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Forord

For mig betød overgangen fra aktiv arkivtjeneste til p en 
sionisttilvæ relsen ikke det helt store brud på livsbanen.
Faktisk var jeg i stand til at fortsæ tte udgivelsen af en
række publikationer, bygget på selvstændige arkivun
dersøgelser. Jeg fortsatte også deltagelse i praktisk for
eningsarbejde og var m ed til at løbe nye foreninger i
gang. Videreførelsen af det lokalhistoriske projekt u n 
der Statens H um anistiske Forskningsråd og deltagelse i
et tilsvarende nordisk projekt var fortsat aktuel. Og en
delig var der også foredragsvirksom heden, der altid h ar
interesseret mig.
I som m eren 2000 tonede den m ulighed frem , at jeg
kunne kom m e til at opleve et 25-års jubilæ um som p en
sionist. D et havde m in far, Troels G. Jørgensen, gjort før
mig. H an blev 70 år i 1944 og levede en aktiv tilværelse
til sin død i 1970. Jeg m åtte læse de sidste korrekturer for
ham . Som dom m er og højesteretspræ sident gik han af
m ed sin fulde årsløn som pension. M in økonom iske til
stand var m ere beskeden.
Som arkivar havde jeg ofte oplevet, at m an forgæves i
arkivm aterialet forsøgte at finde en vis oplysning vedrø
rende en person. D en havde den pågældende taget m ed
sig i graven, og den var tabt for efterverdenen. Jeg beslut
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tede derfor at udarbejde et tilbageblik over m in v irk 
som hed i pensionistårene og gik i gang m ed at skrive.
I juli 2001 blev jeg ram t af en alvorlig øjensygdom. I
nogle dage var jeg fuldstæ ndig blind, blev indlagt på h o 
spital og vendte hjem m ed nedsat syn. E fter 24M år var
jeg nu virkelig pensionist. E fter hjem kom sten var m in
vigtigste opgave at finde en ny og tålelig tilværelse på
basis af den nedsatte synsevne. H erunder strejfede m ine
tanker også udkastet til et tilbageblik på årene fra 1977
til 2$års jubilæ et, der ville indtræ ffe 1. februar 2002. Da
jeg fik skrivem askinen frem , ku n n e jeg til m in glæde
konstatere, at m ine fingre ganske naturligt fandt de
rette bogstaver på tangenterne. Nu kunne jeg afslutte det
her foreliggende arbejde!
Frederiksberg, decem ber 2001
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HaraldJørgensen

Indledning

Jeg fyldte 70 år den 3. januar 1977, og 31. januar var således
m in sidste arbejdsdag i arkivvæsenet. I godt 4 3 ^ år
havde jeg væ ret arkivar. Fra 1934-62 var jeg beskæftiget i
Rigsarkivet. Herefter fulgte tjeneste som leder af Lands
arkivet for Sjælland. Jeg havde allerede før jul været i
afskedsaudiens hos D ronningen, hvor jeg sam tidig tak
kede for benådningen m ed kom m andørkorset af D an
nebrog. Mig bekendt er jeg den h id til eneste landsarki
var, der h ar m odtaget denne orden.
Overgangen fra aktiv tjeneste til en p en sionisttil
værelse føltes i m it tilfæ lde ikke som en brat, m en som
en jævnt glidende begivenhed. D enne afgørende æ n
dring havde ikke blot væ ret til at forudse, m en var også
forberedt i tide. Allerede kort efter nytår 1977 var jeg
rykket ind i det pensionistvæ relse, som daværende rigs
arkivar Johan H vidtfeldt havde overladt mig. H erfra
ledede jeg forretningerne i de sidste uger, m edens lands
arkivarkontoret blev gjort istand til m in efterfølger. Jeg
fik i løbet af januar skrevet den sædvanlige årsberetning
om vort virke i 1976. D en var m ere fyldig end norm alt.
På m ånedens sidste dag underskrev jeg for sidste gang
m ånedsregnskabet, og begge dele indsendtes til Rigs
arkivet.
På m in sidste arbejdsdag havde jeg in d b u d t det sam 
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lede personale til en afskedsreception i udstillingssalen.
M an var enedes om at lade arkivfuldm æ gtig Villy C h ri
stiansen holde afskedstalen. Jeg kvitterede m ed en tak
til alle og en tilkendegivelse af, at m an også ville se m ig
igen næste dag. I de følgende år kom jeg fortsat daglig kl.
9 til arkivet og gik hjem ved 16-tiden. I denne arbejds
rytm e skete først en ændring, da m in kone kom på pleje
hjem . Jeg forlod da arkivet til frokost for at kunne be
søge hende om efterm iddagen.
Ved m in afgang var endnu ikke udpeget nogen efter
følger, og vi var alle spæ ndt på, hvem det ville blive. Val
get af efterfølger lå i realiteten i rigsarkivarens hånd. Jeg
var fuldstæ ndig klar over dette forhold, m en tillod m ig
dog i et privatbrev til ham at tilkendegive et synspunkt.
Efter m in m ening fandtes der b landt Landsarkivets per
sonale to kvindelige arkivarer, der begge ville være vel
kvalificerede til stillingen, nem lig G rethe Ilsøe og H elle
Linde. R igsarkivaren foretrak im idlertid overarkivar,
dr. phil. Sune Dalgård, leder af Rigsarkivets i. afdeling.
Dr. D algård forblev kun en kortere årræ kke i chef
stillingen og efterfulgtes 1985 af m in favoritkandidat
G rethe Ilsøe. Helle Linde var i m ellem tiden blevet u d 
næ vnt til stadsarkivar i København.
I m ine sidste em bedsår begyndte den m oderne edbteknik at kom m e frem , og også arkivvæsenet m åtte tage
stilling hertil. D er var vel ingen, der på det tidspunkt
kunne forudse, hvilken betydning den ville få i det dag
lige arkivarbejde. M in in dstilling til den, som jeg også
gav u d try k for, var, at det var en problem atik, som m ine
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m edarbejdere i første række burde interessere sig for.
Selv havde jeg ikke lyst til at anvende tid på at sætte mig
ind i denne nyskabelse, da jeg jo kun havde få aktive år
tilbage. Jeg fandt det m ere nyttigt at koncentrere mig
om den side af arkivarbejdet, som jeg nu engang havde
kendskab til. Havde jeg vidst, at jeg skulle blive så gam 
mel, som faktisk sket er, havde jeg nok h aft en anden op
fattelse og høstet personlig fordel d eraf i m it frem tidige
arbejde. D et h ar ikke m anglet på opfordringer og lov
prisninger af det nye system. Jeg hold t im idlertid fast
ved skrivem askine-traditionen, som jeg havde dyrket
lige siden m in konfirm ation i 1922, hvor en onkel i
A m erika skænkede mig m in første skrivem askine fra
firm aet Underwood. E db-revolutionen indenfor den
m oderne adm inistration og følgerne h e ra f for arki
vernes dagligdag h ar im idlertid m edført, at m ine m ulig
heder for at følge m ed udviklingen indenfor statens ar
kiver er blevet afgørende svækket. A rkivverdenen er
ved at blive en helt frem m ed og m ig næ rm est uforståe
lig indretning.
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Arkivalske opgaver

N år overgangen fra aktiv tjeneste til pensionisttiden for
m it vedkom m ende blev glidende, hæ nger det i høj grad
sam m en med, at der var opgaver, som endnu afventede
deres afslutning. D er var først og frem m est færdiggørel
sen af 2. udgave af guiden over Landsarkivets samlinger,
som jeg havde sat meget ind på at få afsluttet. D en i. u d 
gave var udkom m et i 1966 og var forlængst udsolgt. Si
den 1966, da m an var flyttet ind i det nye arkivm agasin,
havde m an m odtaget adskillige nye arkiver, og i fælles
skab havde vi tilvejebragt et betydeligt antal såkaldte
»Foreløbige registraturer«. Ved udarbejdelsen af den
nye udgave havde flere m edarbejdere ydet væ rdifuld b i
stand. Jeg nåede at få forordet underskrevet 31. januar
1977, m en udsendelsen kunne først ske nogle m åneder
senere.
A f andre arkivalske opgaver, som jeg havde igang, var
redaktionen af »Nordisk Arkivnyt«. M in redaktørger
ning stod på udgiverrådets dagsorden på det forestående
nordiske arkivm øde i Oslo 1977, og her vedtog de no rd i
ske rigsarkivarer at forlænge m in virksom hed i endnu
en periode. I dette tilfæ lde kom denne til at vare 4 år
dvs. til arkivm ødet i Helsingfors i 1981. A rbejdet m ed
»Nordisk Arkivnyt« havde altid interesseret mig. For
længelsen af m in redaktørgerning m edførte, at jeg sad
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som redaktør, da vi kunne fejre bladets 2$-årsdag 1$.
m arts 1981. På m ødet i Helsingfors i 1981 udtalte jeg
im idlertid et ønske om at træ de tilbage m ed årets u d 
gang. U dgiverrådet udpegede herefter G rethe Ilsøe til
efterfølger. H un havde i m ange år fungeret som redakti
onssekretær. H un var enig m ed m ig i, at bladet først og
frem m est skulle være et nyhedsorgan, m en h u n ønskede
at gruppere stoffet m ere tem atisk og udvidede års
statistikken. G rethe Ilsøe redigerede bladet 1982-87. H un
og jeg m ente nu, at tidspunktet var inde til at vælge en
hovedredaktør fra et af de andre nordiske lande. På det
13. nordiske arkivm øde i Island i 1987 gjorde vi propa
ganda for denne idé b lan d t de nordiske rigsarkivarer, og
resultatet blev at posten gik til Sverige for derefter at gå
i turnus b landt de nordiske lande. Jeg læser stadig bla
det m ed største interesse og konstaterer, at det fortsat lø
ser sin opgave at holde N ordens arkivarer ajour med,
hvad der sker af stort og sm åt indenfor de nordiske a rki
ver.
Foruden det nordiske nyhedsblad havde jeg ved m in
afgang i 1977 en anden publikation løbende, nem lig
»Nordisk A rkivkundskab«. Jeg havde i 1972 påbegyndt
udsendelsen af en ræ kke små pjecer, som behandlede
aktuelle arkivalske problem er. Som regel udkom der een
pjece om året, og in d til 1977 var der udkom m et $ num re.
Jeg redigerede serien og heftede personlig for seriens
økonom i. Med årene var det lykkedes at oparbejde en
vis afsætning, m en uden væ rdifuld støtte fra »Den
Letterstedtska Föreningen« var det ikke gået. Forskel-
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lige nordiske kolleger havde deltaget i udarbejdelsen af
teksten. Spørgsmålet var nu, om jeg skulle standse udgi
velsen eller fortsat udsende nye num re. Jeg valgte det
sidste, og først m ed udsendelsen af nr. 10 i 1981 holdt jeg
inde. E n svigtende afsæ tning gjorde det nødvendigt. Jeg
havde dog h oldt skindet på næsen og k unne konstatere
en sam let beskeden indtæ gt på 981 kr. D et havde væ ret
en spæ ndende opgave, som havde gjort det m uligt at
vedligeholde forbindelsen m ed en række kolleger i de
forskellige nordiske lande. U den på nogen m åde at
blande m ig i aktuel nordisk arkivpolitik, især den hjem 
lige, ku n n e jeg således stadig betragtes som et aktivt
m edlem af den nordiske arkivalske fam iliekreds.
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Forvaltningshistoriske
forskningspr oj ekter

