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PROPRIA MANU
OM ERASMUS AF ROTTERDAMS TESTAMENTE
OG HANS EFTERLADTE PAPIRER
AF

Erik Petersen

et uafviselige krav om at gå til kilderne, hvis man søger viden, har
ofte vist sig vanskeligere at følge end at hylde som princip. Det il
lustreres med stor tydelighed af tre store bind i det Det Kongelige Bib
liotek, hvis ensartede præg hidrører fra den, der har skrevet siderne i
dem: Erasmus af Rotterdam, der så indtrængende som nogen anspore
de til at søge til kilderne. Manuskripter, breve, noter og løse optegnel
ser, med undtagelse af nogle få sider alt sammen nedfældet på papiret
af Erasmus selv. Ingen steder kommer man tættere på den levende,
altid arbejdende og reflekterende humanist end i disse dynger af pa
pirer. For forskningen et enestående kildemateriale, en guldgrube for
enhver, der tragter efter indsigt ved at studere Erasmus. Men også en
betydelig udfordring.
Gennemgående svampeskader på papir især i det ene bind, repara
tioner af blade og bind, bleget blæk på nogle sider antyder, at de tre
bind ikke altid har været opbevaret under optimale forhold igennem
det halve årtusinde, de har eksisteret. Omvendt er der ikke tegn på, at
de har været udsat for dramatiske hændelser. Det, der først og frem
mest slår en ved mødet med de tre bind, er koncentrationen og den
intellektuelle vilje til at formulere ord, sætninger og hele meninger,
som svar og gensvar på tidens store spørgsmål. Dem var der mange af
på Erasmus’ tid.
Om deres historie meddeler de tre bind intet eksplicit. I det ene bind
er der et for det blotte øje usynligt navn på en indklæbet rest af en lap
med de ulæselige rester af en note. Dét er et spor, men i sig selv ikke
meget at gå efter. Ingen mærker efter senere ejere. Ingen spor aflæse
re. Ingen oplysninger om håndskrifternes ruter og opholdssteder mel
lem Basel, hvor Erasmus døde og efterlod papirerne, og København,
hvor de endte. De tre bind kan via kataloger følges på deres successive
vej ind i de samlinger, de nu befinder sig i, men præcis hvornår de kom
og hvor de kom fra er ikke oplyst.
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Ingen synes at have studeret dem siden de forlod Basel, ingen har i
det mindste publiceret noget om dem eller fra dem før det 20. århund
rede. Det skyldes ikke mangel på interesse for kilderne, men ukend
skab til deres eksistens. Erasmus oplevede en renæssance i oplysnings
tiden, ogjohannes Clericus og hans forlægger i Leiden gjorde sig store
anstrengelser for at skaffe hidtil oversete kilder til veje, da de i 1700-tallets begyndelse arbejdede på en ny udgave af Erasmus’ Opera Omnia.1
Skønt i hvert fald det ene af de tre Københavnske håndskrifter på dette
tidspunkt var indgået i Det Kongelige Bibliotek, var det ikke en kilde,
der var kendt og synlig for udgiverne i Leiden, og ingen i København
gjorde dem opmærksom på dens eksistens. Det var først da P. S. Allen,
den moderne udgiver af Erasmus’ korrespondance, var blevet gjort op
mærksom på, at der i København fandtes et håndskrift, der indeholdt
en stribe egenhændige koncepter til breve, heraf flere hidtil ukendte,
at det ene af de tre bind blev kendt for forskning og omverden.2 Og
kun det ene, for selv om der også var breve i de andre, glemte man
at gøre Allen opmærksom på det.3 Et andet bind blev på samme tid
lagt frem til beskuelse i De Kongelige Biblioteks såkaldte permanente
udstilling,4 men uden at vække så megen opsigt hos hjemlige eller gæ
stende forskere, at nogen begyndte at studere det. Derfor kom det som
en stor og uventet overraskelse, da man i forbindelse med planlægnin
gen af den nyeste (og endnu uafsluttede) udgave af Erasmus’ samlede
værker sendte en medarbejder til København for at se nøjere på det
bind, Allen havde studeret for brevenes skyld - og blev præsenteret for
yderligere to store bind. Det var så sent som i 1960erne.5
De tre bind udgør uden sammenligning det mest omfattende materi
ale, der er efterladt af Erasmus. Der er bevaret genstande, som Erasmus
har ejet, de fleste gaver, han har modtaget af indflydelsesrige velyn
dere. En del af de breve, han sendte til venner og modstandere overalt
i Europa, er endnu bevaret, selv om Europas mange krige har gjort
sit betydelige indhug også på dem. Der findes håndskrevne kilder til
1 Udgavens 10 store bind udkom 1703-1706.
2 P. S. Allen & al. (edd.): Opus Epislolarum Des. Erasmi Roterodami, 3, Oxford 1913, s.
630-634 (Appendix XIII: The Copenhagen Manuscript).
3 Jf. Erik Petersen: Notes on the Erasmus-Autograph ms. GI. kgl. Sami. 95, fol., with a
survey of the letters, Cahiers de Hnstitut du Moyen-äge Grec et Latin, 54, 1987, s. 117-128.
4 Katalog over Det Kongelige Biblioteks permanente Udstilling, 1908, første håndskrift i grup
pen “3. Autografer. I.”.
3 Jf. C. Reedijk: Three Erasmus Autographs in the Royal Library at Copenhagen, Sludia Bibliographica in Honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966, s. 327-349.
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mindre dele af hans værk i andre samlinger, men de er få og i de fleste
tilfælde kopieret af hans medhjælpere. Intet har et omfang og en ka
rakter som de tre bind i Det Kongelige Bibliotek. Utroligt at dette ma
teriale er bevaret, forbløffende at det er endt i København. Og fortsat
en udfordring for forskningen, for det er langt fra alle sider af det kom
plekse materiale, der er belyst, analyseret og forstået.
Håndskrifterne GKS 95 2°, GKS 96 2° og Thott 73 2°
GKS 95 2° er det håndskrift, der tidligst er registreret i en katalog i Kø
benhavn. Det er anført i Willum Worms håndskrevne katalog over bø
ger og håndskrifter, der angiveligt er indgået i Det Kongelige Bibliotek
i Peder Schumachers tid. Katalogen er dateret den 4. januar 1671, der
således er terminus ante quem for håndskriftets indlemmelse i Bibliote
ket. En tilsvarende terminus post quem er det ikke muligt at etablere, idet
katalogens afgrænsning til Schumachers tid har vist sig at være upræ
cis.6 Erasmus-håndskriftet er indført blandt håndskrifter i folio på f.
17v, således: “Erasm. Roterodam. Proverbia, Epistolæ et testamentum”.7
Indholdsangivelsen levner ingen tvivl om håndskriftets identitet med
GKS 95 2°. Det optræder som venteligt også i katalogen KBs Arkiv E 20
fra 1729,8 nu med lidt flere detaljer: “Codex Chartaceus fol. continens
(1.) Scripta Athanasii Archiep. Alexandr. recensita gr. (est modo Index
cum adject. Paginar, numeris ut uidetur manu Erasmi Roterodami) de
Dignitate Ecclesiastica Tractatus. Proverbia Nova cum Indice. NB Denne
er forbunden Annotata nonnulla in Librum de beata vita. it. adversus
Faustum. Litteræ Erasmi ad Bucerum ad Clementem VII & quosdam
al. ultim. est Er. Roterodami Testamentum i brunt læder, autograph/4.9
I KBs Arkiv E 20 optræder til gengæld GKS 96 2° for første gang i
bibliotekets kataloger, umiddelbart efter GKS 95 2°. Indførslen lyder:
“Alius Codex Chartaceus fol. la est Institutio conjugatorum cum aliis
Erasm. Roterodami Scriptis inter quæ Hyperaspiste Diatribes liber 2us
6 Jf. Erik Petersen: Wulfstans kodex og Schumachers liste. Om den ældste fortegnelse
over håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek, Fund og Forskning, 48, 2009, s. 7-56.
7 Worms Calalogus findes i KBs Arkiv som E 8; for en digital faksimile af kilden, jf.
<www.kb.dk/permalink/2006/manus/760/>.
8 Om KBs Arkiv E 20, jf. Harald Ilsøe: Del kongelige Bibliotek i støbeskeen. Studier og samlin
ger til bestandens historie indtil ca. 1780, 1, 1999, s. 73-84.
9 De af mig kursiverede ord synes kun give mening i sammenhæng: “NB Denne er
forbunden i brunt læder”. Adskillelsen må være sket ved en lapsus og røber muligvis,
at indførslen i E 20 er kopieret efter forlæg.

10

Erik Petersen

ult continet manifesta mendacia (contra Adversarium quendam non
nominatum) i blaat Atlask”.10 Det blå atlask blev fjernet da håndskriftet
i foråret 1913 blev ombundet. Man bevarede et enkelt lille specimen,
som er indklæbet forrest i bindet, ligesom rygetiketten fra det tidligere
bind blev påklæbet på ryggen af det nye. 11
Det tredje håndskrift er, som dets navn angiver, indgået i Det Konge
lige Bibliotek med grev Otto Thotts samling efter dennes død i 1784 og
ses ikke indført i nogen katalog forud for den trykte fortegnelse over
håndskrifter, Index codicum manuscriptorum, i 7. bind af Bibliotheca Thottiana fra 1795. Thott 73 2° er anført således: “Volumen complectens
varia Erasmi Roterodami Autographa, inter qvæ, præter alia, a) Ej. Præfatio
in Hilarium; b) Commentarius in Psalmum, Quare tremuerunt gentes. c) Apo
logia contra libellum, cui titulus: Blasphemiæ et impietates Erasmi; cum appendice. d) Apologia pro libello Colloqviorum, ad Theologos Lovanienses.
e) Paraphrasis in Evangelium Matthæi. f) Tractatus de regulis conscribendi
Epístolas”}2 En afskrift af Erasmus’ testamente på håndskriftets første
side er ikke nævnt, måske fordi den som afskrift falder udenfor bindets
autographa. Bindet om det Thottske håndskrift er i hvidt læder med
blindtryk. Midt på forsiden er der i en rektangulær ramme prentet D.
ERASMI ROT. MANUS.
De tidlige katalogers beskrivelser er lapidariske, men nogenlunde
retvisende, hvad angår indholdet. Jeg skal forsøge at uddybe dem på
nogle få punkter i det følgende.
GKS 95 2° består af 253 blade, indeholdt i et bind, der måler ca. 35 x
22 cm. Kun håndskriftets sidste enhed, et brev, er bredere end bindet
og derfor foldet. Håndskriftets mest omfattende delelement er de kon
cepter til 52 breve, der er samlet sidst i bindet. De optager 93 blade. Af
værker optager næsten 500 nye adagia 70 af bindets blade. Adagia blev
Erasmus’ livslange work in progress. Den første samling udkom i 1500,
den sidste kort tid før han døde i 1536. De adagia, han nedskrev i GKS
95 2°, indgik i en udgave, der udkom i 1533. 59 blade er manuskript til
10 KBs Arkiv E 20, II, s. 684f.
11 Etikettens indholdsangivelse lyder “Erasmi Rote: 1. Institutio conjugatorum. 2. Hyperaspistæ lib. II. 3. Supputationes errorrum in censuras Beddæ. Autographa”. Tids
punktet for ombindingen er noteret på bindets inderside.
12 Bibliotheca Tholliana, 7, 1795, s. 280.

Ill. 1. Håndskriftet GKS 95 2° rummer to længere breve i koncept fra Erasmus til hans
nære ven i England Thomas More, det her viste på f. 229, der er dateret den 5. sep
tember 1529, samt et på f. 249-252, der er dateret den 30. marts 1527.1 begge tilfælde
kendes brevenes ordlyd alene fra koncepterne i GKS 95 2°.
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1. bog af Erasmus sidste større værk, Ecclesiastes, der udkom i 1535. Året
forinden udkom Depraeparatione ad mortern, der optager 17 af håndskrif
tets blade. Erasmus havde allerede planer om at skrive et skrift om at
forberede sig til døden, da han fik en opfordring udefra til at skrive det.
Den kom fra Thomas Boleyn, som skriftet derfor er stilet til. Denne del
af håndskriftet afspejler således Erasmus’ tætte og modsætningsfulde
forhold til England. Thomas Boleyn fik snart rig lejlighed til at prakti
sere, hvad han teoretisk måtte have lært af den lille bog, bl.a. da hans
datter Anne Boleyn, Henrik VIIIs anden kone, blev henrettet den 19.
maj 1536. Erasmus nåede at blive underrettet om hendes arrestation.13
Om han var underrettet om, at Thomas Boleyn selv sad i det tribunal,
der dømte hans nærmeste ven i England, Thomas More, til døden året
inden, ved jeg ikke, men han var velunderrettet om Mores prøvelser,
sidste tid og henrettelse.14 Det foldede brev sidst i GKS 95 2° er stilet
netop til More.
GKS 96 2° består af 214 blade indeholdt i et bind, der måler ca. 35,5
x 24, 5 cm. Det indeholder manuskripter til fire værker, to der udkom i
1526 og to, der udkom i 1527. Det mest omfattende er Hyperaspistes Dia
triba adversus Seruurn Arbitrium Martini Lutheri liber secundas, der udkom
i 1527 og blev Erasmus sidste indlæg i den lange og for ham selv i flere
henseender pinefulde diskussion med Luther om den fri, henholdsvis
trælbundne vilje. Samme år udkom Supputationes errorum in censuris Na
talis Bedæ, hvori han forsvarer sig mod angreb fra den katolske kirkes
højrefløj. Dem kom der mange af, og de Manifesta mendacia, der også
nævnes i bibliotekskatalogen fra 1729, er yderligere en vred apologi af
Erasmus mod et sådant angreb. Skriftet kendes kun fra GKS 96 2° og er
særegent ved at være det eneste værk i de tre Københavnske håndskrif
ter, der ikke blev udgivet i Erasmus’ levetid. Det blev det først i 1992 af
Erika Rummel, der også blev tekstens udgiver i den nye udgave af Eras-

13 Jf. brev fra Erasmus Schetus til Erasmus af 8. maj 1536, Opus Epistolarum, 11, 1947,
s. 321 (ep. 3119). Erasmus reagerede med en chokeret kommentar i sit svarbrev den
1. juni: “Det er horribelt, hvad du skriver om England. Gid dette var blevet stoppet
førend alle gode mænd var blevet slået ihjel”.
14 Det var han bl.a. fra Exposilio fidelis de morte D. Thomae Mori & quorundam aliorum
insignium virorum in Anglia, som Hieronymus Frobenius trykte i Basel 1535, mens Eras
mus boede i hans hus.
Ill. 2. Første side af Hyperaspistes diatriba' liber II, der blev Erasmus’ sidste bidrag i den frugtesløse diskussion med Luther om den frie eller trælbundne vilje. GKS 96 2°, f. 77r.
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mus’ Opera Omnia.[5 En af grundene til at skriftet har henligget uudgivet så længe er utvivlsomt, som Rummel antyder, de betydelige van
skeligheder, tydningen af Erasmus’ hastige hånd ofte frembyder. Selv
Rummel, der har udført sit udgiverarbejde med stor dygtighed, har
måttet give op overfor enkelte detaljer. GKS 96 2° rummer også tek
ster, der afspejler mere fredelige sysler, bl.a. Erasmus’ oversættelse til
latin af en epistel af Johannes Chrysostomos. Samt en tekst, Erasmus
utvivlsomt har skrevet med lyst, men som snart blev et billede på tidens
strøm af uafvendelige modsigelser: Christiani matrimonii institutio, der
udkom i 1526. Den er stilet til Catharina, Henrik VIIIs første hustru,
og skrevet på opfordring af William Blount, hendes kammerherre og
Erasmus’ tidligere elev og mangeårige ven. At bogen måske kunne
have sine begrænsninger, fordi den var skrevet af en tidligere munk
og nuværende gejstlig, var ikke en relevant refleksion. Det afgørende
var, at den var skrevet af Erasmus, en humanist med indsigt i emnets
menneskelige og teologiske sider. Dronningen satte stor pris på bogen,
der satte et perspektiv på hendes ægteskab, både mens hun var i det
og efter at hendes mand, kongen, havde forladt det. - Christiani matri
monii institutio optager 68 blade i GKS 96 2°, Supputationes errorum 34,
Manifesta mendacia 8, Chrysostomos 6, mens Hyperaspistes liber secundas
alene optager 89 af bindets blade.
Thott 73 2° består af 416 blade indeholdt i et bind, der måler ca.
35,5 x 24, 5 cm. Det er således tekstmæssigt markant større end de to
øvrige. To dele af samme værk optager mere end halvdelen af bindet:
Paraphrasis in Euangelium Matthaei, der udkom i 1522, og Paraphrasis
in Euangelium Ioannis, der udkom året efter. Parafraserne over de fire
evangelier var den monumentale afslutning på Erasmus’ fagligt bety
deligste projekt - hans epokegørende arbejde med Det Ny Testamente.
Dette indledtes med Novum Instrumentum, hans udgave af den græske
grundtekst ledsaget af en ny oversættelse af teksten til latin. Det blev
fulgt op af kommentarer til alle NTs skrifter, og afsluttet med parafraser
ne. Derudover rummer Thott 73 2° manuskripter til større og mindre
dele af flere af Erasmus’ pædagogiske skrifter, således til hans Opus de

15 Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, IX-4, Amsterdam 2003, s. 336-355, med in
troduktion s. 17f.
Ill. 3. Første side af De ratione conscribendi epístolas, Erasmus’ lærebog i brevskrivning,
også benævnt De conscribendis epislolis. Skriftens distinkte karakter indikerer, at der er
tale om en manuskriptdel fra Erasmus’ yngre dage. Thott 73 2°, f. 321 r.
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conscribendis epistolis i den form, værket fik i 1522,16 og til et par nye “for
trolige samtaler”, som indgik i Familiarium Colloquiorumformulae i 1523.
Flere elementer af en publikation med kommentarer til Salmerne af
Arnobius og Erasmus findes også i manuskript i håndskriftet. Den ud
kom i 1522, og har den særlige interesse, at den rummer et langt brev
fra Erasmus til den nykårede pave, Hadrian, en bekendt af Erasmus og
nederlænding som han. Også Erasmus’ koncept til dette brev er beva
ret i Thott 73 2°, der bortset fra nogle mindre patristiske tekster rum
mer tekster, der udkom på tryk i 1522 og 1523. - Paraphrasis in Euangelium Matthaei optager 112 af bindets blade, Paraphrasis in Euangelium
Ioannis 105; Opus de conscribendis epistolis 39, stykkerne til Familiarium
Colloquiorum formulae 17 og teksterne til bogen med kommentarer til
Salmerne 34 blade.
Generelt må det om de tre håndskrifter fastslås, at de rummer papi
rer, der af natur strider mod indbinding. Det er løse ark og dobbeltark,
der blev beskrevet uden tanke på senere indbinding. Indbindingen har
på mange sider gjort det umuligt at læse teksten langs de indre kanter.
Bladenes naturlige position har været liggende plant på borde eller
hylder, i bunker efter indhold. At de også har været opbevaret sådan,
fremgår af bindenes uegale snit. Man kan i en vis udstrækning se de
enkelte manuskriptdele. Indbindingen har den fordel at manuskript
dyngerne holdes sammen og på plads, men den har tillige haft den
omkostning, at enkelte elementer er blevet fikseret i sammenhænge,
hvor de ikke hører hjemme. Min kursoriske oversigt skjuler håndskrif
ternes mere komplekse sammensætning, hvor det dog som hovedregel
er sådan, at de enkelte skrifter er sammenholdt som en enhed og kun
enkelte blade eller sektioner er havnet som satellitter i andre dele af
det givne håndskrift.
Papirerne i de tre bind er resultater af Erasmus’ ånd og hånd igen
nem en periode på næsten 20 år. Der forekommer assisterende hæn
der rundt omkring i de tre håndskrifter. Det er således en medhjælper,
der har skrevet et index over nye adagia i GKS 95 2°.17 Der er indskud
te, supplerende tekststykker flere steder i GKS 96 2°,18 og i Thott 73
2° alternerer en amanuensishånd med Erasmus’ over en længere pas-

16 Et stykke af værket, f. 321r-323r, er skrevet i en enklere og langt mere læselig hånd
end Erasmus’ normale. Der er sandsynligvis tale om en ældre manuskriptdel.
17 GKS 95 2°, f. lr-3v.
18 Jf. f.eks. GKS 96 2°, f. 138v.
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sage.19 Den enkle forklaring på dette særegne fænomen er formentlig
udmattelse: hånden blev træt og Erasmus fortsatte sin tekst ved diktat.
- Endelig er de to kopier af testamentet i henholdsvis GKS 95 2° og
Thott 73 2° ikke nedfældet i Erasmus’ hånd.
Bortset fra disse få undtagelser er teksterne skrevet af Erasmus calamo
cúrrente, med løbende pen, over lange stræk i en fart, der minder mere
om sprint end om jogging. Det gør det som nævnt til en udfordring
at arbejde med de tre håndskrifter, hvad det utvivlsomt også har været
for dem, der skulle overføre teksterne fra manuskript til tryk. Johannes
Frobenius, hans søn Hieronymus og svigersøn Nicolaus Episcopius, der
trykte stort set alt, hvad Erasmus skrev efter at han bosatte sig i Basel,
er vel efterhånden blevet fortrolige med dens hast og idiosynkrasier.
Men det er karakteristisk, at næsten ingen af de tekster, håndskrifterne
indeholder, i alle detaljer er identiske med den form, de fik på tryk.
Manuskripterne afspejler teksterne under arbejdet, og man må antage,
at der har foreligget renskrifter imellem hovedparten af indholdet af
de tre håndskrifter i København og de trykte bøger.20 Det er parallelt
til det, der er tilfældet med brevene i GKS 95 2°, hvor koncepterne har
dannet grundlag for den renskrift, der blev sendt til modtageren. Der
er kun én undtagelse. Den skal jeg vende tilbage til.

Erasmus"sidste tid

Erasmus af Rotterdam døde tæt på midnat natten mellem den 11. og
12. juli 1536 i Basel. Bonifacius Amerbach noterede i sin fortrykte ka
lender ved datoen Quinto idus lul., dvs. den 12. juli: “I den første time
efter midnat døde D. Erasmus Roterodamus, den mand, der af alle
var mig kærest, som indsatte mig som arving, i året 1536”.21 Den ellers
meget præcise tidsangivelse gav siden anledning til forvirring omkring
datoen for Erasmus’ død, idet man i Basel og omegn på denne tid var
en time forud for det øvrige Europa. Urene var ganske enkelt stillet
en time frem, så det var secundum horologium Basiliense at Erasmus’ død
indtraf den 12. juli kort efter midnat, mens man i det øvrige Europa
19 Thott 73 2°, f. 378v-383v.
20 Jf. Allens Appendix XIII, Opus Epistolarum, 3, 1913, s. 630-634, og Reedijk 1966, s.
346. Iagttagelsen er blevet bekræftet af flere udgivere i den nye udgave af Erasmus’
Opera Omnia.
21 Amerbachs kalenderoptegnelse er gengivet i faksimile i Erasmus von Rotterdam, Vorkämpferfür Frieden und Toleranz. Austellung zum 450. Todestag des Erasmus von Rotterdam,
veranstaltet vom Historischen Museum Basel, Basel 1986, s. 228 (ad kat. H 17).
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var i den sidste time af den 11. juli. Amerbach var opmærksom på dis
krepansen, og gjorde opmærksom på den overfor bekendte udenfor
Basel, som han underrettede om vennens død.22 - Erasmus bevarede
sin knivskarpe evne til at optræde entydigt, men i dobbelte positioner,
til det sidste.
Erasmus blev gravlagt i byens domkirke den 18. juli. Umiddelbart
efter blev hans forseglede testamente åbnet og læst op af en notar. Den
22. juli blev der udarbejdet en fortegnelse over hans formue og ejen
dele.
Han havde et år forinden foretaget sit jordiske livs sidste rejse, den
korte distance fra Freiburg im Breisgau til Basel, hvor han tidligere hav
de boet i en årrække. Han var skrøbelig og plaget af sygdom allerede
da. Rejsen fra Freiburg til Basel gennemførte han liggende og stærkt
afkræftet, og uden på forhånd at have adviseret selv sine nærmeste ven
ner om sin ankomst. Hans motiv til atvende tilbage til den by, hvor han
havde tilbragt nogle af de bedste år af sit liv, men som han på grund
af reformationens indførelse havde forladt i 1529 for at drage i frivil
ligt eksil i Freiburg, var arbejdet med hans seneste bog, Ecclesiastes, der
var under udgivelse i Frobenius’ officin23 - det samme værksted, der
havde trykt og udgivet adskillige af hans tidligere værker, først under
Johannes Frobenius’ ledelse, og nu ført videre af dennes søn, Hierony
mus, i fællesskab med Nicolaus Episcopius, der var gift med en datter
af Johannes og altså sin kompagnons svoger. Ecclesiastes udkom sidst i
august 1535, og det var i forordet til dette værk at Erasmus første gang
berørte den tragiske udvikling i Henrik VIIIs England, der havde fra
røvet ham flere af hans nærmeste venner - senest Thomas More, der
var blevet halshugget den 6. juli samme år. Erasmus havde netop mod
taget det rystende budskab om henrettelsen, og fandt, som han skrev
i forordet, kun trøst i tanken om, at de om kort tid ville blive forenet
hos Christus.
Erasmus var vel forberedt på sin sidste time. Han havde i 1534 skrevet
en hel bog om det at forberede sig til døden, De praeparatione ad mortern.
22 Jf. Alfred Hartmann: Beatus Rhenanus: Leben und Werke des Erasmus, Gedenkschrift
zum 400. Todestag des Erasmus von Rotterdam, Basel 1936, s. 11-24, om datoen s. 12-14.
23 Jf. Bonifacius Amerbach i hans brev til Joannes Paungartner, første gang trykt som
indledning til Catalogi duo operum Des. Erasmi, Basel 1537, genudgivet i Opus Epistolarum, 11, 1947, s. 351-356 (om arbejdet med Ecclesiastes s. 353). Jf. også Beatus Rhenanus
i han brev til Karl V, første gang trykt som indledning i første bind af Erasmus’ Opera
Omnia, Basel 1540, genudgivet i Opus Epistolarum, 1, 1906, s. 56-71 (om Ecclesiastes s.
69).
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Den drejede sig først og fremmest de åndelige og religiøse forbere
delser, men Erasmus forberedte også sin død på det praktiske plan.
Han efterlod sig praktisk talt ingen ufærdige skrifter, han nedfældede
sine tanker om hvordan hans værker kunne udgives samlet efter hans
bortgang, han gennemgik breve, manuskripter og andre papirer. Han
sørgede for at det hus, han havde købt og nu forladt i Freiburg blev
solgt, sammen med lidt møbler og forskelligt husgeråd, og han havde
en klar status for sin finansielle situation, der bestemt ikke var ringe.
Testamentet

Den 12. februar 1536 skrev Erasmus sit endelige testamente.24 Det gi
ver et fascinerende indblik i Erasmus’ ting og tanker om sit jordiske
gods. Det er, som alt hvad Erasmus førte i pennen, skrevet på latin, og
kan i dansk oversættelse gengives således:

I den Hellige Treenigheds navn

Jeg Desiderius Erasmus Roterodamus, fornyer, i tillid til aktstykker
fra kejseren, paven og den prægtige styrelse for den berømmelige
stad Basel, med dette egenhændigt skrevne dokument min sidste
vilje, som det er min vilje skal anses for i enhver henseende fast og
gyldig, hvorimod andet, som jeg måtte have taget testamentarisk be
stemmelse om tidligere, skal være ugyldigt.
Til indledning, i sikker forvisning om, at jeg ikke har nogen legi
tim arving, gør jeg den fortræffelige mand, Dr. Bonifacius Amerbach
til arving af alle mine midler, og Hieronymus Frobenius og Nicolaus
Episcopius til eksekutorer.
Mit bibliotek har jeg allerede tidligere solgt til Dr. Johannes a La
sco fra Polen, i henhold til en kontrakt, der er udarbejdet mellem os
om denne aftale. Bøgerne skal ikke overdrages, hvis ikke han betaler
to hundrede floriner til arvingen. Hvis han har opgivet overenskom
sten, eller er afgået ved døden før mig, skal det stå frit for arvingen
at tage den bestemmelse omkring bøgerne, han vil.
Til Dr. Ludovicus Berus skænker jeg et ur af guld. Til Beatus Re
nanus en guldske og -gaffel. Til magister Petrus Viterius hundrede
24 Testamentet er på basis af originalen i Universitätsbibliothek Basel, ms. A.N. III.
15, 96, udgivet i Opus Epistolarum, XI, 1947, s. 362-365 (Appendix XXV). Det originale
dokument er gengivet i faksimile i udstillingskatalogen Erasmus en zijn lijd, Rotterdam
1969, 2, s. 150-151 (katalognr. 530).
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og halvtreds kroner i guld. Det samme beløb til Philippus Montanus.
Til min hjælper Lambertus, hvis han er hos mig når jeg dør, to hun
drede floriner i guld, hvis ikke jeg i live har betalt ham dette beløb.
Til Dr. Johannes Brisgous en karaffel af sølv. Til Dr. Paulus Volzius
hundrede floriner i guld. Til Sigismundus Gelenius to hundrede og
halvtreds dukater. Til Johannes Erasmius Frobenius to ringe, hvoraf
den ene ikke har nogen sten, mens den anden har en grønlig sten,
på fransk benævnt turcois. Til Hieronymus Frobenius skænker jeg
alle mine klæder og alt mit udstyr af uld, linned og træ; desuden
den pokal, der bærer kardinalen af Mainz’ insignier. Til hans hu
stru den ring, der har et billede af en kvinde, der ser sig tilbage.
Til Nicolaus Episcopius den pokal med låg, der på foden har nogle
indgraverede vers. Til hans hustru Justina to ringe, hvoraf den ene
har en diamant, den anden en mindre turcois. Til magister Conradus Goclenius den pokal af sølv, der øverst har et billede af Fortuna.
Hvis en af modtagerne er afgået ved døden, skal arvingen råde over
det, der var skænket.
Arvingen skal, udover det jeg har bestemt for ham kontraktligt,25
modtage alt hvad der er til overs af pokaler eller ringe eller lignende
ting; hertil særlige mønter, som de portugisiske cruzadoer,26 dem med
prægningen af kongen af Polens og Severinus Boners ansigt, og an
dre tilsvarende. Desuden alle dobbelte og firdobbelte dukater. De
penge, der er deponeret hos Conradus Goclenius skal han overlade
til denne til fordeling i Brabant, sådan som jeg har pålagt ham. Hvis
der er noget tilbage hos Erasmus Schetus, skal han anmode om at
få det udbetalt. Og det beløb samt alt hvad der i øvrigt er til overs
af penge skal han efter egen bestemmelse og efter råd fra ekseku
torerne fordele til brug for fattige, der er svage enten på grund af
alder eller helbred, ligeledes til unge kvinder, der skal giftes, til unge
evnerige mænd, kort sagt til hvem som helst de finder værdige til
støtte.

