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Korta meddelanden 

Tillväxten 100 år 
Ser man ud över Europa er der meget få 
lande, der i lobet af det sidste hundrede år 
har gennemlevet en nogenlunde uforstyrret 
udvikling uden terri toridle aendringer, fjendt-
lige besaettelser eller andre voldsomme sam-
fundsforandringer, der har rystet institutio
ner og saedvaner. 

Af de store nordiske lande er det kun Sve
rige, der kan falde ind i en sådan kategori. 
Desuden enkelte vest- og centraleuropaeiske 
lande som Storbritannien og Schweiz. Det er 
alt. 

Vender vi os til det emne, som speciellt 
interesserer Fornvännens laesere, nemlig ar
kaeologi, historie og antikvariske opgaver, så 
må vi konstatere, at af naevnte lande er Sve
rige det eneste som har en central antikvarisk 
administration, idet Schweiz er et förbunds-
land bestående af et antal kantoner og Stor
britannien eller De forenede kongeriger har i 
hvert kongerige egen antikvarisk lovgivning. I 
hvert fald indenfor det störste af rigerne, 
England, mangler en gammel, tilbundsgående 
arkaeologisk/antikvarisk inventarisering. 

I antikvarisk sammenhaeng indtager Sverige 
derfor i europaeisk sammenhaeng en absolut 
enestående position med hensyn til antikva
risk administration. Yderligere har de histori
ske omstaendigheder gjort, at administratio
nens område principiell daekker det samme 
landområde siden 1809. At man på visse om
råder, bl. a. numismatikken, kan folge admini
strationen tilbage til 1600-tallets begyndelse 
er et forhold, der har uvurderlig betydning 
for materialets overlevering og overleven. 

Yderligere har Sverige en anden speciel tra
dition, der byder på en hoj grad af offentlig
hed i förvaltningen. Det er formcntlig af disse 
grunde - og for i alminddighed at vaekke al-
menhedens interesse - at man i 1891 begynd-
te på tryk at publicere Statens Historiska Mu
seums ind. Kungliga Myntkabinettets Tillväxt 
i Månadsbladet. 

Siden har man fortsat med at trykke sam-

mendrag af museumsinventaret, år efter år 
under skiftende former. I det sidste mere end 
halve hundrede år - siden 1937 — i form af en 
selvstaendig publikation kaldet Tillväxten. 
(Statens historiska museum, Kungl. Myntkabi
nettet. ISSN 0282-8960.) Her kan Gud og 
hvermand på tryk laese om hvad der er kom
met ind i de centrale samlinger i Sverige, og 
hvad man folgelig kan bede om at få lejlighed 
til at bese eller studere. Om ikke andet kan 
man overbevise sig om, at Statens Historiska 
Museum/Kungl. Myntkabinettet ikke horer til 
de museer, der, hvad erhvervdser angår, 
sover tornerosesovn, men at det opfylder en 
af betingelserne for et levende museum: dets 
samlinger er i beständig vaekst. 

En sådan lobende publicering af et natio
nalt, landsdaekkende arkaeologisk/numisma-
tisk museums katalog eller inventar er ikke 
noget normalt, set i international sammen
haeng. Alle museer i et hvilket som helst euro
paeisk land har utvivlsomt inventarer, de er 
selve rygraden i et museums arbejde, men 
hvor mange sorger for at publicere dem syste
matisk? Naeppe mere end nogle få. 

Også i Norge publicerer man »Tilvekster«, 
men som navnet allerede siger, er der et fler
tal af tilvaekster. Der er nemlig én for hvert af 
de arkaeologisk/antikvariske områder, som 
landet er delt op i, altså: Bergen, Oslo, 
Stavanger, Tromsö, Trondheim. Man kan alt
så ikke sige, at der er én tilvaekst, som daekker 
hele landet. (Jfr. den bibliografiske oversigt 
hos Liv Bakkan, Norsk arkeologisk bibliografi 
1957—1975, Universitetets Oldsaksamlings År
bok 1977-1978, Oslo 1979, s. 15-17.) 

Derimod kender j eg overhovedet ikke no
get andet nationalt landsdaekkende museum, 
der har en sådan åben tradition som Statens 
Historiska Museer/Kungliga Myntkabinettet, 
og for mig står denne tradition som noget af 
det bedste — indenfiir mit fag — i svensk strae-
ben efter offentlighed i förvaltningen. 

Forgaengeren til det danske Nationalmuse-
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um, Oldsagskommissionen, udarbejdede ved 
en beundringsvaerdig indsats af dens berom-
teste sekretaer, C. J. Thomsen, el inventar i de 
förste tiår efter Napoleonskrigene, og det blev 
offentliggjort. (B. Thorlacius, F. Magnussen 
og C. J. Thomsen, Fortegnelse ovcr de Oldsa
ger som ved Gave eller Kob er komne til Mu
seet 1816—1827, Antiquariske Annaler, 3—4, 
1820-27, s. 352-410; s. 159-266, s. 4 0 0 -
618.) Men derefter ophorte nian, og det er 
kun takket vaere en kraftanstrengelse i förbin
delse med en ny museumslov, at man siden 
1985 offentligg0r systematiske förtegnelser 
ovcr indkommet danefae. (Dette sker i Arkce-
cdogiske unders0gelser i Danmark 1985 ff., udg. 
af Arkaeologisk Naevn.) 