E ndnu en væsentlig arbejdsopgave hører overgangsti
den til og bør behandles i denne oversigt. D et drejer sig
om m in ledelse af det i 197$ påbegyndte forsknings
projekt vedr. dansk lokaladm inistration, som på in itia 
tiv af L andsarkivet for Sjælland var igangsat og fin a n 
sieret af Statens H um anistiske Forskningsråd som et så
kaldt »rådsinitiativ«.
En styringsgruppe var nedsat til at planlægge og ad
m inistrere arbejdet. G ruppen valgte m ig til form and.
De øvrige m edlem m er var de to rådsm edlem m er davæ
rende overarkivar Vagn D ybdahl og lederen af Folketin
gets Bibliotek Kr. H vidt sam t landsarkivar A nne R ii
sing. Senere in d tråd te også den nyudnæ vnte juridiske og
retshistoriske konsulent i Rigsarkivet, universitetslek
tor Inger D übeck i styringsgruppen. Projektet tog sigte
på at undersøge den danske lokaladm inistrations op
bygning som led i landets alm indelige udvikling. E nde
m ålet skulle være en sam let frem stilling af lokalad
m inistrationen i kongeriget D anm ark. Københavns sær
lige kom m unalhistorie skulle ikke behandles og heller
ikke den specielle kom m unale udvikling i hertug-
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dom m erne. Program m et skulle realiseres ved, at m an
fik udarbejdet en ræ kke tidsbegræ nsede delprojekter,
som k unne danne basis for videre udforskning. D en
næ rm ere planlæ gning af delprojekterne og udførelsen
af arbejdet var styringsgruppens væsentligste opgave, og
fra projektets igangsættelse var det en fast regel, at de
udvalgte m edarbejdere deltog i styringsgruppens m ø
der, der blev et fru g tb art debatforum .
R ådsinitiativet indebar, at m edarbejderne først og
frem m est kom fra arkivvæsenet. En ræ kke arkivarer
blev således knyttet til projektet. Fra 1978 begyndte pro 
jektafhandlingerne at udkom m e. Ikke m indre end tre af
dem indbragte forfatteren doktorgraden. I 1979 blev
D ybdahl rigsarkivar efter Johan H vidtfeldt, og udgivel
sen af afhandlingerne overgik nu til Rigsarkivet i en
skriftræ kke »A dm inistrationshistoriske studier«. Som
bekendt gav D ybdahls personlige optræ den i slu tn in 
gen af hans em bedstid anledning til kritik. D ette bør
dog ikke overskygge den fortjeneste, h an indlagde sig
dels ved opbygningen af Erhvervsarkivet, og dels ved
den indsats på forskningsom rådet, som bl.a. råds
initiativet er u d try k for.
D et havde k riblet i fingrene på mig, da p rojektafhand
lingerne begyndte at flyde frem . Som form and kunne
jeg ikke så godt blande mig i denne strøm . Jeg valgte da
at videreføre nogle tidligere undersøgelser af de civile
københavnske dom stoles historie i perioden ca. 16601919 m ed inddragelse af arkivm ateriale fra Danske Kan-
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celli og Justitsm inisteriet. D et blev til en bog m ed titlen
»Thi kendes for ret«. D en om fatter 451 sider og udkom i
1980.
M it væsentligste bidrag til projektets publikationer
er im idlertid den bog, der udkom i 1985 under titlen
»L okaladm inistrationen i D anm ark« om fattende ikke
m indre end 62$ sider.
Da Landsarkivet i sin tid havde foreslået Statens H u
m anistiske Forskningsråd at igangsætte et projekt om
lokaladm inistrationen, havde m an antydet, at ende
m ålet m åtte være på grundlag af en række delprojekter
at få skabt forudsæ tning for en alm indelig frem stilling
af lokaladm inistrationens udvikling i D anm ark. På et
tidligt tidsp u n k t af sin tilværelse henstillede styrings
gruppen til sin form and at påtage sig løsningen af denne
opgave, og jeg gik i gang med at indsam le det nødvendige
m ateriale. D et lykkedes im idlertid

ikke styrings

gruppen at få gennem ført alle de ønskede delprojekter,
og i det hele taget viste opgaven sig så om fattende, at det
i 1985 udgivne skrift kun kan betragtes som et første for
søg. I væsentlig grad m åtte trykte kilder benyttes, og i
m ange tilfæ lde m åtte m an skøjte hen over problem erne.
A fgrænsningen af em net var også et vanskeligt problem .
Opgaven fængslede mig im idlertid, og jeg satte al kraft
ind på at tilvejebringe en nogenlunde læseværdig over
sigt. Frem stillingen er fordelt på 4 hovedafsnit, nem lig
tiden in d til 1660, årene 1660-1848, perioden 1848-1919 og
den kraftige ekspansion fra 1919-1970. En brugbar h å n d 
bog er form odentlig bragt til veje. Bogen blev i hvert
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fald totalt udsolgt i løbet af relativ kort tid. A nm eldel
serne var positive, m en indeholdt naturligvis også k ri
tik. D et forstår jeg udm æ rket, og det ville kun glæde
mig, hvis en anden ville tage opgaven op og gøre det
bedre. Jeg skal idag afsløre, at gennem førelsen af opga
ven på ingen m åde var en lystvandring. D en m edførte
mange bekym ringer og adskillige tim er fy ld t m ed tvivl
om m uligheden af at nå til vejs ende m ed den næ sten
um ulige og uoverkom m elige sag. M en nu havde jeg en 
gang lovet at løse opgaven, og så m åtte det også gennem 
føres.
På et vist tidspunkt fik styringsgruppen forespørgsel,
om vi var interesseret i at få kontakt m ed et igangvæ
rende svensk-norsk forskningsprojekt, som var iværksat
under ledelse af professorerne E rik L önnroth, G öte
borg, og K nut M ykland, Bergen. Som projektleder v ir
kede docent Birgitta Ericsson, Stockholm . Projektet gik
ud på at sam m enligne det oldenborgske m onarkis ad
m inistration m ed den tilsvarende indenfor det svensk
finske rige m ed dets rigsdag. I centrum skulle stå en re
degørelse for beslutningsprocesserne og en undersø
gelse af, om personer og diverse organisationer udenfor
den snævre adm inistrative kreds havde m uligheder for
at øve indflydelse på sagernes behandling. M an havde
udpeget visse centrale saggrupper som egnede forsk
ningsom råder, og historikere fra de forskellige nordiske
lande skulle anm odes om at yde deres bidrag.
E fter et afholdt sem inar på Sandbjerg slot i maj 1978,
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hvor repræ sentanter for de to forskningsprojekter
havde lejlighed til at mødes, anbefalede styringsgrup
pen, at m an optog kontakt u nder forudsæ tning af, at det
danske projekt kunne følge sit engang anlagte program ,
og at Statens H um anistiske Forskningsråd var indstillet
på at betale udgifterne ved en dansk deltagelse i det no r
diske projekt. Styringsgruppen udpegede derefter mig
til kontaktm and. Jeg kom selv til at bidrage m ed et in d 
læg i den grupperapport, som havde fået til opgave at be
lyse forholdene indenfor det offentlige fattigvæsen, og
hvis leder var den nuvæ rende norske historieprofessor i
Bergen, Ståle D yrvik. Ialt deltog 6 nordiske forskere i
dette delprojekt. M it bidrag om fattede 7$ sider. P ublika
tionen havde fået titlen »Oppdaginga av fattigdom m en.
Social lovgivning i N orden på 1700-tallet«. D en udkom i
1983. Jeg deltog ligeledes m ed et bidrag på godt 60 sider
til den publikation, som m an udgav i 1985 under titlen
»A dm inistrasjon i N orden på 1700-tallet.« P ublikatio
nen redigeredes af den norske historiker Steinar
Supphellen fra universitetet i Trondheim .
D et var herefter planen, at professor M ykland skulle
drage den alm indelige konklusion af de m ange leverede
bidrag. D er gik im idlertid år efter år, uden at løftet blev
opfyldt. Til sidst besluttedes det at overlade docent i h i
storie ved Lunds universitet H arald Gustafsson at udar
bejde den ønskede konklusion, som udsendtes i 1993 på
forlaget »Studentlitteratur«. Sam tlige publikationer
havde altid indeholdt et engelsk resumé. K onklusionen
blev udsendt på engelsk m ed titlen »Political Inter-

19

action in the old Regime. C entral power and local
society in the eighteenth-C entury N ordic States«.
D et havde været en stor oplevelse for m ig at deltage i
dette nordiske projekt. Jeg havde truffet en lang række
interessante personer indenfor den dengang arbejdende
historikerkreds. Endvidere gav deltagelsen anledning til
at besøge steder i Norden, som jeg kun havde sporadisk
kendskab til. M in aldrig ophørte lyst til at besøge frem 
m ede steder blev i rigt m ål opfyldt. Som regel afholdtes
et sam let sem inar en gang om året, og deltagelse i
enkeltgrupperne m edførte flere m indre møder, som
kunne forløbe ret så m untre. På et m øde på Voksenåsen
hotel ved Oslo havde m ødereferenten ovenikøbet skre
vet en sang til de frem m ødte »fattige« dvs. deltagere i
projektet om fattiglovgivningen. I kredsen og i sangen
gik jeg u nder betegnelsen »Kung H arald m ed nytänd ci
gar!«
Jeg skal im idlertid ikke skjule, at jeg på det tidspunkt,
hvor de to forskningsprojekter var afsluttet, følte mig
godt træ t af m it yndlingsem ne for historisk forskning,
nem lig forvaltningshistorie. Forlængst var jeg begyndt
at se m ig om kring efter et andet spæ ndende om råde.
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Internationalt og nordisk
arkivarbejde

Overgangen fra aktiv tjeneste til pensionist fik n aturlig
vis også betydning for m in aktive deltagelse i den in ter
nationale arkivorganisations arbejde. Som pensionist
m åtte jeg træ de tilbage fra det hverv, jeg havde h aft som
m edlem af redaktionsudvalget for det internationale
arkivtidsskrift »Archivum«. M in udnæ vnelse til æres
m edlem af den internationale arkivorganisation »CIA«
på m ødet i Ottaw a i 1974 m edførte im idlertid, at jeg sta
dig m odtog den strøm af arkivalske publikationer, som
sam m enslutningen producerede, og at jeg ligeledes
inviteredes både til arkivkongresserne og til de talrige
rundbordskonferencer, som fandt sted efter 1977. Jeg
havde altid været en stabil deltager i disse. H elt holdt jeg
ikke op m ed at kom m e til enkelte møder, m en det var i
sam m enligning m ed tidligere få. N u skulle jeg jo selv af
holde alle udgifter.
I m in pensionisttid h ar jeg deltaget i flere ru n d b o rd s
konferencer, først og frem m est fordi de afholdtes på ste
der, der nok var værd at besøge. Jeg skal ikke skjule, at
jeg især tog afsted af turistm æssige grunde.
D en sidste rundbordskonference, jeg h ar deltaget i,
fandt sted i Stockholm i 1998. N år jeg overhovedet
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m eldte mig, var det fordi m an sam tidig fejrede 50-året
for oprettelsen af den internationale arkivorganisation.
Jeg havde faktisk væ ret m ed fra 1950. D et var dengang,
den franske arkivdirektør C harles B raibant havde invi
teret til festm iddag i E ifeltårnet. Em net, m an b eh an d 
lede i Stockholm , var m ig ganske frem m ed, m en de
svenske arrangører havde organiseret en udstilling i
R iksarkivet om handlende arkivorganisationens to 
årige udviklingshistorie. Jeg havde desuden den fornø
jelse at træffe flere af de gamle internationale kolleger,
jeg i sin tid havde kendt og arbejdet sam m en med.
I nogle år efter 1977 opretholdt jeg m in gamle kontakt
m ed den tyske arkivarforening. I adskillige år havde jeg
leveret bidrag til det vesttyske arkiv-tidsskrift »Der
Archivar«. Jeg leverede således in d til 1986 hvert andet år
en dansk arkivbibliografi til offentliggørelse i tidsskrif
tet. På m in anbefaling overtog landsarkivar G rethe Ilsøe
derefter det bibliografiske arbejde.
Jeg fortsatte også endnu i nogle år m in gamle v irk 
som hed som gæsteforelæser ved arkivskolen i M arburg/
Lahn. I flere år havde m an hvert andet år anm odet m ig
om at holde to forelæ sninger om dansk arkivvæsens ak
tuelle problem er. Navnlig vore byggeforetagender var
m an m eget interesseret i. I m arts 1986 h o ld t jeg for sidste
gang m ine to foredrag i M arburg.
Også de nordiske arkivm øder havde fortsat m in store
interesse. D et sidste nordiske arkivm øde, jeg deltog i, var
m ødet i Abo i 1997. Ved åbningscerem onien om talte rigs
arkivar Tarkiainen, at det netop var 40 år siden, at m an
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ved et tilsvarende m øde i Äbo havde vedtaget at lade det
danske arkivalske m eddelelsesblad for frem tiden u d 
kom m e som »Nordisk Arkivnyt«. Jeg m odtog i den an 
ledning en varm hyldest fra de tilstedevæ rende og blev
senere på m ødet interview et af den fungerende norske
redaktør afbladet.
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Historisk forfatterskab