23 Erasmus bruger formlen “per syngrapham”, altså ved særskilt dokument. Erasmus
havde i august 1533 deponeret 1600 guldfloriner hos Amerbach, med pålæg om at
bruge dem “in pios usus”, nærmere bestemt som støtte til lovende unge mænd og unge
kvinder, hvis chancer for at blive gift er truet af deres fattigdom. Dokumentet blev
fornyet den 8. april året efter. Begge dokumenter er bevaret i Basel og udgivet hos Al
len i indledningen til ep. 2855, der er Amerbachs brev med bekræftelse til Erasmus,
dateret 6. august 1534.
26 En cruzado er en portugisisk mønt med et kors på bagsiden. På Erasmus’ tid var
den af guld.
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Denne min sidste vilje har jeg, for at give den fuld troværdighed,
nedskrevet med egen hånd ligesom jeg har påstemplet den med min
særlige signetring med Terminus i Basel i Hieronymus Frobenius’
hus den tolvte dag i februar i året efter Herrens fødselsdag femtenhundrede og seksogtredive.

Testamentet giver et levende indblik i Erasmus materielle virkelighed.
Og menneskelige, for de personer, han betænkte, stod ham nær. Eras
mus var, som det fremgår, ganske velstående. Han havde for nylig solgt
det hus, han i nogle år havde boet i i Freiburg, og han havde kyndige
folk til at tage vare på sine økonomiske forhold, bl.a. den i testamen
tet nævnte Erasmus Schetus. Af bohavet havde han efterladt noget i
Freiburg, som han har gjort det ved tidligere flytninger. Men glimt af
den konkrete dagligdag får man ikke desto mindre: udstyr af uld, lin
ned og træ har han haft med sig, og naturligvis sine klæder, som han
skænker til sin husvært og bogtrykker, Hieronymus Frobenius. Det var
ikke en helt så dagligdags gave, som man kunne tro. Erasmus havde
kæmpet for at få lov til at gå verdsligt klædt, en rettighed han først
erhvervede sig, da pave Leo X i januar 1517 løste ham for det krav
om ordensdragt, han havde underkastet sig mange år tidligere, da han
indtrådte i augustinerordenen. Det var en frihed, han satte pris på. Og
som han, som det ses på de samtidige portrætter, i høj grad benyttede
til at give efter for en betydelig forfængelighed. Erasmus var en dyrt- og
velklædt herre.
De personer der blev betænkt i testamentet var venner, flere af dem
tillige nære medarbejdere ved udarbejdelsen og fremstillingen af Eras
mus’ bøger. Erasmus har fordelt sine goder under hensyntagen til de
res økonomiske situation, således at de, der i forvejen havde nok til
livets ophold, modtog genstande til erindring, mens andre, der knap
nok havde til dagen og vejen, fik et beløb. Genstandene repræsente
rede i sig selv betydelige værdier, for modtagerne dog først og frem
mest den, at de havde tilhørt Erasmus og havde en historie knyttet til
denne.27 Følgende korte præsentation kan kun antyde, hvem de var, og
hvad de betød for Erasmus:28
27 Flere af dem eksisterer endnu, de fleste på Historisches Museum i Basel, der også
ejer Erasmus’ signetring. Jf. Erasmus von Rotterdam, Vorkämpfer für Frieden und Toleranz.
Austellung zum 450. Todestag des Erasmus von Rotterdam, veranstaltet vom Historischen Mu
seum Basel, Basel 1986, s. 74 8c passim.
28 Oplysningerne bygger fortrinsvis på biografierne i Contemporaries of Erasmus. A bio
graphical register of the Renaissance and Reformation, I-III, ed. Peter G. Bietenholz 8c al.,
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Ludovicus Berus (1479-1554) var født og opvokset i Basel. Han stude
rede teologi i Paris, vendte siden tilbage til Basel, hvor han blev profes
sor ved og i perioder rektor for universitetet, indtil han i 1529, samme
år som Erasmus, valgte at flytte til Freiburg på grund af reformatorer
nes overtag i Basel.
Beatus Rhenanus (1485-1547) var født i Sélestat og tilbragte en stor
del af sin tid i det nærliggende Basel, hvor han ofte arbejdede sammen
om projekter med de samme bogtrykkere som Erasmus. Hans evner
og betydning som klassisk humanist og historiker kan måle sig med
Erasmus’ og blev i høj grad værdsat af denne. Beatus Rhenanus blev
Erasmus’ første biograf. Hans Vita Erasmi blev skrevet og udkom første
gang i dødsåret 1536 og genudgivet i første bind af den monumentale
udgave af Erasmus’ samlede værker i 1540.
Petrus Viterius (Pierre Vitré, død 1540) havde været studie- og vistnok
også værelseskammerat med Erasmus i Paris. Han tjente til livets op
hold ved at undervise, men ikke tilstrækkeligt til at holde sig på afstand
af den fattigdom, han flere gange klager over i sine breve til Erasmus.
Philippus Montanus (død 1576) var fra Flandern. Han blev indskrevet
som studerende ved universitetet i Louvain i februar 1518. Han besøgte
Erasmus i Basel i sommeren 1528, tog derefter til Paris, hvorfra han de
følgende år jævnligt rapporterede om nyt per brev. Han var, ifølge en
oplysning fra Nicolaus Episcopius, forfatter til den anonymt udgivne Expositio fidelis de morte D. Thomae Mori, der er nævnt tidligere.29 Lambertus
Comannus (Coomans, død 1583) blev Erasmus’ sidste medhjælper. Han
stammede fra Turnhout i Brabant. Han begyndte hos Erasmus i Basel
fra omkring 1. september 1535 og var hos ham til hans sidste time. Jo
hannes Brisgous (Brisgoicus, død 1539) var, som hans tilnavn antyder, fra
Breisgau. Erasmus lærte ham at kende, da han i 1529 kom til Freiburg,
hvor Brisgous var professor i teologi.
Paulus Volzius (1480-1544) havde været Erasmus’ ven i hvert fald si
den 1515. Han havde gået i skole i Sélestat, og blev som voksen abbed
for et benediktinerkloster tæt på samme by. Erasmus lovpriste ham for
hans menneskelige og intellektuelle egenskaber og fastholdt venska
bet med ham selv efter Volzius som sidste trin i en længere proces i
1526 formelt forlod den gamle kirke for at slutte sig til den nye. Så vidt
Toronto 1985-87, samt P. S. Aliens og hans medudgiveres uudtømmelige introduktio
ner og noter i Opus Epistolarum.
29 Jf. J.B. Trapp and Hubertus Schulte Herbruggen: "The King's good servant', Sir Thomas
More, 1477/8-1535, London 1977, s. 129.
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gik Sigismundus Gelenius (ca. 1498-1554) ikke, men han blev dog Melanchthons ven. Han var født i Prag. Han var fra sin tidlige ungdom på
flere rejser i Italien, hvor hans studier i græsk skabte et solidt grundlag
for hans senere, langstrakte virke i Basel, hvor han slog sig ned i mid
ten af 1520erne, i første omgang hos Erasmus. Han bistod Erasmus ved
flere af dennes udgaver, og medvirkede ved en lang række projekter i
Frobenius’ officin.30
Hvor vigtigt dette var for Erasmus’ liv og værk fremgår med stor tyde
lighed også af testamentet, hvori ejere og familier omkring trykkeriet
er betænkt med gaver, der afspejler tætte personlige relationer. Johan
nes Erasmius Frobenius (ca. 1515-1549), normalt blot benævnt Erasmius,
var yngste søn afJohannes Frobenius (ca. 1460-1527) og Gertrud Lachner (død 1560). Erasmius var opkaldt efter Erasmus, der sammen med
Beatus Rhenanus var hans gudfader. Erasmus satte pris på sit gudbarn
og fulgte hans udvikling nøje. Han dedicerede en ny udgave af Colloquia Familiaria til den da kun 6-årige Erasmius.31 Erasmius blev i 1530
sendt til Louvain for at studere ved Collegium Trilingüe. Det blev dog
ikke starten på en egentlig akademisk løbebane. Han synes senere at
være blevet knyttet til familiens bogtrykkeri, men uden at få nogen cen
tral rolle i dets drift.
Hieronymus Frobenius (1501-1563) varjohannes Frobenius’ ældste søn
af dennes første ægteskab (med en kvinde om hvem intet vides, end
ikke hendes navn). Han videreførte officinet efter sin fars død, fra sent
i 1520erne først sammen med Johann Herwagen, der kom til Basel i
1528 og kort efter blev gift med Johannes Frobenius’ enke, Gertrud; og
snart efter sammen med Nicolaus Episcopius. - Hieronymus’ kone var
i 1536 Anna, der også er betænkt i testamentet. Hun var født Lachner,
og lillesøster til hans fars anden hustru. Ringen med den tilbageskuen
de kvinde, hun fik, synes ikke bevaret, og historien om, hvorfor netop
hun fik den, er ikke fortalt.

30 Jf. Pierre Petitmengin: Sigismundus Gelenius, Centuriae Latinae II. Cent une figures
humanistes de la Renaissance aux Lumiéres. A la mémoire de Marie-Madeleine de la Garanderie,
réunies par Colette Nativel, Genéve 2006, s. 337-351; og samme: Un ami de Melanchthon: Sigismundus Gelenius, éditeur et traducteur de textes classiques et patristiques,
Die Patristik in derfrühen Neuzeit. Die Relektüre des Kirchenvdter in denWissenschaften des 15.
bis 18. Jahrhundert, Stuttgart 2006, s. 65-92. - Jeg takker professor Petitmengin for hen
visninger samt udbytterige samtaler under arbejdet med denne afhandling.
31 Udgaven udkom i marts og var trykt hos Erasmius’ far, Johannes Frobenius; jf. Opera
Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, 1-3, Amsterdam 1972, s. 122f.
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Nicolaus Episcopius (1501-1564) var født i Rittershoffen (Alsace) og
kom som ganske ung til Basel, hvor han optræder i universitetets re
gister i foråret 1518. Om han tog en grad er uvist, men han erhver
vede sig både dengang og sidenhen betydelig lærdom, der kom ham
til gode i hans arbejde som bogtrykker og forlægger. Han blev knyttet
til Johannes Frobenius’ officin i 1520, og nåede således at blive oplært
af den gamle mester. Siden videreførte han som nævnt virksomheden
sammen med Hieronymus Frobenius, og blev i 1529 gift med dennes
halvsøster, Justina (1512-1564), Johannes Frobenius’ datter af andet æg
teskab. - Tæt forbundne venner af Erasmus var også testamentets sid
ste navngivne modtagere:
Conradus Goclenius (død 1539) var født i Mengeringhausen i Westpfalen, men fik sit virke ved det navnkundige Collegium Trilingüe i Lou
vain. Han vandt stor anerkendelse for sine faglige og pædagogiske kva
liteter, også hos Erasmus, der desuden i vid udstrækning benyttede sig
af Goclenius’ administrative evner til at ordne ting og sager i Neder
landene, som det også fremgår af testamentet. Et stærkt udtryk for den
tillid, Erasmus nærede til ham er det, at han i 1524 deponerede ma
nuskriptet til sin selvbiografi, Compendium vitae, som han ikke selv øn
skede at publicere, hos Goclenius.32
Bonifacius Amerbachius (1495-1562) var yngste søn af den berømte bog
trykker og forlægger Johann Amerbach (ca. 1443-1513). Bonifacius fik
en solid skoling i både græsk og latin, og har som barn kunnet træffe
adskillige af tidens store lærde i sin fars virksomhed - bl.a. Erasmus.
Bonifacius valgte selv juraen som fag, men bevarede livet igennem sit
store engagement i den litteratur og humanisme, som Erasmus blev
hovedeksponent for. De to havde allerede mødt hinanden, da Erasmus
i maj 1516 fra Basel sendte sit første, sympatetiske brev til Bonifacius i
Freiburg, hvor han studerede jura. Bonifacius bistod Erasmus med et
væld af praktiske sager, og det var på basis af et langt livs erfaringer og
venskab, at han indsatte Bonifacius som hovedarving i sit testamente.
Gaven til de unavngivne fattige, til de unge kvinder, der var giftemodne men uformuende, til evnerige unge mænds uddannelse og til an
dre, som arving og eksekutorer måtte finde støtteværdige, er et smukt
udtryk for at Erasmus’ humanisme ikke blot knytter sig til hvad han
skrev, men også var rodfæstet på et alment menneskeligt plan. Det var

32 Compendium vitae blev først udgivet i 1607. Det er genudgivet i Opus Epistolarum, 1,
1906, s. 47-52, og diskuteret i Appendix I i samme bind s. 575-578.
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ikke en pludselig opstået indskydelse, for en tilsvarende bestemmelse
findes allerede i Erasmus’ første testamente.33
Erasmus havde livet igennem skænket gaver til venner, amanuenser
og andre, der stod ham nær. Et af de smukkeste eksempler er det end
nu bevarede portræt af sig selv, som han i 1517 lod Quentin Metsys
male, som sin del af en gave fra Erasmus og Peter Gillis, der ligeledes
blev portrætteret af Metsys, til den fælles ven i England, Thomas More.
Denne generøse gave kan, ligesom gaver til andre, følges i Erasmus’
korrespondance, mens andre kan dokumenteres i kraft af gaverne selv.
Det gælder således to udgaver af Erasmus’ Adagia, dels den, der udkom
i Basel 1523,34 dels den, der udkom samme sted i 1526,35 begge benyttet
som udgangspunkt for hver sin senere udgave af Erasmus selv og der
for forsynet med egenhændige annotationer og tilføjelser. Begge bind
blev skænket af Erasmus til Nicolaus Cannius, hans amanuensis igen
nem en årrække, først i Basel, siden i Freiburg. Cannius forlod Erasmus
og Freiburg i januar 1530 for at vende tilbage til Nederlandene, som
han stammede fra. I de to pretiøse bøger, han bragte med sig som gave
fra Erasmus, har han indskrevet sit eget navn som ejer og Erasmus’
som giver.36
Antallet af testamentariske modtagere var begrænset i forhold til
Erasmus’ store kreds af venner og nære og fjerne bekendte. Der var
mange, der gerne ville have et minde om den store mester, og mindre
end Cannius’ to store bind kunne gøre det: måske en bog, der havde
tilhørt Erasmus, måske et blad, han havde skrevet på, måske et af hans
33 Erasmus’ første testamente, der er dateret den 22. januar 1527, er udgivet som Ap
pendix XIX i Opus Epistolarum, VI, 1926, s. 503-506. Heri skænker Erasmus hvad der
ikke på anden vis er disponeret over i testamentet in usus pios, praecipue sublevandis bo
nae spei adolescentibus et elocandis pudicis virginibus, “til fromme formål, særligt til at støtte
lovende unge mænd og til at bringe unge ærbare kvinder på vej”. Erasmus underskrev
sit andet testamente i Freiburg den 26. november 1533, men det er gået tabt.
34 I Amsterdam-udgaven af Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami refereres der til ek
semplaret med sigiet n. Det blev først kendt, da det blev sat på auktion hos Sotheby i
London 20. november 1990; det blev erhvervet af en privat samler.
3o Nu i Bibliotheca Apostólica Vaticana, Codex Chigianus R. VIII. 62; i Amsterdamudgaven betegnet med siglet
36 Ejertilskriften i n lyder: “Sum nicolai Cannij ex liberalitate praeceptoris mei Eras
mi Rotterodami”; den er gengivet i faksimile på s. 213 i Sotheby’s auktionskatalog.
Ejertilskriften i (Codex Chigianus) lyder: “Cannius est dominus, sed magni muñere
Erasmi”; siden med tilskriften er reproduceret som fig. 3 hos Luigi Michelini Tocci: In
officina Erasmi. L’apparato autógrafo di Erasmo per Vedizione 1528 degli Adagia e un nuovo
manoscritto del Compendium Vitae, Roma 1989 (Note e discussioni erudite, 20).
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egne værker med hans navn eller en tilskreven note. Amerbach fik flere
henvendelser, og skuffede givetvis en del, når han henholdt sig til te
stamentets bestemmelser.
En af dem, der ingenting modtog, var Gilbertus Cognatus, Erasmus’
flittige og kompetente amanuensis efter Cannius. Han kom i Erasmus’
tjeneste i sommeren 1530, fulgte med ham fra Freiburg til Basel i 1535,
vendte tilbage til Freiburg i september samme år for at ordne forskelli
ge praktiske ting for Erasmus, for senere samme år at bosætte sig i den
landsby, han oprindeligt kom fra, Nozeroy i Franche-Comté. Alt sam
men efter aftale med Erasmus, der agtede ham højt både som menneske,
medhjælper og skolar. Cognatus kontaktede Amerbach, da han havde
hørt rygter om at han skulle være blevet betænkt i testamentet. Han
reagerede med vemodig resignation snarere end bitterhed, da Amer
bach meddelte, at det ikke var tilfældet.
Erasmus ’ bibliotek

Erasmus’ testamente giver et fascinerende indblik i ting, hans satte så
stor pris på, at han fandt dem værd at skænke bort til personer, der
stod ham så nær at han vidste, at de ville vække glæde som varige min
der om en afdød ven. Han havde allerede solgt en del af sit bohave i
forbindelse med flytningen fra Freiburg, så det var de sidste ting, han
fordelte i sit testamente. Erasmus’ supellex, alt hans udstyr, blev allerede
ved den lejlighed registreret i en fortegnelse, der blev udarbejdet af
den netop nævnte Gilbertus Cognatus den 10 april 1534.37 Og alt reste
rende blev registreret igen ti dage efter Erasmus’ død, denne gang af
notaren i Basel, i forbindelse med boopgørelsen.38 Erasmus’ konkrete
virkelighed i den sidste fase af hans liv er inventariseret ned i mindste
detalje.
Det er i den sammenhæng påfaldende, at Erasmus ingen bestem
melser tog omkring de mange papirer der nu er samlet i de tre bind i
København, og at de ikke optræder i nogen af de fortegnelser der blev
udarbejdet. Mange ville også dengang være lykkelige for at eje blot et
blad af en tekst af Erasmus, skrevet i hans egen hånd. Amerbach blev
kontaktet af personer, der havde kendt Erasmus, og som ville være glade
37 Universitätsbibliothek Basel, ms. C. VII, 19, f. 2r-10r; den er udgivet af Ludwig Sie
ber i Das Mobiliar des Erasmus, Basel 1891.
38 Universitätsbibliothek Basel, ms. C. VII, 19, f. 102r-106r; den er udgivet af Ludwig
Sieber i Inventarium über die Hinterlassenschaft des Erasmus, Basel 1889.
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for blot at få en bog, denne havde ejet, læst og måske skrevet en note i.
Erasmus’ efterladte papirer kendte kun en sluttet lille kreds til, men de
må have vidst at de var der. Tavsheden omkring dem er påfaldende, så
meget mere som to af de tre bind indeholder en kopi af det testamente,
hvori Erasmus fordelte sine ejendele. Måske indgik de i det bibliotek,
han havde solgt til Johannes a Lasco?
Også Erasmus’ bibliotek blev inventariseret. Det var det blevet, da
Erasmus solgte det i sommeren 1525, og det blev det igen, da købe
ren efter Erasmus’ død overfor Amerbach bekræftede sit ønske om at
overtage biblioteket og betalte den resterende halvdel af den aftalte
købesum. Den første liste er gået tabt. Den sidste blev lavet i to ek
semplarer, hvoraf det ene forblev hos Amerbach i Basel og endnu er
bevaret,39 mens det andet fulgte med bøgerne som forsendelsesliste og
er gået tabt.
Den nye ejer, Johannes a Lasco eller Jan Laski (1499-1560), havde i
et halvt års tid opholdt sig som gæst i Erasmus’ hus i Basel. Han hørte
til en af de mest magtfulde familier i Polen. Hans onkel var ærkebiskop
af Giezno og således den katolske kirkes primas i Polen. Jan Laski var
berejst og veluddannet og allerede godt på vej op i de kirkelige og ad
ministrative hierarkier i sit hjemland, da han mødte Erasmus.
Listen har ifølge Husners nummerering 413 indførsler, svarende til
en del flere bind. Den har været fyldestgørende og i overensstemmelse
med det bibliotek, der blev sendt fra Basel og modtaget i Krakow, for
Laski kvitterede for modtagelsen uden indvendinger og rejste kun et
spørgsmål vedrørende nogle håndskrifter. Biblioteket er bredt sam
mensat, men særlig fyldigt når det gælder bøger med klassiske forfatte
re og kirkefædrenes tekster. Middelalderens teologi er repræsenteret af
bl.a. Thomas Aquinas, renæssancens humanisme bl.a. af Marsilio Ficinos latinske oversættelse af Platons værker. Listen rummer også værker
af samtidige forfattere, filologer som Guillaume Budé, teologer som
Jacques Lefévre d’Étaples, og bøger, hvis tilblivelse Erasmus havde fulgt
39 Listen findes i Universitätsbibliotek Basel og har signaturen Ms. C Via 71 f. 38-45.
Den er udgivet af Fritz Husner i afhandlingen Die Bibliothek des Erasmus, Gedenkschrift
zum 400. Todestag des Erasmus von Rotterdam, Basel 1936, s. 228-59. Jf. også Alexandre
Vanautgaerden: Item ein schöne Bibliothec mit eim Register. Un deuxiéme inventaire
de la bibliothéque d’Érasme (å propos du manuscrit C Via 71 de la bibliothéque universitaire de Bale), Les humanistes et leur bibliothéque, Humanists and their Libraries. Actes
du Colloque international, Proceedings of the International Conference, Bruxelles, 26-28 aout
1999, ed. Rudolf De Smet, Leuven 2002 (= Travaux de 1’Institut interuniversitaire pour
l’étude de la Renaissance et de l’humanisme, 13), s. 59-112.
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på nærmeste hånd, som vennen Thomas Mores Utopia, eller direkte
forårsaget, som Martin Luthers skrift om den trælbundne vilje. Ende
lig rummer listen adskillige af Erasmus’ egne værker.
Kun få af eksemplarerne fra Erasmus’ bibliotek er endnu bevaret.
Fritz Husner identificerede 9 af listens numre med endnu eksisterende
eksemplarer. Antallet af genkendte eksemplarer er siden blevet for
øget, senest til 27, hvoraf dog i hvert fald en enkelt identifikation er for
kert. Forsendelseslistens nr. 116, en kommenteret udgave af komedie
digteren Aristophanes på græsk, er således blevet identificeret med et
eksemplar i Det Kongelige Bibliotek. Biblioteket har den samme ud
gave, som Erasmus, men desværre ikke hans eksemplar.40 Til gengæld
ejer biblioteket et eksemplar af en bog med liturgier på græsk, der ikke
optræder i listen, men som muligvis har tilhørt Erasmus. Øverst på ti
telbladet er der i en hånd, der ikke er Erasmus egen, skrevet Des. Eras.
Roterodamp “Erasmus af Rotterdams <bog>” altså en tilkendegivelse af
af denne bog tilhører eller har tilhørt Erasmus af Rotterdam. Når man
ikke uden videre kan relegere navn og genitiv som en ukendt ejers forsøg
på at give eksemplaret ekstra status og værdi, er det fordi der nederst
på samme side på græsk er skrevet “nu tilhører den Johannes Arcerius
Theodoretus”. Den note har større autenticitet, og Arcerius er en del
af historien om et håndskrift, som Erasmus har ejet.41
Erasmus’ bibliotek rummede nemlig også håndskrifter. Ved fem af
listens indførsler er ordet manuscriptus tilføjet. Det drejer sig om føl
gende:42
234 Chrysosto. in Epist. 1 & 2 ad Corin, graece manuscriptus
235 Chryso. in epistolas ad Heb. Galatas. Varia, graece eadem manu
script.
244 De copia uerborum Eras, commentarius, manuscriptus
40 Alexandre Vanautgaerden: Ex bibliotheca Erasmi. Catalogue des 33 ouvrages conservés de la bibliothéque d’Érasme et des 11 ex dono connus å ce jour, Le bibliotechepri
vate come paradigma bibliográfico. Alti del convegno internationale, Roma, Tempio di Adriano,
10-12 ottobre 2007, a cura di Fiammetta Sabba, Roma 2008 (=11 bibliotecario, 20), s.
313-362 (Aristophanes: Catalogue 1).
41 KB S-30: 30, 50.
42 Her citeret efter Husner 1936, s. 241-244.

