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A ST R ID F R IIS
SÆRTRYK AF UNIVERSITETETS FESTSKRIFT
NOVEMBER 1967

ASTRID FRIIS
1. AUGUST 1893 - 31. .JULI 1966

Om sin vej ind i det historiske studium har Astrid Friis berettet i
en lille selvbiografisk skitse fra 1953. Efter studentereksam en fra
Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) i 1913 begyndte hun ved
Københavns Universitet med skoleem bedseksam en for øje, skønt
uden lyst til at blive gym nasielærer. »Saa snart jeg fik tilstrækkelig
tillid til mine ævner, om byttede jeg det m ed m agisterkonferens
studiet,« hvilket skete i det tredie studieår. »Min voksende selv
tillid skyldtes ikke, at jeg havde været i stand til at lose selv m indre
konkrete historiske opgaver, m en at jeg havde faaet tiltro til, at
jeg ævnede at tænke selvstændigt. Jeg fandt vel den ene gang efter
den anden, efterhaanden som jeg ved læsning erhvervede mig ny
viden, at mine tanker ikke var nye, de var tænkt af andre før mig.
Tilbage blev dog en sikker følelse af ævne til paa egen haan d at
lænke et problem igennem.« Sam mesteds vedstås en gæld til Kri
stian Erslev, »der for mig repræsenterede den historiske videnskab
i højeste plan.« Astrid Friis deltog på Erslevs sidste kildekritiske
hold. Hun følte, at hans kursus først og frem m est var beregnet for
m iddelalderhistorikere og at hendes egne interesser var vendt mod
andre tidsperioder. Da hun år senere som professor selv fik m ed
universitetsundervisningen i historie at gøre forsøgte hun at overføre
det kildekritiske kursus på eget stof og på den tidsperiode, hun
dyrkede, nemlig den nyere tids historie. Også Erslevs afsluttende
forelæsninger på universitetet over historisk metode og historiens
filosofi nævner hun som betydningsfulde for hendes udvikling. »Til
dette tidspunkt kan jeg ogsaa henføre anskaffelsen af tyske og franske
værker til indførelse i historisk metode. Jeg ønskede at være vel
rustet, naar jeg skulle i gang m ed egne studier.« Historiefilosofien
lå dog hendes intellekt fjernt, hvilket bl. a. hendes gennemgang af
historieskrivningens historie sidenhen bar præg af.
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Den lærer, som Astrid Friis navnlig blev inspireret af i sine studie
år, var dog Erik Arup. Gennem hans undervisning førtes hun ind i
den politiske og økonom iske historie, fattede især interesse for sam 
spillet mellem det politiske og økonomiske, der blev et felt, hvor
hendes særegne begavelse virkelig kom til udfoldelse. Under de
afsluttende konferensstudier ønskede Astrid Friis en overgang at
koncentrere sig om forholdet mellem de europæiske folk og de andre
verdensdeles befolkninger, navnlig forholdet mellem E uropa og
Indien-Kina, m en opgav bl. a. fordi em net ikke kunne godkendes
af historieprofessorerne. I stedet kastede hun sig over et koncentreret
studium af engelsk historie under Elizabeth og de første Stuarter.
Med hendes egne ord: »I dette mine sidste universitetsaars intense
studium af engelsk historie i en af Englands store og af politisk
spænding fyldte perioder fik jeg m in selvstændighedstrang til fulde
tilfredsstillet. Saa fri havde jeg aldrig kunnet kom me til at føle mig,
hvis m ine første dyberegaaende studier havde hentet sit æmne i
dansk historie.«
I decem ber 1920 afsluttedes universitetsstudierne med magister
konferens og et halvt år efter tog Astrid Friis til London, hvor hun
opholdt sig i halvandet år. Her uddybedes og fundam enteredes de
engelske studier. Arbejdet foregik ganske på egen hånd, hovedsage
lig på Public Record Office. Hun skyede de engelske universiteter,
ville ikke risikere at få sine undersøgelser kvalt i gode råd. Resul
tatet fremlagdes i disputatsen Alderman Cockayne’s Project and the
Cloth Trade; The Commercial Policy o f England in its Main Aspects,
1603-1625 (Copenhagen, Oxford, 1927). R. H. Tawney anmeldte
straks bogen i det nyligt grundlagte tidsskrift The Economic History
Review og tøvede ikke med at betegne værket som et af de vigtigste
arbejder på engelsk om det 17. århundredes økonom iske historie,
en karakteristik som stadigvæk m å siges at holde stik.