Af naturlige grunde kender jeg blandt Na
tionalmuseets gamle afdelinger bedst Den kgl. 
Mom- og Medaillesamling. Da jeg for nogle år 
siden unders0gte, hvorledes det egentlig for-
holdt sig med en så grundlaeggende ting som 
årsberetninger, herunder regelmaessige rede-
gOrelser for nyerhvervelser, konstaterede jeg, 
at man ganske vist havde mere eller mindre 
summariske meddelelser om gaver i »Berling-
ske Tidende« fra 1835 til 1889, ligesom man— 
i lighed med andre dele af det senere Natio
nalmuseum — havde udarbejdet en raekke be-
retninger til »Antiquarisk Tidsskrift" i årene 
1843—50, men at man i övrigt skal helt frem til 
1923 för en egentlig möderne arsberetning 
udarbejdes. (Den kongelige Mont- og Medail-
lesamlings årsberetninger 1835-1980, Nordisk 
Numismatisk Unions Medlemsblad 1982, s. 
51-52.) 

Det er mit indtryk, at Den kgl. M0nt- og 
Medaillesamling i denne henseende var en fo-
regangsinstitution, de andre gamle afdelinger 
på Nationalmuseet (1. og 2. afdeling, Dan
marks Oldtid henholdsvis Danmarks Midddal
der og Renaessance) er i den henseende först 
kommet med i 1970'erne og 1980'erne. (Dels 
med den mere administrativt praegede Natio
nalmuseets arsberetning [fra 1975] dels med de 
ovenfor naevnte bidrag om årets danefae i Ar
käologiske unders0gelser i Danmark, jfr. oven
for.) Dog b0r en större oversigt naevnes, som i 
1908 blev publiceret på initiativ af W. Molle
rup, og som gav en all-round skildring af 2. 
afdelings virke og samlingernes tilvaekst i pe

rioden 1892-1908. (W. Mollerup, National
museets II. Afdeling. Redeg0relse for dens Virk-
somhed siden 1892, Kbhvn. 1908, xxxvhi+184 
sider.) 

Mens Danmark på så mange måder i an
tikvarisk henseende kan sammenlignes med 
Sverige, er der en vaesentlig förskel. Det dan
ske territorium har ikke vaeret det samme i 
möderne tid. Et så vigtigt område som 
S0nderjylland har i to menneskealdre - fra 
1864 til 1920 - vaeret udenfor dansk antikva
risk administration, og det er fölgelig svaert 
at foretage sammenhaengende studier över 
fundforhold og fundforekomster uden at tage 
hensyn til denne på så mange måder skaeb-
nesvangre kendsgerning. 

Vender vi os nu til sägens beivedemne, Till
växten, så har man tydeligvis på centralt hold 
vaeret opmaerksom på, at der er tale om en 
enestående kildegruppe, som på grund af 
mange nulevendes svigtende evner til at laese 
gammel skrift risikerede at forblive uudnyttet. 
De förste tre hundrede år, ind til 1893, er 
derfor blevet udskrevet som et maskinskrevet 
manuskript, og dette blev i 1985 publiceret i 
mikrofiche-udgave. På denne made har man 
det totale inventar tilgaengeligt i summarisk 
lönn, hvad der er en betydelig fordel. De 
forskere på SHM, som kan laese gammel skrift 
kan nu til en vis grad undgå at benytte -
dermed også at slide på - de originale aktstyk-
ker, og de forskere for hvem addre tiders 
handskrift er lukket land, har nu fået åbnet en 
hidtil utilgaengdig kildegruppe. Endelig har 
forskere andetsteds, i de svenske provinser 
eller i udlandet, nu mulighed for selv at benyt
te denne kildegruppe, og de kan også vejlede 
og besvare foresporgsler indenfor emnet. 

En forespergsel fra en interesserct svensk person 
kom for nogle mäneder siden til Den kgl. Mont- og 
Medaillesamling i K0benhavn. Takket vaere mikro-
fiche-udgaven af Tillväxten kunne nogle oplys
ninger forenes, og i lobel af en kortvarig brevveks-
ling blev en smuk keramisk krukke fra 1600-lallet 
sat i relation til ct möntfund fra midlen af 1800-
lallet. De to oprindelig sammenhaengende fund-
genstande, som p. g. a. forskellige omstaendigheder i 
mere end et århundrede havde vaeret adskilt, kan nu 
igen opfattes som en helhed. Dette resultat var kun 
muligt i Köbenhavn takket vaere mikroficherne! 