Ill. 4. Titelsiden af Al Øtiai Aenovpydai [Hai Theiai Leitourgeiai], Roma 1526, med
Erasmus’ navn angivet som bogens ejer øverst ogjohannes Arcerius Theodoretus’ ejer
notits skrevet på græsk nederst. KB, S-30: 30,- 50.
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253 Ciceronis de natura deorum lib. 3. Eiusdem de diuinatione lib 2.
manuscrip.
387 Regula fratrum minorum cum testa, sancti Francisci. Venatorium
Canonicorum regularium Item irregularium, manuscrip.
Det anonyme håndskrift, der refereres til i nr. 387, knytter sig til Eras
mus’ tidligste tid. Håndskriftets første del må have indeholdt franciska
nernes ordensregel, mens skriftet Venatorium Canonicorum er forfattet
af Johannes Mauburnus eller Jan Mombaer (ca. 1460-1502), der var
en fremtrædende repræsentant for reformbevægelsen Devotio moder
na.43 Erasmus mødte Mombaer i sine helt unge dage, og sendte ham i
1497 og 1498 et par breve, der er skrevet med stor hengivenhed og re
spekt.44 Værd at notere er det også, at der i hans bibliotek var et hånd
skrift med et af hans egne skrifter, De copia verborum. Det er et værk med
en lang og kompliceret historie, der går helt tilbage til Erasmus’ tid
som studerende i Paris før århundredeskiftet og følger hans veje både
til Italien og England og tilbage til Frankrig, hvor værket udkom første
gang hos Jodocus Badius Ascensius i 1512, i en form, Erasmus ikke var
tilfreds med. Det blev udgivet talrige gange senere, som oftest uden
Erasmus’ vidende og medvirken. Den seneste udgave, han selv tog del
i, blev trykt i Frobenius’ officin i august 1534.45
Erasmus havde andre håndskrifter i sit bibliotek end dem, der var
anført i listen. Det fremgår bl.a. af, at Laski efter Erasmus’ død spurgte
til dem i et brev til Bonifacius Amerbach skrevet i Krakau den 5. april
1537, hvori han kvitterer for modtagelsen af biblioteket. Laski må altså
have set dem hos Erasmus - og husket dem. Det drejede sig om en
43 Om Mombaer/Mauburnus og de bevarede håndskrifter til Venatorium se Pierre Debongnie: Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry. Ses écrits et ses réformes, Louvain 1927 (=
Recueil de travaux publ. par les membres des Conférences d’histoire et de philologie,
Série 2, 11), særligt s. 44-67 & 332; Petri Trudonensis Catalogue scriptorum Windeshemensium, ed. W. Lourdaux & E. Persoons, Leuven 1968 (= Werken op het gebied van de
geschiedenis en de filologie, 5.3), s. 118-125, og Claudio Balzaretti: Un manoscritto
di Jean Mombaer a Novara, Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux ma
nuscrito,
1999, s. 347-350. Ingen af forfatterne kender til et eksemplar, der har
tilhørt Erasmus.
44 Se Opus Epistolarum, 1, 1906, s. 166-168 & 199-201 (epp. 52 & 73) og særligt Aliens
introduktion til ep. 52. Jf. desuden James K. Farge: Jan Mombaer, Contemporaries of
Erasmus, 2, Toronto 1986, s. 447f. - Forekomsten af dette håndskrift i boglisten synes
ikke at være blevet bemærket i Erasmusforskningen.
45 Om udgivelseshistorien, jf. Betty I. Knox’ Introduction i udgaven af skriftet i Opera
Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, 1-6, 1988, s. 7-19.
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græsk Chrysostomos (angiveligt erhvervet i Padua og indeholdende
kirkefaderens kommentar in Acta apostolorum, dvs. ikke et af de to Chrysostomos-håndskrifter, der er anført i listen), et håndskrift indeholden
de Augustinus’ De Civitate Dei, samt et håndskrift, som Laski beskriver
som elfragmentum antiquitatum quoddam in membranis scriptum cumpicturis, “et fragment med antikviteter skrevet på pergament, med billeder”.
Laski støtter sig i brevet til oplysninger fra Erasmus selv, ifølge hvem
Augustin-håndskriftet var udlånt til en person, hvis navn Laski i skri
vende stund ikke huskede. Han tilkendegav samtidig, at han ikke ke
rede sig så meget om håndskriftet med Chrysostomos, men at han var
interesseret i de øvrige, og at han vil tage spørgsmålet op med Amerbach og enten selv komme eller sende en mellemmand for at afklare
spørgsmålet.46
At Laski spørger til disse håndskrifter og omvendt ikke nævner de
håndskrifter, der var anført i listen, må betyde, at han havde modtaget
de fem håndskrifter, der var anført i listen. At han fik dem som del af
købet var også i overensstemmelse med den aftale, Erasmus og Laski
havde indgået. Ifølge denne indgik alene græske håndskrifter ikke i
handlen, hvilket Erasmus udtrykkeligt havde gjort opmærksom på i det
første testamente, han skrev i Basel 22. januar 1527. Det hedder heri, at
biblioteket allerede er solgt til Laski for 400 gylden, af hvilke han har
betalt de 200. Det hedder videre: “Undtaget er de græske bøger, afskre
vet med pen på pergament eller papir, for hvilke han, hvis han ønsker at
have dem, skal betale særskilt, sådan som det fremgår af kontrakten”.47
I det endegyldige testamente fra 12. februar 1536 er denne undtagelse
ikke medtaget. Det ændrede naturligvis ikke på den indgåede aftale,
hvad Laski heller ikke forsøgte at gøre gældende. Til gengæld kan man
få den tanke, at Laskis mindre interesse for den græske Chrysostomoskodex med kommentaren til Apostlenes Gerninger hænger sammen
med at han kontraktligt følte sig berettiget til at overtage håndskriftet
med Augustinus’ De Civitate Dei og fragmentet på pergament med bil
leder. Disse var nemlig skrevet på latin, og således ikke undtaget.
Det seneste dokument, der belyser sagen, er et brev fra Andreas Fricius i Frankfurt til Bonifacius Amerbach i Basel fra 17. september 1538.
Fricius arbejdede for Laski og agerede på dennes vegne. Amerbach
46 Die Amerbachkorrespondenz, hrsg. von Alfred Hartmann, V: Die Briefe aus den Jahren
1537-1543, Basel 1958, s. 44f. (ep. 2130).
47 Udgivet som appendix XIX i Opus Epistolarum, 6, 1926, s. 503-506, med citatet s.
504: “Excepti sunt libri Graeci calamo descripti in membranis aut chartis, pro quibus,
si volet habere, numerabit separatim, quemadmodum docebunt syngraphae”
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havde åbenbart haft en tvivl om hvorvidt de omtalte håndskrifter rent
faktisk havde tilhørt Erasmus. Det havde de, kunne Laski fastslå. Han
henviste til et dokument i Erasmus’ egen hånd, hvoraf det også frem
gik, at Erasmus på et tidspunkt selv havde udlånt Augustin-håndskriftet
til Conradus Goclenius, hos hvem det muligvis endnu befandt sig. Gen
nem Fricius gentog Laski sit ønske om at erhverve de omdiskuterede
håndskrifter og bekræftede sin vilje til at gøre det til den pris, Amer
bach fandt rigtig. Han beder afslutningsvis Amerbach om at lade dem
sende til den kommende messe i Frankfurt med Episcopius, der ved
samme lejlighed vil få prisen for dem udbetalt.48 Længere kan sagen
ikke følges i Amerbach-korrespondancen. Men at det gik som foreslået
af Laski, bekræftes af et af håndskrifternes senere historie - det, som
i korrespondancen omtales som et fragment på pergament med bil
leder. Det drejer sig om en ældgammel kodex, kopieret i 400-tallet og
500-tallet og ubetinget det mest bemærkelsesværdige middelalderlige
håndskrift, Erasmus havde i sit bibliotek.49 Det indeholder en række
tekster om markmåling, forfattet af flere forskellige agrimensores. At i
hvert fald dette håndskrift endte hos Laski er ikke bevidnet af hånd
skriftet selv, men kan dokumenteres ud fra den stribe af successive eje
re, der overtog håndskriftet efter ham: Gerardus Mortaigne, Regnerus
Praedinius, den tidligere nævnte Johannes Arcerius Theodoretus, den
nes søn Sixtus Arcerius og til sidst Petrus Scriverius, der solgte hånd
skriftet til dets nuværende ejer, Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel, i 1663.50 - For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Erasmus
har ejet yderlige et middelalderligt håndskrift, indeholdende Palladius’ De agricultura. Det har senere tilhørt dronning Christina af Sverige
og indgik med hendes håndskrifter i Vatikanets bibliotek.51
48 Die Amerbachkorrespondenz, V, 1958 , s. 116f. (ep 2214). - Fricius havde lejlighed til
at vise det omtalte dokument til Nicolaus Episcopius, der var til bogmesse i Frankfurt.
Denne har bragt Fricius’ brev og en kopi af dokumentet med tilbage til Basel.
49 Håndskriftet blev fundet af Giorgio Galbiato i klostret Bobbio i 1493. Hvordan det
er kommet i Erasmus’ eje er ikke dokumenteret.
3° Håndskriftet, der i litteraturen betegnes som codex Arcerianus, har signaturen Cod.
Guelf. 36. 23. Aug. fol. Det er kopieret i Italien og har muligvis tilhørt Bobbio siden
1000-tallet. Det er beskrevet hos Otto von Heinemann: Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbutlel. Zweite Abteilung. Die Augusleischen Handschriften, III, Wolfenbüttel 1898, s. 124-128, og af E.A. Lowe i Codices Latini Antiquiores. Part IX: Germany,
s. 39, no. 1374 (b+a). Jf. også Texts and Transmission. A survey of the Latin classics, ed. L.
D. Reynolds, Oxford 1983, s. If.
51 BAV, Reg. Lat. 1252. Jf. Elisabeth Pellegrin: Un ex-libris autographe d’Erasme dans
un manuscritde l’”Opus agriculturae” de Palladius (Vatican, BAV, Reg. lat. 1252), Scrip-
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Jan Laski fik ikke den løbebane i sit hjemland, der var forudset. Han
brød med den katolske kirke og blev evangelisk reformator, først i Em
den, siden i London, senere også i sit hjemland Polen. Erasmus’ bib
liotek overlevede ikke i længden de trængsler og rejser, Laskis ejerskab
udsatte det for. Dets historie kan skimtes i glimt men ikke i detaljer,
bortset fra dem, der kan fremdrages af de få bevarede eksemplarer.
Amerbach havde sammen med bøgerne sendt Laski en påmindelse
om at være forsigtig med at lade hvem som helst få adgang til Erasmus’
bibliotek og derved mulighed for at misbruge hvad man fandt noteret i
hans bøger. Laski blev muligvis lidt stødt, men lovede at være forsigtig:
“Når du påminder om, at jeg ikke skal tillade hvem som helst at læse
i Erasmus’ bøger, så ville jeg også uden at være blevet påmindet have
afholdt mig fra at gøre det, men efter at være blevet det, vil jeg passe
på med endnu større omhu, nu især da intet er sikkert mod ondsin
dede personers chikane”.52 Amerbachs ærinde var seriøst, og berørte
et punkt, Erasmus ikke synes at have tænkt på, da han i sin tid solgte
biblioteket, nemlig at optegnelser i bøgerne, læst af de forkerte, kunne
misbruges til angreb på Erasmus. Uautoriseret publicering og falske
udlægninger af det han skrev, var Erasmus i høj grad ømfindtlig og
sårbar overfor. Det vidste Amerbach, som havde skrevet om problemet
i sit forord til den katalog over Erasmus’ samlede værker, han selv, Hie
ronymus Frobenius og Nicolaus Episcopius udgav tidligt i 1537.53
Laski har næppe ment at han forbrød sig mod sit løfte, da han i de
cember samme år - 1537 - gav den første bog fra Erasmus’ bibliotek fra
sig. Det var Reuchlins Rudimenta Hebraica fra 1506, forsynet med Eras
mus’ eget enkle ejermærke: Sum Erasmi nec muto dominum, “Jeg tilhører
lorium, XXIX, 2, 1975, s. 162-166 (med planche 20). Jf. tillige Les manuscrits classiques
Latins de la Bibliothéque Vaticane. Catalogue établi par Elisabeth Pellegrin (et al.), II, 1,
Paris 1978, s. 154f. Håndskriftet dateres til slutningen af det 12. århundrede. Pellegrin
har med ultraviolet lys fundet Erasmus’ ejermærke (Sum Erasmi Rot<ero>d<ami>\ Det
er ifølge en notits i håndskriftet, ligeledes læst og citeret af Pellegrin, skænket til Eras
mus af abbeden af Saint-Sulpice-en Bugey, Pierre de Mornieu, i 1535. Laski har derfor
ikke haft kendskab til håndskriftet.
32 Amerbachs brev er gået tabt, men reflekteres i Laskis svarbrev skrevet i Krakow 5.
april 1537, udgivet i Die Amerbachkorrespondenz, V, 1958, s. 45 (ep. 2130): “(•••) Quod
mones, ne quosuis ad Erasmi librorum lectionem admittam, id quidem etiam non admonitus facturas eram, sed tamen admonitus diligentius cauebo, nunc praesertim, cum
nihil sit tutum a calumnia maleuolorum hominum (...)”.
33 Catalogi duo operum Des. Erasmi. Forordet, der er dateret 1. februar, har form af et
brev til Johannes Paungartner og er udgivet i Die Amerbachkorrespondenz, V, 1958, s. 2530 (ep. 2113) samt i Opus epistolarum, XI, 1947, s. 351-356.
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Erasmus og jeg skifter ikke ejer”, som han i Mainz forærede til Albert
Hardenberg. Et par år senere forærede han i Louvain Hardenberg end
nu en bog af Reuchlin, De verbo mirifico fra 1514, i det eksemplar forfat
teren havde sendt som gave til Erasmus. Uden dedikation, men igen
med Erasmus’ egenhændige ejermærke nederst på titelsiden: Ex dono
autoris. Sum Erasmi nec muto dominum, “Gave fra forfatteren. Jeg tilhører
Erasmus og jeg skifter ikke ejer”. Hardenberg har føjet sit ejermærke
til øverst på siden, i en note nedfældet i 1547 om bogens historie.54
Hovedparten af Laskis bibliotek - der rummede mere end Erasmus’
bøger - befandt sig på denne tid fortsat i Krakow, men af et brev til Har
denberg fra 5. august 1541 fremgår det, at han nu har fået det bragt til
Frankfurt, åbenbart på vej til Emden,55 der i nogle år blev centrum for
hans virke. Biblioteket fulgte ham også til London, da han i 1550 blev
superintendent for de protestantiske udenlandske menigheder. Det
fremgår af et brev fra Laski fra den 10. april 1551 til Heinrich Bullin
ger, hvori det hedder, at den resterende del af hans bibliotek for nylig
er nået frem.56 En del af det var der åbenbart allerede. Med i den nu
sendte del var manuskriptet til Bullingers bog om sakramenterne, som
Laski havde fået tilsendt af forfatteren 3 år tidligere og nu var ved at
udgive i London. Laski forsynede den i eget navn med en varm dedi
kation til kongens halvsøster, den senere dronning Elisabeth I. Da den
nes halvsøster, den katolske Mary, et par år senere besteg tronen, måtte
Laski og hans protestantiske trosfæller forlade England.
Laski valgte at lede sin flok til det protestantiske Danmark og anmo
de kongen, Christian III, om tilladelse til at lade forsamlingen slå rod
i hans rige. Den 17. september 1553 påbegyndte han og henved 175
medlemmer af hans menighed rejsen mod øst om bord på to danske
skibe. Allerede på rejsen kom de ud for hårdt vejr og modgang - det
skib, Laski selv var om bord på, blev slået ud af kurs og endte i Norge og
nåede først i havn i Helsingør den 29. oktober. Herfra tog Laski og to
af hans nærmeste medarbejdere videre til Kolding, hvor kongen op
holdt sig. De øvrige medlemmer af menigheden blev sendt til Køben
havn, hvor de bl.a. fik lejlighed til at møde Peder Palladius.
54 Begge eksemplarer er nu en del af Sammlung Albert Hardenberg i Johannes a Lasco
Bibliothek i Emden.
°5 Joannis a Lasco Opera tam edita quam inedita, ed. A. Kuyper, II, Amsterdam & Haag
1866, s. 553f.
56 Joannis a Lasco Opera tam edita quam inedita, ed. A. Kuyper, II, Amsterdam & Haag
1866, s. 648f.
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Kirkehistorikeren Martin Schwarz Lausten har på forbilledlig vis gen
nemgået hele forløbet, herunder de forhandlinger og samtaler der blev
ført mellem flygtningene og den danske konge og hans teologer.57 Et
centralt stridspunkt var det teologiske spørgsmål om nadveren og Kri
sti reale eller symbolske tilstedeværelse heri. Drøftelserne, der synes at
være blevet ført med en rimelig grad af forståelse for de fremmede og
deres vanskelige situation, endte med en afvisning. Laski og hans to
medforhandlere fik den 18. november ordre til at forlade Kolding og
Danmark via Holsten. De påbegyndte rejsen dagen efter, mens menig
heden i København den 12. december blev bragt om bord på tre skibe
og sejlet til Tyskland.
Historien om Laskis korte ophold i Danmark handler om teologi,
konfessioner, magt og politik. Det er i den sammenhæng kun en fasci
nerende biomstændighed, at Erasmus’ bibliotek med stor sandsynlig
hed har befundet sig i Danmark i nogle få uger! Han efterlod det ikke
i London og har haft brug for det i det land, han håbede at bosætte sig
i med sin menighed. Om Laski ville have opnået mere, hvis han havde
brugt det og fulgt en anden strategi, er et åbent spørgsmål, som kun
kan besvares kontrafaktisk. Han kunne have skænket kongen Erasmus’
eksemplar af dennes egen udgave af Novum Testamentum. Han kunne
have foræret Peder Palladius, der tre år efter Laskis besøg introduce
rede ordet og begrebet utopi i dansk,58 Erasmus’ eksemplar af Thomas
Mores Utopia. Han kunne ím den sags skyld have givet alle involverede
danske præster og embedsmænd hver deres eksemplar af et værk af
Erasmus fra Erasmus’ eget bibliotek - det rummede mere end 100 af
dem. Men intet af det blev efterladt i Danmark, og i tiden efter Laskis
tilbagekomst til Emden, synes opløsningen af biblioteket at have taget
fart. En del bøger synes at have passeret et medlem af menigheden,
Gerardus Mortaingne, og snart efter fra denne videre til Regnerus Praedinius, der i hvert fald var konfessionel sympatisør og dertil ubetinget
beundrer af Erasmus. Da Laski i 1557 vendte tilbage til Polen var de
fleste af Erasmus’ bøger vistnok spredt.

5/ Martin Schwarz Lausten: Biskop Peder Palladius og kirken (1537-1560), 1987 (Studier
i den danske reformationskirke 2), s. 206-224. - 2 breve fra Chr. 3 til Laski er udgivet
som bilag 2 & 3 på s. 404-406. Jf. også sammes Peder Palladius. Sjællands første lutherske
biskop, 2006, s. 82-85.
Jf. Erik Petersen: Om den hellige ægteskabs stat, om frugtsommelige kvinder og om
det rige der kaldes Utopia. Peder Palladius’ ‘Tuende merckelige Tractater’ og deres
forlæg, Danske Studier, 1991, s. 29-56.
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Kopierne af Erasmus" testamente i GKS 95 2° og Thott 73 2°

Biblioteket giver således ikke svar på, hvor papirerne i de tre køben
havnske bind befandt sig og hvorledes der blev disponeret med dem
ved Erasmus død. Jeg vil derfor vende tilbage til testamentet igen. Ikke
originalen, men de to kopier, der findes i henholdsvis GKS 95 2° og
Thott 73 2°.
P.S. Allen genkendte ikke hånden, der har afskrevet testamentet i
GKS 95 2° og fremsatte ingen teorier om, hvem det kunne være. I hans
gennemgang af håndskriftet betegner han det som “written by a secre
tary”,59 i udgaven af testamentet som “a copy by a secretary”.60 Allen
nævnte samtidig Lambertus Comannus, Erasmus’ sidste amanuensis,
som den der kunne have samlet papirerne og gjorde sig til deres før
ste ejermand. C. Reedijk mente at kunne identificere kopisten med
Gilbertus Cognatus, en af Erasmus’ amanuenser i Freiburg. Teorien
er interessant, fordi den kunne indicere, at håndskriftets skæbne efter
Erasmus’ død var knyttet til Cognatus. 61 Måske som ejer, måske som
bindeled til en ejer. Reedijk pegede selv på Conradus Goclenius som
en nærliggende mulighed.
Identifikationen af Cognatus som testamentets kopist var palæografisk
begrundet. Hånden bag kopien svarede ifølge Reedijk til den, der havde
skrevet nogle breve, han havde fået fotostater af fra universitetsbiblio
teket i Basel, og som angiveligt var skrevet af Cognatus. Og den svarede
til den hånd, der havde kopieret størstedelen af et af Erasmus’ sene
ste digte, som Reedijk allerede i 1956, i sin udgave af Erasmus’ digte,
havde identificeret som Cognatus’. Jeg har ikke haft lejlighed til at stu
dere brevene i Basel, men anser, efter at have gransket den hos Reedijk
gengivne faksimile af Erasmus’ digt, ikke testamentets hånd for at være
identisk med digtets.62
Identifikationen støder på et andet problem, nemlig at kopien ikke
er præcis i alle detaljer. Reedijk synes selv at have været lidt ubekvem
:>9 Opus Epistolarum, III, 1913, s. 630.
60 Opus Epistolarum, XI, 1947, s. 362.
61 I introduktionen til Manifesto Mendacia {Opera OmniaDesideriiErasmi Roterodami, IX4, 2003, s. 17) støtter Erika Rummel sig til Reedijks autoritet og tilskriver Cognatus
ejerskabet ikke alene af GKS 95 2°, men også af GKS 96 2°.
62 Digtet er udgivet i The poems of Desiderios Erasmus, Leiden 1956, s. 356-357. Faksi
milen er indsat imellem de to sider. Manuskriptet findes i Universitätsbibliotek Basel,
Erasmuslade C 8. Reedijks bestemmelse af Cognatus’ hånd fremføres i udgaven med
et forsigtigt forbehold, som ikke er gentaget i artiklen fra 1966.
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Ill. 5 a. Recto-siden af kopien af Erasmus’ testamente i GKS 95 2o.
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Ill. 5 b. Verso-siden af kopien af Erasmus’ testamente i GKS 95 2o.
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ved at finde, hvad han betegnede som “a few variants, mostly restricted
to orthography” hos en så trænet kopist og professionel latinist som
Cognatus, men mente kun at have observeret en enkelt decideret fejl i
afskriften, nemlig aliaque haec similia for originalens aliaque his similia.™
Men der er i hvert fald en mere, nemlig verusimilium, i det afsnit, hvori
det bestemmes at alt, hvad der ikke er nærmere specificeret, tilgår
Amerbach i sin egenskab af hovedarving: Hgres ... sibi accipiet quicquid
superfuerit poculorum, aut annulorum aut rerum similium. I forhold til re
rum similium er verusimilium ikke en variant, men en meningsløshed og
desuden en fejltolkning af Erasmus’ skrift, som en trænet amanuensis
ikke ville begå. Påfaldende er det også at se Erasmus’ navn i testamen
tets begyndelse skrevet Desiderius Erasmius RoterodamusP4
Teorien støder endelig på det problem, at Cognatus ikke længere
var hos Erasmus, da testamentet blev skrevet og da Erasmus døde. Han
var ikke med på Erasmus’ sidste rejse fra Freiburg til Basel, men var
rejst tilbage til Nozeroy, hvor han kom fra. Endnu den 8. oktober 1536
kendte han slet ikke til testamentet, i hvert fald ikke dets ordlyd. Det
fremgår af et brev han denne dag skrev til Amerbach som svar på et nu
tabt brev fra denne. Indledningen lyder i oversættelse: “Mange hilse
ner. Jeg har modtaget dit meget kærkomne brev, af hvilket jeg klart ser,
at du forbliver dig selv lig og ikke glemmer Gilbertus, og at de rygter,
der er nået hertil om hundrede floriner og et bæger efterladt til mig,
intet har på sig”.65 Cognatus har således ikke kopieret testamentet,
mens Erasmus levede, og han havde ingen grund til at gøre det efter
hans død.66 Håndskriftet GKS 95 2° og dets tidlige historie kan derfor
ikke knyttes til Gilbertus Cognatus.
At kopien af Erasmus’ testamente i Thott 73 2° er lavet af Nicolaus
Episcopius er indiskutabelt. Kopien er signeret af Episcopius selv. At
skriften og signaturen er hans kan dokumenteres af sikre autografer,
bl.a. af hans ejernotits og græske og latinske tilskrifter i en hidtil upå-

63 Reedijk 1966, s. 334.
64 Det fejlagtige i er overstreget, uvist hvornår.
63 Die Amerbachkorrespondenz, V, 1958, s. 451f. (ep. 2078): „S.P. Redditae sunt mihi literae
tuae multo gratissimae, ex quibus te perspicio tui similem esse et Gilberti non immemorem allatosque hue rumores de centum florenis et poculo mihi relicto esse uanos
(...)“.
66 Intet i de få breve fra Cognatus til Amerbach fra de følgende år antyder, at Cognatus
på et senere tidspunkt har haft lejlighed til - eller ytret ønske om - at kopiere testa
mentet.
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Ill. 6. Nicolaus Episcopius’ kopi af Erasmus’ testamente i Thott 73 2°.
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agtet udgave af Macrobius i Det Kongelige Bibliotek.67 Spørgsmålet er
altså ikke om han har kopieret testamentet, men i hvilken egenskab
og situation han gjorde det. På vegne af Erasmus? På foranledning af
Bonifacius Amerbach? Som eksekutor? Som ejer af håndskriftet? Til
besvarelse af dette spørgsmål afgiver en indklæbet lap på bindets for
reste inderside vigtig, men uheldigvis stærkt fragmentarisk og derfor
ikke entydig information. Det er Reedijks fortjeneste at have observe
ret den og indset dens betydning.
Den indklæbede lap må antages at være de fattige rester af et be
skyttelsesblad klæbet til bindet. Der er rester af to linjer, der kan have
strakt sig over hele bladets bredde og under alle omstændigheder har
været længere end det, der nu kan ses. Skriften er stærkt bleget, og lap
pen selv så havareret, at det ikke kan tages for givet at den afspejler den
oprindelige tilstand selv som fragment. Kun få bogstaver er synlige for
det blotte øje, men ved hjælp af en quartzlampe lykkedes det Reedijk
at tolke følgende:
Nicolai Episcopii, succesoris <Io. Frob.> et Justinae <filiae> D <Erasmi mo>
numentum Rot<erodami>........... 68
Jeg selv har ved autopsi og anvendelse af digitale billeder optaget i
ultraviolet lys været i stand til at læse følgende:69
Nicolai Episcopii, succesor... / numentum hoc
Jeg er således enig med Reedijk i, at der læses Nicolai Episcopii,
er i
tvivl om endelsen på succesor, men er sikker på, at numentum efterfølges
af hoc (og ikke Roí), Jeg er enig i, at nu mentum skal suppleres med w,70
således at det hele ord har været monumentum, men anser derudover
Reedijks konjekturer for ubegrundede.71 Bortset fra, at der ikke ses bog
stavrester, der gør tydningen et Justinae sandsynlig, er det vanskeligt at
6/ KB S-30: 171, 675. - Bogen er trykt hos Philippus Iunta i Firenze 1515. Episcopius
har erhvervet den i Basel i 1524.
68 Bogstaver sat i o markerer konjekturer, dvs. gæt.
69 Jeg takker min kollega Jiri Vnoucek for hjælp med optagelser og drøftelser af de
spørgsmål, de har rejst.
/0 På trods af den romerske klang er der kun få ord på latin, der ender på -numentum.
Et opslag i den store database Library of Latin Texts giver kun et alternativ til monumen
tum, nemlig stemumentum, der betyder “nys” eller “nysen” og næppe er relevant i sam
menhængen.
Z1 I KBs fotografiske arkiv findes negativer af billeder optaget med kunstigt lys, med
stor sandsynlighed i forbindelse med Reedijks arbejde med Erasmus-håndskrifterne i
midten af 1960erne. De viser ikke noget, som ikke ses på optagelserne fra sommeren
2010, og giver ikke grund til at tro, at dengang synlige grafiske elementer er blevet
usynlige i den mellemliggende tid.
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Ill. 7. Thott 73 2°, notits på bindets inderside i en særoptagelse, der fremhæver det el
lers ulæselige navn Nicolai Episcopii og enkelte andre elementer på den forrevne lap.

forestille sig ordlyden af en sætning, hvori Erasmus’ navn og tilnavn
splittes af et substantiv som i konstruktionen Erasmi monumentum Roterodami. Et enkelt navn i genitiv: Nicolai Episcopii, “Nicolaus Episcopius’”,
samt de to ord monumentum hoc, “dette monument / minde”, er således
hvad der er tilbage at arbejde med. Ikke meget, men efter min mening
lige netop tilstrækkeligt til at bestyrke, hvad forekomsten af Erasmus’
testamente i Episcopius’ kopi indicerer: at de papirer, der blev til hånd
skriftet Thott 73 2°, virkelig har tilhørt denne.
GKS 96 2° rummer hverken en kopi af testamentet eller en lap el
ler blot et navn, der kan sætte det i forbindelse med en første ejer.
Reedijk inddrog det, da han som supplement til sine øvrige hypoteser
stillede det åbne spørgsmål, om GKS 95 2° og GKS 96 2° som parallel
til Episcopius’ kunne have tilhørt Bonifacius Amerbach og Hierony
mus Frobenius? Han svarede selv possibly, men han savnede et bevis og
overså en efter min mening væsentlig detalje i testamentets ordlyd og
forfulgte ikke sit spor.

Orden og uorden i papirernes placering

Den største vanskelighed, der er forbundet med arbejdet med de tre
håndskrifter, knytter sig til Erasmus’ egen hånd. Smuk, egal og helt
uproblematisk at læse, når han tager sig tid til at forme den klassiske
humanistiske skrift, han var skolet i. Vanskelig at følge, når hans flugt
henover siderne går så stærkt, at mange bogstaver synes at danne linjer,
ikke ord på siderne. Undertiden helt enkelt ikke til at tyde, fordi bleg
net blæk og nedbrudt papir gør det umuligt at komme i øjenkontakt
med de sidste rester af hans flygtige skrift. - Man må lære at elske para
dokset også her: at det, der giver kilderne deres største værdi, nemlig
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at de er skrevet af Erasmus selv, undertiden tillige udgør det største
problem.
Et andet problem, der knytter sig til håndskrifterne, er den tilsynela
dende mangel på orden og ordning, papirerne synes at være samlet ef
ter. Det problem er i denne sammenhæng vigtigere, fordi det reflekterer
papirernes overgang fra løse manuskriptark til blade i en kodex. Og altså
håndskrifternes tidlige historie. P. S. Allen beskrev indholdet af GKS 95
2° som “a congeries brought together almost haphazard by some one
desirous of gathering and yet hardly heeding what he gathered”. Men
Allen så også klare mønstre i papirernes placering: “This orderly and
yet disordered arrangement is just what might be expected in a collec
tion hurriedly gathered during the necessary dispositions which follow
death”.72 Allen kendte som nævnt kun GKS 95 2° og udtalte sig alene
om det, men Reedijk mente efter at have arbejdet med alle tre bind, at
det samme kunne siges om GKS 96 2° og Thott 73 2°.73
En kort gennemgang af indholdet af GKS 95 2° kan belyse proble
mets omfang. Håndskriftets første 3 blade rummer en oversigt på græsk
over værker af Athanasius. Hånden er ikke Erasmus’, og oversigten er
næppe udarbejdet med henblik på publicering. Bladene 4-57 indehol
der manuskriptdele til første bog af Ecclesiastes, efterfulgt af det min
dre skrift De praeparatione ad mortem på f. 58-73. Herefter følger nogle
efterhængende blade, først med tekst til Ecclesiastes (f. 74-78), dernæst
et enkelt blad med tekst til De praeparatione (f. 79). Bladene 80-150 in
deholder Adagia, herunder to indices til samme, i denne følge:74

f.
f.
f.
f.
f.