Ved en cerem oni på Landsarkivet ved m in 70-års fød
selsdag fik jeg overrakt et festskrift, som havde fået tit
len »Nordiske arkivstudier, tilegnet H arald Jørgensen
1977«, og hvortil rigsarkivar Johan H vidtfeldt havde
skrevet en indledning. 24 nordiske forskere havde ydet
deres bidrag. Som tillæ g havde G rethe Ilsøe udarbejdet
en bibliografi over m ine h id til udgivne skriftlige arbej
der, både bøger og artikler. Ialt om fattede bibliografien
193 num re. M ine 232 artikler i »Dansk Biografisk Leksi
kon« 1933-44 var dog kun opført som eet nr. Da jeg i 1987
fyldte 80 år, publicerede Landsarkivet en fortsættelse af
denne bibliografi, der indeholdt 74 nye num re. Siden
h ar jeg selv videreført bibliografien, således at en sam let
bibliografi nu (2002) om fatter ialt 314 num re. Ingen vil
vel herefter kunne nægte, at jeg h ar væ ret en flittig sk ri
bent, også som pensionist. M it anvendte skrive
in stru m en t i alle årene h ar væ ret skrivem askinen, og
det ovenikøbet en gamm eldags håndm askine.
Allerede indenfor de første $ år af m in pensionisttid
havde jeg fået skrevet og delvist publiceret 2 digre bin d
og et par fyldige afhandlinger i tilk n y tn in g hertil. O m
disse arbejder h ar jeg fortalt i det foregående afsnit. Jeg
h ar im idlertid altid h aft det således, at jeg ved siden af
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arbejdet m ed et større værk gerne også skulle være be
skæftiget m ed noget, der var m indre krævende. D et var
også tilfæ ldet i disse år.
Noget af det første, jeg kastede m ig over, var at få udgivet
m in redegørelse for m in virksom hed i Rigsarkivet 193462. Jeg havde på det tidspunkt også forfattet en skildring
af m in landsarkivtid, m en jeg skønnede, at det var for
tidligt at udsende denne. Følgelig udkom om kring no
vem ber 1977 et skrift »I Rigsarkivets tjeneste. Nogle
erindringsblade fra årene 1934-62« om fattende 280 sider
og illustreret. Trykningen havde jeg selv betalt. Som
m otto anvendtes et citat af Jacob Paludan fra 1972: »Kun
hvad der er skrevet overlever.« Bogen fortæ ller løst og
fast om begivenheder og personer i Rigsarkivet og inde
holder en række oplysninger, som m an ikke finder an 
detsteds. I realiteten forelå et råm anuskript allerede så
tidligt som i 1975. M in gode kollega i Odense, A nne
Riising, havde h aft m anuskriptet til udtalelse. Jeg m od
tog ikke få positive udtalelser om m it lille skrift.
1 1981 skulle jeg tage stilling til udsendelsen af nr. 10 i
skriftserien »Nordisk A rkivkundskab«. Jeg besluttede
nu, at m ine erfaringer og oplevelser und er tjenstgørin
gen på det sjællandske landsarkiv kunne indgå heri, når
de suppleredes m ed en række bidrag fra de øvrige n ordi
ske lande, navnlig af statistisk karakter. Publikationen,
som udkom i 1981 og om fattede 91 sider, fik en m ere al
m en titel, nemlig: »Et landsarkiv og dets opgaver.« Ingen
kunne vel være i tvivl om bogens reelle indhold.
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Med disse to publikationer havde jeg levet op til en
væ rdifuld tradition i dansk arkivvæsen, hvor flere ark i
varer h ar set det som en opgave at fortæ lle om arkivets
dagligdag.
M ine to h id til citerede erindringsskrifter o m h an d 
lede kun dansk arkivvæsen. Foruden som arkivar h ar jeg
haft flere andre beskæftigelser. Endelig havde jeg jo også
haft en fam ilie, der nok kunne kræve en vis om tale. Jeg
besluttede derfor at skrive endnu et erindringsvæ rk,
som udkom i 1983 på C. A. Reitzels Forlag under titlen
»Set og oplevet. Nogle erindringsblade«. D et om fattede
280 sider og var i m odsæ tning til de allerede om talte bø
ger ikke illustreret. Jeg skildrede heri barndom s- og
ungdom sårene i Aalborg og Viborg, kandidattiden ved
Københavns U niversitet, de første år som tjenestem and,
de fem forbandede år, nye udfordringer efter 194$, fra
Slotsholm en til Jagtvejen og de sidste år som tjeneste
m and. Bogen sluttede m ed en oversigt over den første
periode som pensionist. I denne alm indelige skildring
var redegørelsen for m ine h elt private forhold vævet
ind. Frem stillingen gik frem til april 1983. Hvad der er
h æ n d t m ig senere og hvad jeg h ar oplevet siden da h ar
ikke tidligere væ ret om talt.
I forlængelse af om talen af disse levnedsskildringer
kan det være på sin plads at nævne, at det netop var i de
år, i årene 1979-84 at der udkom en ny og revideret u d 
gave af »Dansk Biografisk Leksikon« u nder redaktion af
Sv. Cedergreen Bech. Jeg fik ingen opfordringer til at le
vere h elt nye artikler, m en af m ine 232 bidrag til den
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foregående udgave skulle dog de 168 genoptrykkes. D et
eneste, der behøvedes var et gennem syn og en eventuel
tilføjelse af ny litteratur. A f større artikler, som jeg såle
des fortsat stod som forfatter til, kan jeg næ vne enkelte:
Jonas C ollin (1776-1861), A. W H auch (17$5-1838), F. A. H ol
stein-H olsteinborg (1784-1836), L. N. H vidt (1777-1856),
Ove H øegh-G uldberg (1731-1808), Fr. Jul. Kaas (1758-1827),
Ove M alling (1747-1829), C arl M oltke (1798-1866), J. S. M ø
sting (1759-1843), M. L. N athanson (1780-1868), C harlotte
Schim m elm ann (1757-1816), Fred. T haarup (1766-1845),
E rnst W alterstorff (1755-1820) og Joachim W asserschiebe
(1709-87). Vi kan i D anm ark være ganske stolte over, at
det er lykkedes i løbet af godt 100 år at få stablet ikke
m indre end 3 frem ragende biografiske leksika på be
nene. På det seneste er også et »Dansk Kvindebiografisk
Leksikon« i 4 bind udkom m et.
N år der skal redegøres for de forskellige artik ler og småbøger, som så dagens lys i begyndelsen af pensionist
årene, er der grund til at nævne de forskellige skrifter,
som har Sønderjylland til em ne og m in farfar A. D. Jør
gensens indsats til genstand. Interessen for Sønderjyl
land går h elt tilbage til ungdom stiden i Viborg, hvor jeg
begyndte at samle på skrifter om det nationale spørgs
mål. D enne interesse var også den egentlige baggrund
for, at jeg 9 m åneder i 1942 fik m ulighed for at gøre tu r
nustjeneste ved Landsarkivet i Åbenrå. I 1970 udsendte
jeg m it m est om fattende videnskabelige arbejde vedr.
Sønderjylland, nem lig det første b in d af en tiltæ n k t
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frem stilling af G enforeningens historie. Jeg kom kun
langsom t i gang m ed fortsættelsen. Da jeg erfarede, at
Troels Fink var i fæ rd m ed at udarbejde et større væ rk
om sam m e emne, så jeg im idlertid ingen anden udvej
end at lade m ine forskellige udkast gå i papirm øllen.
D et er trist at have udført overflødigt arbejde, m en jeg
havde jo ikke eneret på em net. Dog syntes jeg nok, at
han k unne have orienteret m ig om sine planer, m en det
fandt h an ingen grund til. M in bog fra 1970 »Genfor
eningens statspolitiske baggrunde«, der udsendtes af
H istorisk Sam fund for Sønderjylland, hvor Troels Fink
alle tider h ar spillet en frem træ dende rolle, karakterise
res derfor nok bedst »Den ufuldendte!«
D enne fallit berøvede mig im idlertid ikke interessen
for Sønderjylland og dets historie under nationalitets
kam pen. I første om gang kastede jeg m ig over den sam 
ling breve, som A. D. Jørgensen havde m odtaget fra den
unge sundevedske bondesøn H ans Peter Hanssen fra
Nørrem ølle. Disse breve var m irakuløst blevet reddet,
da fam ilien efter hans død i 1897 afholdt en autodafé
over sam tlige hans m odtagne breve. M an frygtede, at der
i brevene kunne være stof til nedværdigelse af den af
døde. H. P. Hanssen-brevene blev på et vist tidspunkt af
leveret til Rigsarkivet og indlem m et i det der beroende
beskedne A. D. Jørgensen-arkiv. Efter m in m ening inde
holdt de et overm åde v æ rdifuldt bidrag til n atio n ali
tetskam pen i årene 1888-97. De m odgående breve var jo
allerede try k t i den store brevudgave fra 1939 »A.D. Jør
gensens breve«. Jeg kontaktede redaktøren af »Sønderjy-
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ske Årbøger«, som gik ind på at udgive brevene m ed den
fornødne kom m entar i to på h in an d en følgende år
gange, nem lig 1978 og 1979. Jeg havde desuden forfattet
en forklarende indledning.
Nogle artik ler om specielt A. D. Jørgensen, skal også
refereres. 1 1982 in d tråd te 100-årsdagen for udsendelsen
af det berøm te værk »Fyrretyve Fortæ llinger af Fæ dre
landets Historie«, som havde til form ål at vedligeholde
de landflygtige sønderjyders interesse for deres h isto ri
ske fortid, og som til dato er try k t i ca. 80.000 eksem pla
rer. Jeg fandt lejligheden passende til at få skrevet en af
h andling om værkets forhistorie. H ovedkilden var det
af overbibliotekar C arl S. Petersen forvaltede arkiv vedr.
»Udvalg for Folkeoplysnings Fremme«. M in afhandling
på 30 sider blev skrevet til og try k t i »Sønderjyske Å rbø
ger« 1982, det tidsskrift som A. D. Jørgensen i sin tid
havde taget initiativet til.
I 1986 udsendte jeg det første af de to små sønderjyske
festskrifter, som hører pensionisttiden til. D et første
hed »Træk af D ansk K ultursam funds indsats 1910-85«, og
det om fattede 181 sider. D ansk K ultursam fund stiftedes
i 1910 af en række sønderjysk interesserede personer
m ed professor H arald H øffding i form andsstolen. Dets
form ål var at forvalte den hem m elige bevilling til det
danske arbejde i Nordslesvig, som årligt var opført på fi
nansloven, og som m an ikke så gerne skulle have kend
skab til i den tyske lejr. K ultursam fundet fortsatte sin
virksom hed også efter 1920 og m odtog stadig en årlig
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finanslovbevilling. D en anvendtes nu i første række til
støtte for de i Nordslesvig eksisterende forsam lings
huse, m en m an understøttede også rent kulturelle for
anstaltninger såsom boguddeling, foredragsvirksom hed
sam t visse ungdomsopgaver. M ed årene gav m an endvi
dere en betydelig støtte til am atørteatervirksom hed. Ef
ter 1920 skulle bevillingen udelukkende anvendes i
Nordslesvig. D et blev nu også sædvane, at de 4 gamle po
litiske partier udpegede hver en repræ sentant til besty
relsen, ligesom Undervisnings- og K ulturm inisteriet var
repræ senteret. 1 1951 var jeg på rigsarkivar Axel Linvalds
forslag blevet optaget som m edlem af K ultursam fundet,
og jeg in d tråd te sam tidig i det såkaldte historiske u d 
valg. Jeg er fortsat m edlem og m øder trofast op ved års
m øderne, som nu altid afholdes på Sandbjerg slot ved
Alssund. D et er en oplevelse hvert år om kring St. H ans
at stæ vne til Sandbjerg, og nyde det blå sund m ed dets
hvide sejlere, de m ajestætiske egetræer i parken og det
charm erende lille hvide slot.
1 1985 stod K ultursam fundet overfor at skulle fejre 7$året for sin oprettelse, og i et m edlem sm øde foreslog
Troels Fink overraskende, at m an skulle lade mig u d ar
bejde en redegørelse for dets virksom hed i de forløbne
år. M ødet godkendte, at det var en passende m åde at fejre