England under Elizabeth og de første Stuarter var i enestående
grad et land, hvor handel og politik løb sam m en. Koncentrationen
om kring regeringsbyen London, der form idlede en så overvældende
del af landets eksport, var påfaldende. Den nære kontakt mellem
m etropolens handelsm agnater og regeringen kunne um iddelbart føre
tanken hen på de gamle bystater, men den engelske regering re
præsenterede rigtignok et m oderne, stærkt centraliseret, nationalt
m onarki, hvilket gav handelspolitikken en hidtil ukendt slagkraft.
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I sit opus m agnum påviste Astrid Friis, hvorledes det Cockayne’ske
af Jam es I støttede projekt afspejlede de såkaldte E astland Mer
chants’ problem er og den tilbagegang disse købm and havde lidt i
årene 1604-14 i deres forretninger. Især konkurrencen fra hollandsk
side føltes hårdt. N ederlænderne havde etableret en re-eksport til
Baltikum af engelsk klæde, der i ufærdig stand var blevet ført til
Nederlandene af de engelske M erchant Adventurers og der viderebehandlet, førend det sendtes til Østersøen. Cockayne’s forslag til
regeringen gik bl. a. ud på at færdiggøre det engelske klæde i Eng
land, så at Eastland-købm æ ndene på denne vis kunne genvinde deres
tabte position. Hele det kom plicerede økonom iske og politiske spil
om kring denne plan, der havde ivrige tilhængere og m agtfulde m od
standere og som udspilledes såvel i Parlam entet som i Privy Council,
er skildret og analyseret med en rigdom af detailler og et sikkert
greb, som vidner om forfatterens store fortrolighed m ed sit stof og
sin periode. 1 projektet, som led skibbrud, afspejles m odsætningen
mellem englændere og nederlændere, konge og parlam ent, Eastland Merchants og M erchant Adventurers. Hertil kom m er, at værket
for så vidt rum m er adskilligt mere end titlen lover. Især den øko
nomiske baggrund for projektet er i den grad udbygget, at her er
tale om et vægtigt bidrag til den engelske handelshistorie som sådan.
Astrid Friis’ brug af de engelske toldregnskaber, de såkaldte Port
Books, gav hendes fremstilling videre sigte. Denne dem onstration
af, hvor meget stof, det var muligt at frem drage til belysning af,
hvad m an kunne kalde for de erhvervsmæssige realiteter bag et af
tidens centrale projekter og bag lovene, anordningerne og parlam entetsdebatterne, blev fremlagt på et tidspunkt, hvor økonom iske
historikere var begyndt at føle et stort behov for en kvantifiering
af deres problem er, eller m åske rettere: et behov for at gøre deres
disciplin til en videnskab, hvor »creative imagination and statistical
testing play strong counterparts« (for at bruge N. S. B. Gras’ for
m ulering i en program artikel i første hefte af The Economic History
Review 1927). Astrid F riis’ disputats blev hurtigt frem hævet som et
eksempel på, hvor betydningsfulde resultater en system atisk udnyt
telse af de hidtil upåagtede kvantitative kilder kunne opvise vis à vis
det politiske stof.
Også på et andet felt viste bogen om Alderman Cockayne’s Pro
ject and the Cloth Trade nye veje, nemlig ved sin behandling af selve
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kom pagnierne. Beskrivelsen af de to købm andskorporationer var
m ere realistisk end m an hidtil havde været vant. Den nøjedes
ikke — som f. eks. W. R. Scott i sit klassiske værk om The Consti
tution and Finance o f English, Scottish and Irish Joint-Stock Com
panies down to 1720 (1911-12) — m ed at beskrive kom pagniorga
nisationens ydre form er (oktroyer, konventioner o. lign.), men søgte
at skildre kom pagnierne indefra. Hvor mange købm ænd var år
for år aktive, hvorhen gik deres handel, hvad handlede de med,
hvorledes fordelte handelen sig på store og sm å m edlemm er?
