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nesbyrd om kulturel Paavirkning. Mange Steder anbringes der i
Bindingsværkets yderste Fag en stor Skraastiver, som enten kan
støtte H jørnestolpen eller den næstyderste Stolpe. N aar det første
er alm indeligt paa Vestfyn og i Jylland Syd for Vejle, skyldes det
sikkert direkte Paavirkning, og det kan m aaske ogsaa skyldes en
saadan, n aar Bjærge H erred Nord for Vejle og Nordfyn h a r den
sidste Skik. E t større Skel i K ultur gaar m ellem Sjælland med
Lolland og F alster paa den ene Side, Fyn og Jylland paa den
anden. I Ø st-D anm ark sam ler m an Stuehusets Ildsteder om een
Skorsten. »Det kuppelform ede Køkken« synes at have Forbindel
ser længere østpaa, helt til de baltiske Lande. I Jylland derim od
har-Stuehuset alm indeligt to Skorstene. Ejendom m eligt nok følger
nogle Kystegne i Jylland, fra D jursland nordpaa, som er let til
gængelige til Søs fra Sjælland og Sverige, østdansk Skik.
Vi h a r h er kun frem draget en lille Del af de interessante E m 
ner, Dr. Steensberg kom m er ind paa. Man m aa meget ønske, at
der m aa gives ham Tid og Lejlighed til nærm ere at begrunde og
udføre de kulturgeografiske Synspunkter, som han kun skitse
m æssigt h a r kunnet antyde i denne Bog.
C. G. Feilberg.

Slægtsforskning.
Albert Fabrilius og Harald Halt: H a a n d b o g i S l æ g t s f o r s k 

n i n g . Paa Grundlag af Paul Hennings: Slægtsforskning. Kbh. 1943.

Overretssagfører P aul Hennings Vejledning i Slægtsforskning,
den første større Bog paa D ansk om dette Emne, udkom i 1933,
afsluttet og udgivet efter hans Død af Albert Fabritius og H arald
H att, og da den forlængst er udsolgt og stæ rkt efterspurgt anti
kvarisk, h a r de to Udgivere nu foranstaltet en ny Udgave, der
im idlertid er saa om arbejdet og forøget, at de h a r m ent det
rigtigst selv at tage Ansvaret for Bogen i dens nye Skikkelse.
Der er G rund til at nære Taknem m elighed overfor de to F o r
fattere for denne meget nyttige Haandbog. Vistnok aldrig tidli
gere h ar der været en saadan Interesse herhjem m e for Genealogi
som i disse Aar; paa vore Arkiver sidder Folk af alle Sam fundslag
og alle Aldre tæ t Stol ved Stol og vender ivrigt søgende Bladene
i Kirkebøger og Folketællingslister, m en de burde egentlig ikke
slippes ind i et Arkivs Læsesal, før de kunde dokum entere, at de
havde læst den nye »Haandbog i Slægtsforskning«. Den er en
aldeles ypperlig Vejledning for baade Begyndere og Viderekomne.
E fter en Indledning om det personalhistoriske Studium s Ud
vikling herhjem m e følger Afsnit om Slægtsvidenskabens Opgaver
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og Kilder, om Slægtsberegning, og der gøres R ed e'fo r de to O p
stillingsm etoder, Ahnetavlen og Efterslægtstavlen, ved mange
E ksem pler vises, hvorledes de kan benyttes. D erpaa følger de tre
vigtigste Afsnit. Først »Indsam lingen af det slægtshistoriske Ma
teriale«, m ed en Rigdom af gode Raad og nyttige Form aninger om
Nøjagtighed, Paalidelighed og Orden, saa f. Eks. ingen Note slip
per ind paa Kartotekseddelen, uden at ogsaa dens Kilde er noteret.
Saa 40 Sider om »Bibliotekernes slæ gtshistoriske Indhold» m ed
en udførlig Gennemgang af den trykte L itteratur, som en Slægts
forsker kan faa Brug for. Og derpaa 116 Sider om »Arkiverne og
deres slæ gtshistoriske Indhold», Bogens største Afsnit, for det er
jo i Arkiverne, det vidtløftigste og vanskeligste Arbejde skal gøres.
Det er en meget udførlig Gennemgang af de m ange forskellige
Arkiver, og m an finder ogsaa her nyttige H envisninger til de
trykte Vejledninger og Registranter, hvoraf en Del jo findes i tid
ligere Aargange af »Fortid og Nutid«.
E fter et k ort Kapitel om Fornavne og E fternavne i dansk
Navneskik følger »Vaabenet, Bom ærket og Seglet« m ed en kort
Oversigt over de heraldiske Grundregler, og Bogen slutter m ed
nogle Afsnit om Slægtsforskning i de nordiske Lande og i T ysk
land.
D esværre er Bogens Pris, Kr. 18,50, lidt for høj, til at den kan
vinde den Udbredelse, den fortjener, isæ r blandt de m ange jævne
Folk, der sysler m ed Slægtshistorie. Men det kan F orfatterne jo
ikke gøre for. De skal k u n roses for den store og nyttige Indsats,
de h a r gjort m ed denne Haandbog.
Albert Thom sen.

Roskilde.
Arthur Fang: R o s k i l d e . Fra Byen og dens Historie, I. Roskilde
1945.

Første Bind af A rthur Fangs Skildring af Roskilde Bys H i
storie lover godt. Man fristes til at tro, at den i stilistisk H en
seende kan blive et klassisk Forbillede for andre Byhistorikere.
Den er netop saa fængslende og livfuld, saa velillustreret og godt
disponeret, som en alm ent tilgængelig Byhistorie bør være. Den
er vel underbygget m ed Henvisninger til try k t L itteratu r bag i
Bogen (Forf. burde dog m aaske have taget Hensyn til Lukm ans
D isputats om Skjoldunger og Skilfinger). Men der vil stadig
være Plads for en Roskildes Historie grundet paa nye A rkivunder
søgelser.