jubilæ et på, og jeg var naturligvis interesseret i at gå
igang m ed opgaven. Nogle næ rm ere direktiver m odtog
jeg ikke. Jeg m åtte selv finde ud af, hvordan den skulle
løses. D et lå iøvrigt lid t tungt m ed hensyn til forenin
gens arkiv, m en det blev klaret. I god tid forelå et m anu-
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skript for form anden, folketingsm and Peter Gorrsen,
landsarkivar Peter Kr. Iversen og Troels Fink. M edens de
to førstnæ vnte skrev anerkendende ord om m it arbejde,
var Fink m ere kritisk og var kom m et til den konklu
sion, at m an slet ikke skulle udgive noget jubilæ um s
skrift. En m u ndtlig drøftelse fandt sted nogle m åneder
senere. Her viste det sig, at både G orrsen og Iversen var
gået over på Finks p a rti og nu også fandt det rigtigst at
opgive tanken om et jubilæ um sskrift og i stedet finde
en anden m åde at m arkere de 75 år på. Jeg var naturligvis
dybt skuffet og gjorde gældende, at en absolut forudsæ t
ning for at jeg havde påtaget m ig opgaven var, at m it b i
drag blev trykt. Jeg havde ikke m odtaget nogle direk ti
ver og havde følgelig ikke tilsidesat sådanne. Jeg hæ v
dede at have forfatterretten til m it m anuskript og at
kunne gøre m ed det, hvad jeg fandt for godt. D et in d 
vendte m an ikke noget imod, og det kunne m an jo også
vanskeligt, da jeg ikke havde m odtaget noget honorar.
Spørgsmålet var, hvad jeg nu skulle gøre. Jeg var im id
lertid så irriteret, at jeg besluttede selv at bekoste try k 
ningen. Jeg ville ikke som ved en tidligere lejlighed over
give det til papirm øllen. Jeg fik m in gode ven ved C. A.
Reitzels boghandel, forlægger Sørensen til at tage bogen
på forlag og betalte selv trykkeriregningen. I det næste
m øde i K ultursam fundet præsenteredes bogen, og jeg
tillod m ig at henstille, at m an i hvert fald refunderede
m ig trykkeudgifterne. Noget h onorar skulle jeg ikke
have. M an tilsluttede sig forslaget. Sam fundets nuvæ 
rende m edlem m er synes at være glade ved, at der findes
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en frem stilling af dets oprindelse og arbejde gennem en
lang årrække. D er tales nu venligt om »den lille røde«.
To år senere, i 1988, var der påny bud efter m ig som for
fatter til et jubilæ um sskrift af sønderjysk indhold.
D enne gang var det foreningen »To Løver«, som skulle
fejre sin 10o-årsdag. Foreningens form and, fhv. civil
dom m er J. Kisbye M øller henvendte sig til m ig og
spurgte, om jeg ville påtage m ig opgaven og stillede sam 
tidig i udsigt, at jeg ville få adgang til foreningens om fat
tende arkiv, som m an havde afleveret til Rigsarkivet.
Svaret var positivt og til jubilæ um sdagen forelå et lille
skrift på 80 sider, som bar titlen »I græ nselandets tjene
ste. To Løver 1888-1988«. Foreningen var i sin tid stiftet af
konservative m edlem m er af Studenterforeningen som
m odstykke til en tilsvarende organisation kaldet 4S el
ler »Studenter-Sam fundets Sønderjyske Sam fund«. I de
første m ange år var højesteretsadvokat Sophus Nellem ann form and for »To Løver«, og m an bevægede endvi
dere A. D. Jørgensen til at træ de ind i bestyrelsen. D et
var ham , der foreslog navnet »To Løver«, det kendte sles
vigske våben. 1 1896 oprettedes under foreningen et sær
ligt studenterudvalg »Heimdal«, som påtog sig en række
praktiske opgaver m ed forsendelse af bøger og tøj til
nordslesvigske hjem . Jeg h a r i m ine unge år i en kort pe
riode virket som form and for »Heimdal«, som i m ellem 
tiden havde organiseret sig som en selvstændig forening.
Form ålet m ed »To Løver« var at støtte den nationale
kam p søndenpå. Så længe A. D. Jørgensen levede, formå-
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ede h an at tilvejebringe et snævert sam arbejde m ed den
tilsvarende radikale studenterkreds. Efter å rh u n d re d 
skiftet kølnedes forholdet, og u n d er græ nsekam pen
1918-20 arbejdede »To løver« på, at grænsen ku n n e blive
lagt så sydligt som m uligt. Hele dette spæ ndende forløb
var genstand for m in redegørelse i det lille jubilæ um s
skrift. 10o-årsjubilæ et m arkeredes desuden ved en m od
tagelse på K øbenhavns rådhus og en m iddag på Søllerød
slot. Ved bordet udspandt der sig en livlig diskussion
om, hvilken stilling A. D. Jørgensen ville have taget til
Flensborgproblem et i 1920. Personlig tror jeg, at h an
m ed sorg i hjertet, m en som den realist h an nu engang
var, ville have erkendt, at Flensborg for stedse var tabt
for D anm ark.
Til m ine sønderjyske arbejder i disse år h ører endnu
et par artikler, som kort skal nævnes. På opfordring
skrev jeg i »Sprogforeningens Alm anak« i 1990 en kort
levnedsskildring af A. D. Jørgensen, som dog ikke byg
ger på originale eller nye studier. O m tre n t på sam m e tid
(1989) fik jeg i tidsskriftet »Arkiv« optaget en artikel
m ed titlen »Hvor skal busten stå?«. Efter A. D. Jørgen
sens død havde en kreds af venner foranlediget, at der
blev frem stillet en bronzebuste af billedhugger V. Bis
sen. Rigsarkivar V. A. Secher ville på ingen m åde have
denne buste anbragt i eller ved Rigsarkivet, og m an ene
des herefter om at stille den op ved gavlen af arkitekt
Nyrops m agasinbygning ved det sjællandske landsarkiv.
I K ultusm inisteriets arkiv findes et interessant m ate
riale til belysning af striden om busten.
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Blandt m ine sønderjyske arbejder skal e ndnu nævnes
en afhandling, som offentliggjordes i »Sønderjyske A r
bøger« i 1994, m ed titlen »De sønderjyske forårsm øder«.
Initiativet til disse m øder blev taget af A. D. Jørgensen i
hans egenskab af bestyrelsesm edlem i »To Løver«. M an
fandt det nødvendigt at indkalde de nationale ledere i
Nordslesvig til m undtlige drøftelser om den kongerigske understøttelsespolitik. Da den tyske gesandt ikke
gerne skulle have næ rm ere kendskab hertil, var en del af
m øderne henlagt til Rigsarkivet. På m øderne afgav de
lokale ledere deres rapporter, og på basis h eraf udspandt
der sig nyttige diskussioner. M øderne endte som regel
m ed en festm iddag og efterfølgende punchesold. D et
var til det første m øde i denne række, at Johan O ttosen
(1859-1904) havde skrevet den senere så populæ re sønder
jyske slagsang »Det haver så nyligen regnet«.
D et hører m ed til denne redegørelse, at jeg en enkelt
gang bevægede m ig udenfor det problem kom pleks, som
jeg norm alt beskæftigede m ig med.
Bibliotekslektor ved D ansk C entralbibliotek i Flens
borg, Poul K ürstein, havde planer om at få skrevet en
bog om byen Egernførde på dansk. H an nåede im idler
tid ikke at få denne plan realiseret inden sin død. D et
gik herefter over til trekløveret H arald Jørgensen, O. M.
Olesen og Frants Thygesen at løse opgaven. Jeg var ikke
så lid t betæ nkelig ved at tilslutte mig foretagendet, idet
jeg ikke m ente at have de fornødne forudsætninger, m en
generalsekretæ r Thygesen lagde et stæ rkt pres på mig,
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og til sidst gik jeg ind på at skrive en oversigt over
Egernførde købstads historie fra 1241-1914. Heldigvis var
Thygesen istand til at skaffe m ig flere væ rdifulde oplys
ninger, og desuden opholdt jeg m ig nogle dage i byen for
ligesom at gøre m ig m ere kendt m ed de fysiske om givel
ser, inch fjorden, hvor den sørgelige træ fning havde fu n 
det sted i foråret 1849. Bogen udkom i 1980, og »Studie
sam lingen ved D ansk C entralbibliotek for Sydslesvig«
stod som udgiver. M it bidrag om fattede godt 80 sider, og
det hører absolut ikke til de frem bringelser, jeg er m est
stolt af.
D et vil føre alt for vidt at om tale de mange artikler, som
så dagens lys i årene 1977-90. De var talrige, og de fandt
plads i forskellige tidsskrifter. De om handlede specielle
og i tid afgrænsede problem er indenfor m ine forskellige
interessesfæ rer f.eks. forvaltningshistorie, h erunder
særlige dom stole, sociale forhold i by og på land i for
rige århundrede og betydningen af visse grupper af ar
kivalier ved personalhistoriske studier såsom kirkebø
ger, folketæ llinger og skifteprotokoller. De væltede som
en lind strøm ud af skrivem askinen. D erim od finder jeg
det m ere interessant at redegøre for en plan til et større
værk, som jeg også arbejdede m ed i de sam m e år, m en
som havde den kranke skæbne, at den ikke blev bragt til
afslutning. Noget sådant havde jeg aldrig før oplevet i
m in skribentvirksom hed, og heldigvis er det også h id til
forblevet en engangsoplevelse.
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Allerede inden m it arbejde m ed det lokaladm inistrations-historiske projekt var afsluttet, og sam tlige p u b li
kationer udgivet, var jeg begyndt at overveje, hvad jeg
herefter skulle gå i gang med. At det ikke skulle være af
forvaltningshistorisk indhold var givet. Jeg var som tid 
ligere næ vnt om kring m idten af 1980erne godt træ t af
forvaltningshistorie.
Hvad der sporede m ig ind på m it nye em ne, står mig
ikke helt k lart mere. D et forekom mig at m åtte være
spændende at give en frem stilling af k ronprins Frede
riks (den senere Frederik VI) barndom og ungdom i ti
den op til 1799. Jeg havde ikke til hensigt i første række
at skrive D anm arkshistorie. D erim od ville jeg koncen
trere m ig om prinsens opvækst og uddannelse. Skildre
de omgivelser, i hvilke han voksede op og hans daglige
tilværelse. Kort og godt ville hofholdningen blive en
væsentlig opgave at få belyst. D et er m uligt, at jeg på det
tidspunkt havde en vis erin d rin g om, at jeg i m ine sidste
år i Rigsarkivet havde været beskæftiget m ed at ordne
og registrere H ofm arskallatets arkiv sam m en m ed a rk i
var H enny Glarbo. Måske er det en forklaring, som i
skrivende stund m elder sig, m en som ikke er holdbar.
Een ting er i hvert fald givet. Jeg bestem te m ig for denne
opgave og søgte om adgang til også at benytte Kongehu
sets arkiv, hvilket blev tilstået.
Ved m in gennem gang af Frederik Vis papirer i Kon
gehusets arkiv var jeg blevet fængslet af en brevveksling
m ellem den senere konge og en ung pige ved navn Fre
derikke Rafsted. Kongen blev heftigt forelsket i hende,
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og under navnet fru D annem and levede h u n sam m en
m ed kongen i resten af hans levetid og fødte ham ikke
m indre end 4 børn. D enne særlige kongelige fam iliehi
storie, som fandt sted trods eksistensen af d ronning M a
rie og de to kongedøtre C aroline og W ilhelm ine og n æ r
m est i fuld offentlighed, gav anledning til en artikel på
henved 2$ sider »Personalhistorisk Tidsskrift« årgang
1982. Foruden den h er om talte brevsam ling, som berører
et helt andet tidsrum i kongens tilværelse, indeholdt ar
kivet også breve, som berørte m ine særlige interesser.
I m ine historiske sam linger findes et om fattende m a
nuskript, som jeg i januar 1987 begyndte at udarbejde. I
april 1987 var ca. 144 sider renskrevet, og frem stillingen