80-112: 3781-3935 (3781: sidste del)
114-117 indices75
118-144: 3659-3781 (3781: første del)
145-146: 4131-4140
147-150a: 1493

Adagiet 1493 på f. 147-150a er en udvidet bearbejdelse af et tidligere
publiceret adagium. Revisionen indgik i samme udgave som de nye ada
gia i GKS 95 2°. Bortset fra, at bladene med adagia 3659-3781(1) burde
være anbragt før bladene med 3781 (2)-3935, optræder de nye adagia
72 Opus Epistolarum, III, 1913, s. 631 f.
73 Jf. Reedijk 1966, s. 333 & 347f.
/4 Jf. Ari Wesseling i Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, II-8, 1997, s. 7f.
/3 Blad 113 er en konvolut, der har siddet om et brev til Erasmus fra hans tid i Freiburg.
Det har muligvis været brugt som sammenholdende læg.
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i samme orden som i den udgave, de senere indgik i. En enkelt løs lap
med otte linjer af en revideret version af adagium 3123 er umotiveret
indsat blandt brevene mellem blad 198 og 199. Den har muligvis op
rindeligt hørt hjemme i et af de af Erasmus annoterede eksemplarer af
Adagia, Nicolaus Cannius ejede efter Erasmus.76 På bladene 151-159 er
der i Erasmus’ hånd nedskrevet forskellige noter om Seneca (f. 151-152)
og Augustin (f. 153-159). Sidst i bindet, på ff. 160-252, findes endelig
den omfattende sektion med Erasmus’ koncepter til breve.
Man kan altid ønske sig større orden, men et kaos er dette ikke. Der er
uhensigtsmæssigt og fejlplacerede elementer, men også tydelige præg
af ordning. Det gælder for GKS 95 2° som det gælder for GKS 96 2° og
Thott 73 2°. Også når man anskuer de tre håndskrifter under ét, er der
tydelige spor af ordning. Der forekommer således ikke overlapninger.
Dele af et og samme skrift findes i samme bind, i de fleste tilfælde med
hovedparten i korrekt bladfølge og kun få eller enkelte blade anbragt
udenfor deres naturlige placering. Endvidere afspejler de tre bind en
kronologisk ordning. Thott 73 2° indeholder tekster, der udkom i 1522
og 1523, med nogle få, mindre tekster af bl.a. Johannes Chrysostomos
i Erasmus’ oversættelse som undtagelse. GKS 96 2° indeholder uden
undtagelse tekster, der udkom 1526 og 1527. GKS 95 2° rummer tek
ster, der udkom i årene 1533 til 1536; kun brevene i bindets sidste del
bryder denne tidsramme.
Allens karakteristik af samlingen som “this orderly and yet disordered
arrangement” er således dækkende og dog alligevel ikke helt præcis.
Og hans forklaring på, hvad der har forårsaget denne tilstand, bygger
på et par antagelser, der ikke begrundes og som der efter min opfattel
se kan rejses tvivl om. Det kan f.eks. ikke tages for givet, at papirerne er
samlet i stor hast. At de er samlet som de er, kan lige så vel skyldes man
gel på motiv til at gå dybere med en ordning end den, der tydeligvis har
fundet sted. Leder man efter noget bestemt i en stor bunke papirer,
/b Jf. Petersen 1987, s. 118 og 122. Kilden er ikke benyttet af udgiverne af Adagia i Opera
Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Jeg håber at vende tilbage til lappen og dens tolk
ning ved en senere lejlighed.
Ill. 8. Side i manuskript til Christiani matrimonii institutlo, ”Om det kristne ægteskab”,
som Erasmus skrev til den engelske dronning Catharina, Henrik VIIIs første hustru.
Midt i en linje midt på siden har Erasmus uden at bemærke det fortsat sit arbejde med
skrivningen af en helt anden tekst, hans oversættelse afJohannes Chrysostomos’ første
homilie over Paulus’ brev til Filipperne. Skriftet om ægteskabet fortsættes på den næst
følgende manuskriptside, mens oversættelsen følges op seks blade længere fremme.
En amanuensis har med tegn og stikord søgt at rede trådene ud. GKS 96 2°, f. 63v.
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stopper man, når man har fundet det, man søgte. Søger man at skabe
sig overblik, anbringer man papirerne i bunker af ensartet indhold.
Og at papirerne er samlet og bragt i den form, de har nu, umiddelbart
efter Erasmus’ død, er en måske nærliggende, men ligeledes ubegrun
det antagelse. Papirernes nuværende orden eller mangel på samme er
ikke nødvendigvis knyttet til hans bortgang, men kan være etableret
både tidligere og senere.
Det indgår i Allens argumentation for congmks-teorien, at brevene i
GKS 95 2° ikke er anbragt i kronologisk orden. Han tolker dette faktum
som et indicium for, at samlingen af bindets indhold ikke er foretaget
af en person med interesse i deres historiske værdi, for, som han skriver,
“in that case we might fairly expect to find them carefully sorted out
and the letters especially placed in chronological order”. Netop denne
ideale tilstand af omhyggeligt sorterede breve placeret i kronologisk
rækkefølge var hvad Allen selv brugte en stor del af sit liv på at etablere
i sin monumentale udgave af Erasmus’ enorme brevværk, Opus Episto
larum. Det er kun godt og rimeligt, at han satte sit eget arbejde op som
ideal og inspiration for andre, men omvendt næppe helt fair at frem
føre som en skuffet forventning til den, der måske ikke havde bragt
perfekt orden i alle papirerne i GKS 95 2°, men dog f.eks. samlet kon
cepter til 52 breve i en sektion for sig.
For at forstå resultatet må man kende præmisserne. Hvad var ud
gangspunktet og hvad var formålet? Jeg tror Erasmus selv har givet
svaret, propria manu.
Erasmus og hans dynger afpapirer

Den 20. februar 1536 - otte dage efter at han havde skrevet sit testa
mente - stilede Erasmus et brev til sine venlige læsere, amids lectoribus.11 Det blev et af de sidste breve, han skrev, og det blev udgivet som
et vedhæng til et af de sidste skrifter, han publicerede, Depuritate tabernaculi sive ecclesiae christianae, “Om tabernaklets eller den kristne kirkes
renhed”. Brevets indhold har intet med hovedskriftet at gøre, men det
var relevant for enhver læser af Erasmus, og det var magtpåliggende
for den aldrende humanist at få budskabet formidlet. Af indlysende
grunde blev brevet ikke sendt, men Erasmus’ manuskript er bevaret i
GKS 95 2°. Det fremgår af sætterens markeringer af sideskift at dette
manuskript er anvendt som forlæg, og der er kun små og ubetydelige
77 Brevet er udgivet i Opus Epistolarum, 11, 1947, s. 287-290 (ep. 3100).
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tekstlige afvigelser mellem den håndskrevne original og det færdige
tryk. Til gengæld giver indskud og tilføjelser i manuskriptet et indblik
i Erasmus’ refleksioner undervejs i teksten.
At brevet er skrevet tæt efter testamentet og i samme ånd som dette
er tydeligt. Erasmus forberedte sig på sin død, og efter at have dispo
neret over sine ting og formue i testamentet, gik han åbenbart i gang
med at gennemgå sine papirer. Han fortæller i brevets første sætninger
også om sit motiv til at gøre det: “Her de sidste få dage har jeg sat mig
for at gennemgå de stærkt sammenblandede dynger af mine papirer,
dels for at finde et og andet brev, som jeg gerne så udgivet, dels for
at tilintetgøre, hvad andre måske kunne finde på at udgive efter min
bortgang eller endda mens jeg er i live. Hvor frække er nemlig ikke
de, for hvem en smule berømmelse, lige meget hvor ringe, eller lidt
omtale er af større betydning end hæderlighed og venskab? Men det
er ikke alt, der skrives med henblik på at blive offentliggjort”. Der var
mange, der gerne ville bade sig i det lys, der strømmede fra Erasmus’
navn og skrifter. Og mange, der gerne granskede dem for at finde stof
og anledning til et angreb.
Tanken om at tilintetgøre alt overflødigt blandt papirerne var ikke
ny, fremgår det: “For nogle år siden havde jeg flere gange planer om
at gennemgå mine papirer og brænde alt hvad der ikke skulle udgives.
Men mens jeg, optaget af andre gøremål, udsætter mit forehavende,
kommer andre mig i forkøbet. Gid de må få ulykke deraf. De skrifter,
som jeg selv udgiver, bringer mig rigeligt med vanære, også uden at de
offentliggør mine klagesange, som jeg ikke har skrevet for offentlig
heden”. Erasmus ytrede ikke sjældent sin irritation over andres uauto
riserede udgivelse af og manipulation med hans skrifter. De var ikke
beskyttet af nogen copyright, og driftige bogtrykkere holdt sig ikke til
bage. “Om tabernaklets renhed” udkom således hos to forskellige tryk
kere i Antwerpen samt i Leipzig og i Paris allerede i 1536, samme år
som Erasmus fik bogen gennem trykken i Frobenius’ værksted i Basel.
At brevet til de venlige læsere kun er medtaget i sidstnævnte udgave
kan betragtes som bevis på dets berettigelse.
Et hovedmotiv i brevet er således at beskytte Erasmus’ værk mod
uautoriseret misbrug og at advare læsere mod at tro, at alt hvad der ud
gives i hans navn er skrevet af Erasmus. Det i denne sammenhæng mest
interessante er imidlertid det lys, brevet kaster over hans papirer. For
hverken i forbindelse med hans tidligere gennemgang af dem eller nu,
i 1536, gjorde Erasmus alvor af sit forsæt om at brænde sine papirer. De
blev bevaret, og de papirer, Erasmus taler om i begyndelsen af sit brev,
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er dem, der efter hans død blev indbundet i tre bind og langt senere
blev til håndskrifterne GKS 95 2°, GKS 96 2° og Thott 73 2°. Og det var
efter alt at dømme alt hvad Erasmus efterlod sig af papirer ved sin død
i Basel, der endte i de tre bind.
Der havde naturligvis været flere, bl.a. fra Erasmus’ ungdom. Det re
levante spørgsmål: hvorfor ingen af dem forefindes i de tre bind, gives
der et i hvert fald delvist fyldestgørende svar på i brevet til de venlige
læsere. Blandt de eksempler på uautoriserede udgaver, han nævner, er
en bog om at forfatte breve, De componendis epistolis, der var udkommet
i Lyon med et, som Erasmus vidste, fingeret brev fra denne til bogens
ophavsmand Petrus Paludanus. Erasmus havde aldrig kendt en person
ved dette navn, og giver sin vrede til kende over at se elementer af et
skrift af ham selv omklamret af ubehjælpsomme stykker af en ukendt
forfatter, der har søgt egen vinding ved at inddrage Erasmus’ navn. Og
han var klar over, at der kunne komme mere af samme art: “Nu ved
jeg, at der også hos visse personer opbevares nogle retoriske forøvelser
fra min tidlige ungdom. Og i den kiste jeg nu har gennemgået, havde
der engang været mængder afblade, skrevet i en ung, helt anderledes
hånd, end den jeg nu anvender. De var, konstaterede jeg, fjernet alle
som en, og jeg er godt klar over, hos hvem de skjuler sig”. Erasmus
har altså under sin gennemgang bl.a. søgt efter tidlige papirer - let
genkendelige på deres klare skrift - men ingen fundet, fordi de var
uretmæssigt fjernet. Interessant er også oplysningen om at papirerne
har befundet sig i en kiste eller kasse. Erasmus’ term er det latinske vas,
en bred betegnelse, der dog antyder at papirerne har haft deres egen
plads i hans bohave. Hvem den sidste kryptiske bemærkning refererer
til er nu ukendt, men har næppe været det for den af de venlige læsere,
den var møntet på i samtiden.
Brevet kaster tillige et interessant lys over Erasmus’ syn på fænome
net autografer, tekster egenhændigt nedskrevet af deres ophavsmænd.
Et af hans søgespor i gennemgangen af papirerne var som nævnt bre
ve. Erasmus beretter at han var stødt på adskillige sendt til ham af kon
ger og fyrster, af kardinaler, biskopper og paver, af store lærde, skrevet
amantissime, “med største velvilje og venlighed”, som han indføjede i
manuskriptet. Erasmus påtænkte at lave et lille udvalg af disse breve,
for at vise omverdenen hvilke svirebrødre - det er Erasmus’ ironiske
udtryk, ikke mit - han omgav sig med. Hans princip for udvælgelsen
Ill. 9. Erasmus’ brev ”til de venlige læsere”, amids ledoribus. Manuskriptets nøje over
ensstemmelse med den trykte tekst samt bogtrykkerens markeringer med rødkridt vi
ser, at manuskriptet har været anvendt som trykforlæg. GKS 95 2°, f. 160r.
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er interessant: “jeg valgte kun breve, som jeg kunne se ikke var skrevet
af sekretærer, men formuleret ved egen ånd og nedfældet med egen
hånd”, propria manu. Det gav dem for Erasmus en særlig værdi. Om
sine egne breve fortæller han videre, at han igennem nogle år ikke har
sørget for at bevare et eksemplar hos sig selv, dels fordi der ikke var
amanuenser nok til at afskrive dem alle, dels fordi han, når han svarer
på de mange, han får, er nødt til at skrive sine breve ex tempore, i nogle
tilfælde endda at diktere dem.
Om breve generelt bemærker Erasmus, at han betragter dem som
kloge, der bevarer deres breve og derved gør det muligt at udgive dem
efter deres død. Breve skrevet alene for at fremvise lærdom, ad eruditionis ostentationem, er efter hans mening slet ikke breve. Derimod kan
et oprigtigt brev rettet til en bestemt person godt læses af alle uden
at vække anstød hos nogen. At der i denne generelle overvejelse også
gemmer sig et personligt motiv og signal fremgår af et efterfølgende
referat af Erasmus’ korrespondance med kardinal Cajetanus. Erasmus
havde under sin gennemgang af papirdyngerne ledt efter det sidste
brev, han havde modtaget fra kardinalen. Forgæves, men Erasmus kan
dog uden problemer referere det for ham selv ikke uvæsentlige fra dets
indhold, at pave Clemens, ligesom kardinal Cajetanus, intet problema
tisk havde fundet i Erasmus’ seneste og sidste forsøg på at stifte fred og
samdrægtighed i kirken, skriftet De sarcienda ecclesiae concordia, der bl.a.
var blevet udsat for stærk kritik fra franciskansk side.
Brevet til de venlige læsere munder ud i en afsluttende advarsel om
ikke at tro, at alt er skrevet af Erasmus, blot fordi hans navn står på ti
telbladet. Dette var dog ikke den sidste refleksion, han gjorde sig, mens
han skrev, for det fremgår af manuskriptet, at sætningen forud for den
ne advarsel er en sidste tilføjelse. Heri vender Erasmus tilbage til ud
gangspunktet, arbejdet med papirerne: “Under gennemgangen af pa
pirerne har det erindret mig om menneskelivets grundvilkår, at blandt
så mange breve, de fleste skrevet indenfor det seneste årti, så få kom
tilbage i hænderne på deres endnu levende forfattere.” Erasmus sam
menfatter sin vemodige konklusion i to ord: Homo bulla, “mennesket er
en boble”. Intet er mere skrøbeligt, intet mere flygtigt, intet mere tomt
end det menneskelige liv.78

78 Jf. Adagium 1248, hvor Erasmus udlægger vendingen netop således: Proverbium hoc
admonet, humana vita nihil esse fragilius, nihilJugacius, nihil inanius.

Propria Manu

51

Konklusioner
Det er således Erasmus selv, der har efterladt papirerne i den orden,
håndskrifterne har i dag, med de modificeringer, eftertiden har bibragt
dem. Hans motiv til at gennemgå og sortere dem var ikke at lægge dem
tilrette for eftertiden, hverken som kilder til studium eller som efter
mæle, som elementer til et redigeret billede af ham. Hans primære
hensigt var at destruere, hvad nogen efter hans bortgang eller måske
endda mens han endnu var i live kunne finde på at udgive, samt at se
på breve, der kunne egne sig til publicering. En del har han forment
lig kasseret og destrueret undervejs i processen, og der er grund til at
antage, at samme skæbne ville have ramt indholdet af de tre bind i Kø
benhavn, hvis hans elendige tilstand havde tilladt ham at vende tilbage
til papirerne. Som det var, måtte han bruge sine sidste kræfter på at
forberede sig på sin død.
Det synlige resultat af Erasmus’ gennemgang af papirerne har været
fire stabler: en med manuskripter fra første halvdel af 1520erne, en
anden med manuskripter fra anden halvdel, og en tredje med manu
skripter fra 1530’erne. Den fjerde bunke bestod af koncepter til breve.
Det sidste ark, han lagde på plads, var det brev, han stilede til de ven
lige læsere. Det blev anbragt øverst i bunken med breve, præcis hvor
det befinder sig i dag, nu blot bundet ind sammen med papirerne i
den stak, der rummede manuskripter fra 1530’erne.
Alt hvad der ikke på anden vis var disponeret over i Erasmus’ testa
mente skulle ifølge dette tilhøre Bonifacius Amerbach. Da der intetsteds
var formuleret bestemmelser omkring papirerne, tilhørte de Amerbach.
Ansvaret for papirerne har således ikke været lagt i hænderne på mere
eller mindre tilfældige personer eller tilstedeværende amanuenser, der
i hast skulle rydde op efter Erasmus. Papirerne blev forvaltet af Amer
bach selv, og efter alt at dømme på en måde, der var i fuld overensstem
melse med Erasmus’ ånd og vilje.
Der var slet ingen hast. Erasmus boede i sit sidste år hos Hieronymus
Frobenius, der ikke lagde nogen form for pres på situationen. Huset
skulle ikke sælges, nye lejere stod ikke i kø for at overtage Erasmus’
logi. Frobenius kom sammen med Nicolaus Episcopius i de følgende
år til at arbejde lige så intenst med Erasmus’ skrifter som de havde gjort
siden de overtog officinet efter den gamle Frobenius, da de sammen
med Amerbach først planlagde og snart realiserede udgaven af Eras
mus’ Opera Omnia. Og der var ikke ret meget at rydde op i, hverken af
jordisk gods eller af papirer. Det var gjort over en længere periode, for
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ting og sager samt bibliotek og papirer var flyttet indtil flere gange: til
Basel, fra Basel til Freiburg, fra Freiburg tilbage til Basel.
Amerbach sørgede meget omhyggelig for at opfylde alle de bestem
melser, Erasmus havde gjort som led i forberedelserne til døden. Både
de testamentariske og de intellektuelle, bl.a. som formuleret i det åbne
brev til de venlige læsere. Han årvågenhed overfor misbrug af Eras
mus, som den kom til udtryk i hans formanende ord til Laski, er karak
teristisk. Samme forsigtighed var i endnu højere grad nødvendig i re
lation til papirerne, som Amerbach beskyttede med en mur af tavshed.
Han ses ikke at have omtalt dem til nogen, og overfor offentligheden
understregede han, at der ikke lå upublicerede skrifter af Erasmus og
ventede på en udgiver. Det var i det store og hele, men ikke i alle detal
jer korrekt. Og budskabet var ikke kun, at alle poster i regnskabet for
Erasmus’ intellektuelle virke gik op, men også, at der ikke var noget
at komme efter for folk, der måtte have en interesse i at studere mere
af Erasmus end det, han selv havde publiceret - hvilke motiver de end
måtte have, venlige eller uvenlige. Ikke et brev, ikke et skrift, ikke en
eneste supplerende eller alternativ formulering fandt vej fra papirerne
ind i udgaven af Erasmus’ Opera Omnia.
Tavsheden om papirerne er påfaldende, men bevidst, et led i en stra
tegi, der post mortem skulle beskytte Erasmus mod angreb af den slags,
hans liv havde været fuld af.
Efter Erasmus’ død blev de fire stakke til tre bind. Amerbach havde
et motiv: han ville dele dem med de to eksekutorer af Erasmus’ testa
mente, Hieronymus Frobenius og Nicolaus Episcopius. Erasmus havde
ved at tildele dem deres betroede roller i forbindelse med testamentet
tilkendegivet sin ubetingede tillid til dem. Amerbach viste nu samme
tillid til de to eksekutorer ved at forære dem hver ét bind af Erasmus’
papirer, til evigt minde om en mand, der havde haft varig og afgørende
indflydelse på deres liv og virke. At de var værdige til denne tillid, be
vidnes af den tavshed, der fortsat omgærdede manuskripterne i de føl
gende år. Amerbach beholdt selv det tredje bind. Heller ikke dette for
løb kan dokumenteres i detaljer, men dog sandsynliggøres. At Nicolaus
Episcopius har ejet bindet, der blev til Thott 73 2°, må anses for sikkert.
Beviset er Erasmus’ testamente, kopieret og signeret af Episcopius selv,
samt resterne af den notits, hvori han indskrev sig som bindets ejer
med sit navn i genitiv og karakteriserede bindets indhold med ordet
monumentum.
At Hieronymus Frobenius har ejet GKS 95 2° fremgår ikke med sam
me uafviselighed. Som Thott 73 2° indeholder bindet en kopi af Eras-
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mus’ testamente, men uden signatur. Kopien er som afskrift mere fejl
fuld end Episcopius’, men skriften viser omhu. Kopien er ikke lavet af
Hieronymus. En enkelt detalje i en af fejlene er, tror jeg, et spor til en
mulig kandidat. I kopiens indledning har, som nævnt, skriveren skre
vet Erasmius i stedet for Erasmus. Det er en fejl, der ligner en freudi
ansk lapsus. Erasmius var et yderst sjældent navn, og den Frobenius,
der fik det, fik det kun for at hædre Erasmus. Erasmius er derfor ikke
en fejl, en hvilken som helst afskriver ville begå. Derimod kunne den
let falde i pennen på den, der selv hed og var vant til at underskrive sig
som Erasmius. Eller på en, der kendte Erasmius godt og var vant til at
bruge hans navn. Har Hieronymus sat sin yngre halvbroder Erasmius
til at kopiere Erasmus’ testamente? Hvis ikke, skal kopisten nok findes
i det nære miljø omkring dem begge, blandt dem, der var knyttet til
det frobenske officin.
Det sidste bind, nu GKS 96 2°, indeholder hverken spor af ejermær
ke eller kopi af testamentet. Altså intet spor at gå efter - med mindre
lige netop fraværet af testamentet er et spor. For at Amerbach ikke har
haft behov for at indsætte en kopi i bindet kan effektivt forklares med,
at han jo selv var indehaver af originalen, Erasmus’ egenhændige te
stamente. Amerbach fik af Erasmus og samlede selv efter dennes død
en lang række Erasmiana, genstande, malerier og anden kunst, papirer,
blandt hvilke testamentet forblev en del. Han var den retmæssige ejer
af de tre bind, og det var ham, der kunne beslutte, hvad der skulle ske
med dem. Jeg tror, han besluttede at beholde det ene bind selv, nemlig
GKS 96 2°, som minde om en nær og kær ven, eller måske snarere som
billede af ham i netop den situation, han agtede ham højest for: som
skrivende humanist, koncentreret om sit arbejde.
Med bogtrykkets fremkomst skiftede ikke blot bogen, men også, og
især, håndskriftet karakter. I middelalderen var den håndskrevne kopi
selve bogen, og interessen for det, der lå forud for den var minimal.
Man fokuserede på resultatet, ikke ophavsmandens arbejde hen imod
det. Derfor er der kun bevaret ganske få autografer fra middelalderen.
Efter bogtrykkets opfindelse ændredes dette langsomt. En egenhæn
digt skrevet tekst kunne få en egen selvstændig værdi som vidnesbyrd
om den, der havde skrevet den. Og om det møde mellem tekstens op
havsmand og autografens ejer, der havde fundet sted og ofte var den
egentlige pointe. Talløse er de unge teologiske studerende, der vendte
tilbage fra Wittenberg til deres hjemegne forsynet med et blad med et
stykke fra Bibelen skrevet i Luthers egen hånd.
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Papirerne i GKS 95 2°, GKS 96 2° og Thott 73 2° er af en af helt an
den karakter. Her er ingen ostentative signaler til omverdenen, men
kun Erasmus samlet om sig selv og sit arbejde. Løse noter, side efter side
til manuskripter i stadiet før de blev færdige, selv brevene i koncept.
Bogstaveligt talt efterladte papirer, et moderne Nachlass af en karakter,
som knap nok kendes fra perioden, reddet for eftertiden af Bonifacius
Amerbach og den massive tavshed, han lagde omkring dem. Om de ef
terladte papirers Nachleben efter Erasmus’ bortgang og Amerbachs in
tervention vides intet. Ingen synes at have studeret dem, ingen beretter
om at have set dem, ingen spor viser vej fra deres oprindelige hjemsted
i Basel til deres nuværende i København, hvor de i lange tider forblev
gemt bort i ubemærket tavshed.
Ad fontes. En kildes slyngede vej gennem landskabet kan være svær at
følge. Det samme gælder historiens kilder gennem tiderne. Det enestå
ende ved de tre Erasmus-håndskrifter i København er ikke de veje, de
har fulgt, men det lys, de kaster over deres ophavsmand og hans skrifter
i tilblivelsens langstrakte øjeblikke. En kildes udspring er forfatterens
hoved og hånd. Erasmus’ hoved og hånd, det er lige netop det, der
langsomt åbenbarer sig, hvis man går til kilderne i København.