I de senere år har man kunnet maerke, at 
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publikationstakten for Tillväxten ikke var så 
hurtig som onskelig, og der opstod efterhan
den et betyddigt efterslaeb, uanset man — ind 
imellem — sogte förnyelse i form af små artik
ler eller anden aktualisering. 

Der har vaeret en saerlig tradition blandt de 
nordiske m0ntkabinetter, som siden midten af 
1930'rne har udgivet separate fundberet-
ninger i Nordisk Numismatisk Årsskrift. Kungli
ga Myntkabinettets årsberetninger er på en vis 
made at opfatte som supplementer til Tillväx
ten. (Arsberetningerne fra Kungliga Myntkabi
nettet har i Arsskriftet for så vidt vaeret mere 
omfattende end i Tillväxten, idet man först-
naevnte sted også har medtaget de fund, som 
efter fundfordeling er tilgået andre museer.) 

En övergång publicerede Kungl. Myntkabi
nettet sin egen arsberetning, Numismatica 
Stockholmiensia, men denne synes forelobig at 
vaere blevet en engångsföreteelse. (Numisma
tica Stockholmiensia 1975-1976, Stockholm 
1978, 62 s. Ligesom nogle af de foregående 
haefter af Tillväxten indeholdt også Numism. 
Stockh. kortere artikler, dog på engelsk, for
mcntlig med henblik på et internationalt pub-
likum.) 

Man kan taenke sig, at de museumsansvarli-
ge efterhanden kan have vaeret fristet til at se, 
hvilke muligheder ny teknik (EDB m.v.) kun
de bringe, idet man samtidig ikke må glemme 
det bifald, som »nye initiativet", også indenfor 
museumsverdenen, naesten automatisk med-
förer i vore dages vestlige samfund. 

På denne baggrund må man lykonske de 
tapre, der i stedet for udelukkende at satse på 
nye tiltag, har holdt fast ved det provede, 
Tillväxten. I l0bet af nogle få efterårs- og 
vintermåneder 1990 kom der tre dobbelt-
årgange af Tillväxten, daekkende 1976-77, 
1978-79 og 1980-81 . 

Udstyret er beskedent - ingen illustrationer 
— opstillingen, efter inventarnumre, ret sum
marisk, og haefterne er hver for sig mellem 50 
og 100 sider. 

De, der råber på ny initiativer, vil sikkert 
rynke på naesen og sporge, hvor mange, der 
bliver solgt i Museumsbutikken? Naeppe saer
lig mange. Men her er det ikke antallet solgte 
eksemplarer, der taeller, det er antal distribue-
rede eksemplarer. 

Her kommer nemlig en anden vigtig faktor 
ind i billedet, det er Vitterhetsakademiens bib
liotek og dens bytteforbindelser. Det er en 
institution, som med rund hand sorger for at 
placere svensk antikvarisk og historisk viden 
på tilsvarende institutioner rundt i verden — til 
gengaeld modtager og opbevarer biblioteket 
den viden, som i bytte bliver stillet til rådighed 
for svensk forskning. 

Det net af bytteforbindelser, som bibliote
ket opretholder, gor at svensk antikvarisk vi
den f. eks. er tilgaengelig i store dele af Ost
europa, hvor höjt avancerede, EDB-baserede 
systemet ellers ikke uden videre kan vände 
indpas, bl.a. på grund af manglende facilite-
ter og manglende okonomisk evne. Men de 
tre små bind går ind pä boghylderne og er frit 
tilgaengdige nu - og i al fremtid. 

Trykeprisen for en deibbeltårgang, som de 
tre naevnte, er oplyst at vaere på mindre end 
25 000 svenske kroner — egentlig en beskeden 
pris for at tilgaengeliggore en så basal viden, 
som der her er tale om. 

Formålet med denne lille opsats er at gore 
opmaerksom på, at Statens Historiska Mu-
seum/Kungl. Myntkabinettet med Tillväxten 
har et i europaeisk skala helt unikt arbejdsred-
skab. Jeg beder til, at man vaerner om det, 
skaffer de meget beskedne midler der er 
nodvendige til dets fortsatte publicering, og 
således ad denne vej befaester Sveriges enestå-
ende placering i international arkaeologisk og 
antikvarisk forskning. 

Man er i skrivende stund på vej mod et 
hundredeårsjubilaeum for Tillväxten, en lille 
publikation, hvor Sverige har vist sig som et 
foregangsland indenfor den systematiske til-
gsengeliggordse afe t par centralmuseers gen-
standsamlinger. På vegne af brugerne håber 
jeg, at Tillväxten kommer godt igennem sin 
runde födselsdag og kan starte sit naeste sekel 
med nye kraefter, der vidner om, at Tillväxten 
er en del af det satnlede antikvariske billede i 
nutidens Sverige. 

j0rgen Steen Jensen 
Den kongelige M0nt- og Medaillesamling 

Nationalmuseet 
Frederiksholms Kanal 12 

DK-1220 K0benhavn K, Danmark 
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