var ført frem til kronprinsens bryllup i juni 1790. Fra
den følgende periode forelå da kun spredte kapitler. A r
bejdet blev aldrig gjort færdigt. Jeg h ar ved flere lejlig
heder skulet til m anuskriptbunken og overvejet, om jeg
skulle prøve at gøre det færdigt, m en det blev aldrig til
noget. D et var som om jeg helt havde tabt lysten til at
tage fat på en større opgave. M uligvis skyldtes det også,
at jeg i slutningen af 1980erne var stæ rkt bun d et op på
hjem m efronten som følge af m in hustrus sygdom. H elt
havde jeg im idlertid ikke opgivet at skrive og publicere.
Jeg pillede nogle enkelte episoder ud af det store m anu
skript til særlig behandling. Resultatet blev bl.a. en a rti
kel, som offentliggjordes i »Personalhistorisk Tids
skrift« årgang 1987. D en handlede om den ulykkelige
dronning C aroline M athilde, der var m or til kronprins
Frederik, og hendes sidste sørgelige leveår. Som bekendt
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døde h u n som landsforvist d ro n n in g i den lille n ordty
ske by Celle i 1775 knap 2$ år gammel. A rtiklen, som om 
fattede ca. 60 sider, behandlede også de hem m elige be
stræbelser, som sattes i væ rk fra visse kredse i hovedsta
den for at få dronningen tilbage til tronen. De sam m en
svorne benyttede en engelsk opdagelsesrejsende Na
thanael W raxall som m ellem m and. H an var tilfæ ldigvis
kom m et på besøg i Celle og havde fået foretræ de for
dronningen. D esuden havde m in gode ven og engelske
kollega, chefarkivar i H ertfordshire i England, Peter
W alne skaffet mig adgang til dronningens breve til h e n 
des broder Georg III af England. Da m an skønnede, at et
engelsk p ublikum k unne have interesse for em net, blev
artiklen senere oversat til engelsk og søgt tilpasset et en 
gelsk publikum . D en udkom på C. A. Reitzels Forlag i
1989 som et selvstændigt skrift m ed titlen »The unfo r
tunate queen C aroline M athilde s last years 1772-75«. Til
brug for m ine studier over C aroline M athilde havde jeg
forgæves forsøgt at få adgang til en række dokum enter,
som opbevaredes i statsarkivet i Hannover, o m h an d 
lende dronningens ophold i Celle.
Fra det store ufuldendte m anuskript h a r jeg også u d 
draget en episode, som fandt sted i oktober 1787. M edens
kongefam ilien sad ved kaffen efter det sædvanlige m id 
dagstaffel på C hristiansborg Slot, gik døren til gem ak
ket pludselig op, og ganske uventet trådte den svenske
kong Gustav III ind. H an var kom m et til København for
at sætte gang i de diplom atiske forhandlinger om dansk
neu tralitet i tilfæ lde af et svensk angreb på D anm arks
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allierede Rusland. Episoden offentliggjordes i det nu
ikke længere eksisterende periodiske skrift »Folk og
m inder fra København« 1984.
N år talen kom m er på det store utry k te m anuskript,
m å det ikke glemmes, at da jeg nogle år senere kastede
m ig over en skildring af hoflivet på C hristiansborg Slot,
kunne jeg hente m ange oplysninger fra det kuldsejlede
arbejde. Trods alt havde det ikke væ ret ganske forgæves.
D er er im idlertid ingen tvivl om, at jeg om kring 1990
havde tabt enhver lyst til at gå igang m ed et større p ro 
jekt.
Da jeg stadig rådede over m it forskerværelse på Lands
arkivet og mente, at jeg til gengæld burde gøre lidt nytte,
forelagde jeg landsarkivar G rethe Ilsøe et forslag. Jeg til
bød at udarbejde et alfabetisk brevregister over de p ri
vatbreve, som var afleveret til Landsarkivet. H un syntes
om forslaget, og jeg gik igang. D et optog m ig daglig nogle
tim er i et par år. Da jeg lagde det til side, havde jeg be
han d let ca. 12 arkiver, og de udarbejdede kartotekskort
fyldte to store kartoteksæsker. G ennem et langt liv har
jeg altid væ ret glad ved at beskæftige m ig m ed ren t regi
strerende opgaver. D et h ar aldrig bekom m et m ig vel i
lange perioder udelukkende fra m orgen til aften at
drive forskning. D er m å afveksling til. H elt var m in
skribentvirksom hed da heller ikke lagt til side i disse år.
Dels kom der opgaver til mig udefra dels fandt jeg selv
på dem.
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T il de første hørte en opfordring fra Frederiksbergs
stadsbibliotekar Esbech om at skrive en frem stilling af
J. S. M østings som m erbolig beliggende på Smallegade på
Frederiksberg. Bogen skulle anvendes som kom m unens
fødselsdagsgave til sin tidligere viceborgm ester Chr.
Lauritz-Jensen, der havde interesseret sig meget for
denne historiske bygning. På et vist tidspunkt var byg
ningen blevet flyttet fra sin oprindelige plads til det
gamle gadekær ved A ndebakkestien u m iddelbart ved
Frederiksberg Have. Lauritz-Jensen havde væ ret m eget
aktiv ved denne flytning, og han havde også fået overladt
den opgave at varetage den frem tidige benyttelse af h u 
set. D et anvendes især til kunstudstillinger. M østing
(1759-1843) var m ig velbekendt. Så tidligt som i 1932 fik
jeg Københavns U niversitets guldm edalje for en af
h an d lin g om ham , og som næ vnt har jeg skrevet hans
biografi i D ansk Biografisk Leksikon. Jeg gik derfor
m ed glæde i gang m ed opgaven. E t væ rdifuldt m ateriale
fra kom m unearkivet blev stillet til m in disposition.
D et lille skrift lå fæ rdigt til 75-års fødselsdagen den 9.
decem ber 1990, og blev overrakt fødselaren af borgm e
ster John W inther i hans egenskab af form and for »Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg«. Skriftet
havde følgende titel »Møstings hus. Fra eksklusivt lan d 
sted til attrak tiv t kulturhus«, var rigt illustreret og om 
fattede 63 sider. D et havde således været en overkom m e
lig opgave.
På sam m e måde, som jeg her havde belyst en Frederiksbergejendom s historie, behandlede jeg også en kø-
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benhavnsk patricierejendom fra tiden efter den store
brand i K øbenhavn i 1728. D et drejede sig om den så
kaldte »Adm iral Gjeddes gård« i St. K annikestræ de 10.
Først skrev jeg en større redegørelse baseret på Byret
tens og brandforsikringens arkivalier fra ca. 1738 og til
dato. D enne frem stilling foreligger kun i duplikeret
form og var en gave til Lisbeth Steen H ansen, der bebo
ede en del af den gamle ejendom. I »Historiske M edde
lelser om København« 1994 s. 88-111 h ar jeg publiceret en
oversigt over gårdens historie navnlig i de første ca. 100
år af dens tilværelse.
O m kring 1990 havde jeg endvidere fået kontakt m ed en
nyoprettet lokalhistorisk forening i H um lebæ k, hvilket
gav anledning til, at jeg leverede flere artikler til deres
m edlem sorgan bl.a. om fam ilien B run på Krogerup og
om det såkaldte kystpoliti, en nyskabelse på Frederik
Vis tid. D ette em m e behandlede jeg også i »Politi
historisk Tidsskrift« i 19931 1991 udkom en ny udgave af det af Johan H vidtfeldt
oprindelig grundlagte værk »Dansk K ulturhistorisk
Opslagsværk«. Til den nye udgave leverede jeg revide
rede artikler om forskellige dom stole og højere ju rid i
ske em bedsm æ nd som generalfiskal og kamm eradvokat.
T il disse artik ler k unne jeg bygge videre på tidligere af
handlinger.
T il disse års m ere eller m indre tilfæ ldige skriftlige
opgaver hører også bidrag til forskellige festskrifter til
såvel hjem lige som udenlandske bekendte. I denne
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række kan jeg næ vne bidrag til universitetslektor K nud
Prange, professor Vagn Skovgaard-Petersen, den svenske
arkivråd Josef Edström og den belgiske arkivchef C h a r
lys Wyffels.
I begyndelsen af 1990erne in d tra f et vendepunkt i m in
skribentvirksom hed. Jeg fik påny m od til at stille mig
selv større videnskabelige opgaver. D et betød ikke, at jeg
afslog den m indre artikel. D et kildrede m in forfænge
lighed, når jeg fik en henvendelse om at løse en opgave,
hvor m an først forgæves forsøgte sig andetsteds, og hvor
m an nu kom til m ig fordi jeg havde ry for at levere be
stilt arbejde til aftalt tid. D et var f.eks. tilfæ ldet, da jeg
m ed kort varsel fik til opgave at skildre Københavns
Stifts oprettelse og udvikling. A rtiklen stod i »Arbog for
Københavns Stift« 1997.
D en nye periode m ed selvstændige studier begyndte
beskedent m ed publikationen »En am tm and skriver
breve. J. S. M østing som am tm and i Haderslev efter hans
breve til Johan Bülow 1789-1804«. Bogen, som om fattede
130 sider udkom 1993 i den skriftserie, som udgives af
»Historisk Sam fund for Sønderjylland«.
Da jeg i sin tid arbejdede m ed m in prisafhandling,
havde jeg fået afskrevet de breve, som M østing havde
sendt sin ungdom sven, k ronprins Frederiks m arskal Jo
h an Bülow i årene 1789-1804. Så vidt jeg erindrer, var det
den senere så kendte udenrigspolitiske kom m entator
John D anstrup, der som ung historiestuderende havde
foretaget afskrivningen. Brevene - ialt 72 - havde siden
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ligget ubenyttet hen i m ine samlinger. Nu tog jeg fat på
dem påny og anvendte dem til en frem stilling af
M østings virksom hed fra 1789-1804 som am tm and i H a
derslev Ø ster og Vester amt. D et var i dette embede, at
h an lagde grunden til sin senere frem træ dende karriere
indenfor dansk centraladm inistration.
Da bogen om tryk n in g af M østings breve skulle finde
en bogtrykker, henledte program chef Felix Nørgaard,
som jeg kendte fra forskellige foreninger, m in opm æ rk
som hed på bogtrykker Poul K ristensen i H erning, som
var kendt for sine fornem m e arbejder. Jeg var nok klar
over, at h a n var en dyr herre, m en da det lykkedes at
opnå et tilskud til trykningen fra Velux Fonden af 1981,
sprang jeg til, og bogen blev frem stillet på det lands
kendte bogtrykkeri i H erning. På omslaget fandtes gen
givelse i farver af et m aleri af J. S. M østing fra 181$, m alet
af F. C. Grøger. M aleriet er i Københavns Universitets
besiddelse. A ldrig havde jeg stået som forfatter til et så
fornem t bogarbejde teknisk set.
4. novem ber 1993 udkom værket, og arkivar Lars Henningsen, der redigerede den sønderjyske skriftserie,
havde fu n d et frem til det helt rigtige sted til at præ sen
tere bogen, nem lig den historiske am tm andsbolig på
R ibe Landevej i Haderslev. Her havde M østing og hans
gem alinde resideret i deres H aderslevtid. Bygningen,
hvortil h ørte et stort haveanlæg, som strakte sig helt ned
til H aderslev Dam , havde siden 170 o-tallet givet plads
dels for am tskontoret dels som bolig for am tm anden. Si
den residerede stiftam tm anden her, og det er først i hel
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m oderne tid, at den fornem m e gamle bygning er gået
over i privateje. I dets gamle studerekam m er havde M ø
sting siddet og skrevet sine breve til Bülow. A rkivar
H enningsen havde fået sam let en interesseret kreds,
som overværede begivenheden. Også Poul K ristensen og
frue var nærværende.
Jeg havde nu fået blod på tanden, og det varede ikke
længe inden jeg var igang m ed at samle stof til en ny