SUMMARY
Erik Petersen: Propria manu. Erasmus' last will and his literary Nachlass.
MSS GKS 95 2°, GKS 96 2° and Thott 73 2° in the RL are among the most remarkable
sources in the library’s collections. The nearly 900 folia contained in the volumes
represent the literary Nachlass of Erasmus of Rotterdam as it was left by him at his
death close to midnight between the 11th and 12th ofJune 1536. No clue to how this
material has come to Denmark has yet come to light. In the present contribution the
author gives a brief survey of what is known about the history of the volumes. The
aim is to establish a basis for new research into the later history of the manuscripts
by looking into the dispositions that were made concerning the papers while still in
Basel, and to discuss how the papers were kept by Erasmus himself and managed by
his heir, friends and assistants after his death.
GKS 95 2° was first recorded in a RL catalogue signed and dated by the librarian,
Willum Worm, on the 4th of January 1671. The terminus post quern of accessions re
corded in this source which has been quoted as Catalogas Schumacheri cannot, as has
previously been assumed, be fixed to the year 1663. GKS 96 2° is first recorded in a RL
catalogue in 1729. Thott 73 2° was included in the RL after the death of count Otto
Thott in 1784, and first recorded in the printed Index codicum manuscriptorum, in vol
ume 7 of the Bibliotheca Thotliana from 1795.
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The presence of this rich autograph material in the RL remained unnoticed by
scholars until P. S. Allen published a survey of GKS 95 2°, The Copenhagen Manuscript,
as Appendix XIII of Opus Epistolarum in 1913. And it was only when C. Reedijk had
published his study Three Erasmus Autographs in the Royal Library at Copenhagen in 1966
(in Festschrift Herman de la Fontaine Verwey) that it became known to Erasmus-scholars that the material in Copenhagen included two more volumes, an addition of more
than 1200 manuscript pages in the hand of Erasmus.
Erasmus did not give any instructions concerning his literary Nachlass in his last will
of 12 February 1536. Nor did he bequeath it to someone.
He had sold his library to Jan Laski already in 1525, on the conditions that it re
mained at his disposal until his death. An analysis of the extant list of books in the
library shows that it included manuscripts, and Laski’s correspondence with Bonifacius
Amerbach after Erasmus’ death discloses that Laski also acquired manuscripts, not in
the list, which he had noticed while staying with Erasmus in Basel, amongst them the
famous codex Arcerianus now in Wolfenbüttel. According to the list, the library bought
by Laski included one manuscript containing a text of Erasmus, but he did not acquire
the Nachlass contained in the volumes in Copenhagen. Laski’s errant life did, in fact,
bring him to Denmark in 1553. He and his reformed community had been forced to
leave London, and he asked the Danish king for asylum. Most likely he brought his
library along, and Erasmus’ books thus may have been in Denmark for a few weeks.
Nothing was left there, neither manuscripts nor printed books. The RL has only a single
book that may have belonged to Erasmus, but this volume was not included in the list
of items acquired by Laski from Erasmus.
Erasmus’ library was sent to Laski in Krakow soon after the death of Erasmus. His lit
erary Nachlass remained in Basel. Although it is not stated explicitly in the will, it must
have become the property of Bonifacius Amerbach, the main heir, to whom Erasmus
bequeathed whatever in his possession had not been given to others. Since the Nach
lass is not bequeathed to anybody in the will, it must have been included in the gifts
to Amerbach. Its presence in Basel is also attested by two copies of Erasmus’ will, one
added to the papers in Thott 73 2°, another added to the papers in GKS 95 2°. Both
were copied from the original will in Erasmus’ own hand which remained with Amer
bach. These copies offer an important clue to what happened to the Nachlass after
Erasmus’ death.
The copy of the will in Thott 73 2° was made by Nicolaus Episcopius, as is evident
both from the handwriting and his signature. The copy in GKS 95 2° is not signed. It
was not copied by Gilbertus Cognatus, as maintained by Reedijk. Palaeographical and
chronological details do not favour such an identification, and in addition the copy
contains faults more grave than one would expect from an experienced copyist and
able latinist such as Cognatus.
In his Appendix XIII P. S. Allen described GKS 95 2° as “a congeries brought togeth
er almost haphazard by some one desirous of gathering and yet hardly heeding what
he gathered”, and proposed a theory about how the paper contained in the volume
was brought together: “This orderly and yet disordered arrangement is just what might
be expected in a collection hurriedly gathered during the necessary dispositions which
follow death.” C. Reedijk supported Allen’s theory and found it valid also in relation
to MSS GKS 96 2° and Thott 73 2°. In my opinion both of them stressed the disorder
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of the papers too much and misinterpreted their context before and after Erasmus’
death.
In fact, Erasmus had had the papers in his hands less than half a year before he
passed away. As he writes in his letter ‘to the friendly readers’ which he dated on 20
February 1536 (ep. 3100) it was his plan to go through what he described as schedarum
mearum confusissimos acervos. His intention was to remove and destroy manuscripts in
order to prevent others from publishing them after his death, or even while he was still
alive, as had happened more than once before. He also looked for letters that might
be suitable for publication. This took place only 8 days after he had written his last will
and was clearly part of his preparations for death. The rich contents of the manuscripts
in Copenhagen seem to indicate that he destroyed little, if anything. The process of
going through the papers has given him an opportunity to put them in a slightly better
order than previously, and he seems to have used it. The letter to the friendly readers
itself was placed on top of a pile with drafts of letters that is still kept together in GKS
95 2°.
After Erasmus’ death Amerbach meticulously fulfilled Erasmus’ instructions as for
mulated in his will. Since there were no instructions concerning the literary Nach
lass, he made his own decision and gave the papers now included in Thott 73 2° to
Nicolaus Episcopius who added his own copy of the will - and a note of his owner
ship which is now heavily damaged and only readable in part. Reedijk interpreted the
poor remnants thus: Nicolai Episcopii, succesoris <Io. Frob.> el Justinae <Jiliae> D <Erasmi
mo>numentum Rot<erodami> <........... >. Less daring I have been able to decipher only
the following with certainty: Nicolai Episcopii, succesor... / numentum hoc. That leaves us
with Episcopius’ name in the genitive and monumentum hoc, just enough to assure that
it did in fact belong to him and that he valued it highly.
GKS 95 2° does not contain any remains of a similar note. As stated above, the copy
of the will in this volume is not in the hand of Cognatus. Nor has it been copied by
Hieronymus Frobenius, but I believe I have found one small element that might link it
to his family or a person in his workshop. In the name Desiderius Erasmus Roterodamus
at the very beginning of the will Erasmus has been written with an added i: Erasmius.
Really an odd fault at a very visible location, perhaps a kind of Freudian slip committed
by someone who knew a person of that name - or indeed was named Erasmius himself,
such as Hieronymus’ younger brother, Erasmius Frobenius, Erasmus’ beloved godson.
This is not much of a lead, but perhaps sufficient to suggest that the volume belonged
to Hieronymus Frobenius, given to him as a gift in memory of Erasmus by Amerbach.
The third volume, GKS 96 2C, contains no copy of the will, no notice of an owner,
and no traces that may point to one. But perhaps exactly the absence of such traces
points to Amerbach himself. If nature had entrusted him with sensibility enough to
know that a volume of Erasmus’ autographa would exhilarate his friends and compan
ions as executores testamenti, it is easy to understand why he decided to keep one for
himself. And as to the will, Amerbach needed no copy. He possessed the original docu
ment, the ultima voluntases recorded on the 12th of February 1536 by Erasmus himself,
propria manu.
D> ERASMI

MANYAS*

TYCHO BRAHES SUPERNOVA I 1572
SET MED SAMTIDENS ØJNE.
RELIGIØSE OG ASTRONOMISKE TOLKNINGER HOS

GEORG BUSCH OG RASMUS HANSEN RERAVIUS
AF

Morten FinkJensen

o

ret 1572 har længe været et fikspunkt i astronomiens historie, for
tilsynekomsten af supernovaen i det år gav Tycho Brahe anledning
til for første gang offentligt at demonstrere sit videnskabelige talent og
sin kunnen. Tychos beskrivelse af, hvad han opfattede som en nyskabt
stjerne, forelå i bogen De nova Stella i maj 1573, og hermed var grund
stenen lagt til et forfatterskab, der fik vidtrækkende konsekvenser i vi
denskabens verden. Men han var ikke den første til at iagttage eller be
skrive det ny himmelfænomen. I december 1572 havde tyskeren Georg
Busch udgivet en beskrivelse af himmellegemet, som han bestemte til
at være en komet.1 Buschs bog, Von dem Cometen, blev meget populær
i Tyskland med flere nye udgaver og en opfølger kort ind i 1573 (Die
andere Beschreibung von dem Cometen). Buschs første bog om kometen
kom også i en dansk udgave i 1573. Oversætteren var Rasmus Hansen
Reravius, der var en af 1500-tallets flittigste udgivere af opbyggelig litte
ratur henvendt til et dansklæsende publikum. Han var på tidspunktet
for oversættelsen præst ved Helligåndshospitalet i København, og fra
1577 til sin død i 1582 sognepræst i Rødby.2

A

1 Supernovaen blev observeret i Tyskland senest den 6. november 1572, Tycho Brahe
blev opmærksom på den fem dage senere, Busch først den 17. november. Om superno
vaen og dens astronomihistoriske betydning se Michael Weichenhan: Ergo petit coelum
... ’Die Supernova desJahres 1572 und die Uberwindung der aristotelischen Kosmologie, Stutt
gart 2004. Se også Lynn Thorndike: A History of Magic and Experimental Science, I-VIII,
New York 1923-58, VI, s. 67-98; Clarisse Doris Hellmann: The Comet of 1577: Its Place in
the History of Astronomy, New York 1944, samt Peter Barker og Bernard R. Goldstein:
“The Role of Comets in the Copernican Revolution”, Studies in History and Philosophy of
Science, vol. 19, nr. 3, 1988, s. 299-319.
2 Om Reravius og hans forfatterskab se kapitlet “En skrivende præst og hans publi
kum” i Charlotte Appel og Morten FinkJensen: Når det regner på præsten. En kulturhisto
rie om sognepræster og sognefolk 1550-1750, 2009, s. 23-60.
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Anledningen til at prædike omvendelse for den i en præst som Reravius’ øjne altid utilstrækkeligt bodfærdige befolkning, må antages at
være den vigtigste årsag til udgivelsen af Buschs bog i Danmark. Reravius fortalte selv i fortalen, at han havde foretaget oversættelsen, fordi
bogen forklarede himmelfænomenet som en advarsel sendt fra Gud
til den syndefulde menneskehed. En astronomisk “teknikalitet” som
spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om en komet eller en stjerne, var
i virkeligheden underordnet i den sammenhæng.
Det er bemærkelsesværdigt, at det i Tycho Brahes hjemland dermed
ikke var hans syn på sagen, der fik størst udbredelse. Reravius’ oversæt
telse udkom nemlig i (mindst) to udgaver i København og, som det
skal vises i det følgende, dannede den også forlæg for en svensk over
sættelse. Reravius’ bog havde derfor umiddelbart langt større gennem
slagskraft end Tychos afhandling der, foruden at være på latin, var trykt
i et lille oplag og blev distribueret langsomt.3
Men Tychos betragtninger var ikke gået hen over hovedet på Rera
vius. Og sammenligner man den tyske originaludgave af Buschs bog
med Reravius’ oversættelse, vil man opdage en lille, men meget væ
sentlig forskel, nemlig at Reravius har udvidet titlen fra den tyske “Om
kometen” til på dansk at hedde “Om den ny stjerne og komet”. Efter
alt at dømme skyldes denne tilføjelse af ordet stjerne indflydelsen fra
Tycho Brahe. Reravius’ oversættelse af Busch forelå først efter at Ty
cho Brahe havde skrevet om sagen og slået fast, at der var tale om en
stjerne, og ikke en komet. Da den danske præst satte sig for at formidle
budskabet om det nye himmelfænomen og dets betydning til en bre
dere dansk offentlighed, blev han derfor i praksis den første i historien
til - om end indirekte og beskedent - at popularisere Tychos Brahes
astronomiske opdagelser. Alene derfor kan der være god grund til at
se nærmere på Reravius’ udgivelse.
Men Busch forfægtede i bogen også en usædvanlig, og hidtil upå
agtet, kristen kometteori, ifølge hvilken himmelfænomenet ikke bare
var en advarsel fra Gud, men også i fysisk forstand var dannet af “for
dampet” jordisk synd. Denne opfattelse lader ikke til at have haft al
meneuropæisk udbredelse, men har tilsyneladende virket særligt ap
pellerende i 1500-tallets lutherske samfund. I hvert fald er det kun i
disse lande, at man finder eksempler på teorien. Ved at se nærmere på
Buschs bog og dens skandinaviske forbindelser via Reravius, kan man
3 Victor E. Thoren: The Lord ofUraniborg. A Biography of Tycho Brahe, Cambridge 1990,
s. 72-73.

Tycho Brahes supernova

59

derfor ikke blot få et indblik i, hvordan ny viden kunne blive formidlet
i 1500-tallet. I et videre perspektiv giver bogen også indblik i en pro
testantisk forestillingsverden, hvor religiøse og videnskabelige forkla
ringer var vævet ind i hinanden, og hvor frygten for at “kometen” var
et varsel om dommedag, gik hånd i hånd med forsøg på at beskrive
og beregne dens position på himlen så korrekt og matematisk præcist
som muligt.
Supernovaen som komet
Da lyset fra supernovaen (som var en eksploderende stjerne, der be
fandt sig så langt væk, at den ikke havde kunnet ses fra Jorden før eks
plosionen) kom til syne på himlen i november 1572, var den gængse
opfattelse, at der var tale om en komet. Og denne komet måtte befinde
sig et sted i sfæren mellem Jorden og Månen, sådan som man normalt
forestillede sig det med den slags himmellegemer. Tycho Brahe måtte
gå ud fra disse forestillinger, for det var, hvad han som alle andre havde
lært, men han kunne ud fra målinger af “kometens” parallakse (eller
rettere: ved at beregne, at den ikke havde nogen parallakse) konsta
tere, at der måtte være tale om tilsynekomsten af en ny eller hidtil uset
stjerne, og at denne stjerne måtte befinde sig langt ude i himmelrum
met blandt fiksstjernerne. Det var en skelsættende opdagelse, for det
stred mod de herskende forestillinger om universets indretning. Ifølge
dem var det ikke muligt, at der i det perfekte, afsluttede skaberværk
hinsides Månen kunne foregå forandringer, og da slet ikke at nye stjer
ner eller planeter kunne opstå. Hvad der ikke var mindre skelsættende
var, at Tycho Brahe var parat til at drage konsekvensen af sin iagtta
gelse. Han stolede på sin empiri og var på den baggrund ikke bleg for
at gøre op med både videnskabelige og religiøse paradigmer.4
Tycho beskrev sine iagttagelser i bogen De nova Stella, hvormed han
indledte sit videnskabelige forfatterskab.5 Tycho vandt hermed en plads
4 For Tychos liv og levned henvises generelt til Alex Wittendorff: Tyge Brahe, 1994, 2.
udg. 2006.
0 De nova Stella er en sammentrækning af den lange titels første del, som er: Tychonis
Brahe, Dani, De Nova el Nullius Aevi Memoria Prius Visa Stella iam pridem Anno a nato Chri
sto 1572 mense Nouembrj primum conspecta, Contemplatio Malhematica. Titlen er senest af
Chr. Gorm Tortzen blevet oversat til Danskeren Tycho Brahes matematiske overvejelse over en
ny stjerne, som aldrig i nogen tidsalders minde har vist sig, men nu forførste gang blev observeret
i november måned år 1572 efter Kristi fødsel, sejan Teuber: Højdepunkter i dansk naturviden
skab, 2002, som s. 27-48 indeholder en delvis oversættelse af Tychos bog.
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i astronomihistorien som en af omstyrterne af antikkens og middel
alderens aristoteliske verdensbillede, og som en af skaberne af moderne
naturvidenskab. De nova Stella blev imidlertid kun langsomt kendt i Euro
pas lærde verden, og den danske adelsmand fik først flere år senere sit
egentlige gennembrud som førende astronom.6 Men noget kunne altså
tyde på, at De nova Stella næsten omgående fik en vis, om end indirekte,
indflydelse i Skandinavien gennem en afsmitning på Reravius’ oversæt
telse af Georg Buschs tyske kometskrift.
Tychos bog var på latin, fordi han henvendte sig til sin samtids lærde,
men det ekskluderede samtidig et bredere publikum. En forlægger,
der ville betjene et udelukkende dansklæsende publikum (hvilket ind
befattede nordmænd), kunne naturligvis lade Tychos bog oversætte. I
overensstemmelse med datidens tradition for beskrivelse af himmelfæ
nomener var De nova Stella kun delvist en på matematik og observatio
ner baseret beskrivelse af selve supernovaen og dens position. En stor
del af den i alt godt 100 sider lange bog var viet astrologiske forudsigel
ser og religiøse overvejelser, og det var den slags, som var efterspurgt
på det brede marked. Men Tychos bog var for lang, lærd og teknisk
anlagt, og endvidere havde han det med helt bevidst at udtrykke sig
med esoterisk dunkelhed om sine indsigter i de guddommelige hem
meligheder, som han ikke fandt det rådeligt at dele med alle og en
hver.7 Folkelighedskravet opfyldte tyskeren Georg Busch bedre, og det
blev derfor hans kortere (den fyldte kun det kvarte af Tychos) og let
tere tilgængelige bog, der kom til at give den almindelige dansker og
nordmand en forståelig forklaring på, hvad det var for en usædvanlig
begivenhed, der havde fundet sted på himlen.8
6 Nogle vil sige, at gennembruddet i realiteten først kom efter hans død. For en diskus
sion af Tychos gradvise indflydelse på baggrund af hans kometobservationer (inklusive
supernovaen i 1572), se Clarisse Doris Hellman: “Was Tycho Brahe as Influential as He
Thought?”, British Journal for the History of Science, vol. 1, nr. 4, 1963, s. 295-324; Barker
og Goldstein 1988, samt Roger Ariew: “Theory of Comets at Paris during the Seven
teenth Century”, Journal of the History of Ideas, vol. 53, nr. 3, 1992, s. 355-72.
z Jf. Morten Finkjensen: “Astronomien, astrologien og bibelen hos Tycho Brahe”. Poul
Grinder-Hansen (red.): Tycho Brahes verden, 2006, s. 167-77.
8 Til de andre forfattere, der udgav beretninger om supernovaen, hørte Cyprianus
Leowitz (Leovitius) fra Lauingen, hvis De nova Stella, der også udkom på tysk med titlen
Von dem newen Stem, forelå i februar 1573, og Cornelius Gemma, hvis Stellae perigrinae 'x
1573 blev trykt i Leuven. Måske blev Leowitz og Gemma også udgivet i Danmark, for
Hellman skriver om en udgivelse med titlen De nova Stella judicia duorum praestantium
mathematicorum, 1573 [u. st.], at: “According to the Crawford library [på Royal Ob
servatory, Edinburgh] catalogue, 277, this tract seems to be a reprint of the treatises
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Georg Busch var født omkring 1530 i Nürnberg, hvor både hans far
og farfar havde været læger. Efter sin fars død kom han i 1538 til Er
furt, hvor han blev boende til han døde i 1579.91 Erfurt kom han til at
ernære sig som (kunst)maler, mens han lejlighedsvis, i sin egenskab af
amatørastronom, forfattede praktikaer samt astronomiske og astrolo
giske skrifter. Et af disse var Von dem Cometen, som blev trykt hos Michael
Manger i Augsburg i december 1572. Bogen var dedikeret Erfurts by
styre, og dens fortale var dateret Erfurt den 4. december 1572.10
I bogen skrev Busch at supernovaen, som han altså opfattede som en
komet, var et tegn fra Gud, og at han i al den tid, han havde observeret
himlen med sine astronomiske instrumenter, aldrig havde set noget
lignende. Kometen havde han ved hjælp af “ Quadranten, Astrolabium,
Quadratum Geometñcum, vnnd andere Instrument obseruirt”.11 På den
baggrund mente han at have fastslået bevægelsen af den nye stjerne
(”durch gründtliche obseruation den motum dieses newen Sternes gefasset”) .,2 Ikke desto mindre var hans målinger notorisk upålidelige, og
han hævdede at stjernen havde en parallakse på 22° 40’.13 Det var lige
præcis den slags unøjagtigheder, der nødte Tycho Brahe til at udgive
sine egne observationer om supernovaen. Tycho kendte udmærket til
Buschs bog, og han kritiserede den senere udførligt.14
Man skal ikke lade sig narre af, at Busch i citatet ovenfor brugte or
det stjerne, for det var kun som synonym for himmellegeme. Og han
slog straks fast, at der nemlig ikke var tale om en stjerne i egentlig
forstand, men om noget, der hørte til kometerne: Det var “nicht ein
by Gemma and Leovitius, and was probably brought out by Laurentius Benedictus in
Copenhagen”, jf. Hellman 1944, s. 180. Jeg har ikke haft mulighed for at efterprøve
denne formodning.
9 Siegfried Orth: “Der Maler und Astronom Georg Busch”, Mitteillungen des Vereins für
Geschichte der Stadt Nürnberg, bd. 51, 1962, s. 231-35.
10 Bogens fulde titel er: Von dem Cometen/ Welcher in diesem 1572. Jar/ in dem Monat Nouembris erschinen. Zu Ehren/ Den Ehmuesten/ Erbam/ Achtbam/ Hochgelarten/ vnd Hochweisen
Herm/ Rathismeistern vnd Rath/ der löblichen Statt ErJ'furdt/ ec. Meinen gebielenden/ groszgünstigen lieben Herrn. Beschriben durch Georgium Busch/ Norinbergensem/ der Astronomischen
Kunsten Liebhaber/ luonhafftig in Erffurdt.]eg har benyttet en kopi af eksemplaret i Her
zog August Bibliothek i Wolfenbúttel.
11 Busch 1572, bl. B 4 r.
12 Busch 1572, bl. A 4 r.
13 Hellman 1944, s. 116.
14 Tychos kommentarer til Buschs observationer af supernovaen blev trykt i Astrono
miae Instauratae Progymnasmala (1602), seJ.L.E. Dreyer (udg.): Tychonis Brahei Dani
Opera Omnia, I-XV, København 1913-29, III, s. 279-88.
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gewonlicher Stern/ sondern ein sonderlich Zeichen auszart vnd Na
turn der Cometen”.15 Han gennemgik derpå forskellige argumenter
for dette, herunder at den nye stjerne eller komet i forhold til de øv
rige fiksstjerner adskilte sig så markant med hensyn til placering, stør
relse, farve og strålestyrke, at der ikke kunne være tale om en stjerne,
men altså snarere om en komet.16
Når Busch brugte ordet stjerne sammen med kometbetegnelsen, var
der ikke tale om en selvmodsigelse. Definitionen af de to begreber var
endnu ikke så fasttømret, som den senere skulle blive, og i 1500-tallet
kunne både komet og stjerne dække over flere forskellige typer him
melfænomener. Ordet komet blev også anvendt til at karakterisere for
eksempel meteorer, og stjerne var et ord, der anvendtes om himmelle
gemer generelt, herunder planeterne. Når Busch derfor skrev, at han
havde set en ny stjerne, så betød det altså, at han havde observeret et
nyt fænomen på himlen - et fænomen, han derpå definerede som en
komet.17
Anderledes forholdt det sig naturligvis med Tycho Brahes brug af
betegnelsen ‘ny stjerne’, idet han netop argumenterede for, at beteg
nelsen skulle tages helt bogstaveligt. Det er også på denne baggrund,
at Reravius’ brug af stjerne-betegnelsen fik tilføjet en “tychonisk” di
mension, fordi Reravius selv brugte betegnelsen som supplement, eller
ligefrem som alternativ, til Buschs eksplicitte kometdefinition.

15 Busch 1572, bl. A 4 r.
16 “Derwegen er nicht zu den Stellas fixas gehörig/ sondern einer andern grösse/ einer andern farben seines Liechtes/ eines andern ganges/ auch in einer andern höhe
vnter dem Firmament erscheinet/ Dardurch abermals klar beweiset/ das es mit die
sem Stern viel ein andere gelegenheit/ vnd wol für einen Cometen zu halten/ etc.“
Busch 1572, bl. B 1 r.
17 Andre fulgte samme fremgangsmåde, for eksempel David Chytraeus, professor i teo
logi i Rostock, der også brugte betegnelsen ‘ny stjerne’ om 1572-fænomenet, men sam
tidig stod fast på, at der var tale om en komet, jf. Hellman 1944, s. 251. Den famlende
begrebsanvendelse hang sammen med, at man hverken sprogligt eller erkendelses
mæssigt havde et ord parat, der tydeligt dækkede, hvad man stod over for. Som det
hed i en af datidens mange bøger om supernovaen: “Da es denn nun kein Planet/ kein
Stella fixa/ und darzu kein Comet sein sol/ Was sol es denn letzlich sein?” Citeret efter
Claudia Brosseder: Im Bann der Sierne. Caspar Peucer, Philipp Melanchthon und andere Wit
tenberger Astrologen, Berlin 2004, s. 103.
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Den danske oversættelse

Reravius’ oversættelse er boghistorisk usædvanlig derved, at der fra det
oprindelige udgivelsesår foreligger to indholdsmæssigt identiske udga
ver, som er trykt af to forskellige københavnske bogtrykkere (Lorentz
Benedicht og Mads Vingaard). På trods af den popularitet denne type
publikationer nød, er de i dag store sjældenheder, og af de to udgaver
af Reravius’ oversættelse er kun bevaret et enkelt eksemplar af hver:
Om den ny Stierne oc Comete/ som sig haffuer ladet til siune vdi
Nouembris Maanet/ Aar 1572. Screffuet ved Georgium Busch Norinbergensem, Boendis til Erfurt/ Oc nu vdsæt paa Danske. Prentet
i Kiøbenhaffn/ aff Laurentz Benedicht. 1573 [4°].
Om den ny Stierne oc Comete/ som sig haffuer ladet til siune vdi
Nouembris maanet Aar/ 1572. Screffuet ved Georgium Busch Norinbergensem, Boendis til Erfurt/ Oc nu vdsæt paa Danske. Prentet
i Kiøbenhaffn aff Matz Vingaard/ 1573 [4°, defekt].18
Der findes et eksempel på en omtrent tilsvarende “dobbelttrykning”,
nemlig Jørgen Dybvads En nyttige undervissning om den Comet, som An
dreas Gutterwitz udgav ved juletid 1577, og som efter nytåret udkom i
en identisk nyudgave, men foretaget af en anden bogtrykker, nemlig
Lorentz Benedicht.19 For disse to udgavers vedkommende gjorde det
samme sig gældende som ved de danske udgaver af Reravius’ danske
oversættelse: Indholdet var ens, men der var tale om to selvstændigt til
trykken forberedte bøger med ortografiske uligheder og med indbyr
des afvigende detaljer på titelbladenes træsnit.
Det er nok ingen tilfældighed, at der i begge tilfælde var tale om
kometskrifter. Der har været stor efterspørgsel på skriftlige forklarin
ger om kometer, og det har fra bogtrykkeres og forfatteres side været
afgørende at handle hurtigt, dvs. endnu mens kometen har været syn
lig eller i det mindste i frisk erindring.20 Derefter mistede bøgerne til
18 Kun de 12 første af oprindeligt 16 blade er bevaret. I det følgende citeres der derfor
fra Benedicht-udgaven, der er komplet. De to udgaver er nr. 450 og 451 (LN 450 og LN
451) i Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1600,1-IV, 2. udg., 1996.
19 Morten Fink-Jensen: “De lærde Dybvader. Bogtryk og samfundskritik i det 16. og 17.
århundrede”, Fund og Forskning, 44, 2005, s. 63-106, se s. 71-72.
20 Supernovaen fortonede sig langsomt, fra sin pludselige og stærkt lysende tilsyne
komst i november 1572, indtil den i foråret 1574 ikke længere var synlig. Kometen i
1577 kunne ses i godt to måneder fra november til januar 1578.
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gengæld hastigt værdi for både de læsere, der havde erhvervet et ek
semplar, og de bogsælgere, der lå inde med usolgte eksemplarer. Der
for er det kun ved hjælp af undtagelser og tilfældigheder, at enkelte
eksemplarer - som i tilfældet med Reravius’ oversættelse af Busch - er
blevet bevaret for eftertiden. Den mulighed foreligger derfor også, at
der har eksisteret andre udgaver, som er gået tabt.
Om der har været tale om samarbejde mellem bogtrykkerne om
Reravius’ oversættelse eller om den ene simpelthen har kopieret den
andens udgivelse, lader sig vanskeligt afgøre. Så længe der ikke var
udstedt kongeligt privilegium på en bog mod eftertryk, stod det i prin
cippet andre frit for at udgive den samme tekst. Det skete imidlertid
meget sjældent, og i det ganske lille danske bogtrykkermiljø, som der
var tale om i 1570erne, har det næppe været en farbar vej, hvis den ene
uden videre genoptrykte den andens aktuelle udgivelser. Det virker
derfor mest sandsynligt, at førsteudgaven må være blevet udsolgt, og at
den anden bogtrykker derpå har fået en aftale i stand om at trykke en
ny, enten fordi den første trykker har været optaget af andre opgaver
eller fordi han ikke har troet, at et nyt oplag ville kunne tjene sig ind,
og derfor har givet konkurrenten frie hænder. Reravius fik i øvrigt trykt
mange andre bøger hos henholdsvis Benedicht og Vingaard (men ikke
den samme titel begge steder), så der var ikke tale om, at Reravius var
“i stald” hos en bestemt bogtrykker.21
Hvor det i tilfældet med Dybvads kometbog fra 1577 er let at afgøre,
hvem der har trykt førsteudgaven, og hvem der har stået for genop
trykket (fordi Gutterwitz’ udgave bærer årstallet 1577 og Benedichts
1578), så er noget tilsvarende ikke umiddelbart muligt med Reravius’
bog. Men måske kan man, ved at se nærmere på de indbyrdes afvigel
ser mellem Benedichts og Vingaards udgaver, komme det nærmere.
21 Dette til trods for at der synes at have bestået en familierelation mellem Benedicht
og Reravius, der i 1569 omtalte Benedicht som sin svoger i fortalen til den af Benedicht
selv trykte OECONOMIA Eller Vnderuisning Huorledis en Husfader skal skicke sig/ Tilsam
men screffuen ved M. Johannem Matthesium predicker vdi S. JochimsdaL Vdset paa Danske
Rim/ aff Rasmus Hanssen. R\eravius\. Se også Appel og Fink-Jensen 2009, s. 24-25. Man
kan spekulere i, at Mads Vingaard måske også har haft familierelation til Benedicht,
der havde giftet sig med enken efter bogtrykker Hans Vingaard (død 1559). At Mads
Vingaard, hvis ældst kendte udgivelse er fra 1562, havde samme efternavn, virker på
faldende, men der findes ikke kilder, der kan dokumentere et slægtskab mellem de to
Vingaarde, jf. R. Paulli: Lorentz Benedicht, Bogtrykker og Xylograf i København i sidste Halv
del af det XVI. Aarhundrede, 1920, s. XV og Lauritz Nielsen: Boghistoriske Studier til dansk
Bibliografi 1550-1600, 1923, s. 16.
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Ill. 1: Titelbladet til Om den ny Stierne oc Comete, trykt hos Mads Vingaard i 1573 (Det
Kongelige Bibliotek).
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Forskelligheden af de to Reravius-tryk understreges tydeligt af det fak
tum, at titelbladenes træsnit, der viser hvor i stjernebilledet Cassiopeia
supernovaen eller den såkaldte komet var kommet til syne, og hvilken
bane den fulgte, var to separat udførte træsnit med indbyrdes afvigel
ser.
En sammenligning af de tre træsnit - Buschs tyske og de to danske afslører, at begge danske træsnit ligger tæt op ad det tyske forlæg, men
også at Vingaards træsnit i højere grad end Benedichts er en tro kopi
af Buschs. Det afsløres først og fremmest ved at sammenligne den led
sagende tekst til træsnittene. På Buschs træsnit er skriften sat med ver
saler i antikva, men i to særlige tilfælde er der anvendt fraktur. Nøjagtig
samme afvigelse findes hos Vingaard, mens Benedicht konsekvent har
anvendt antikva. Benedicht har endvidere foretaget en række sprog
lige forbedringer i forhold til både Busch og Vingaard. I venstre side af
træsnittet hos Busch, under angivelsen POLVS MVN (som hos Vingaard
også er skrevet POLVS MVN, men som hos Benedicht er udvidet til
det mere præcise POLVS MVNDI) vises en angivelse af kometens “ned
gang”. På det tyske originalsnit er bogstaverne spejlvendte, således at
der skal læses fra højre mod venstre: COMET STEIGET NIDERWARTS.
På Vingaards træsnit er de spejlvendte bogstaver bibeholdt, men tek
sten er et tysk-dansk sammensurium: COMETENS NIEDERGAN. Bene
dichts træsnit har derimod vendt bogstaverne regulært på hovedet,
men til gengæld kan man ved at dreje bogen på tydeligt dansk læse:
COMETENS NEDERGANG. En anden sproglig forbedring hos Bene
dicht i forhold til Vingaard ses af den på træsnittet centralt angivne
højeste position for kometen. COMET AM HOCHSTEN, som der står
hos Busch, er hos Vingaard blevet til COMETEN ALLER HØYET, mens
Benedicht sprogligt korrekt skriver COMETEN ALLER HØYEST.
Selv om den sidstnævnte tekstafvigelse skulle være en trykfejl, må den
samlede vurdering alligevel blive, at Vingaards træsnit med stor sand
synlighed har det tyske træsnit som direkte forlæg, og ikke Benedichts.
Det forekommer derfor ikke sandsynligt, at Vingaards udgave er et ef
tertryk af Benedicht, snarere tværtimod: Det er Vingaards udgave, der
lægger sig tættest op ad den tyske original, og man kan derfor opstille
den hypotese, at det er Vingaards tryk, der er den danske førsteudgave.
Og da Benedicht siden har villet foranstalte en dansk andenudgave,
har han rettet op på det lidt sløset udførte træsnit hos Vingaard ved at
lade et nyt og bedre udfærdige - et der endda også var ledsaget af mere
læsbare forklaringer end træsnittet i den tyske original.
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Reravius’ oversættelse har i forskningen og den historiske sekundær
litteratur indtil nu kun været genstand for en yderst kortfattet omtale.22
Fælles for alle omtaler har været, at de alene har omhandlet Vingaardtrykket, der kun findes bevaret i ét eksemplar (på Det Kongelige Bib
liotek) og som oven i købet er defekt. Eksistensen af Benedicht-udgaven var længe ukendt for historikere og litterater, sådan som den var
det for R. Paulli, da han i 1920 skrev sin Lorentz Benedicht, Bogtrykker
og Xylograf i København i sidste Halvdel af det XVI. Aarhundrede. Følgelig
omtalte Paulli ikke Reravius’ bog om kometen. Eksistensen af en Benedicht-udgave blev først opdaget i Sverige nogle år senere af Lauritz
Nielsen.23 Alligevel nævnes Reravius’ Busch-oversættelse slet ikke i se
nere litteraturhistorier, ligesom omtalen af Reravius i det hele taget er
sparsom - hvis han da overhovedet nævnes.24 Reravius’ bog om den ny
stjerne eller kometen, som altså må betegnes som en stor sjældenhed,
har således aldrig før været underkastet en analyse.
Busch (og Reravius) på svensk