Billedet af den politiske proces fik derm ed m ere liv, således i skil
dringen af m odsætningen mellem the Outports (d.v.s. havnebyerne
uden for L ondon) og handelsselskaberne i London, de første ind
flydelsesrige i House of Commons, de sidste m ed kongen og Privy
Council på deres parti - i øvrigt en udm æ rket illustration af det
motto, Astrid Friis m ed et citat fra Arup havde givet sin bog, hvor
efter det var partim odsætningerne og de handlendes placering i
spillet, der gav den økonom iske historie dens kulør og kraft, ganske
som tilfældet var m ed den politiske historie.
Interessen for de spørgsmål, som rejstes i bogen om Alderman
Cockayne's Project and the Cloth Trade, var stor i England og har
holdt sig lige siden. Man kan således nævne, at den sidste bog, som
Ricard Tawney fik færdig før sin død, var biografien om Lionel
Cranfield, der udkom i 1958 under titlen Business and Politics under
James I: Lionel Cranfield as Merchant and Minister; Cranfield havde
i F riis’ disputats fået en kort om tale m ed redegørelse for hans ideer
og politik. Både R. W. K. Hinton i The Eastland Trade and the Common
Weal in the Seventeenth Century (1959) og B. E. Supple i Commercial
Crisis and Change in E ngland 1600-1642 (1964) h a r gjort Cockay
ne’s projekt til genstand for indgående studier ud fra andre syns
vinkler end Astrid Friis’ og også føjet nye og vigtige m om enter til,
især hvad projektets fallit og mulige sam m enhæng m ed den store
krise i 1620 angår, hvor navnlig de m onetære faktorer i udenrigs
handelen h ar tildraget sig større opm ærksom hed end tidligere, men
alle senere bidrag h ar ydet F riis’ disputatsarbejde den største respekt
og bogen er stadigvæk uundværlig såvel ved sine tolkninger som
sin dokum entation.
Studiet af de engelske Portbooks og handelen på Baltikum førte
uvilkårlig sin forfatter ind på Øresundstoldregnskaberne, denne
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enestående kilde til international handelshistorie, som Nina Bang
allerede i 1906 havde påbegyndt en udgivelse af (nem lig første
bind om fattende skibsfarten 1497-1660). Astrid Friis’ samm enstilling
af det engelske m ateriale fra 1606-24 med toldregnskaberne ved
Sundet førte frem til en påvisning af store m angler i disse især for
tiden for indførelsen i 1618 af den systematiske visitation. Denne
udløber af de engelske studier fremlagdes allerede i 1925-26 i en
stor afhandling i Historisk Tidsskrift (9. rk., 4. bd.) »Bem ærkninger
til Vurdering af Ø resundtoldregnskaberne og Principerne for deres
Udgivelse.« Som titlen antyder rum m ede afhandlingen ikke blot en
såre velunderbygget påvisning af regnskabernes begrænsede kilde
værdi, men også en stærk kritik af Nina Bangs store publikation,
hvor andet binds første halvdel om fattende varetransporten 14971660 gennem Sundet var blevet offentliggjort i 1922. Med rette efter
lyste Astrid Friis vejledende oplysninger om toldsatser, m ål og
vægt, vareregistre, prisstatistik m. v., krav, som også Aksel E.
Christensen sidenhen kunne tilslutte sig, da han optog sam m enlig
nende studier mellem hollandsk m ateriale og sundtoldregnskaberne.
I en senere afhandling fra 1936 i Scandia videreførte Astrid Friis
sin kritik på et tidspunkt, hvor andet binds anden halvdel (1933)
og et nyt bind skibsfartstabeller om fattende perioden 1661-1783
(1930) forelå. Adskillige frem mede forskere søgte i tidens løb
Astrid Friis’ vejledning i disse kom plicerede spørgsmål, men en
egentlig nøgle til eller håndbog i toldregnskaberne nåede hun aldrig
at få på tryk. I Festskrift til E rik Arup (1946), som Astrid Friis
redigerede sam m en med Albert Olsen, skrev hun om rosenobeltolden
eller skibstolden i Sundet o. 1550. Indtil det sidste var hun optaget
af disse spørgsmål og nåede at bidrage med en diskussion på fransk
af sundtoldregnskabernes dokum entariske værdi 1571-1618 i for
bindelse med et af den m aritim -historiske associations kollokvier
(offentliggjort i 1962). Selv følte Astrid Friis sin debut i Historisk
Tidsskrift som en selvprøvelsens tid. Hun optrådte i angriberens
rolle mod en udgiver, som på det tidspunkt var landets undervis
ningsminister, og mod en udgave, der nød fondsstøtte i ind- og
udland. Det skortede ej heller på advarende røster. »Det blev en
hærdning«, siger hun i sin erindringsskitse.