publikation. Også den havde et forvaltningshistorisk
sigte. Et h id til ubesvaret spørgsm ål var: hvilke em beds
opgaver bestrider egentlig enevoldskongens hofm ar
skal? T idspunktet, hvor m in undersøgelse skulle sættes
ind, var kronprins Frederiks statskup i april 1784 og
ram m erne for hofm arskallens virksom hed C h ristian s
borg Slot. Da H ofm arskallatets arkiv netop fra dette
tidspunkt er om fattende, var det også en tungtvejende
grund til at begynde her. D esuden k unne jeg gå på
strandhugst i det gamle m anuskript, jeg havde liggende
om k ronprins Frederiks barndom og ungdom . D er
kunne endelig træ kkes en lige linie fra bogen om am t
m and M østing og m arskal Johan Bülow.
Allerede i efteråret 1995 havde jeg et m anuskript fæ r
digt, som dækkede årene in d til Chr. VI Is død i R ends
borg i m arts 1808. Jeg havde lyst til at fortsatte sam arbej
det m ed Poul Kristensen. H an havde i m ellem tiden m åt
tet opgive sin grafiske virksom hed i H erning, m en
havde i stedet grundlagt et forlag, som var installeret
uden for H erning i en nedlagt landsbyskole. I forbin-
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delse m ed en rejse til R anders og Viborg lagde jeg vejen
over H erning, hvor jeg tra f aftale m ed ham om at over
tage udgivelsen af m it m anuskript. D et lykkedes os at
opnå den fornødne fondsstøtte til værket, og der blev
lagt meget arbejde i at frem skaffe et passende billedm a
teriale. Jeg h a r aldrig lagt skjul på, at det havde m oret
m ig meget at tilvejebringe dette arbejde, som udsendtes
30. april 1996 under titlen »Fra C hristiansborg til A m a
lienborg. E n begivenhedsrig periode i den danske hof
forvaltnings historie 1784-1808«. D et blev et digert værk
på henved 400 sider.
Som titlen antyder var det indenfor denne periode, at
C hristiansborgs brand i 1794 m edførte, at den kgl. resi
dens m åtte forlægges til Am alienborg. D enne begiven
hed lagde en betydelig arbejdsbyrde på de fungerende
hofm arskaller. Deres daglige forretninger kan iøvrigt
karakteriseres således. De var chefer for den kgl. hofstat
og personalechefer for et stort, hovedsagelig ufaglært
personale. De adm inistrerede en ræ kke slotte og palæ er
og var de ansvarlige ledere af den daglige hofholdnings
økonom i. De tilrettelagde endelig kongefam iliens dag
ligdag, hvad enten den bestod af private fam iliebegi
venheder eller officielle fu n k tio n er såsom hoffester, ge
sandt-m odtagelser og åbning af Højesteret. Med hof
m arskalstaven i højre hån d stod hofm arskallen år efter
år i spidsen for talrige hofprocessioner.
Bogen fik nok ikke den udbredelse, vi havde håbet og
regnet med, m en den gav mig inspiration til adskillige
foredrag.
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Jeg var nu virkelig kom m et i hopla m ed hensyn til at
forske og skrive, m en jeg m åtte finde på et helt andet
em ne at beskæftige m ig med. Jeg var godt træ t af at be
væge mig, figurligt talt, på de bonede gulve. Foruden
forvaltningshistorie havde em ner fra den ældre social
historie ofte fængslet mig, og det var indenfor dette om 
råde, at jeg fandt en ny opgave. 1 1837 havde en kreds af
dom m ere ved P olitiretten i København stiftet en for
ening som m an kaldte »Foreningen af 1837 til Forsømte
Børns Frelse«, hvis opgave var at sætte ulykkelige
københavnerbørn i pleje i gode landbohjem , fortrinsvis
i Jylland. I P olitiretten m ødte dom m erne de m ange
m indreårige drenge og piger, som var blevet arresteret af
politiet på grund af en eller anden forseelse og skulle
idøm m e dem straf. Sørgede m an ikke for at få dem fjer
net fra deres ulykkelige hjem lige omgivelser i tide, var
der al m ulig udsigt til, at de ville fortsæ tte på forbryder
banen. Foreningen, der var et ren t privat foretagende,
eksisterede in d til 1985, og i denne periode passerede ca.
9000 børn gennem foreningen. Med årene overtog det
offentlige den alm indelige børneforsorg, m en længe ar
bejdede m an sam m en m ed de offentlige m yndigheder.
Først i 1985 indstillede m an virksom heden, solgte sine
in stitu tio n er og oprettede en fond for m idlerne, som
frem over skulle anvendes til løsning af specielle børne
forsorgsopgaver. Jeg vidste, at foreningen havde afleveret
sit arkiv til Landsarkivet, og m in frem stilling af v irk 
som heden bygger fortrinsvis på dette m ateriale. D et
lykkedes m ig i løbet af godt et årstid at få skrevet den
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ønskede frem stilling. 16. septem ber 1997 kunne Poul K ri
stensens Forlag udsende en rigt illustreret skildring af
en forening, der i over 100 år havde adm inistreret det
vanskelige problem at fjerne b ørn fra deres hjem . Bogen
om fattede 153 sider.
Efter det forfriskende bad i et centralt problem kom 
pleks i dansk socialhistorie, var jeg påny rede til at
vende tilbage til hoffet. Jeg besluttede at fortsæ tte skil
dringen fra Frederik Vis tronbestigelse i m arts 1808 og
in d til hans død i 1839.1 hele denne periode virkede en
enkelt m and som hofm arskal, nem lig A. W. H auch. H an
havde overtaget em bedet i 1794, var blevet bekræ ftet i
stillingen ved tronskiftet og var virksom in d til sin død i
februar 1838. Kun en m eget kort periode m åtte Frederik
VI støtte sig til en anden hofm arskal. H auchs lange tje
neste m edførte, at jeg ikke behøvede koncentrere mig
om at skildre selve virksom heden som hofm arskal. D et
problem var faktisk løst gennem den foregående redegø
relse. I det nye arbejde kunne jeg m ere koncentrere m ig
om selve hoffet og de store og små begivenheder, som
in d tra f i disse år. D er var flere kongelige bryllupper, og
den højtidelige kroning i Frederiksberg Slotskirke i 1815.
D er var kongens faste rejser i provinsen foruden de
mange andre store og små festligheder og indvielser. Bo
gen sluttede m ed en detaljeret redegørelse for en ene
vældig konges død og begravelse. En sådan begivenhed
havde m an ikke oplevet i m ands m inde. D en sidste d an
ske konge, der var blevet bisat fra sin residens i Køben-
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havn, var Frederik V i 1766. M an skulle være meget gam 
m el for at kunne erindre denne begivenhed.
D et m este af året 1998 m edgik til at udarbejde denne
nye frem stilling, og efter nytår indledtes fo rh a n d lin 
gerne m ed Poul K ristensen om ligeledes at stå som udgi
ver af dette værk. D en tekniske frem stilling foregik i lø
bet af foråret og som m eren 1999, og et udførligt b illed
m ateriale blev sam let ind.
Også denne bog var kostbar at frem stille. M edens der
ikke havde væ ret vanskeligheder m ed at få in d h en tet
den fornødne fondsstøtte til bogen om C hristiansborg
og A m alienborg, var situationen anderledes i 1999. På
grund af den alm indelige rentesituation havde de for
skellige fonde m åttet se i øjnene, at de havde m eget m in 
dre at råde over end norm alt, og vi sad tilbage m ed sm er
ten. Bogen fik titlen »En enevoldskonges hofholdning.
Studier over livet ved Frederik Vis h o f 1808-39«. D en
om fattede 253 sider og udkom oktober 1999.
Da jeg ikke havde lyst til at fortsæ tte m ed en skildring
af Chr. VII Is h o f holdning, vaklede jeg nogen tid m ellem
en redegørelse af henholdsvis A. S. Ø rsteds og Jonas C ol
lins em bedskarrierer. Ø rsted h ar væ ret en slags litte 
ræ rt arvegods i m in fam ilie. Både m in farfar og m in far
h ar ofte h aft Ø rsted på deres litteræ re bedding. Også jeg
h ar behandlet bl.a. hans stilling til trykkefriheds
spørgsmålet. Jeg valgte dog Jonas C ollin, og det lykkedes
mig at få den væsentligste del af bogen færdig, inden jeg
i juli 2001 blev ram t af m in øjensygdom. Bogen, der h ar
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fået titlen »Jonas C ollin 1776-1861. Indflydelsesrig kon
gelig em bedsm and og interesseret sam fundsborger« er
på 183 sider og udkom i efteråret 2001 på Poul K risten
sens Forlag. I novem ber havde jeg den ære at blive in ter
viewet om bogen på årets Bogmesse i Forum.
Som afslutning på redegørelsen for pensionistårenes h i
storiske forfatterskab, vil det være rim eligt at om tale
den officielle anerkendelse, som m it forfatterskab in d 
bragte mig.
Fra tid til anden hørte jeg, at jeg havde væ ret foreslået
som m edlem af »Det Kgl. D anske Selskab for Fæ dre
landets Historie«, m en at jeg ikke havde opnået det kræ 
vede antal stemmer. Jeg vil ikke nægte, at jeg var skuffet
ved den ene gang efter den anden at se mig forbigået af
yngre kolleger. Nu h ar det aldrig ligget til m ig i længere
perioder at tage p erm anent ophold ved græ dem uren, og
jeg overlevede da også skuffelserne. I 1986, da jeg n æ r
m ede mig m in 80-årsdag, kom jeg påny på valg. D enne
gang kunne forstanderen, dr. Kr. H vidt m eddele mig, at
jeg var blevet optaget i det hæ derkronede selskab. Og
lykkelig var jeg! Vi var nu 3 generationer af fam ilien Jør
gensen, m and efter m and, der havde opnået den ære at
være m edlem af »Fædrelandet«. På grund af den sene
optagelse og for at vise m in taknem m elighed over for
personer, som havde stem t mig ind, h a r jeg anset det for
rim eligt så vidt m ulig altid at m øde frem til Selskabets
møder, der finder sted i Videnskabernes Selskabs byg
ning på D antes Plads. I de forløbne år h ar jeg ved to lej-
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ligheder hold t foredrag i »Fædrelandet«. Første gang
forelagde jeg m ine studier over dronning C aroline M a
thilde, og anden gang fortalte jeg om hofm arskal A. W.
Hauch.
I begyndelsen af året 1986 var jeg på besøg i Stock
holm , og 7. januar 1986 spiste jeg til m iddag hos »Nordisk
Tidsskrift«s hovedredaktør professor Ö rjan Lindberger.
Til stede var også den svenske historiker, professor H er
m an Schück. Der var intet, der tydede på, at der skulle
ske noget særligt ved den lejlighed. Jeg havde afleveret
den obligate takketale til væ rtinden, som hendes b o rd 
herre - i hvert fald i Sverige - er forpligtet til at holde.
Lidt efter bad professor Schück om ordet for at m eddele
mig, at jeg var indvalgt som udenlandsk m edlem af det
»Kgl. Sam fundet för U tgifvande af H andskrifter rö
rande Skandinaviens Historia«. Jeg blev m ildest talt
overrasket, m en også glad og m åtte naturligvis påny tage
ordet for at im provisere en takketale. D esværre h a r jeg
kun en enkelt gang k u n n et deltage i det svenske sam 
funds decem berm øde, som finder sted i Riksarkivets lo
kaler i Stockholm . G ennem årene h a r jeg im idlertid
m odtaget en ræ kke højst interessante kildepublika
tioner. O m m in optagelse i det svenske selskab h ar ba
net vejen for m in godkendelse som m edlem af »Fædre
landet« skal jeg lade være usagt.
Jeg h a r således opnået anerkendelse både fra svensk
og fra dansk side som aktiv historiker. D et skete sent,
m en jeg nåede dog at opleve det.
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Foreningsvirksomhed

