil kunne sættes
i gang med meget kort varsel. Tankerne om kulturcentre er af stor betydning for
alle Fællesforeningens medlemmer, og sagen bør tages op i den nye styrelse.
Da ikke flere ønskede ordet, blev formandsberetningen derefter godkendt.

Kassereren aflagde regnskabet, der ligesom budgettet for 1966-67 var uddelt til
repræsentanterne inden mødet.
Ekspeditionssekretær Olav Christensen, Historisk Samfund for Sønderjylland, hen
stillede til bestyrelsen, at kassereren for fremtiden fik honorar for sit arbejde.
Formanden var glad for, at det netop var revisoren, der bragte dette forslag
frem.
Derefter blev regnskabet godkendt.
Fastsættelse af kontingent. Formanden foreslog, at kontingentet blev fastsat uæn
dret, hvilket blev vedtaget.

Valg. Formanden ønskede ikke at modtage genvalg og foreslog på styrelsens vegne
museumsinspektør dr. Olaf Olsen, der blev valgt med akklamation. Den nye for
mand takkede for valget. Han kendte fra sit arbejde på Nationalmuseet i høj grad
nytten og fornøjelsen ved at have med historikere at gøre over hele landet, og
han så frem til de nye arbejdsopgaver. Fællesforeningen har i den tidligere for
mands periode udvist et vældigt initiativ, og han takkede rigsarkivaren for den kær
lighed og den indsats han havde lagt i arbejdet. Af de 3 andre styrelsesmedlem
mer, der var på valg, ønskede Roar Skovmand og Niels Oxenvad ikke at fort
sætte i styrelsen. I stedet blev foreslået rigsarkivar dr. Johan Hvidtfeldt og mu
seumsinspektør Povl Eller (der havde lovet at påtage sig sekretærposten) samt gen
valg af arkivar Knud Prange (der var villig til at overtage redaktørhvervet). De
nævnte tre blev valgt.
Næstformanden bragte styrelsens hilsen til den nye formand og takkede den af
gående. Foreningens virke var i hans tid accelereret betydeligt, styrelsesmøderne
var blevet længere og vægtigere, og hvor der før var flere år mellem publikatio
nerne, var der nu flere publikationer hvert år.
De to revisorer Olav Christensen og Hans Neumann og revisorsuppleanten Hans
H. Worsøe blev ligeledes genvalgt.
Eventuelt. Med forsamlingens tilslutning foreslog formanden at næste årsmøde
skal finde sted i Frederikshavn.
Mødet kunne derefter afsluttes med en tak til dirigenten.
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Fredag d. 26. august var der om aftenen et fællesmøde med Dansk Kulturhistorisk
Museumsforening, hvor rigsarkivar dr. Johan Hvidtfeldt holdt foredrag om Dansk
historisk arbejde gennem det sidste slægtled. Bagefter var Tønder Museum vært ved
en vellykket reception. Lørdag d. 28. august holdt generalkonsul, professor dr.
Troels Fink foredrag om Sønderjysk lokalhistorie og dansk rigshistorie. Efter et
kaffebord, som Historisk Samfund for Sønderjylland indbød til, var der byvandring
i Tønder. Apoteker, dr. H.-I. Toft indledte med at redegøre for Tønderfondens
virke, hvorefter deltagerne deltes i tre hold, der blev ledet af henholdsvis cand.
mag. fru Inger Tryde Haarløv, lektor dr. Sigurd Schoubye og apoteker Toft.
Samme aften holdtes festmiddagen, hvor den afgående formand i en tale takkede
de styrelsesmedlemmer han havde arbejdet sammen med, ikke mindst de der nu
forlod arbejdet. Derefter talte professor, dr. Roar Skovmand og museumsdirektør
Knud Klem, der begge takkede formanden og omtalte bestyrelsesarbejdet gennem
årene. Søndag d. 28. august var der ekscursion til Nolde-museet i Seebüll, Højer
sluse, hvor civilingeniør Th. Claudi Westh fortalte om landvinding, en gård i Hjerpsted, blev forevist af arkitekt Petersen, og Carl Brodersens samling sammesteds, blev
forevist af ejeren, og dagen sluttede med et besøg på Trøjborg, hvor rigsarkivar Hvitfeldt fortalte om slottets skæbne.
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DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS
REGNSKAB 1965/66
Kasseregnskab 1. april 1965-31. marts 1966.