Andre tem aer fra den internationale handelshistorie blev taget op
i forbindelse med den diskussion, som i løbet af 1940’erne udspandt
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sig mellem Eli F. Heckseher og Albert Olsen om det svenske kob
bers rolle på det europæiske m arked i det 16. og 17. århundrede.
Albert Olsen havde her henledt opm ærksom heden på det japanske
kobbers betydning for prisdannelsen i E uropa i det 17. århundrede,
idet den hollandske ostindiske kom pagni fra tid til anden indførte
kobber fra Jap an . Astrid Friis sekunderede Albert Olsen ved at
føre dette tem a tilbage til det 16. århundredes slutning i en afhand
ling i tidsskriftet Scandia (1939) om forbindelsen mellem det euro
pæiske og asiatiske kobberm arked, vel det nærmeste hun kom sin stu
dietids drøm om at beskæftige sig med forbindelsen mellem Europa
og verden udenfor, når bortses fra hendes bidrag til den af Albert
Olsen og W illiam Norvin redigerede Gyldendals Verdenshistorie,
hvor hun skrev om tidsafsnittet ca. 1490-1660 (1937). Et andet inter
nationalt studie var den langt senere afhandling (1953) om de to
kriser i N ederlandene 1557 (m ed appendiks udarbejdet sammen
med Svend Ellehøj). Den var tænkt som første afsnit af »An Inquiry
into the Relations between Economic and Financial Factors in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries«, m en nogen fortsættelse kom
aldrig. Afhandlingen blev skrevet til 1. årgang af det netop grundlagte
økonom isk-historiske tidsskrift The Scandinavian Economic History
Review, i hvis redaktion Astrid Friis indtrådte sam m en med kolle
gerne Eino Jutikkala fra Helsingfors, Johan Schreiner fra Oslo og
Ernst Söderlund fra Stockholm med sidstnævnte som hovedredaktør.
Astrid Friis følte sig overbevist om, at førstehåndsarbejde med
frem med historie gav studiet af den danske historie et større per
spektiv. Hendes egne arbejder var for så vidt det bedste eksempel
på rigtigheden af denne opfattelse. Foruden sundtoldstudierne kom
hendes beskæftigelse med den danske økonom iske historie til at
omfatte arbejdet m ed den store publikation vedrørende prisernes
og lønningernes historie i D anm ark, som Institutet for Historie og
Sam fundsøkonom i stod for. Dette projekt var startet allerede i 1939,
m en havde under krigen ligget stille. I 1946 blev arbejdet reorgani
seret og Albert Olsen, som var den drivende kraft i reorganisationen,
lik Astrid Friis m edinddraget i ledelsen, så såre hun var blevet ud
nævnt til professor i historie. Da Albert Olsen kort efter døde kom
Astrid Friis til at stå med hovedansvaret for et stort og kom pliceret
forskningsarbejde om fattende en historisk periode, tidsrum m et
1660-1800, hun ikke lidligere havde beskæftiget sig med på prim ært
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grundlag. Arbejdet tyngedes yderligere derved, at Astrid Friis i de
kom m ende år havde mange andre gørem ål at varetage og derfor
ikke kunne samle sig om prishistorien i den udstrækning, hun selv
kunne ønske det. Trods vanskelighederne bragtes selve indsam lings
arbejdet dog til en afslutning og i 1958 udsendtes A History o f Prices
and Wages in Denmark, 1660-1800, vol. I ved Astrid Friis og Kristof
Glamann. Ved indsam lingen og bearbejdelsen af det m ateriale,
som herm ed offentliggjordes, havde tillige Fridlev Skrubbeltrang,
Elly Mogensen, Edit Rasm ussen og Kirsten W illerslev sam t gruppens
statistiske m edarbejder, økonom en Erling Olsen, taget del. Med u d 
sendelsen føjede D anm ark sit bidrag til en international serie af
undersøgelser, som havde taget sin begyndelse i 1930’erne under
Sir W illiam Beveridges ledelse og som i årenes løb havde resulteret
i arbejder vedrørende England, Frankrig, Tyskland, Holland,
Polen, Spanien og U.S.A. Til Astrid Friis’ store glæde blev det danske
værk vel modtaget i udlandet. En engelsk anm elder kaldte det lige