I D anm ark er m an glad ved at slutte sig sam m en i for
eninger, og de fleste danske kan på opfordring præstere
adskillige m edlem skort. Også jeg h a r gennem et langt
liv været et foreningsglad m enneske, der h o ld t af at
kom m e sam m en m ed folk m ed de sam m e interesser.
D er er foreninger, hvor m an kun kom m er til m øder og
eventuelt deltager i arrangerede udflugter. I andre lader
m an sig opstille til bestyrelsen og deltager m ere eller
m indre aktivt i planlæ gningen og i udførelsen af, hvad
der er dens form ål. Jeg h ar allerede i tidligere e rin 
dringsvæ rker redegjort for m in foreningsvirksom hed.
Med hensyn til enkelte foreninger er interessen og den
positive indsats fortsat også efter 1977 og kan derfor gøre
krav på om tale.
Som den første vil jeg nævne den danske afdeling af
»Den Letterstedtska Förening«, hvoraf jeg i skrivende
stund endnu er m edlem . 1 1941 blev jeg udpeget som se
kretæ r og lokalredaktør af foreningens fornem m e tids
skrift »Nordisk T idskrift för Vetenskap, Konst och In 
dustri«, der var blevet grundlagt i Stockholm i 1878 og
således er det næ stæ ldste fællesnordiske tidsskrift.
»Nordisk M edicin« er det ældste. Fra 1925 udsendtes
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tidsskriftet i sam arbejde m ed foreningerne »Norden«.
T idsskriftet havde sin økonom iske basis i en testam en
tarisk disposition af den svensk-norske generalkonsul
Jacob Letterstedt. H ovedredaktøren var svensk og til at
begynde m ed var der kun danske og norske lokal
redaktører. Efter 1920 er der oprettet L etterstedtska for
eninger i både F inland og Island, og også her findes
lokalredaktører. D en danske lokalafdeling havde in d til
1974 som form and den kendte litteratu rh isto rik er og H.
C. A ndersen-specialist dr. Helge Topsøe-Jensen. Da h an
efter eget ønske trådte tilbage i 1974, insisterede h an på,
at jeg også skulle overtage form andshvervet, hvilket
m an godkendte. Jeg kom således til at repræ sentere den
danske afdeling udadtil og over for Sverige, jeg ledede
det traditionelle danske årsm øde, hvor vi bl.a. fordelte
de penge vi årligt m odtog fra hovedforeningen, og som
fortrinsvis anvendtes som rejsestipendier for yngre for
skere, der ville studere i de øvrige nordiske lande. Jeg
fortsatte endvidere som dansk lokalredaktør og varetog
det herm ed fra gam m el tid forbundne sekretær- og
kassererhverv.
H vervet som lokalredaktør var det, der optog mig
mest. Som sådan skulle jeg helst frem skaffe m indst een
dansk artikel til hvert af tidsskriftets otte num re. D et
krævede, at m an fulgte aktivt m ed i udviklingen in d en 
for de om råder, tidsskriftet dækkede, og resultatet var
en om fattende korrespondance. I m it privatarkiv findes
en om fangsrig brevveksling m ed mange forskellige d an 
ske videnskabsm æ nd og forfattere. Med udgangen af
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året 198$ var det im idlertid m in opfattelse, at jeg burde
opgive hvervet som lokalredaktør. Baggrunden herfor
var m in fornem m else af, at jeg ikke længere havde det
fornødne kendskab til de egnede skribenter indenfor
den yngre generation, som en redaktør gerne skulle
være i besiddelse af, hvis h an skulle kunne røgte sit an 
svarsfulde job tilfredsstillende. Jeg havde nu virket som
dansk redaktør i ikke m indre end 44 år og havde der
m ed slået den gamle svenske hovedredaktør, rigsan
tikvar O scar M ontelius’ (1843-1921) h id til hævdede re
kord m ed 2 år. I m in daglige tilværelse betød opgivelsen
af redaktørhvervet en ikke ringe arbejdsaflastning.
Blandt m ine mange forskellige sidehverv står det im id
lertid stadig som en yderst fængslende opgave.
H vervet havde også givet mig m ulighed for selv at b i
drage m ed artikler og anm eldelser i et ret så om fattende
antal. Fra de seneste år er der især to artikler, jeg gerne
vil frem drage. D en ene skildrede tilværelsen under den
tyske besættelse af D anm ark, og hvorledes vi klarede
problem erne om kring den tyske censur. D en anden gav
en længere redegørelse for en af m ine forgængere som
dansk lokalredaktør, nem lig professor H ans O lrik, en
kendt historiker og pædagog. Som m in efterfølger udpe
gedes den tidligere højskoleforstander og m edlem af
Folketinget Poul Dam , der gennem sit lange liv ofte
havde deltaget i den offentlige debat.
23 m arts 1990 afholdtes o rdinæ rt årsm øde i den d an
ske afdeling. H er m eddelte jeg, at jeg ikke ønskede gen
valg som form and, og i m it sted valgtes Kr. H vidt, der
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havde væ ret m edlem siden 1972 og således var vel u d ru 
stet til opgaven. M an skred herefter til valg af 4 bestyrel
sesm edlem mer, hvortil udpegedes professor SkovgaardPetersen, generalsekretæ r H enrik Hagem ann, fhv. u n 
dervisningsm inister Helge Larsen og - H arald Jørgen
sen. M in tilbagetræ den som form and betød således ikke
et fuldstæ ndigt farvel til det arbejde, der havde optaget
mig så levende gennem mange år. 24. jan. 1991 fejrede den
danske L etterstedtska forening 50-årsdagen for m in
indtræ delse i afdelingen ved en festlighed i Snapstinget,
og in d til udgangen af 1900-tallet var jeg endnu m edlem
og aktivt m edlem af bestyrelsen.
Ved nytårstid 1980 m odtog jeg en opfordring fra en mig
da ganske ukendt historiestuderende Bent Blüdnikow
til at interessere m ig for et igangværende arbejde på op
rettelsen af en forening til studiet af dansk jødisk h isto 
rie. H an henviste til en artikel, jeg havde skrevet i et fest
skrift til professor Knud Fabricius i 1945 om jødernes
adgang til universitetet. Nogle m åneder senere indbød
m in gamle bekendt Steffen Linvald m ig til at deltage i
konstitutionen af et sådant selskab. M ødet fandt sted på
Bymuseet 10. m arts 1980. Blüdnikow havde desuden
m eddelt mig, at forslaget støttedes af Kr. H vidt og
overrabbiner Bent M elchior.
På det fastsatte tidspunkt kunne Steffen Linvald byde
velkom m en til ca. 180 personer. H vidt forelagde p la
nerne til et »Selskab for D ansk Jødisk Historie« sam t
udkast til vedtægter. M an vedtog at oprette det foreslå-
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ede selskab og de fornødne vedtæ gter blev godkendt.
Form ålet skulle være at »styrke interessen for dansk jø
disk historie ved at tage initiativ til og støtte forskning
på om rådet, samle og bevare relevant m ateriale, p u b li
cere afhandlinger og oplysninger om projekter, koordi
nere m edlem m ernes arbejde og bistå dem m ed råd og
vejledning«. Som m an ser et ret bredt og om fattende ar
bejdsprogram , som tillod fortolkning. D erefter gik m an
over til valg af form and og bestyrelse. Alle havde sikkert
ventet, at Kr. H vidt skulle være form and, og det m åtte
også siges at være naturligt, når m an så hen til hans pla
cering indenfor aktuel dansk historisk forskning og
hans særlige fam ilieforhold. M en h an m å i dagene op til
det stiftende m øde have slået sig i tøjret. På in itiativ 
gruppens enstem m ige indstilling blev jeg foreslået som
form and og valgt uden m odkandidat. D et var m ed no
gen betæ nkelighed jeg tog udfordringen op. I m in takke
tale for valget udtry k te jeg denne betæ nkelighed, m en
gjorde også lid t næsvist opm æ rksom på, at jeg m ed til
fredshed havde konstateret, at m an havde udstyret for
m anden m ed to stem mer, hvis det i frem tiden skulle
kom m e til at gå h å rd t til. Foruden form and valgte det
konstituerende m øde følgende 7 personer til bestyrel
sen, nem lig Kr. H vidt, Bent M elchior, Bent Blüdnikow,
bibliotekar U lf Haxen, Steffen Linvald, personalhisto
rikeren Georg Simon og den historiestuderende A rne
N otkin, der sam m en m ed Blüdnikow havde væ ret in i
tiativtager til selskabet. I det første bestyrelsesm øde 19.
maj 1980 blev H vidt udpeget til næ stform and, Blüdni-
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kow til sekretær og Simon til kasserer. Med undtagelse
af kassereren, der trådte tilbage på årsm ødet i 1981 og ef
terfulgtes af cand. mag. M erete C hristensen, skete der
ingen æ ndringer i bestyrelsen i m in funktionstid. De
her næ vnte personer var sam m en m ed m ig ansvarlige
for Selskabets virke i de første år. De havde bl.a. de næ re
forbindelser til det jødiske m ilieu, som ikke var m ig be
skåret, og det skyldtes først og frem m est dem, at der
frem kom så mange positive forslag til opgaver, vi kunne
tage op. D et kan vel være rim eligt i oversigtsform at re
degøre for de planer, vi havde, og hvilke opgaver vi løste
i m in 3 år lange form andsperiode. Mere end en oversigt
kan det ikke blive.
A f de opgaver, som vi gik i gang med, var der navnlig
to, hvis form ål var at skabe kontakt m ellem m edlem 
m erne og om m uligt skaffe nye. M an arrangerede såle
des hvert år 2 til 3 foredragsaftener, som norm alt h e n 
lagdes til Troessam fundets lokaler i N y Kongensgade 6.
T ilslutningen var ganske pæn. Vi lagde ud m ed et fore
drag af red. Bo Bramsen om Ham bro-slæ gten, og dr.
G ü n th er M arwedel fra in stitu t for de tyske jøders h isto 
rie i H am borg talte om A ltona-H am borgm enighedens
historie. D et følgende år fortalte bibliotekar Carl E. Bay
om Georg Brandes og jødedom m en. I juni 1981 afholdtes
i K øbenhavn den 2. nordiske kongres i judaistik, a rra n 
geret bl.a. af vort bestyrelsesm edlem U lf Haxen. Flere af
vore m edlem m er deltog, og som foredragsholdere op
trådte Bent M elchior, M erete C hristensen og Haxen.
Også jeg leverede et kort indlæ g om den særlige forord-