INDTÆGTER
Beholdning pr. 1. april 1965 .....................................................

Kontingenter:
Dansk kulturhistorisk Museumsforening ..............................
Historiske samfund, arkiver m. fl.............................................

12.538,60

3.630,00
12.054,05
------------------

15.684,05

Fortid og Nutid:
Abonnement .............................................................................
8.779,48
Tilsk. fra kulturministeriet til trykn. af institutionsberetninger
3.200,00
Tilskud fra undervisningsministeriet ......................................
2.000,00
-----------------Bogkataloger .......................................................................................................
Andre skrifter .....................................................................................................

13.979,48
13.387,50
44.087,53

Tilskud:
Undervisningsministeriet, aim.tilskud ....................................
Kulturministeriet, ekstraordinært ..........................................
do. til kontorhjælp ...........................................................
Dansk historisk Fællesfond ...................................................

1.500,00
3.200,00
5.400,00
925,00
------------------

11.025,00
Renter ...........................................................................................
824,79
Salg af skrivemaskine .................................................................
375,00
Hensat til årbogspræmie .............................................................
666,00
For meget refunderet fra
Dansk kulturhistorisk Museumsforening (vedr. årsmøde)........
300,00
Forskelligt .................................................................................... ....................................... 96,34
Kr.............
112.964,29

UDGIFTER
Styrelsen .......................................................................................
Kontorhold ...................................................................................
Lønninger .....................................................................................
Rente af lån .................................................................................

3.531,43
5.304,42
6.803,77
470,83

Fortid og Nutid
Trykning m. v............................................................................
Forf. honorarer .......................................................................

11.717,68
6.581,40

Andre skrifter .............................................................................
Danske Historikere .....................................................................
Billedbogen .................................................................................

34.659,05
2.280,49
179,50

18.299,08

Lvsbilledserie .........................................
Kursus, underskud .....................................................................
Årsmøde, underskud ...................................................................
Konsulentvirksomhed .................................................................
Uddelt årbogspræmie .................................................................
Hensat til årbogspræmie .............................................................
Forskelligt ...................................................................................
Beholdning pr. 31/3 1966
Sparekasse ...............................................................................
Post-giro ...................................................................................

37.119,04
148.50
119.50
1.063,68
500,00
1.500,00
666,00
125,75
22.570,98
14.741,31
Kr.............

37.312,29
112.964,29
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Status pr. 31. marts 1966.

Foreningens egne midler:
Beholdning 1/4 1965 .............................................................
4- 3.345,06
Merindtægt 1965/66 ...............................................................
18.659,70
Overført til konto »Udgivervirksomhed« .............................. 4-10.000,00
Kulturhistorien:
Beholdning 1/4 1965 .............................................................
903,97
Lokalhistorisk konsulent:
Beholdning 1/4 1965 .............................................................
¿-697,70
Udgift 1965/66 .......................................................................
500,00
Manuskriptregistrering:
' *
’
Beholdning 1/4 1965 .............................................................
608,57
Danske historikere:
Beholdning 1/4 1965 .............................................................
4-1.191,62
Udgift 1965/66 .....................................................................
2.280,49
Hensat til årbogspræmie:
’ ’
’
Hensat 31/3 1966 .................................................................
666,00
Udgivervirksomhed:
Beholdning 1/4 1965 .............................................................
4.377,20
Merindtægt 1965/66 .............................................................
9.428,48
Overført fra »Foreningens egne midler« ..................................
10.000,00
23.805,68
Samlet nettoformue .............................................................................................
29.012,29
Lån af Historisk Samfund f. Sønderjylland.....................................................
8.000,00
Mellemregning med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening .......................
300,00
Samlet beholdning pr. 31/3 1966 ...............................................
37.312,29
AKTIVER
Indestående, sparekasse ..............................................................
Indestående, giro .........................................................................