frem for »a model of its kind« og det frydede hende — forståeligt
nok, når m an betænker, at projektet overhovedet var det største
og mest kostbare, Institutet i sin mangeårige virksom hed havde givet
sig i kast med. Astrid Friis var i øvrigt m edlem af Institutets ledelse,
hun sad som dets næstform and og kasserer i årene 1949-55, og
var som sådan m ed til at gennemføre den vigtige om dannelse,
hvorved Institutet nedlagdes og tre egentlige universitetsinstituter i
stedet så dagens lys, nemlig et økonom isk, et historisk og et institut
for sam tidshistorie og statskundskab. Til det historiske institut over
førtes de prishistoriske samlinger og en særlig afdeling indrettedes
til arbejdets videreførelse. Et andet projekt, som vel egentlig stod
hendes hjerte nærm ere al den stund, det var udsprunget af hendes
egen forskning, blev på Astrid F riis’ initiativ ivæ rksat ved Institutet,
nemlig en undersøgelse af studehandelens og -eksportens historie
bl. a. baseret på benyttelsen af de gottorpske regnskaber. Den blev
overdraget Svend Ellehøj og havde en overgang også Ole Karup
Pedersen som m edarbejder. Undersøgelsen blev im idlertid indstillet,
da andre opgaver lagde beslag på kræfterne.
Af Astrid Friis’ øvrige studier inden for den danske historie må
isa>r fremhæves hendes to store afhandlinger om »Kansler Johan
Friis’ første aar« og »Rigsraadet og statsfinanserne« i henholdsvis
Scandia (bd. VI-V1I, 1933-34) og Historisk Tidsskrift (10 rk., 6. bd.,
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1942-44). De statsopbyggende kræfter i det 16. århundredes Dan
m ark var her genstand for hendes interesse. D anm ark var i begyn
delsen af det 16. århundrede ikke m indst på adm inistrationens,
især finansforvaltningens, om råde tilbagestående m ålt med en
engelsk eller fransk alen, m en nåede i århundredets løb frem til en
placering blandt de m oderne europæiske nationalstater. Medens op
løsningen havde været tydelig i århundredets begyndelse satte gen
opbygningen ind efter 1536, da Grevefejden var sluttet og Reform a
tionen gennemført. Den m oderne indstillede del af den danske adel,
indehaverne af de betydende em beder i centraladm inistrationen og
af lensm andsem bederne i lokaladm inistrationen, prægede tidehvervet. Astrid Friis viste i sine undersøgelser, at netop de rigs
råd er - og heriblandt den øverste leder af kongens administration,
kansler Johan Friis - der ved at støtte lensreform en udfoldede de
stærkeste bestræbelser for at styrke statsmagten og for så vidt også
kongemagten på bekostning af adelens personlige interesser, på et
andet om råde, nemlig skattebevillingens, beskar kongens disposi
tionsfrihed ved at udvide rigsrådets kom petence og hindrede der
igennem, at kongehusets private interesser kom til at gå frem for
statens tarv. Lensreform en havde Erslev behandlet i sit bane
brydende værk om Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede
(1879), m edens Arup i sin D anm arkshistorie havde interesseret sig
for regeringerne bag kongerne. Astrid Friis føjede, ikke m indst ved
sine dybtborende studier af finansforvaltningen, statsgælden og
rentem esterregnskaberne, adskilligt til, som kastede nyt lys over
m agtforholdet mellem konge og rigsråd i det 16. århundrede. Det er
vel for meget sagt, at disse undersøgelser kom til at danne skole,
m en andre lod sig i hvert fald inspirere af den frugtbare problem 
stilling, således Birgitta Odén i sine senere studier over den svenske
finansforvaltning i anden halvdel af 1500-tallet. Og som del var
tilfældet m ed disputatsen kom der større spænding og m ere dram atik
ind i frem stillingen netop ved at følge sam spillet mellem det poli
tiske og det økonom iske. Til disse studier m å endelig føjes rækken
af bidrag til Dansk biografisk Leksikon, der ligeledes vidner om Astrid
F riis’ fundam entale fortrolighed m ed det 16. århundredes danske
historie.