ning af 1747 om jøders edsaflæggelse. Vi tog endvidere i
novem ber 1981 initiativet til afholdelse af et sem inar om
jøderne i D anm ark i H itlertiden. Senere på sæsonen
havde vi et foredrag af litteratu rh isto rik eren Uffe A n
dreasen om G oldschm idts »Corsaren«. I m it sidste
fu nktionsår stod jeg som væ rt ved 4 foredragsaftener.
Ina Rohde berettede om den sovjetiske proces m od de
jødiske læger, dr. med. Mogens N athan fortalte om nogle
m enneskeskæ bner i Fredericia, lektor H ans Priem é om
det tyske nazistparti og Bent M elchior om synagogen i
Krystalgade.
Foruden at indbyde m edlem m erne til foredrag søgte
vi også ved udsendelsen af et såre beskedent m edlem s
blad m ed titlen »Dansk Jødisk Historie« at holde m ed
lem skredsens interesse levende for Selskabets virke. Bla
dets tilrettelæ gger og redaktør var den altid virksom m e
og idérige Bent Blüdnikow. D et siger sig selv at jeg ikke
hold t m ig tilbage, da redaktøren opfordrede m ig til at
yde bidrag. I en række af num re vil m an k unne finde
små artikler om forskellige jødiske forhold såsom jøde
dåb i Nakskov og en tilsvarende skildring af fam ilien de
Mezas dåb i Fredensborg Slotskirke i kongefam iliens
nærværelse. H ofm arskallen havde stået for det p ra k ti
ske arrangem ent. Efter studier i Rigsarkivet kunne jeg
også redegøre for oprettelsen af en række synagoger i
1700-tallets København. De gik til grunde ved den store
b rand i 179$.
På vores program stod også udsendelse af m indre bø
ger i en særlig skriftræ kke. Vi havde fået tilb u d t en
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redegørelse for jødernes forhold i D anm ark i 170 o-tallet,
forfattet af den unge historiker Per Katz. Vi fik C. A.
Reitzels Forlag til at påtage sig den tekniske frem stil
ling. Bogen udkom i oktober 1981. Allerede i maj 1982 var
vi istand til at publicere bog nr. 2, nem lig et m anuskript
af Ina Rohde m ed title n »Da jeg blev jøde i D anm ark«.
H un stam m ede fra en jødisk fam ilie i Malmø. Også
dette bidrag kom på Reitzels Forlag.
N år tankerne i dag går tilbage til m it virke i Selskabet
er der navnlig een opgave, som jeg ikke er så lid t stolt af
at have fået gennem ført, nem lig afleveringen i 1983 af
Troessam fundets ældre arkivalier til Rigsarkivet. H er
blev det betroet cand. mag. Thyge Svendstrup under
overarkivar Vello Helks tilsyn at udarbejde en registra
tur, som offentliggjordes i 1993 under titlen »Det M osai
ske Troessam fund i K øbenhavn m ed nedlagte troessam fund i provinsen«. Registraturen indeholdt desuden
en oversigt over Troessam fundets historie og en redegø
relse for de lokale troessam fund. Bogen var forsynet
m ed et engelsk resum é. Sam tidig m ed forhandlingerne
om det centrale arkiv havde vi ligeledes søgt kontakt
m ed de specielle jødiske børneskoler i København, dels
den gamle Friskole for D renge af m osaisk Tro, dels
Carolineskolen for piger. Skolerne er i dag forenet. Disse
skolers ældre arkivalier blev afleveret til Landsarkivet
for Sjælland. Navnlig drengeskolens arkiv er ganske
fuldstæ ndigt og indeholder uden tvivl m ateriale af stor
k ulturel interesse.
På årsm ødet 24. maj gaves m eddelelse om, at m an
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havde besluttet at udarbejde et festskrift. På sam m e års
m øde trak jeg mig iøvrigt tilbage som form and, og jeg
ønskede heller ikke at fortsæ tte som m enigt m edlem af
bestyrelsen. Jeg m ente, at jeg havde gjort, hvad m an
kunne vente af mig. Som m in efterfølger valgtes Kr.
H vidt. D irek tør H ans W einberger, der i de kom m ende
år skulle lægge sig væ ldigt i selen for oprettelsen af et
dansk jødisk m useum , blev indvalgt i styrelsen. M edvir
kende til at jeg trak m ig tilbage var også, at jeg havde
fu ld t op at gøre på andre om råder. D esuden lagde m in
kones sygdom netop på dette tidspunkt en voksende
byrde på mig. Selv om m an fra flere sider forsøgte at
overtale m ig til at fortsætte, hævdede jeg, at jeg i sin tid
havde lovet at løbe foretagendet igang, og de opnåede re
sultater kunne godt tillade mig nu at overlade det fort
satte arbejde til andre. Som næ stform and i de forløbne 3
år var H vidt fu ld t ud egnet til at overtage form ands
hvervet. D et ville således blive ham , som skulle tilre tte 
lægge det forestående jubilæ um og sørge for, at ju b i
læum sbogen blev afsluttet. Således m ener jeg at kunne
erindre m in in dstilling i foråret 1983. M en H vidt havde
en anden og m ere skum m el plan. H an havde fået besty
relsen m ed på, at det skulle overlades mig fortsat at stå
som den ansvarlige redaktør af festskriftet. Jeg bøjede
m ig for anm odningen og betragtede dette ønske som en
tilkendegivelse af, at m an havde væ ret tilfreds m ed m in
hidtidige indsats.
Jubilæum sdagen ville indtræ ffe 16. dec. 1984. På
denne dag for 300 år siden havde Chr. V udstedt et priv i
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legium til hofjuveler Israel David og hans kom pagnon
Meyer G oldschm idt til at lade afholde jødisk gudstjene
ste i deres hus. Som blikfang til jubilæ um sskriftet
bragtes en gengivelse af den kopi af privilegiet, som er
indført i D anske Kancellis protokoller. O riginalen eksi
sterer ikke mere. Bogen udkom 13. dec. 1984 på C. A.
Reitzels Forlag. Dens titel var: »Indenfor m urene. Jødisk
liv i D anm ark 1684-1984«, og den om fattede 373 sider.
Væ rket havde ialt 10 forfattere, der belyste forskellige si
der af jødisk liv indenfor det danske sam fund. Der in d 
ledtes m ed en længere redegørelse for den lange van
dring fra 1684 og in d til 1814, hvor jøderne opnåede bor
gerlig ligestilling indenfor det danske sam fund. A rtik 
len, som var rigt illustreret og fyldte ca. 7$ sider, var for
fattet i fællesskab af Blüdnikow og mig, og i et afslut
tende kapitel på godt 20 sider skrev Bent M elchior om
de danske jøder i det 20. århundrede.
Med udsendelse af jubilæ um sskriftet var m in aktive
deltagelse i »Selskabet for D ansk Jødisk Historie« defi
n itivt afsluttet. D et havde væ ret en berigelse at m øde en
kreds af m ennesker, som jeg h id til ikke havde haft no
gen kontakt med, m en h u rtig t knyttedes til m ed sym 
pati og varme. I de første mange år kom jeg regelmæssigt
til de arrangerede møder. Senere skete det sjældent. For
fuldstæ ndighedens skyld skal jeg blot afsluttende
nævne, at jeg indvalgtes i den gruppe, som under H ans
W einbergers ledelse så ihæ rdigt h ar arbejdet m ed pla
nerne om oprettelse af et jødisk m useum . Nogen aktiv
rolle i denne sam m enhæ ng har jeg dog ikke haft. D et sy-
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nes nu at dages m ed hensyn til denne plan i forbindelse
m ed den store udvidelse af D et kgl. Bibliotek.
N år jeg så udførligt h a r om talt de to foregående selska
ber, skyldes det naturligvis, at jeg mener, at jeg indenfor
disse ram m er h ar ydet en positiv indsats og opnået visse
resultater. I det ene var jeg virksom over en lang periode,
i det andet kun 3 år. Med hensyn til de andre foreninger,
som jeg h ar væ ret m edlem af i pensionistårene ligger
det ganske anderledes.
A f disse foreninger vil jeg først præ sentere »Det danske
Sprog- og Litteraturselskab«, som den daværende adm i
nistrator dr. A lbert Fabritius havde fået m ig optaget i
1961. D et var på et tidspunkt, hvor jeg endnu engang var
blevet vraget som m edlem af »Fædrelandet«. D en stør
ste opgave, jeg har løst indenfor dette selskab, var da jeg i
1966-67 udgav gehejm eråd J. P. Traps erindringsvæ rk i 3
bd. Siden h ar m an betroet mig tilsynet m ed forskellige
publikationer såsom udgaven af M. G oldschm idts »Corsaren«, udgaven af Georg Brandes breve til hjem m et og
sidst tilsynet m ed udgivelsen af M. G oldschm idts store
rom an »Hjemløs«. Også i denne kreds m ødte jeg en
række forskere, som norm alt ikke hørte til m in om 
gangskreds, bl.a. m in jævnaldrende, litte ratu rh isto 
rikeren, professor Billeskov Jansen. H ans far, den gamle
overretssagfører, der døde i 1943, havde jeg som tu rn u s
arkivar ofte betjent på det sjællandske landsarkiv. D et
var ham , der engang stillede m ig det uventede spørgs-
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mål: »Hvordan føles det at være søn af en excellence?«.
Jeg m ener, at jeg svarede: »Det prøver m an hurtigst m u 
ligt at glemme«.
To in stitu tio n er m ed sønderjysk baggrund m å også
nævnes i denne sam m enhæng. D en ene h a r jeg allerede
præ senteret i det foregående, nem lig »Dansk K ultur
sam fund«, hvor jeg h a r været m edlem siden I9$i. D en
anden er »Refugiet i Løgumkloster«. Første gang, jeg
hørte refugieplanen næ vnt var i »Dansk K ultursam 
fund«, hvor pastor Bork-Hansen var m ødt op for at opnå
støtte til oprettelsen af refugiet. D er gik im idlertid ad
skillige år, inden jeg personlig kom til Løgum kloster.
D et skete u m iddelbart efter at M artha og K urt A nder
sen var blevet valgt som daglige ledere. Dem kom jeg
h u rtig t i det bedste forhold til. Siden er jeg kom m et som
foredragsholder utallige gange. M it sidste foredrag blev
holdt i anledning af grundlovsjubilæ et i 1999 og drejede
sig naturligvis om juni-grundloven af 1849. I oktober
1997 fik jeg Refugiet til at arrangere et specielt m øde i
forbindelse m ed 100-årsdagen for A. D. Jørgensens død.
Flere af fam ilien m ødte op til lørdagens to foredrag af
mig om m in farfar, og om søndagen deltog vi i et sønder
jysk kaffebord og foredrag i Gråsten.
Som den sidste af de foreninger, jeg stadig er m edlem af,
vil jeg om tale »Selskabet for H istorie, L itteratu r og
Kunst«. Jeg blev optaget i 193$ på forslag af arkivar E.
M arquard i Rigsarkivet og teaterhistorikeren Robert
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N eiiendam . M an skulle have 2 proponenter, og det var
en tradition, at nye m edlem m er skulle godkendes af
samtlige bestyrelsesm edlem m er.
M in gamle ven og studiefæ lle Jan N eiendam blev en
gang spurgt, hvad er H.L.K. egentlig - således benævnes
selskabet norm alt, n år m an ikke foretræ kker øgenavnet
»Sm ørrebrødselskabet«. H an svarede: »Det er et selskab
af dannede Herrer«. Et ikke ueffent svar. M edlem stallet
kan ikke overstige 150, og m an m ødes fast den 1. torsdag i
m ånederne oktober-decem ber og februar-april. På pro 
gram m et står et foredrag af et af m edlem m erne. I forve
jen er udpeget en respondent, der h a r til opgave at in d 
lede en diskussion om det behandlede emne. Som regel
arrangerer m an også en som m erudflugt i m aj-juni, som
undtagelsesvis kan gå til Skåne, m en ellers til en sevær
dighed i K øbenhavn eller næ re omegn. M øderne ho ld 
tes i ældre tid i det Schim m elm annske Palæs festlokaler,
nu i A ssurandørernes Hus i Am aliegade 10. I denne
kreds h ar jeg ofte o p trådt som foredragsholder. Jeg holdt
m it første foredrag i 1938, hvor jeg forelagde den af mig
tilrettelagte udgave af A. D. Jørgensens breve. Fra 19^1 tog
antallet af foredrag til, og da jeg i 1972 kunne holde m it
foredrag nr. 2$, kvitterede m an m ed at udnæ vne mig til
æresm edlem . Foredragsrækken fortsatte også efter dette
tidspunkt, og m it h id til sidste foredrag fandt sted i 1995,
hvor jeg talte om »Slesvig som del af helstaten«. Sidste
gang jeg optrådte som udpeget respondent var i 1999 i
forbindelse m ed et foredrag om »M iddelalderslægter«.
D en første form and, jeg oplevede i selskabet, var bib-
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liotekar Julius Clausen, en herre der nok kendte sit
værd og norm alt optrådte tem m elig arrogant. H an efter
fulgtes af den ligefremm e, studentikose bibliotekar C arl
D um reicher. I hans form andstid blev jeg optaget i sty
relsen og avancerede efterhånden til næ stform and.
D um reicher døde i 196$ og efterfulgtes af civilingeniør
Axel Petri, for hvem jeg ligeledes tjente som næ stfor
m and. På et bestyrelsesm øde i septem ber 1981 havde
Axel Petri egentlig bestem t sig for at træ de tilbage som
form and. H an var på det tidspunkt ret svækket, m en be
styrelsen overtalte ham til at stille op påny på den fore
stående generalforsam ling. Petri afgik im idlertid ved
døden 29. september. Ved årsm ødet, der fandt sted alle
rede 1. oktober m åtte jeg som næ stform and holde m in 
detalen over den afdøde form and. Spørgsmålet var nu,
hvem der nu skulle være form and, og jeg blev foreslået
og valgt. Jeg var ikke så lidt betæ nkelig ved i en alder af
74 at skulle påtage m ig dette hverv, m en jeg gav til kende,
at jeg kun ville varetage hvervet en kort årrække. Jeg
ville gøre krav på at være en overgangspave. Jeg be
klæ dte herefter form andsposten in d til oktober 1984,
hvor m an udpegede arkitekt Kai C hristensen til m in ef
terfølger.
O m m in 3-års form andsperiode skal jeg ku n om tale,
at jeg navnlig optog forbindelsen m ed de forskellige
nordiske

brødreforeninger. Selskabet

»Heimdal«

i

Lund-M alm ø kendte jeg fra forskellige besøg, og jeg
havde også ved flere lejligheder væ ret in d b u d t som fore
dragsholder. D en ældste af de nordiske foreninger var
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»Idun« i Stockholm , hvorefter fulgte »Concordia« i Ö re
bro. Så kom H.L.K. og derefter næ vnte H eim dal i Malm ø-Lund og »Gnisten« i Göteborg. I Oslo fandtes et til
svarende selskab u nder navnet »Andvaka«. Samtlige sel
skaber var grundlagt og virkede efter den sam m e idé. Jeg
h a r besøgt dem alle. I de få år jeg var form and for H.L.K.
fik jeg således for alvor m in indgroede rejselyst tilfreds
stillet.
Som afslutning på denne skildring af m it virke i de nu
2$ forløbne år som pensionist følger her en bibliografi
over de seneste i$ år, idet jeg for de foregående 10 år
(1977-86) henviser til den tidligere næ vnte oversigt over
m it forfatterskab, publiceret af Landsarkivet for Sjæl
land i 1987.
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