Buschs popularitet i Tyskland spredte sig ikke bare til Danmark, men
også til Sverige, hvor kometbogen udkom i 1573 med titlen Om then
nyia Stierno och Cometa.25 Hvor Reravius i sin oversættelse til dansk i dedi
kationen (som jeg skal vende tilbage til) gjorde nøje rede for omstæn-

22 Hellmann 1944, s. 226, gengiver titlen, men derudover findes intet om den i inter
national forskning. I Danmark ofrede H.F. Rørdam den få linjer i Kirkehistoriske. Samlin
ger, 4. rk., bd. 2, 1891-93, s. 41; P.M. Stolpe: Dagspressen i Danmark, I, 1873, s. x, nævnte
kun bogens titel, samt at den var dedikeret Københavns borgmester og råd, og i N.M.
Petersens Bidrag til den danske Lileraturs Historie, III, 1855-56, s. 247-48, er bogens titel
nævnt, men uden yderligere omtale.
23 Lauritz Nielsen: “Nyfundne Benedicht-Tryk”, Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteks
väsen, XVI, 1929, s. 33-40, se s. 36-37, og samme: “Ældre dansk Litteratur i Udlandet”,
Nordisk Tidskrift fór Bok- och Biblioteksväsen, XVIII, 1931, s. 120-29, se s. 121. Bogen findes
på Stifts- och landsbiblioteket i Skara. En mikrofilmkopi kan ses på Det Kongelige Bib
liotek i København.
24 En undtagelse er Peter Brask m.fl.: Lærdom og magi. Dansk litteraturhistorie, 2, 1984,
3. udg. 2000, der refererer til flere af Reravius’ udgivelser (men ikke til bogen om den
ny stjerne eller komet!).
23 Om then nyia Stiemo och Cometa/ som syntes Anno Domini. 1572 i Nouembris månat.
Scriffuit off Georgio Busch Norinbergense på Tydsko/ boendes i Erfurt/ Och nu vthsatt på
Swensko. Tryckt i Slocholm aff Amund Laurentzson/ Anno Domini 1573. Det antagelig ene
ste bevarede eksemplar findes i Uppsala Universitetsbibliotek. På Universitetsbibliote
ket i Lund findes en mikrofilmkopi, som jeg har benyttet et print af.
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dighederne ved sin udgivelse, bar den svenske udgave ingen dedika
tion, endsige oplysninger om oversættelsens tilblivelse eller om, hvem
der havde foretaget den. Selv Buschs fortale og titelbladets træsnit, som
de danske udgaver inkluderede, var udeladt. Reravius havde imidler
tid også en aktie, i hvert fald indirekte, i den svenske version. Den var
nemlig baseret på Reravius’ danske bog, og ikke på den tyske original.
Man lægger med det samme mærke til, at den svenske titel gentager
Reravius’ tilføjelse ‘ny stjerne’, og man kan bogen igennem iagttage,
hvordan den svenske udgave følger Reravius ord for ord. Og hvor Rera
vius afviger fra Busch, gør den svenske udgave det også. Et afsnit hos
Busch, om forskellen mellem himmeltegn med henholdsvis naturlige
og overnaturlige årsager, er tilstrækkeligt til at vise det. Busch skrev:
“... wie/ worausz/ vnd wardurch/ solche Zeichen jren ursprung
haben/ Dann erstlich seind etliche natürlich/ deszgleichen andere
vbernatürliche/ welche in der Natur keinen grund/ oder vrsach
haben/ (Derhalben) welche vber die Natur/ sein mancherley/ als
wenn wir inn der Lufft rechtschaffene bildnis der Menschen/ Reutter/ Pferde/ Harnisch ... vnd sonst mancherley ding/ welche sich
in der Lufft wider den natürlichen lauff hin vnd wider beweffen/
etc”.26
Dette sted gengives af Reravius på følgende måde:
”... huorledis/ huor aff/ oc huor ved dette Tegn haffuer sin oprin
delse. Thi der ere somme tegn/ som ere naturlige/ oc disligeste
andre som ere Wnaturlige/ oc haffue vdi Naturen ingen grund el
ler Aarsage.
De tegen som ere wnaturlige ere mange slags/ saa som naar wi
see i Lufften fuldkomne Menniskis Billeder/ Ryttere/ heste/ Har
nisk ... oc ellers mange atskillige ting, huilcke som imod det natur
lige løb røre sig i Lufften frem oc tilbage”.27

Som det fremgår, har Reravius brudt teksten op i kortere sætninger,
og han har opdelt hele stykket i to afsnit. Endvidere har han tilføjet
verbet ‘at se’, som man leder forgæves efter hos Busch, og han har ude
ladt den tyske sætnings afsluttende ‘et cetera’. Følgelig har den svenske
oversættelse gjort fuldstændig det samme:

26 Busch 1572, bl. B 2 r.
27 Reravius 1573, bl. B 3 r.-v.
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”... huruledes/ hwar aff/ och hwar igenom thet teknet haffuer si tt
vrsprung. Ty först äre somligh tekn narturligh/ theslikes äre ock
somligh öffuernaturligh/ och haffua vthi naturen ingen grund el
ler orsaak.
The tekn som äre öffuernaturligh/ äre mong slagh/ såsom när
wij j wädret see sanskylligh menniskiors belete/ Ryttara/ Hestar/
Harnisk ... och ellies mong åtskiliegh ting/ hwilken emoot naturligit lop röre sigh j wädret åter och fram”.28

Selv om den svenske tekst har ordet “först” svarende til det tyske “erstlich”, hvilket ikke findes direkte oversat i den danske tekst, viser dette
og andre lignende steder, at den svenske oversættelse i praksis var en
försvenskning af Reravius. Det betyder til gengæld ikke, at Tycho Bra
hes budskab om, at der var tale om en stjerne, reelt blev formidlet til
svenske Busch-læsere i 1573. For det var kun på den svenske udgaves
titelblad, at betegnelsen ny stjerne figurerede som alternativ til ordet
komet. I modsætning til den danske udgave, var der ingen oversætter
fortale til at bakke tesen op og udsprede den blandt menigmand. Til
gengæld kunne Reravius’ danske bog finde sine egne læsere i Sverige.
Som bemærket af Wilhelm Norlind, har Reravius’ danske oversættelse
dannet forlæg for optegnelserne om supernovaen i Ostergotland-præsten Joen Petri Klints håndskrift Om meteorer.^ Oversættelsen til svensk
har altså ikke ganske hindret udbredelsen af den dansksprogede ud
gave i Sverige.
Alt i alt må man på baggrund af denne udbredelseshistoriske under
søgelse konkludere, at hvis man sammenligner med Tychos bog om
supernovaen, har Buschs bog i hvert fald umiddelbart opnået en væ
sentlig større læserskare i Skandinavien. Buschs beskrivelse på tysk har
ganske givet været til at købe i for eksempel København og Stockholm,
men naturligvis gælder det navnlig for oversættelserne til dansk og
svensk, at de for det store flertal var lettere at købe og læse i forhold til
Tychos latinske afhandling. Og i det mindste Reravius’ danske over-

28 Om den ny a Stiemo och Cometa, 1573, bl. B 1 r.
29 Wilhelm Norlind: “Astronomische Streifzüge in Joen Petri Klints ‘Om meteorer’.
Apaypa Martino P Nilsson A.D. IV ID. lul. Anno MCMXXXIXDedicatum, Acta Instituti Ro
mani Regni Sueciæ Series Altera, I, Lund 1939, s. 334-45, se s. 343-45. Efter Klints død
i 1608 kom hans Reravius-bog i smålandspræsten Samuel Petri Ungius’ eje, og som
nævnt findes den nu eneste kendte Benedicht-udgave af Reravius’ oversættelse i Skara.
Jeg er ikke bekendt med oplysninger om Skara-eksemplarets proveniens.
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sættelse har også haft en vis afsætning, hvilket forklarer behovet for at
trykke to udgaver tæt på hinanden.
Den danske fortale

Reravius var i sin oversættelse loyal mod sit forlæg, som han, bortset lige
fra selve titlen, nøje fulgte. Men i fortalen, hvor Reravius selv tog til orde,
var der nyt at hente i forhold til Buschs bog. Busch havde tilegnet sin lille
afhandling Erfurts byøvrighed, og Reravius fulgte en lignende taktik i
sin oversættelse, som havde dedikation til “Erlige/ Vise/ forstandige oc
Gudfryctige Mend/ Borgemestere/ Raadmend/ oc Kong: Maietts: By
foget vdi Kiøbenhaffn/ mine Gunstige Herrer”. På bagsiden af bogens
titelblad var disse tretten mænds bomærker gengivet omkransende et
træsnit fra 1560 med Københavns byvåben. Våbnet blev af Benedicht
brugt som bogtrykkermærke og findes i en række af hans udgivelser.30
Det første, man som nævnt lægger mærke til, når man sammenlig
ner den tyske med den danske tekst, er oversættelsens udvidelse af tit
len. Hvor Busch skrev Von dem Cometen, skrev Reravius Om den ny Stierne
oc Comete. Reravius stillede sig altså ikke tilfreds med en i forhold til
forlægget mere korrekt titel på dansk som for eksempel Om kometen.
Det må være Tychos indflydelse, der slog igennem her. Reravius skrev,
at Gud havde optændt “it nyt wseduanligt lius oc deylig klar stierne”
på himlen, og at forstandige astronomer både i Danmark og Tyskland
havde udgivet bøger om den.31 Den forstandige astronom i Danmark
kan ikke være andre end Tycho Brahe; der var simpelthen ikke andre,
der havde skrevet om den på tryk.32
De nova Stella var fra maj 1573. Tychos fortalebrev var dateret den 5.
maj, og som regel blev fortalerne dateret umiddelbart inden tryknin30 Jf. Paulli 1920, s. 113 og Nielsen 1923, s. 68-69. Københavns byvåben (uden årstallet
1560) findes også som træsnit i Vingaard-udgaven. I lighed med, hvad der ovenfor er
sagt om titelbladenes træsnit, gælder det at byvåbnet hos Vingaard er grovere udført
og mere detaljefattigt end det tilsvarende træsnit hos Benedicht.
31 Reravius 1573, bl. A 2 v.
32 Den i 1573 af Lorentz Benedicht udgivne PROGNOSTICON ASTROLOGICVM.
Fra del Aar 1572. varendis indtil del 1588. huor vdi der grundelige oc visl giffuis lilkien.de/
huad der vdi fomeffnde Aar skal ske of begiffue sig/ alt sammen met stor flid oc tro Atuarsel/
Regnet oc bescreffuet/ Ved Nicolaum IVcys^/Mathematicum, indeholder intet om superno
vaen. Bogen er tydeligvis forfattet inden dens tilsynekomst, og det må formodes, at der
fra 1572 har foreligget en nu tabt førsteudgave. Tilsynekomsten af supernovaen har
ikke i 1573 forhindret Benedicht i et uændret genoptryk af den lille bog, som jo også
med sine forudsigelser rakte adskillige år ud i fremtiden.
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gen gik i gang - ofte har det sikkert været bogtrykkerne selv, der har fø
jet den aktuelle dato til i en forfatters allerede afleverede manuskript.
Under alle omstændigheder kan man med Reravius’ fortale, som var
dateret helligtrefoldigheds søndag 1573, dvs. 17. maj, gå ud fra, at De
nova Stella har eksisteret inden den dato.33 Og det lader til, at Reravius
på den korte tid, hvis ikke han allerede før maj måned har kendt til Ty
chos argumenter, er blevet overbevist om, at der faktisk måtte være tale
om en ny stjerne. Det er i hvert fald påfaldende, at han i sin fortale und
lod at omtale fænomenet som en komet. På fortalens fire sider brugte
han i stedet betegnelsen ‘ny stjerne’ (i alt syv gange, samt to gange det
modererende udtryk ‘ny stjerne eller komet’), men aldrig betegnelsen
‘komet’ alene. Reravius bekendte sig endda til stjerne-teorien, når han
direkte refererede til Buschs tekst, og hvor han på det nærmeste lagde
Busch ord i munden. Reravius omtalte nemlig sin oversættelse som “Georgij Buschij forklaring om denne ny Stierne”.34 Det må siges at være be
mærkelsesværdigt al den stund, at Buschs bog jo slet ikke gik ind for teo
rien om en stjerne, men tværtimod slog fast, at der var tale om en komet
og intet andet.
Som allerede antydet, var det ikke det astronomiske spørgsmål om
en stjerne eller en komet, det kom an på for Reravius. Der var andre
perspektiver ved himmelfænomenet, der interesserede ham mere, hvil
ket straks skal uddybes. Men om fortalen i øvrigt er at bemærke, at den
sprogligt og stilistisk var typisk for Reravius. Som i alle sine fortaler gjor
de han rede for baggrunden for det skrift, han oversatte, og som han
også havde for vane, forklarede han nødvendigheden af udgivelsen
med det forhold, at der hidtil ikke var skrevet om sagen på dansk, men
kun på tysk og latin. Og menigmand, der ikke kunne fremmedsprog,
skulle have livets væsentlige foreteelser og indhold udlagt på et sprog,
han kunne forstå.
Fra sit gejstlige ståsted anså Reravius det endvidere for en given ting,
at livet i bund og grund gik ud på at tilpasse sig Guds forventninger
og påbud. Han forklarede derfor også sine læsere, hvordan det kunne
33 At I)e nova Stella har foreligget i løbet af maj er almindeligt anerkendt i dansk forsk
ning. I den internationalt orienterede forskning har der hersket større forvirring om
kring det præcise udgivelsestidspunkt. J.L.E. Dreyer: Tycho Brahe. A Picture ofScientific Life
and Work in the Sixteenth Century, New York 1890, 2. udg. 1963, undgik helt spørgsmålet,
og i hvad der anses for den seneste autoritative biografi på engelsk, hævdes det uden
nærmere forklaring, at De nova Stella udkom “sometime in the latter half of 1573”. Se
Thoren 1990, s. 72.
34 Reravius 1573, bl. A 3 r.
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være at han som præst gav sig i lag med en astronomisk tekst. Det var
dels, fordi han var blevet bedt af andre om at oversætte bogen, dels
fordi man med himmellegemets tilsynekomst skulle formanes af Gud
til at gøre bod, bedring og pønitense, og så var det jo straks et emne
han som præst kunne forsvare at befatte sig med:

[Buschs traktat] “haffuer mig offte veret ombedet at ieg skulde
vdsætte paa Danske, dem til vilie oc tieniste, som Latine oc Tyske
icke kunde forstaa, efterdi at der endnu intet er der om vdgaaet
paa Danske, Oc endog at ieg icke vdi den konst er forfaren, saa
haffuer ieg dog, effter deris begering taget mig dette for hender,
mest fordi at her vdi alle steder, paamindes, raadis oc formanis til
Penitentze oc Bedring, Bøn oc paakaldelse, huilcket icke er imod,
men met en Predickeris kald oc embede”.35
Kometer og kristendom
Budskabet i Tychos og Buschs bøger var for så vidt det samme, hvad an
gik betydningen af stjernen/kometen. Den var et tegn fra Gud; en ad
varsel om al den synd, der var i verden, og som Gud ville lade straffen
regne ned for. Det var også lige præcis det aspekt, Reravius slog på i sin
fortale, for måske var stjernen det ventede forvarsel om dommedag.
Kristus havde selv forudsagt i Lukasevangeliet, “at der skulle ske tegn
vdi Soel oc Maane oc stierner, imod den sidste oc yderste tid oc Dom
medag, naar Verden skal forgaa oc faa ende”.36 Dette kunne meget vel
være tegnet, spåede Reravius.
I selve hovedteksten havde Busch beskrevet, hvordan kometen hav
de en sådan lysstyrke, at den kunne ses fra alle lande, og han anlagde
den tolkning, at det var kristenheden som helhed, der blev advaret og
tugtet af Gud ved hjælp af kometen: “Thi”, som det hed i Reravius’
oversættelse, “hendis vdtydning gielder den gantske Verden paa/ baade Hedninger/ Tyreker/ Jøder/ oc Christne ec. Summa alle Land oc
Steder/ Fattig oc Rig/ store Hanser oc smaa Hanser/ intet oc ingen
vndertagen”.37 Meningen var naturligvis ikke, at Gud holdt hedninger
og kristne i ligeværdig betragtning, men derimod, at kristenheden ville
blive påført krig af tyrker, tatarer og moskovitter, der ville gå sammen
35 Reravius 1573, bl. A 3 r.
36 Reravius 1573, bl. A 2 r.
3/ Reravius 1573, bl. D 1 r.
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i “de Wgudeligis oc Hedningenis forbund”, og som ville virke som et
“sammenbundet Rijs/ huor met Gud almectigste vil straffe oss for vore
Synders skyld/ Der faare er det tid at mand giffuer vel act paa saadant/
at wi bede Gud om forladelse/ giøre Penitentze/ oc affstaa af Synden
oc holde oss der fra”.38 Reravius har derfor sikkert været helt enig med
Busch, der som afslutning på bogen slog fast, “das mit diesem Come
ten kein Kinderspiel ist”, eller på dansk: “det er ingen Barneleg met
denne Comete”.39
Men Busch anså ikke himmellegemet for at høre til kategorien af over
naturlige (vbematürliché) himmelfænomener, som for eksempel kunne
skyldes trolddom. For når der netop var tale om en komet, kunne der,
uanset at dens betydning var guddommelig, gives en naturlig forklaring
på dens skabelse. 1500-tallets kometteorier byggede i hovedsagen på Ari
stóteles, ifølge hvem kometer ikke var egentlige himmellegemer, men
jordiske uddunstninger, som blev omdannet til kometer ved, at uddunst
ningerne steg op i de øvre sfærer mellem Jorden og Månen, og derpå
blev sat i bevægelse og antændt af planeternes indflydelse.40 Busch fulgte
denne igennem antikken og middelalderen hævdvundne lære, idet han
forklarede, hvordan kometer netop opstod af væske og damp, der steg
op fra Jorden og fortættede sig i en gigantisk klump, “lige som it stort
Bierg eller it lempeligt [lille] Land”, som det hed med Reravius’ formu
lering.41 Denne enorme materie drev derpå om i luften, hvor den blev
tørret af vinden. Dermed steg den højere op, indtil den nærmede sig
Månen og kom under indflydelse af ildens element, og hvor materien
derpå blev antændt ved hjælp af stjernerne og planeterne. Når ilden fik
fat i den, blev den indtil da usynlige, kompakte og tørre materie synlig
frajorden. Herfra kunne man så følge dens gang over himlen - en gang,
som styredes af ildens tvang og planternes bevægelse. Og dette bræn
dende himmelfænomen var, hvad man kaldte en komet.
Busch stillede sig imidlertid ikke tilfreds med denne klassiske, fysiske
kometlære, men videreudviklede den til en teori baseret på religiøse
38 Reravius 1573, bl. C 4 v.
39 Busch 1572, bl. D 1 v.; Reravius 1573, bl. D 3 r.
40 Aristóteles’ kometteori fremgår af hans Meteorológica, se for eksempel W.D. Ross (red.):
The Works of Aristotle, bd. 3, Oxford 1931, 2. udg. 1951. Foruden atvære en følge af ud
dunstninger frajorden kunne kometer ifølge Aristóteles også opstå oppe på himlen
i ildens sfære eller element under indflydelse af en planet. Se også Hellmann 1944, s.
13-117, samt Barker og Goldstein 1988 for en oversigt over kometteorier fra antikken
til Tycho Brahe.
41 Reravius 1573, bl. B 4 r.
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årsagssammenhænge. For den aktuelle komet bestod af jordisk damp
eller em, der måtte forstås som fortættet synd, forklarede Busch. Når
gode kristne bad til Gud, så steg deres bønner, og det vil helt konkret
sige de udtalte ord, op gennem skyerne og igennem planetsfærerne,
indtil de nåede den guddommelige majestæt og adressat i Himlen.
Men det var jo ikke kun fromme bønner eller lovprisninger af Gud, der
udgik af menneskenes mund og hjerter. Der gik en hel del eder, for
bandelser og skændig synd med i købet. Og alt dette steg også til vejrs.
Det var utænkeligt, at disse uhumskheder skulle kunne finde vej til det
himmelske paradis. Der måtte derfor findes en måde, hvorpå alt dette
kunne blive filtreret bort, således at kun det gudvelbehagelige nåede
den syvende himmel. Og hertil tjente kometdannelserne. Den fortæt
tede em, der lod sig brænde op i kometskikkelse, var nemlig “ein böser
Sündhafftiger Dampff”, en ond og syndefuld damp eller røg dannet af
alt det, som Gud ikke brød sig om, og som han derfor antændte med
sin vredes ild.42
Set fra menneskehedens synspunkt havde det måske været ganske
fikst indrettet, hvis ikke det var, fordi den brændende komets aske og
røg dalede ned påjorden igen. Den syndige verdensbefolkning, og her
kunne de gudfrygtige ikke undslå sig for at blive ramt også, fik så at
sige hele dette kompakte bjerg af ondskab i hovedet igen. Og deraf
opstod alskens nye ulykker påjorden. Som det hed i Reravius’ oversæt
telse, kom kometens afbrændte efterladenskaber “offuer vort Hoffuet/
oc offuen ned vdstyrtis saadant it Ørcken/ damp oc forgiftig Røg/ aff
huilcket der opkommer oc foraarsagis allehaande plage”.43 Disse plager
var alt lige fra pest og krig til hungersnød og naturkatastrofer.44 Og det
var løn som forskyldt, for disse plager var jo skabt af de ugudelige men
nesker. De var “hiertesorg/ vdi huilcket wi diss vær selff haffue skyld/
oc wi selff met vort onde Leffnet foraarsage saadant”.45 Den eneste løs-

42 Busch 1572, bl. B 3 v., jf. Reravius 1573, bl. B 4 v.
43 Reravius 1573, bl. C 1 r.
44 Også “frantzoser”, dvs. syfilis, hørte til de plager, som Busch nævnte. J.L.E. Dreyer,
måske den eneste astronomihistoriker, der ikke bare har kendt til Buschs bog, men som
også har bidt mærke i denne syndbaserede kometteori, antog imidlertid fejlagtigt (om
end ganske morsomt), at det var franskmænd, som dermed af Busch blev henregnet til
verdens ulykker: “This poisonous stuff falls down again on people’s heads, and causes
all kinds of mischief, such as pestilence, Frenchmen [!], sudden death, bad weather,
&c.” Dreyer 1963, s. 65.
4;1 Reravius 1573, bl. C 1 r.
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ning på problemet (og i realiteten en måde, hvorpå kometer kunne
undgås) var at afstå fra syndig og ugudelig levevis.
Kometernes natur

Som fremgået var det almindeligt accepteret i 1500-tallet, at kometer
måtte opfattes som guddommelige varsler, og dermed fulgte der na
turligt en teologisk eller religiøs tolkning med himmelfænomener som
disse. Men den ‘arvesynds-teori’, som Busch forbandt med selve tilbli
velsen af det, han i 1572 troede var en komet, var tilsyneladende noget
ganske særligt. Teorien lyder for moderne ører eksotisk, men noget
kunne tyde på, at den også var det i 1500-tallet. Det specielle ved Buschs
synd-teori var, at den tydeligvis var en kristen videreudvikling af den
aristoteliske kometteori, men hos Aristóteles, og i hele den senantikke
og middelalderlige astronomiske tradition, var disse kometdannelser
at forstå som meteorologiske fænomener. Der var intet der tilsagde, at
der skulle foregå en kvalitativ (moralsk eller etisk forårsaget) skabelse
af sådanne himmelobjekter. Spørgsmålet er derfor, hvor Busch havde
fået sin opfattelse fra?
Svaret kan ikke findes i den astronomihistoriske forskning, for den
er så godt som tavs om denne synd-teori. Bortset fra Busch findes der,
så vidt jeg ved, kun et eneste eksempel fra 1500-tallet på denne særlige
tese i forbindelse med kometers skabelse. Og det er senere end Buschs
i 1572 fremsatte teori. Det pågældende eksempel er omtalt af Andrew
Dickson White i hans klassiske fremstilling fra 1898, A History of the War
fare of Science with Christendom. Det drejer sig om den lutherske biskop i
Altmark, Andreas Celichius, som i 1578 i Magdeburg udgav en Theologische erinnerung von dem newen Cometen, der handlede om den komet, der
var synlig i 1577. White citerer Celichius for at hævde, at de jordiske
uddunstninger, som havde skabt kometen, var dannet af den tykke røg
fra menneskenes synd.46 Samme holdning indtog i øvrigt, stadig ifølge
White, en anden luthersk biskop, Konrad Dieterich i Ulm, i det følgen
de århundrede. Ansporet af kometen i 1618 holdt biskoppen en præ
diken, hvor han diskuterede årsagerne til kometen. Denne Ulmische
Cometen-Predigt, der senere blev trykt, besvarede spørgsmålet om, hvad
der var årsagerne til de dampe, kometen bestod af, ved at deklamere:

46 A.D. White: A History of the Warfare of Science with Christendom, I-II, New York 1898, I,
s. 190.
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“Vore synder, vore synder”.47 Whites bemærkninger om Celichius er fra
tid til anden blevet refereret i den astronomihistoriske litteratur, men
der er ikke siden fremkommet nye påvisninger af synd-teoriens ud
bredelse.48 Med hensyn til Busch (som ikke finder omtale hos White),
kender jeg ingen påpegning af synd-teoriens tilstedeværelse hos ham,
bortset fra Dreyers lettere henkastede bemærkning fra 1890.49
Måske er en del af forklaringen på denne negligering en tvivl på, at
Busch fremsatte sin synd-teori i ramme alvor, samt at den under alle
omstændigheder var uvæsentlig i et astronomihistorisk perspektiv. Weichenhan har således i sin store afhandling om supernovaen opfattet
Celichius’ udtalelser om synd-skabte kometer som metaforiske, altså at
teorien var teologens billedlige sprog, men ikke udtryk for en egentlig
kometteori.50 Derved bliver sådanne overvejelser irrelevante i en klassisk
videnskabshistorisk kontekst, hvor fokus gerne rettes mod teorier base
ret på matematik eller empiri, mens mere spekulative overvejelser kan
ignoreres, idet de tages som udtryk for enten tidens overtro eller netop
metaforiske udtryksmåder. Dette er ikke stedet at diskutere rigtigheden
af den metaforiske læsning af Celichius, men den kan dårligt overføres
til Busch. Man må tværtimod forstå den fysiske og teologiske forklarings
model, han fremsatte, som et ubrydeligt hele, hvorfra man ikke kan ud
vælge en del og sige, at den var logisk eller (pseudo)videnskabelig, og så
fravælge en anden del med det argument, at der var tale om metaforik.
Ifølge Busch havde kometerne en tredelt natur, og hver del konsti
tuerede i fællesskab det, man kaldte kometer. I Reravius’ oversættelse:
“Cómeteme haffue vdi sig trende slags art oc nature vdi deris betyd
ning/ Den første er Jordelig/ den anden er Himmelsk/ den tredje er
Aandelig”.51 Den første, jordiske, natur skyldtes, at kometerne mentes at
have deres oprindelse afjordens damp og væske, sådan som også aristotelikerne lærte. Den anden, himmelske, natur hos kometerne blev evi47 White 1898,1, s. 191-93.
48 Celichius citeres efter White i Donald K. Yeomans: Comets. A Chronological History of
Observation, Science, Myth, and Folklore, New York 1991, s. 22 og i Sara Schechner Genuth:
Comets, Popular Culture and the Birth of Modem Cosmology, Princeton 1997, s. 45.
49 Se note 44.
30 “einer Interpretation, die durchweg metaphorish ist“. Weichenhan 2004, s. 394. Weichenhan omtaler Buschs afhandling fra 1572, men det er åbenbart forbigået hans op
mærksomhed, at Busch deri havde fremsat samme idé som Celichius.
31 Reravius 1573, bl. B 4 r. Busch 1572, bl. B 2 v., skriver, at “die Cometen dreyerley
eigenschafft in der bedeutung in sich haben/ Die erste ist jrrdisch/ Die ander Syderisch/ Vnnd der dritte Verstand Geistlich”.
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dent, når de blev sat i brand og bevægelse “oppe i høyheden iblant Stier
nerne”. Derved blev kometerne endvidere himmeltegn, hvoraf verden
kunne “kiende oc forfare/ huorledis Gud er til sinde mod hende/
ocsaa huad for straff der vil komme for hendis Synders skyld”.52 Træk
fra begge de to første “naturer” genfindes i kometernes tredje, ånde
lige, komponent, som netop var, hvad jeg ovenfor har refereret som
Buschs synd-teori og som angik kometernes “syndige” bestanddele.
Der er intet hos Busch, eller i Reravius’ oversættelse, der indikerer
andet, end at de nævnte “naturer” tilsammen dannede en treleddet
forståelse af kometers opståen og betydning, og synd-teorien må der
for forstås som en del af Buschs konkrete forklaring på fysiske tildragel
ser i verden og på himlen.
Hvad angår spørgsmålet, hvor Busch havde fundet inspiration til
denne opfattelse, er svaret er ikke ligetil, for han gav ikke henvisninger
eller uddybninger på dette punkt. Han afsluttede ganske enkelt sin dis
kussion af dette tema med, stadig i Reravius’ oversættelse, at erklære:
“Om dette vaare endnu meget at scriffue/ huilcket vilde være meget
langsomt/ der faare er det fornøden at wi haste oc giffue oss til en an
den Materie”.53 Men dermed ender ikke alle spor.