I 1946 udnævntes Astrid Friis til professor i historie ved Køben
havns Universitet, hvor hun efterfulgte Knud Fabricius. Hun blev

189
Danm arks første kvindelige professor. Som underviser havde Astrid
Friis sin force i øvelsen m ed det lille hold, hvorim od hendes m undt
lige foredrag var svært at følge, ligesom hun var hæm m et i sin frem 
træden i større forsamlinger f. eks. ved disputatshandlinger. Hendes
interesse for de studerende var um iskendelig og gav sig somme tider
udslag i noget rørende omsorgsfuldt. Hun kunne begejstres over den
studerendes første fam lende forsøg på videnskabens vej, hvilket
smittede af og virkede igangsættende. Ikke sjældent var hun i sin
undervisning intuitiv i sit forhold til stoffet, ofte springende i frem 
stillingsformen, havde en svaghed for det fantasifulde, m en tøjledes
af sin kritiske sans, navnlig når hun stod overfor det skrevne bidrag.
Mindre vellykket var nok hendes undervisning inden for om råder,
som hun følte sig forpligtet til at varetage, m en ikke havde arbejdet
med på egen hånd. I de år, Astrid Friis sad som professor, skete der
i øvrigt en kraftig vækst i tilgangen til det historiske studium , nav n 
lig i den allersidste periode af hendes em bedstid; hendes største
organisatoriske indsats blev her indretningen af Historisk Institut
på Bispetorvet, i hvis ombyggede lokaler h u n som forstander i
1963 - året før sin afgang - kunne byde velkom m en.
Astrid Friis var det meste af livet igennem m ere ensom, tror jeg,
end de fleste. Som b arn havde hun efter sit eget udsagn været noget
af en dagdrøm m er. Ikke uden grund. Hendes m or døde året efter
datterens fødsel, og faderen forlod fam ilien og landet, da Astrid
Friis var 5 år gammel. Sam m en m ed søsteren blev hun opdraget
af farm oderen og et p ar ugifte fastre. På denne baggrund skal nok
hendes stærke selvstændighedstrang ses, sam t trangen til at hævde
sig. Begge dele kom til at virke isolerende. Desuden var hun af
natur ganske nærtagende og trods sin fortrinlige forstand et følel
sesmenneske m ed stærke sym patier og antipatier. Astrid Friis følte,
at de sider af historien, hun helligede sit talent, herhjem m e i m od
sætning til udlandet længe var udsat for en ofte uforstående, til
tider nedladende kritik. Det generede hende og hun bed fra sig
med næb og klør, skønt egentlig ikke udstyret m ed noget synderligt
talent for det polemiske. Vandt m an derim od hendes fortrolighed
var hendes trofasthed stor og i sam været m ed dem, hun brød sig
om, forsvandt disharm onierne.
Først sent opnåede hun den ydre status, som hendes banebry
dende arbejder fra 1920’erne havde lagt op til. Økonom isk set var
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hun uafhængig og kunne leve som forsker uden lønnet arbejde ind
til udnævnelsen til professor. I løbet af 1940’erne ændredes hendes
tilværelse på afgørende vis. Foruden professoratet kan nævnes, at
hun i 1943 blev m edredaktør af Historisk Tidsskrift, som hun redi
gerede indtil 1965 sam m en m ed Povl Bagge, og som medlem af den
historiske forenings bestyrelse bidrog hun til forsoningen i den
danske historikerverden. F ra 1948 til sin død var hun form and for
det ærværdige af Erslev i sin tid stiftede Selskab for Udgivelse af
Kilder til dansk Historie, ligesom hun i 1948 blev form and for
D anm arks internationale historikerkom ité. Indtil det sidste beva
rede hun sin orientering m od verden uden for D anm ark, især den
angelsachiske, hvis åndsliv og kultur hun elskede og hvis historikere
hun så det som en opgave at introducere herhjem m e. H un skrev
om dem i Historisk Tidsskrift og hun inviterede dem til at forelæse
på universitetet. Da hun fyldte 70 og hyldedes med et festskrift
(hvori hendes bibliografi er fortegnet ved Nils Henning Jeppesen)
var det hende en kilde til ekstra glæde, at den am erikanske økonom isk-historiske forening samtidig udnævnte hende til æresmedlem.
Inden for det skandinaviske lagde hun især vægt på det gode nabo
skab til Historiska Institutionen ved Lunds Universitet. Astrid
Friis bevarede usvækket sin energiske tro på historiens rolle og
dens placering blandt videnskaberne i det hele taget og anså det for
sin pligt at tage vare på dens renom m é.
Kristof Glamann.