22.570,98
14.741,31
----------------------------------- 37.312,29
Tilskud fra Dansk historisk Fællesfond .........................................................
950,00
Ordinært statstilskud, 1965/66 .........................................................................
5.400,00
Kulturministeriet, tilskud:
2. del af 3-årig bevill. (institutionsberetninger)..........................................
3.200,00
Yderligere tilskud til tidsskriftskontoen .....................................................
4.000,00
1. del af 3-årig bev. tipsmidler (til konsulentvirksomhed) ..........................
1.600,00
Undervisningsministeriet, tilskud:
»til tidsskrifter ogselskaber« ..........................................................................
1.500,00
»til tidsskrifter ogselskaber« ..........................................................................
2.000,00
Kr.......
55.962,29
PASSIVER
Lån af HistoriskSamfund for Sønderjylland.......................................................
Forventet trykker-regning for bogkataloger.................................................... ca.
Mellemregning med Danskkulturhistorisk Museumsforening .........................
Overskud ..............................................................................................................
Kr.......

8.000,00
13.700,00
300,00
33.962,29
55.962,29

Af beholdningen på 37.312,29 kr. indestår 22.570,98 kr. på sparekassebog nr. 28.936,
Sparekassen for Randers by og omegn, og 14.741,31 kr. på giro-konto nr. 86264.
Randers, den 30. juni 1966.
København, den 23. august 1966.
O. Warthoe-Hansen,
Johan Hvidtfeldt,
kasserer.
formand.
Regnskabet er revideret, fundet rigtigt og stemmende med bilagene. Beholdningens til
stedeværelse (giro 14.741,31 kr. og sparekasse 22.570,98 kr.) er konstateret.
Haderslev, den 28. juli 1966.
Hans Neumann.
Olav Christensen.

176

Kommentar: Kulturcentre
.........................................................................
Ole War thoe.-Hansen: Bidrag til lokalhistorisk status . . ..........................
99
Hans Neumann: Museernes arbejdsforhold.......................................................HO
Drøftelse af: Museernes arbejdsforhold.............................................................. H7
Peter Seeberg: Regionalmuseernes rolle i den videnskabelige forskning .. 119
Preben Jørgensen: Amatørfotografen og registreringen af gamle bygninger 123

Anmeldelser
...................................................................................................... 129
Arkiv. Tidsskrift for arkivforskning (H. P. Clausen)
.................. 129
Wolfgang Jacobeit: Bäuerliche Arbeit und Wirtschaft (Holger Ras
mussen) .............................................................................................. 131
H. K. Kristensen: Gamle sydvestjyske fiskerlejer (Holger Rasmussen) 133
Per Jensen: Drikkevandsundersøgelser(Herluf Nielsen)................... 135
Jyllands brevkiste (Poul Enemark).......................................................136
Ib Kejlbo: Historisk kartografi (Niels Nielsen)
............................ 139
Sidney L. Cohen: Viking fortresses of the Trelleborg type (Olaf
Olsen)
.............................................................................................. 140
Olaf Olsen: Hør g, hov og kirke (Roar Skovmand).......................... 141
J. O. Arhnung: De hellige tre kongers kapel ved Roskilde Domkirke
(Erik Skov)
...................................................................................... 144
Jacob Fabricius den yngres optegnelser 1617-1644 (Hans H. Worsøe)...................................................................................................... 145
P. Christensen: Forfatteren Andreas Peter Gaardboe og hans for
udsætninger (Paul G. Ørberg) .................................................. 146
Palle Lauring: Ude og inde i København 1850-1920 (Finn H.
Lauridsen)............................................................................................ 147
Poul Strømstad: Åbenrå 1 (Knud Klem)........................................ 148
Lawrence Stone: The crisis of the aristocracy 1558-1641 (E. Ladewig Petersen)...................................................................................... 150
Historiske noter

.............................................................................................. 153

Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i Tønder 1966
.. .. 158
Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver.......................................................165
Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Tønder 1966
.......................... 167
Dansk historisk Fællesforenings regnskab 1965-66
175