Melanchthon-forbindelsen

Busch fortsatte med at udvikle sin synd-teori i 1573, hvor han udgav en
opfølger til sin første kometbog.54 Denne anden bog var i omfang det
dobbelte, og den behandlede også en række nye temaer, i forhold til
1572-udgivelsen. Først og fremmest gik han i Andere Beschreibung over til
en alkymistisk inspireret kometteori; en opfattelse han slet ikke havde
proponeret i den første beskrivelse. Nu blev Gud kaldt for en “Kunstreiche Werckmeister/ distilierer vnd Alchimist“ (en i øvrigt på den tid
udbredt opfattelse i lærde kredse) ogjorden var denne himmelske
52 Reravius 1573, bl. B 4 v.
a3 Reravius 1573, bl. C 1 r.
;)4 Den fulde titel er: Die andere Beschreibung von dem Cometen/ welcher in dem vergangenen
1572. Jar erschienen/ vnd noch itzigerzeit in diesem 73. Jar/ vnter den Firmamenten sichtbarlichen vorhanden. Zu Fliren: Den Ehmvhesten/ Erbam/ Achtbam/ Hochgelarten/ Fursichtigen
vnd Hochweisen Herm/ Bürgermeistem vnd Rath/ der Hochlöblichen vnd weilberümbten Keiserlichen Reichstad Nümberg/ Meinen groszgünstigen lieben Herm/ etc. Gestellet/ durch Georgium
Busch von Nümberg/ der Astronomischen Kunsten Liebhaber/ wonhafftig in Erffurdt.]eg har
benyttet en scannet version, som er tilgængelig via Bayerische Staatsbibliotheks on-line
katalog.
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alkymists ovn: “soleher Brenofen ist die gantze Welt“.55 Men Busch fast
holdt samtidig sin opfattelse af, at kometen var dannet af synd, og han
udviklede en mikro-makrokosmisk allegorisering mellem, hvad der steg
op af syndens dunste fra Jorden, og som der blev dannet kometer af, og
hvad der steg op af giftige dampe i det menneskelige legeme til hjer
nen. Begge dele var, skrev Busch, at ligne med en alkymistisk proces,
hvor det i tilfældet med mennesket var brændingsprocessen i “ovnen”,
nemlig bugen og maven, der fremkaldte de giftige dampe, der steg op
gennem halsen som i en destillerkolbe, indtil de nåede hjernen. Og
derfra løb de tilbage i legemet og skadede lunger, lever, milt og andre
af kroppens organer, ligesom kometens aske dryssede ned på Jorden
igen og skabte ulykker. Og fuldstændig som kometerne var dannet af
synd, var sygdommene i kroppen udtryk for et moralsk forfald samt
“vnördentlich Leben der speisz vnd tranck”.56
Med disse overvejelser bliver forbindelsen til naturfilosofiske strøm
ninger i det efterreformatoriske Nordeuropa mere tydelige. Efter re
formationen formulerede Luthers “medreformator” fra Wittenberg,
Philipp Melanchthon, en naturfilosofi, der så at sige var designet til at
træde i evangeliets tjeneste. Melanchthon så det som en af sine opga
ver at hjælpe de reformatoriske tanker på vej, ved at skabe et under
visningsmæssigt fundament, hvor tilegnelsen af viden og udbredelsen
af evangeliet stod i et indbyrdes forhold. Han formulerede både det
grundlæggende principprogram for højere uddannelse og lærebøger,
der konkret skulle bruges i undervisningssituationer. Det gjaldt ikke
mindst i Danmark, hvor hans indflydelse på indholdet af universitets
undervisningen i de første hundrede år efter reformationen var mas
siv.57 Det gav sig blandt andet udslag i at Melanchthons teorier om, at
udøvelsen af synd, gerninger såvel som tanker, kunne have indflydelse
på naturens orden, vandt indpas i videnskabelige forklaringssammen
hænge. Denne kristne, naturfilosofiske opfattelse gav sig blandt andet
til kende inden for medicinen, hvor den nød bred anerkendelse. Det
betød, at sygdomme ikke alene kunne blive opfattet som en straf sendt
af Gud, men også at synd var en konkret sygdomsfremkaldende faktor

55 Busch 1573, bl. B 2 r.
56 Busch 1573, bl. C 3 r.
Morten Fink-Jensen: Fornuften under troens lydighed. Naturfilosofi, medicin og teologi i
Danmark 1536-1636, 2004.
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i mennesket: Synd fordærvede helt håndgribeligt kroppen og gjorde
den syg.58
Det er heri muligt at se en parallel til Buschs kometteori: Synden ma
nifesterede sig ifølge ham i fysisk forstand i kometerne, som derpå, idet
de blev brændt op af ildens element, dryssede sygdomsfremkaldende
og hvad man kan kalde syndsforstærkende partikler ud overjorden;
partikler, hvis essens var synd, og som i praksis fungerede som kim til
ny sygdom og ulykke.
Mens Melanchthons teorier om den sygdomsskabende synd er blevet
afdækket af medicinhistorien, så lader noget tilsvarende sig vanskelige
re gøre med en synd-teori i henseende til kometer. Melanchthon opfat
tede, som også Tycho Brahe, Busch og Reravius, kometer som prodigia,
dvs. at kometer udover deres fysiske fremtoning havde en allegorisk be
tydning, der som regel kunne tolkes som en advarsel fra Gud til menne
skeheden. Men i øvrigt fulgte Melanchthon den aristoteliske lære om
kometer som jordiske fordampninger, der steg til vejrs og kom under
indflydelse af planeterne. Man finder derfor heller ikke noget i Me
lanchthons naturfilosofiske hovedværk, Initia doctrinae physicae (1549),
om synd som kometers bestanddele.59 Ikke desto mindre skrev Melanch
thon i samme værk, at når kometerne blev løftet op i de øvre sfærer, så
blev de usunde dampe gjort “klæbrigere og giftigere” {viscosior ac venenatior) af påvirkningen fra Solen, Saturn, Mars, Merkur og Månen,
indtil kometerne blev antændt. Flammerne kunne derpå sprede den
ne giftige materie i luften, og derved forårsage skader på menneskers
temperamenta, dvs. deres grundlæggende sundhedstilstand.60 Melanch
thons formulering, idet han med brugen af komparativ understrege58 Fink-Jensen 2004, s. 180-93.
°9 Følgelig er teorien heller ikke nævnt i standardværket om Melanchthons natur
filosofi, Sachiko Kusukawa: The Transformation of Natural Philosophy. The Case of Philip
Melanchthon, Cambridge 1995. Det gælder også Charlotte Methuens følgende tre ar
bejder, der alle er centrale for forståelsen af “luthersk astronomi”, men som alligevel
hverken nævner Georg Busch, Andreas Celichius eller synd-teori i det hele taget: “The
Role of the Heavens in the Thought of Philip Melanchthon”, Journal of the History of
Ideas, vol. 57, nr. 3, 1996, s. 385-403; “’This Comet or New Star’: Theology and the In
terpretation of the Nova of 1572”, Perspectives on Science, vol. 5, nr. 4, 1999, s. 499-515 og
Science and Theology in the Reformation. Studies in Theological Interpretation and Astronomical
Observation in Sixteenth-Century Germany, London 2008.
60 Philipp Melanchthon: “Initia doctrinae physicae". Carolus Gottlieb Bretschneider
(udg.): Corpus Reformatorum, 13, Halle 1846, spake 352-53. Stedet er tidligere påpe
get (men i en ganske anden sammenhæng) af Barbara Bauer: “Philipp Melanchthons
Gedichte astronomischen Inhalts im Kontext der natur- und himmelskundlichen Lehr-

80

Morten Fink-Jensen

de, at kometernes materie blev giftigere
på himlen, afslører at han
må have forudsat, at kometernes primære bestanddele allerede var gif
tige, inden de steg op fra Jorden. Heri genfindes faktisk den samme
tankegang, som Busch fremsatte med hensyn til kometernes dannelse
og skadelige effekt, og den mulighed foreligger, at denne teori var en
(mere eller mindre bevidst) videreudvikling af Melanchthons berømte
naturfilosofi med synd tilsat som fysikalsk faktor.
Hvorvidt Busch ligefrem var ophavsmand til teorien, får stå hen. Men
i hvert fald har der i lutherske lærdomsmiljøer været plejet tanker, der
kunne understøtte Buschs kometlære. Synd-teorien kunne derfor også
blive udbredt i hele det lutherske Nordeuropa i forbindelse med su
pernovaen i 1572. Men teorien fik ikke nogen lang levetid, og Georg
Busch selv havde tilsyneladende allerede i 1577 lagt den bag sig. For
da han udsendte en beskrivelse af kometen fra det år, nævnte han slet
ikke synd-teorien, men fulgte i stedet dels Aristóteles’ gængse lære om,
at kometen var dannet af uddunstninger fra Jorden, dels en traditionel
“luthersk” opfattelse af kometer som Guds advarsler til den syndefulde
menneskehed.61 1572-afhandlingens tredje led i henseende til komet
ernes åndelige natur forbigik han i tavshed i 1577.
Konklusion

Supernovaen i 1572 er i astronomihistorien uløseligt knyttet til Tycho
Brahes navn. Men den danske astronoms betydning for sin samtids umid
delbare forståelse af himmelfænomenet var ikke stor. Som bemærket
af Hellman gælder det, at “for the original impact of the observations
of the nova of 1572, those by Tycho Brahe were relatively unimpor
tant”.62 Selv mange førende astronomer, som observerede supernovaen
i 1572, var tilsyneladende uvidende om Tychos observationer - hvis de
bücher“. Günther Frank og Stefan Rhein (red.): Melanchthon und die Naturwissenschaften
seiner Zeit, Sigmaringen 1998, s. 137-81, se s. 150.
61 Georg Busch: Beschreibung/ von zugehörigen Eigenschafften/ vnd natürlicher Influentz/
des grossen vnd erschrecklichen Cometen, Erfurt 1577, bl. A 3 r. Busch henviser til komet
teorier „nach der wnterweisung Aristotelis/ auch anderer Hochuornünfftigen Naturkündigern“, ibid. bl. C 2 r. Hverken Luther, Melanchthon eller andre teologer er nævnt
med navns nævnelse. Det skyldes måske forsigtighedshensyn fra Busch, som dermed har
kunnet undgå at udsætte sig for teologisk begrundet kritik.
62 Clarisse Doris Hellman: “The Gradual Abandonment of the Aristotelian Universe:
A Preliminary Note on Some Sidelights”. Melanges Alexandre Koyré, I-II, Paris 1964, I, s.
283-93, se s. 293.
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da overhovedet havde hørt om ham!63 Brahes observationer nåede kun
langsomt andre astronomer, og endnu i begyndelsen af 1600-tallet for
blev de ukendte for mange.64 Situationen ændrede sig imidlertid i løbet
af 1600-tallet, hvor selv stærke tilhængere af Aristóteles, hvis fysiske teo
rier Tycho ellers var med til at underminere, begyndte at interessere sig
for den danske adelsmands kosmologiske teorier - ikke mindst fordi
de kunne bruges som alternativ til den forkætrede kopernikanisme. 65
Det betød for eksempel, at jesuiterordenen tog Tychos verdensbillede
til sig, og som en konsekvens af dens aktive missionsindsats, der i vid
udstrækning var baseret på at demonstrere europæisk videnskabs over
legenhed, blev det tychoniske system i 1600-tallet endda dominerende
blandt astronomer i Kina og Korea.66
Som allerede Hellman var klar over, fik Georg Busch med sine bøger
på tysk om supernovaen (opfattet som en komet) til gengæld et meget
større publikum end Tycho Brahe til at begynde med.67 Og som det er
blevet understreget i denne artikel, har det i høj grad også gjort sig gæl
dende i Skandinavien, og det skyldes Rasmus Hansen Reravius. Måske
kan man samtidig konkludere, at der med Reravius’ indsats blev videreformildet en flig af Tycho Brahes stellare iagttagelse til menigmand,
fordi det var Reravius, der reelt populariserede forbindelsen mellem
nyopdagelsen i 1572 og betegnelsen ‘ny stjerne’.
Men som det også vil være fremgået, var det slet ikke spørgsmålet om
arten af det skinnende lys, der var drivkraften bag Reravius’ oversæt
telse. Det var derimod et i samtiden anderledes presserende behov for,
at forstå - og tøjle frygten for - Guds hensigt med at lade det klare lys
komme til syne. I takt med at lyset fra supernovaen fortonede sig, indtil
det i 1574 ikke længere var synligt, blev dette behov imidlertid mindre
presserende. Derfor blegnede også eftertidens interesse for Buschs og
Reravius’ udgivelser om sagen, mens til gengæld Tychos Brahes stjerne
var for opadgående på den akademiske himmel.
63 Hellman 1963, s. 299.
64 Lægen Jean Taxil udsendte i Frankrig i 1608 en afhandling om kometer (inklusive
supernovaen fra 1572), tilsyneladende uden at have hørt om Tycho. Hellman 1963, s.
308.
6n Ariew 1992.
66 Allan Chapman: “Tycho Brahe in China: The Jesuit Mission to Peking and the Ico
nography of European Instrument-Making Processes”, Annals of Science, vol. 41, 1984,
s. 417-43; Song Sang-young: “Tycho Brahe in Korea”, Vistas in Astronomy, vol. 31, 1988,
s. 819-21.
67 Hellman 1963, s. 301.
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SUMMARY
Morten Fink-Jensen: Tycho Brahe's 1572 supernova as interpreted by his contemporaries. Reli
gious and astronomical interpretations by Georg Busch and Rasmus Hansen Reravius.
The appearance of the supernova in 1572 gave rise to a series of publications on the
unknown heavenly body’s nature and significance. The most famous is the work by
Danish astronomer Tycho Brahe, De nova Stella, in which the author maintained that it
must be a question of a new star. But even though Tycho’s observations had far-reach
ing implications for the history of science, there were other contemporary interpre
tations of the heavenly phenomenon that attracted greater public attention. Georg
Busch, a German painter, was one of the first to write about the phenomenon. Ac
cording to Busch, it was a comet. He further claimed that it had been created by hu
man sin having generated steam made up of impurities that, condensed into a tight
ball, had risen into the air, where it was ignited by oxygen as a comet. Busch’s book
was very popular in Germany and in Scandinavia as well, where it was published in
a translation by a clergyman, Rasmus Hansen Reravius (Danish was also the written
language in Norway at the time) and in a Swedish translation based on Reravius’ work.
Reravius, however, published his work after Tycho, to whom Reravius refers indirectly,
had made his theory public. As a result, Reravius emphasised the phrase “new start”
in his title and preface and is therefore one of the first popularising authors in whose
work a spillover from Tycho’s observations is evident. Reravius’ intention was, however,
certainly not to make Tycho’s astronomy better known but, on the contrary, to preach
repentance and penance to the population, since, for Scandinavian readers, he had
put forward Busch’s interpretation of the “comet.” This interpretation, according to
which the comet was not only a warning sign from God to humankind but that it had
been actually, physically created by sin, does not seem to have spread very far in Eu
rope generally but was apparently particularly appealing to Lutheran society in the
1500s. In any case, it is only in these countries that the theory was proposed, first and
foremost through Busch and his Nordic translators. Closer examination of these pub
lications thus gives us not only an insight into how new knowledge was disseminated in
the 1500s. In a broader perspective, it also gives an insight into the Protestant world of
ideas, in which religious and scientific explanations were interwoven.
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anuscript Thott 315 fol. in the Royal Library of Copenhagen1 has
been known since the publication of Édouard Frémy’s LAcadémie
des demiers Valois, an old book but one which remains a pioneering work
in the history of the Académie du Palais. In the absence of a book of
records of the Académie du Palais, where the Court and some of the
finest poets of the day met in the presence of King Henri III, there are
few contemporary documents allowing us to trace the history of this
institution. Accounts by French and foreign observers are not without
interest, but they are not enough to document the composition of this
assembly of the learned, the times and places of their meetings, or the
nature of their philosophical debates.2 It is to the texts themselves - tran
scriptions of the speeches given in the presence of the king in the Palais
du Louvre in Paris, in Blois, Poitiers, Fontainebleau and Ollainville, be
tween 1576 and 1579 - that we must therefore turn in our attempts to
reconstitute the spirit which animated the Court and its speakers.
When Henri of Anjou, king of Poland, ascended to the French throne
in 1575, France was still embroiled in the wars of religion that had
broken out in 1562. In his endeavours to promote dialogue among the
various political and religious factions, and in his conviction that by ac
quiring a humanist education he could strengthen his powers ofjudge
ment and extend a spirit of concord to his subjects, Henri III surround
ed himself with political advisers from whom he sought to acquire the
rudiments of moral philosophy. Under the leadership of Guy Du Faur
de Pibrac, some of the keenest minds of their times (better known for
their verse than for their oratorical skills) presented before the king

M

1 LAcadémie des demiers Valois. Académie de poésie et de musique (1570-1576), Académie du
Palais (1576-1585) d’aprés des documents nouveaux et inédits. Paris, 1887 (Geneva, 1969).
2 On the historical context of the Académie du Palais, the reader is referred to Robert
J. Sealy’s The Palace Academy of Henry III. Geneva, 1981, and in particular pp. 5-37, still
the authoritative text on many points.
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a series of speeches debating ethical questions and the moral virtues
(anger, fear, envy etc.). The speeches given were certainly transcribed,
and perhaps even published, either shortly after their presentation at
Court or at a later stage, at the end of the 16th and beginning of the
17th centuries. Thanks to the Copenhagen manuscript, which contains
seventeen speeches, all of them reproduced in E. Frémy, we have a bet
ter idea of the discussions that united or divided the speakers, among
whom were some of the most prestigious names of the day: such as
Pierre de Ronsard, Philippe Desportes, Jean-Antoine de Baif, Amadis
Jamyn, and Jean Bertaut.
What we would like to do here is recall the historical and documen
tary importance of the Copenhagen manuscript by placing it in a com
parative context, identifying what constitutes its interest in relation
to other extant manuscript collections of the speeches given at the
Académie du Palais. We will then take our historical enquiry a little fur
ther by presenting some new documents which add to the contents of
the Copenhagen manuscript. Finally, we will try to identify the authors
of the speeches, which for the most part have remained anonymous.
I. Manuscript Thott. 315 fol.: the table of speeches

If the poets who participated in the Académie du Palais showed little
interest in the editorial value of the speeches they gave in the period
between 1576 and 1579, their listeners evinced a real attachment to
these texts on moral philosophy which invited them to meditate on
contemporary political events. In fact, only the six speeches given by
A. Jamyn, and the one by Jacques Davy Du Perron, had the privilege of
publication in book form.3 Despite the attention lavished on their po
etry by Ronsard, Baif and Desportes, it has to be said that they did not
take the same care with their speeches in prose.4 Perhaps they viewed
3 Jamyn corrected and collected his speeches late in his life in the Second volume des
(Euvres, Paris, 1584. The speech by Du Perron was included in his Diverses oeuvres. Paris,
1663 after his death.
4 These were not published en bloc until the 19th century (by E. Frémy op. cit., pp.
221-368) and later, either in the respective publications of their works (P de Ronsard,
CEuvres completes, ed. P. Laumonier, R. Lebégue and I. Silver. Paris, 1967, t. XVIII, pp.
451-479, and ed. J. Céard, D. Ménager and M. Simonin, Paris, Gallimard, Bibliothéque
de la Pléiade, 1994, t. II, pp. 1189-1203) or in various critical studies (for Desportes,
see R. Burgess: Platonism in Desportes, 1954, pp. 150-156, and C. Couturas, ‘“Si tout le
monde par piece...’ : De la crainte ou les inflexions stoiciennes d’un discours d’académie”. Philippe Desportes, poete profane, poete sacré, Actes du colloque international de Chartres,
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them as mere commissions, occasional pieces produced at the behest
of the king, which did not deserve their place in the bulk of the poetic
CEuvres which were destined to secure them posthumous glory. Hence
the remarkable interest for the librarian and literary historian in look
ing again at the manuscript copy of these speeches, made by copyists
in the service of dignitaries of the realm (Henri III and Marguerite de
Valois, among others).
Manuscript Thott. 315 fol. in this regard constitutes a document of
the first importance for the history of the Académie du Palais, for it
includes a table of the speeches given between January and Septem
ber 1576, i.e. the very first months of the institution. It is this manu
script - the fair copy of the various manuscript versions supplied by
the speakers - which perhaps formed the basis for the copy now in
the Bibliothéque nationale de France (Ms. du Fonds fr. 2585). The
latter is missing the opening speech, which has remained anonymous
(“Quelles vertus sont plus excellentes, les moralles ou intellectuelles”;
fig. 1, f° 2 r°), and is included in the Copenhagen manuscript. Its text
does however closely follow Copenhagen manuscript, and no author’s
name is appended to the speeches.5 Like the Paris manuscript, the Co
penhagen manuscript alternates pages filled with the writing of the
speeches, classed by theme, with pages which have been left blank,
probably in the expectation of receiving other oratorical contributions
on the same subjects.
Manuscript Thott. 315 fol. manuscript is in folio format, comprising
195 leaves and measuring 340 x 232 x 36 mm. Bound with an original
vellum cover and of unknown provenance, it was bequeathed to the
Royal Library of Copenhagen on the death of Count Otto Thott, who
owned a magnificent collection of manuscripts.6 There follows a com
prehensive listing of the contents of the Thott. 315 manuscript:
2006, ed. B. Petey-Girard and F. Rouget. Paris, 2008, pp. 46-60; for Bail, see E Rou
get: Jean-Antoine de Bai’f å l’Académie du Palais (1576), Revue d’Histoire Littéraire de la
France, 2009, 2, pp. 385-402).
3 Despite the affirmations to the contrary of R. Sealy (op. cit., p.37), who was probably
misled by the attributions made or proposed by E. Frémy in his edition of the speeches.
The few annotations appearing in the Copenhagen manuscript were made by a foreign
hand, some time after the transcription of the texts, and concern certain the titles of the
speeches, such as the second speech, attributed to Ronsard (fig. 2; f° 5 r°).
6 See N.C.L. Abrahams and E.C. Werlauff: Description des manuscrits franjáis du Moyen
Age de la Bibliothéque royale de Copenhague précédée d une notice historique sur cette bibliothéque.
Copenhagen, 1848.
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Ill. 1: Speech ‘Quelles vertus sont plus excellentes, les moralles ou intellectuelles’ ;
Royal Library of Copenhaguen, Ms. Thott. 315 fol., f° 2 r°.
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Ill. 2: Speech ‘Des vertus intellectuelles et moralles’ ; Royal Library of Copenhaguen,
Ms. Thott. 315 fol., F 5 r°.
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- No. 1: f° 2 r°-4 v °: Quelles vertus sontplus excellentes, les moralles ou intel
lectuelles (incipit: “En toute dispute bien ordonnée
explicit: “...
seront plus excellentes”)
- No. 2: f° 5 r°-10 r°: Des vertus intellectuelles et morales1 (incipit: “Enco
res, Sire, queje ne me sois jamais ...”; explicit: “... qu’elles sont å
preferer aux intellectuelles”)
- No. 3: f° 10 v°-12 r°: (verso blank): Quelles sont les plus excellentes, les
vertuz intellectuelles ou les moralles (incipit: Sire,j’ay tout besoing de me
couvrir ...”; explicit: “... pour effectuer les autres. Sire, j’ay diet”)8
- No. 4: f° 13 r°-17 r°: Recueil de quelques points principaux touchez par
Desportes pour monstrer que les vertus intellectuelles sontplus excellentes que
les morales (incipit: “Je laisseray la diffinition ...”; explicit: “... et les
derniers bien heureux”)
- No. 5: f° 17 v°-19 v°: Des vertus intellectuelles et morales (incipit: “L’ame
a deux parties
de luy sont les premieres”)9
- f° 20 r°-v°: blank
- No. 6: f° 21 r°-29 v °: Des passions humaines, de lajoie et de la tristesse, et
quelle est la plus vehemente (incipit: “Sire, le tres-grand Dieu ...”; expli
cit: “...d’avancer de bien en mieulx”)10
- No. 7: f° 30 r°-33 v °: De lajoie et de la tristesse^ (incipit: “Ceste docte
Compaignie ...”; explicit: “... nous estouffe le cueur”)12

7 Title added by a second hand in fine writing. The name of Ronsard has been added
in the margin.
8 This anonymous speech has since Frémy (op. cit., p. 234, n. 1) been attributed to
Desportes on the grounds that it constituted the first - brief - part of the speech which
followed. In the author’s view, it is a separate speech - as indeed its separate transcripti
on in the manuscripts suggests - and is the work not of Desportes but of Baif. This attri
bution follows the hypothesis formulated by P. Blanchemain in: Note sur un manuscrit
du XVIe siede ayant appartenu å Marguerite de Valois reine de Navarre. Le Livre, t. I,
1880, p. 58; see F. Rouget: Jean-Antoine de Baif å l’Académie du Palais (1576), op. cit.,
pp. 391-392. Note too that this speech does not appear in manuscript N.A.F. 4655 of
the BnF containing the texts byjamyn and Desportes. See below, p. 103-104.
9 This speech is byjamyn.
10 This speech is attributed to Baif in the manuscript album of Marguerite de Valois.
See F. Rouget, op. cit. pp. 392-393, and Les orateurs de ‘la Pléiade’ á l’Académie du
Palais (1576): étude d’un album ayant appartenu å Marguerite de Valois. Renaissance
ö5 Reforme, XXXI (4), 2009, pp. 19-39.
11 The tide has been added at a later date in a different hand.
12 This text has been attributed to Ronsard on the basis of another manuscript version
of the speech written in the author’s own hand, and now preserved in the manuscripts
section of the BnF (Fonds Rothschild A. XVI, 164).
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- No. 8: f° 34 r°-41 r° (v°: blank): Des passions de Tame de lajoye et de la
douleur (incipit: “Sire, ayant á discourir ...” ; explicit: “... entre les
mains”)
- No. 9: f° 42 r°-46 v °: Discours des passions humaines et premierement de la
joye et de la tristesse (incipit: “Pour ce que nous discourons ...”; expli
cit: “... se doibt eslire”)13
- f° 47 r°-51 v°: blank
- No. 10: f° 52 r°-60 r° (v°: blank): De lire et comme il la fault moderer
(incipit: “Sire, la passion ...”; explicit: “... et extermination”)
- No. 11: f° 61 r°-65 r°: De Tire et des moiens de la moderer (incipit: “S^avoir beaucoup de belles choses ...”; “... soubz leur obeissance”)14
- No. 12: f° 65 v°-68 v°: De Tire (incipit: “Il me semble, Sire ...”; explicit:
“... contre son Roy”)
- No. 13: f° 69 r°-72 v °: De Tiré5 (incipit: “Sire, Aristote, aux livres ...”;
explicit: “... d’un homme furieux”)16
- f° 73 r°-76 v°: blank
- No. 14: f° 77 r°-81 v°: Discours de Thonneur et de Tambition (incipit:
“L’honneur vient de Jupiter ...”; explicit: “... une eternelle gloire”)17
- f° 82 r°-v°: blank
- No. 15: f° 83 r°-87 r°: De Tambition18 (incipit: “Sire, j’ay tousjours es
timé ...”; explicit: “... vouloir tant entreprendre”)
- f° 87 v°-89 v°: blank
- No. 16: f° 90 r°-95 r°: De Tenvie et des meurs contraires á icelie (incipit:
“Fuyant, s’il m’est possible ...”; explicit: “... avecques la droicte rai
son”)
- f° 95 v°-98 v°: blank
- No. 17: f° 99 r°-104 r°: Discours de la crainte19 (incipit: “Sire, il m’a
tousjours semblé ...”; explicit: “... et tout cela en vain”)
- f° 104 v°-l 95 v°: blank
This collection of speeches offers a fine example of homogeneity and
variety. Bringing together the speeches given in 1576, it presents a
significant selection of texts written by the leading participants of the
13
14
15
16
17
18
19

This text was written by A. Jamyn.
Text byjamyn.
The title has been added in a different hand.
Text written by J. Bertaut.
Speech composed byjamyn.
Tide added by a different hand.
Tide added by a different hand.
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Académie du Palais: Ronsard, Desportes, and Jamyn, a trio which we
find in the composition of the speeches presented before the king up
to 1579, and which have been partially preserved in other manuscript
volumes.
IL Other manuscript sources: an unpublished speech on the moral and intel
lectual virtues

The Copenhagen manuscript forms the fullest and most coherent en
semble of the speeches given in 1576. The other speeches known to us,
given from 1576 to 1579, are included in isolated manuscripts, such as
Ronsard’s speech De Venvie, discovered among the papers assembled by
Claude Dupuy (BnF, Fonds Dupuy 559, f° 82-86 v°). Besides the Paris
copy (BnF, Fonds fr. 2585 ; 215 ff.) already cited, and based either on
the Copenhagen manuscript or on a master manuscript followed by
both and which has yet to come to light (if it has survived), there exists
another important collection of speeches which we have had the good
fortune to discover recently. This is the album of speeches of which a
copy was made at the request of Marguerite de Valois, sister of Henri
III, who was in confinement in the Louvre at the beginning of 1576.20
It was probably at this time that the copy was undertaken, with the tran
scription made on strong laid paper produced by Nicolas Lebé. It was
then given a sumptuous inlaid morocco binding, in all probability the
work of Eve (fig. 3).21 We need not go into the detailed history and
material presentation of this exceptional album, which became a part
of the Wormsley Library of Sir Paul Getty.22
The actual contents of the album of speeches are equally interest
ing. The album is divided into two parts comprising five headings in
all. First comes a series of five speeches on the debate over the intellec
tual versus the moral virtues. After five blank leaves, there follow four
speeches on subject of “The human passions, on joy and sadness and
which is the most vehement”. After another four blank leaves, four final
speeches undertake to provide a definition of anger. This first part of
20 On this episode in the life of Marguerite de Valois, see E. Viennot: Marguerite de
Valois, la 'reine Margot’. Paris, 2005, pp. 113-115, and the Mémoires of Marguerite de Valois,
ed. É. Viennot. Saint-Étienne, 2004, pp. 107-110.
21 G. Hobson: Les reliares á la fanfare. Amsterdam, 1970, pp. 81 and 109 (1st ed. 1954).
22 An account is given in the author’s study Les orateurs de ‘la Pléiade’ á l’Académie
du Palais (1576): étude d’un album ayant appartenu å Marguerite de Valois. Renais
sance & Reforme, XXXI (4), 2009, pp. 19-39.
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Ill. 3: Manuscript album copied and bound for Marguerite de Valois ;
Sir Paul Getty Collection, Wormsley Library; binding.

the album is transcribed in two different hands, and ends with the an
nouncement “Fin du premier livre”. The second part opens after an
other three blank leaves and presents some “Definitions and axioms of
physics” (61 pages) and “Definitions of metaphysics” (123 pages). The
three series of speeches reproduce, in a slightly different order, the
13 speeches transcribed in the two manuscript collections conserved
in Copenhagen (Ms. Thott. 315 fol.) and Paris (BnF, Ms. du Fonds fr.
2585):
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- No. 1: f° 1-10 v°: speech by Ronsard (= 2nd speech in ms. Thott.
315);
- No. 2: f° 11 r°-15 r°: unattributed speech (= 3rd);
- No. 3: f° 16 v°-20 v°: speech by Desportes (= 4th);
- No. 4: f° 21 r°-23 r°: speech byjamyn (= 4th);
- No. 5: f° 23 v°-24 v°: unpublished, unattributed speech
-

No.
No.
No.
No.

-

No.
No.
No.
No.

6:
7:
8:
9:

f° 30 r°-38 v°: speech
f° 39 r°-46 r°: speech
f° 46 v°-51 r°: speech
f° 51 v°-54 v°: speech

10:f°
11:f°
12:f°
13:f°

59 r°-67 v°:
68 r°-72 r°:
72 v°-75 r°:
76 r°-82 v°:

by Baif (= 6th);
by Desportes (= 8th);
byjamyn (= 9th);
by Ronsard (= 7th);

speech by Pibrac or Desportes (= 10th);
speech byjamyn (= 11th);
speech by Ronsard (= 12th);
unpublished speech by Baif

The album of philosophy which belonged to la reine Margot is of the
greatest interest. Occasionally annotated in the queen’s own hand (fig.
4; f° 20 v°), it clearly attributes certain speeches to certain poets - a
novelty to which we will return at a later point - and contains two pre
viously-unknown speeches: one by Baif on anger, entitled De Vire et de
la moderation d’icelle (“Sire, venant á parler apres tant de servants...”),23
and another for whom the manuscript names no author. A translation
of this latter speech is given below:

Sire, while still a young man Alexander the Great used to compla
in to his family members on seeing his father Philip make endless
conquests and win land from his enemies, as if his victories were
such that there would be nothing left to Alexander whereby he
might show the grandeur of his courage. I would gladly do the
same, having been forestalled by so many learned men that they
have left me nothing to say. Nevertheless, to obey your majesty, I
shall say only that the intellectual virtues, being those which are
closest to divinity, have always and for all time been held in such
esteem that countless great personages have spared nothing of
their industry and effort in acquiring them, whence it is necessary
to consider what Virgil says in the sixth book of the Aeneid:
23 The author proposes a critically-annotated edition in Jean-Antoine de Baif å l’Académie du Palais (1576), op. cit., pp. 397-402.

The Speaker in the Palais du Louvre

93

Ill. 4: Manuscript album copied and bound for Marguerite de Valois ; Sir Paul Getty
Collection, Wormsley Library; f° 20 v°.
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Principio cælum ac terras camposque liquentes
Lucentemque globum Lunae Titanaque astra
Spiritus intus alit etc.24
Heaven and Earth and all things up there and down here are nou
rished and maintained by a Spirit which the Ancients called the
Soul of the Universe, bigger than what we can conceive and of
so great extent that there is nothing it cannot imbue. This has
prompted many great personages to perpetuate the memory of
those who were most accomplished in them, like an Atlas who was
said to hold up the sky on his shoulders for a perfect knowledge
of the movement of the spheres, of an Endymion who was said to
have been loved by the moon for his knowledge of her course,
and of an Ixion who wooed Juno because he was a great Physician
and knew much about the natural causes such as Thunders, Rains,
winds and other things of the Air which is represented by Juno.
Which considerations as Intellectual are quite different from the
Moral, which are useless if not put into action on the perishable
earth, whereas the Intellectual from the excellence of their seat
take what is fairest in them from eternity, which makes me think
that they are much more excellent and as it were the masters of
the others, which can do nothing without their aid.
Sire, Alexandre le Grand estant encore jeune avoit acoustumé de se plaindre á
ses familiers voyant son pere Philippe faire une infinité de conquestes et gaigner
terre sur ses ennemis comme si ses victoires deussent estre telles qu’il ne luy peut
rien rester oú il eust moyen de montrer la grandeur de son courage, je feroys volontiers de mesme ayant esté desvancé par tant d’hommes doctes qu’ilz ne m’ont
laissé rien á dire. Toutesfoys pour obeir å vostre magesté, je diray seulement que
les vertus intellectuelles comme celles qui aprochent le plus de la divinité ont esté
tousjours et de tout terns en telle estime que pour leur acquisition une infinité de
grands personnages n’ont espargné rien de leur industrie et de leur peine oú il
est nécessaire considerer ce que diet Virgille au sixiesme de l’Eneide:

Principio cælum ac terras camposque liquentes
Lucentemque globum Lunae Titanaque astra
Spiritus intus alit etc.
Que le ciel et la Terre et toutes choses qui sont lå haut ou icy bas sont nourries et
entretenues d’un Esprit que les Anciens appelloient l’Ame de l’Univers outre lequel nous en avons un tel et de si grande estendue qu’il n’y a rien oú il ne puisse
24

Aeneid, VI, 724-726.
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penetren Qui a esté occasion å beaucoup de grands personnages de perpetuer
la memoire de ceux qui y avoient esté plus excellens comme d’un Atlas qu’on
disoit soutenir le ciel sur ses espaules pour la parfaicte cognoissance des mouvements des spheres, d’un Endymion qu’on disoit estre aymé de la lune pour la
cognoissance qu’il avoit de son cours et d’un Ixion qui faisoit la court á Junon
parce qu’il estoit grand Phisicien, se cognoissant aux causes naturelles comme
aux Tonnerres, aux Pluyes, aux vents et autres choses de l’Air qui est representé
parJunon. Lesquelles considerations comme Intellectuelles sont bien autres que
les Moralles qui sont inutiles si elles ne sont mises en action qui sent son terrestre
et ce qui est pourrissable, au lieu que les Intellectuelles selon l’excellence de leur
siege tirent ce qu’elles ont de plus beau de l’eternité, qui me faict penser qu’elles
sont de beaucoup plus excellentes et comme les maitresses des autres puisqu’elles ne peuvent rien faire sans leur ayde.

Who might the author have been? We know that six speeches on the
theme of the intellectual and moral virtues were given at the Académie
du Palais late in January 1576; five of these were hitherto known to
us, and four attributed to an author. According to accounts of those
present at the earliest sessions, including Agrippa d’Aubigné, Mme de
Lignerolles and Mme de Retz were the first to speak. Perhaps the ope
ning speech in the Copenhagen manuscript should be attributed to
one or the other of these women?25 It would be more logical, however,
to attribute it to Pibrac, who was secretary to the Académie. Are we
then to suppose that the 5th (unpublished and unattributed) speech
in the album of Marguerite de Valois was composed either by Mme de
Lignerolles or Mme de Retz? Here too we cannot be too cautious, for
the start of the speech seems to suggest that the author was a male.

III. The Album of Marguerite de Valois and Ms. N. A. F. 4655: towards some
new attributions
The combined study of the collections of the manuscript speeches de
livered at the sessions of the Académie of Henri III fails to solve the
problem of certain unattributed texts, but it does sometimes entitle us
to advance hypotheses regarding their authorship, or at least sets us on
the right track.
Let’s return to the Thott manuscript, which like its Parisian cousin
has no original signature. With only a few exceptions, it does not al
low us to know the identity of the speakers who gave their texts to
the copyist. It was by cross-checking various sources (manuscript and
25

See R. Sealy, op. cit., p. 38 and passim.
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printed) that Frémy was able to determine the authorship of some of
the texts. But we cannot help viewing some of his attributions with per
plexity, for certain of the hypothetical attributions advanced by Frémy
are based on turns of expression and textual allusions, and he seems
to have jumped to conclusions. He attributes to Desportes authorship
of the 3rd speech (“Sire, j’ay tout besoin de me couvrir...”) on the evi
dence of the following speech (“Je laisseray la diffinition de vertu...”),
in which he sees “a complement of that which precedes”.26 Similarly,
in his attempt to fill in the historiographical lacunae Frémy claims that
speech 7 (“Ceste docte Compaignie...”) “must have been made either
by Miron, or Gabrian, or another learned physician in the king’s entou
rage”,27 and that the 8th speech (“Ayant å discourir...”) “can reasonably
be attributed to Pontus de Thiard.”28 In the course of his work, Frémy
attempts to reconstitute the assembly of speakers on the basis of the
known texts: a speech De Vire (no. 12: “Il me semble, Sire, que les au
teurs antiens...”), characteristic for its aggressive tone, should be at
tributed to the maréchal de Retz; another, on ambition (no. 15: “J’ay
tousjours estimé qu’entre tous les vices...”) to “a doctor or surgeon”;
another, on envy, (no. 16: “Fuyant, s’il m’est possible...”) again to Pon
tus de Thiard.29 For historians, the temptation to put a name to an un
signed text is great. Carried away by their enthusiasm, they can allow
their reason to be dominated by their intuition, or even their imagina
tion, which does after all lie at the source of the working hypotheses
which subsequent research may confirm. Even Sealy is occasionally led
astray by his own reasoning in following Frémy’s logic too closely.30
To avoid these lapses in judgement, the safest policy is still to fall
back on the most exhaustive possible examination of the manuscript
documents. The first, the album of Marguerite de Valois, offers new in
formation on the identity of the authors of the speeches. Although not
without its lacunae (texts nos. 2, 4 and 5 are not signed), this manuscript
does give attributions which are absent from other manuscripts, and
which occasionally contradict the accepted view. Thus the 2nd speech

26 Op. cit., p. 234, note 1.
27 Ibid., p.252, note 1. Frémy adds: “this assumption is based on the following phrase
of the speech which comes after this one: ‘Ceux de ceste Compaignie, qui font profes
sion de la medecine...’”.
28 Ibid., p. 267, note 1.
29 Ibid., respectively p. 299, note 5, p. 313, note 1, and p. 327, note 1.
30 See op. cit., for example pp. 39, 43-45 and the note on p. 186.
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Ill. 5: Manuscript album copied and bound for Marguerite de Valois ; Sir Paul Getty
Collection, Wormsley Library; f° 46 r°.
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(“Sire, j’ay tout besoin...”) can reasonably be attributed to Baif,31 as
should speeches nos. 6 (“Sire, le tres grand Dieu...”) and 13 (“Sire, ve
nant á parler”). The 7th speech (“Sire, ayant á discourir...”) should be
attributed to Desportes, as indicated by the signature at the end of the
text (fig. 5; f° 46 r°), as should the 10th speech (“Sire, la passion dont
nous avons å discourir...”) which most historians attribute to Pibrac.32
Finally there is the 12th speech (“Il me semble, Sire, que les auteurs
antiens...”) which is Ronsard’s.33 The rediscovery of the album of Mar
guerite de Valois is therefore of the first importance, for it sheds new
light upon what we already knew about the composition of the assem
bly of speakers and the number of their speeches.
Taken together with the Copenhagen and Paris (Fds. fr. 2585) man
uscripts, the album is a mine of information. However, another manu
script, now in the BnF (Nouvelles Acquisitions Fran^aises, n° 4655),
also deserves examination. The historians of the Académie du Palais
have given unequal attention to this manuscript,34 despite the new in
formation it contains. Probably copied in the early 17th century by a
scribe in the service of the king, this album has ten of the 17 speeches
contained in the Copenhagen manuscript. With numerous errors of
transcription, it also reveals traces of textual amendments, made either
by the authors themselves or by the copyist in an attempt to efface the
original oral elements of the speeches and give them the aspect of writ
ten texts designed for silent reading.
This album from the royal library must have been composed from a
source different to that on which the Copenhagen and Paris (Fds. fr.
2585) manuscripts are based - or from multiple sources - for it con
tains a selection of ten speeches, seven of which are also to be found
in the Copenhagen and Paris collections, and five in the collection of
Marguerite de Valois. Its contents are as follows:

31 See Jean-Antoine de Baif å l’Académie du Palais (1576), op. cit., pp. 391-392.
32 See Frémy, op. cit., p. 274; Sealy, op. cit., pp. 44-45, and L. Petris: Le magistrat gallican et l’Académie du Palais: le Discours de l’Ire, et comme il la faut moderer de Guy
Du Faur de Pibrac (étude et édition). Nouvelle Revue du Seiziéme Siécle, n° 22/2, 2004,
pp. 57-82 (the speech is on pp. 65-82).
33 On this attribution, confirmed by internal analysis of the speech, see F. Rouget:
Ronsard et le livre. Etude de critique génétique et d’histoire littéraire. Premiere partie: lectures et
textes manuscrits. Geneva, 2010, pp. 130-138.
34 See in particular R. Sealy, op. cit., pp. 37-38 and 179.
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- f° 1 v°: “La vertu est une habitude ...”: introduction (definition, out
line)
- No. 1: f° 2-5: Des vertus intellectuelles et morales (“L’ame ha deux parties
...”) (Jamyn)35
- No. 2: f° 5 v°-13: Autre discours ... (“Je laisseray la definition de vertu
...”) (Desportes)
- No. 3: f° 13 v°-20 v°: De lajoie et de la tristesse (“Pource que nous discourons ...”) (Jamyn)
- No. 4: f° 20 v°-33: De la joye et de la douleur (“Ayant å discourir ...”)
(anonymous: Desportes)
- No. 5: f° 33-50: De TYre ... (“La passion dont nous avons å discourir
...”) (anonymous: Pibrac?/ Desportes)
- No. 6: f° 50-63: De Vambition (“Suivant le commendement...”) (ano
nymous)
- No. 7: f° 63-73: De la crainte (“Quelques anciens souleyent dire ...”)
(Desportes)
- No. 8: f° 73 v°-78 v°: Autre traicté de la crainte (“Je prens un bon augure
...”) (Jamyn)
- No. 9: f° 78 v°-80 v°: De Tire ... (“S^avoir beaucoup de belles choses
...”) (anonymous:Jamyn)
- No. 10: f° 81-86: Discours de l’honneuret de Uambition (“L’Honneur vient
de Jupiter ...”) (Jamyn)
What strikes us in the attributions of the speeches is that the authors
are identified for only six of them. Of the remaining four unattributed
speeches in album N.A.F. 4655, only one (no. 9) has been identified as
by Jamyn, for it was published in the Second volume des oeuvres in 1584.
Text no. 5, as we have seen, must be by Desportes despite its former
(erroneous) attribution to Pibrac.36
Now that names have been put to three of the unattributed speeches
contained in this collection, nearly all the authors have been identified.
Only one text (no. 6) remains an orphan. Interestingly, there are only
two authors, Desportes et Jamyn, in this collection, which gives it an
agreeable homogeneity. And it should also be noticed that the distribu
tion of the texts seems to follow the order of themes already observed
35 In the manuscript, this author is designated by his first name, Amadis, in keeping
with the conventions of the time.
36 The start of the speech (“La passion dont nous avons å discourir...”) also has a si
milarity of style with the previous speech (“Ayant å discourir devant...”).
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in the other manuscripts: 1. the intellectual and moral virtues (pream
ble; texts nos. 1 and 2); 2. joy and sadness (texts nos. 3 and 4); 3. two
parallel divisions on anger, ambition and fear: 3a: texts nos. 5-7, and
3b: texts nos. 8-10. A logical progression seems to be discernable in the
transcription of the speeches: in the first two parts of the manuscript,
Jamyn and Desportes are always paired. In the third part, equitably sub
divided, the speeches on the second theme (texts nos. 8-10) are all by
Jamyn, while the first contains two speeches attributed to Desportes.
The reader will have guessed where this is leading: surely text no. 6, De
Vambition, published by R. Sealy but with no attribution of authorship,37
is by Philippe Desportes.
All the indications - its place in the collection, the style of the text
- concur to suggest that the favourite poet of Henri III was indeed the
author of this speech. Manuscript N.A.F. 4655, containing texts only
by Jamyn and Desportes, two poets in high favour in 1576-1580, seems
to have been a commission, perhaps for Henri III, or another court
dignitary, or even for one of the two speakers whose texts are copied
in the manuscript. What it is beyond doubt is a selection taken from
all the other known texts and retaining only the speeches addressing
the moral virtues, composed by the two secretaries to the king who had
most assiduously participated in the sessions of the Académie du Pal
ais, and whose opinions in such philosophical debates nearly always
concurred.
A careful examination of manuscript N.A.F. 4655 alongside the Co
penhagen, Paris (Fds. fr. 2585) and Wormsley (the album of Margue
rite de Valois) manuscripts, therefore throws some decisive light on the
role allotted to the speakers, the extent of their engagement with this
royal institution, and the nature of the convictions held by each one.
Research into and examination of the manuscripts of this period serve
a useful reminder to researchers that no scientific progress is possible
without a return to the authentic, documentary sources.

37

Op. cit., Appendix IV, De ¡’ambition, pp. 187-92.
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RESUME
Franqois Rouget: “Taleren i palæel Louvre (1576). Betragtninger omkring håndskriftet Thott
315 fol. i Det Kongelige Bibliotek i København ”.
Da Henrik af Anjou i 1575 efter at være vendt hjem fra Polen blev kronet som Henrik
III, konge af Frankrig, samlede han et akademi omkring sig. Henrik III var overbevist
om, at han ved at erhverve en humanistiske kultur ville kunne befæste sin dømmekraft
og udbrede en følelse af samdrægtighed til sit folk, der siden 1562 havde været pla
get af borgerkrig mellem katolikker og protestanter. Håndskriftet Thott. 315 fol. i Det
Kongelige Bibliotek i København indeholder de moralfilosofiske forelæsninger, som
digterne Pierre de Ronsard, Philippe Desportes, Jean-Antoine de Baif, Amadis Jamyn,
Jean Bertaut holdt ved Akademiet i 1576.
I sin artikel præsenterer Rouget håndskriftet og beskriver dets historiske betydning
gennem en sammenligning med de andre tekstsamlinger, der indeholder Paladsaka
demiets forelæsninger. Rouget inddrager nye dokumenter og identificerer forfatterne
til de forelæsninger som hidtil har været anonyme.
Thott. 315 fol. var blandt de håndskrifter, som Det Kongelige Bibliotek ved testa
mentarisk bestemmelse arvede fra Grev Otto Thott i 1795, og der vides intet om dets
tidligere proveniens. Det består af 195 blade, målet 340 x 232 x 36 mm. og er indbun
det i samtidigt lyst kalveskind. Håndskriftet indeholder sytten moralfilosofiske forelæs
ninger om emner såsom forholdet mellem de moralske og de intellektuelle dyder, om
glæde og nedstemthed, om vrede, om ærgerrighed, om misundelse og om frygt.
Thott. 315 fol. udgør den mest kohærente og righoldige samling af de taler, der
blev holdt i 1576 og det blev derfor af Édouard Frémys benyttet som kildetekst til udgi
velsen af forelæsningerne i det banebrydende værk L’Académie des demiers Valois, d’aprés
des documents nouveaux et inédits, i 1887. Der fidnes også andre tekstkilder. På det fran
ske nationalbibliotek findes et håndskrift, der mangler den første tale, og som enten
stammer fra det københavnske håndskrift eller fra en fælles apograf (BnF, Fonds fr.
2585). Derudover findes håndskrifter med enkelte af forelæsningerne, som fx Ron
sards forelæsning om De 1’envie (Om misundelse, BnF, Fonds Dupuy 559).
Francois Rouget har for nylig genfundet et håndskrift, der ligeledes indeholder fore
læsningerne, og som blev fremstillet på bestilling af Marguerite de Valois, kongens
søster - også kendt som La Reine Margot - der i 1576 befandt sig i overvåget ophold på
Louvre. Håndskriftet, der nu befinder sig i Sir Paul Gettys Wormsley Library i England,
er indbundet i en luksuøs mosaik maroquin indbinding og indeholder dronningens
håndskrevne noter. Håndskriftet er blevet præsenteret af Rouget i Renaissance & Re
forme, XXXI (4), 2009, pp. 19-39.
I Thott. 315 fol. er forfatterne til de enkelte tekststykker med få undtagelser ikke
angivet. Der findes i Paris et senere håndskrift fra begyndelsen af det 17. århundrede
(BnF (Nouvelles Acquisitions Franchises, n° 4655) der indeholder ti af det københavn
ske håndskrifts sytten forelæsninger. Gennem en sammenligning af de eksisterende
håndskrifter lykkedes det Rouget at rette op på Frémys identifikation af forfatterne og
identificere forfatterne til alle de eksisterende forelæsninger fra Paladsakademiet.
Til sidst konkluderer Rouget, at undersøgelsen minder om, at forskningsmæssige
fremskridt kun er mulige ved at gå tilbage til kilderne.

CARSTEN NIEBUHRS STAMBOG
AF

Dieter Lohmeier & Stig T. Rasmussen

Indledning
tambøger er erindringsbøger, oprindelig for adelens unge under
dannelsesrejsen og efterhånden for bredere kredse.1 I 1700-årene
var det især studenter, der havde stambøger, hvori medstuderende ind
førte hilsener i form af sentenser, vers og undertiden illustrationer. Stam
bøgerne blev også en art rejsejournaler, og det er som sådan, Carsten
Niebuhrs stambog2 især har interesse som supplerende kilde til Den
Arabiske Rejse 1761-1767.3
Carsten Niebuhrs stambog er et bind i tværoktav med 136 blade (i
artiklen forkortet til bl) godt papir, der måler 13x20,5 cm. Det har guld
snit på alle tre sider og er indbundet i brunt skind med guldornamen
ter på for- og bagpermer, samt ryggen. På det første blad står titlen på
latin i højtidelige versaler, som angiver bogens formål og året for dens
påbegyndelse: “Nominibvs/Favtorvm, Patronvm,/et Amicorvm/

S

AETATEM DEVENERANDIS, COLENDIS,/ALBVM HOCCE SACRVM ESTO./SlC

1 Det Kongelige Biblioteks samling af stambøger (ca 300) er beskrevet af Vello Helk i
fire artikler i Fund og Forskning, hhv nr 21, s. 7-46; nr 22, s. 39-88; nr 23, s. 33-70; og nr
24, s. 141-176. Helk giver derudover en forskningsoversigt over stambogsstudier i nr
33, s. 171-224.
2 Carsten Niebuhrs hidtil ukendte stambog blev i foråret 2010 overraskende udbudt
til salg på auktion i Wellington, New Zealand, og med velvillig hjælp fra Augustinus
Fonden og Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner lykkedes det Det
Kongelige Bibliotek at erhverve stambogen. - En on-line facsimile-udgave er tilgænge
lig på Det Kongelige Biblioteks websted www.kb.dk.
3 Ekspeditionens forløb er beskrevet af Carsten Niebuhr i Reisebeschreibung nach Ara
bien und andem umliegenden Ländem, Bd I-III, Kbh. 1774, 1778 og 1837 [dansk oversæt
telse i to bd. 2003-2004]; af F.C. von Haven i Min Sundheds Forliis. Frederik Christian von
Havens Rejsejoumal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763, udg. af Anne Haslund Hansen og
Stig T. Rasmussen, 2005; og af Pehr Forsskål i Resa till lycklige Arabien, Petrus Forsskåls
dagbok 1761-1763, udg. af Arvid Hj. Uggla, Uppsala 1950. - Ekspeditionens resultater
er samlet behandlet i Den Arabiske Rejse 1761-1767. En dansk videnskabelig ekspedition set i
videnskabshistorisk perspektiv, red. StigT. Rasmussen, 1990.
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Ill. 1: Titelsiden til Niebuhrs stambog, skrevet i versaler med forgyldte bogstaver: “Dette
album skal være helliget navnene af velyndere, beskyttere og venner, som bør æres i al
fremtid. Sådan dedicerer og vier det C. Niebuhr fra Hadeln, matematikstuderende, 1757.”

Niebvhr Hadelens. Math. Stud./M.DCC.LVii.”
(ill. 1). Ordene “album” eller “album amicorum” var den sædvanlige
latinske betegnelse for en stambog. Efter bl 2 har Niebuhr ladet indbin
de fire kobberstik af Georg Daniel Heumann4 med prospekter af byen
Göttingen og universitetet; sammen med en plan af byen Göttingen og
et lille kort over byen og dens omegn, som Niebuhr selv har tegnet (bl
9a og 11a, ill. 2), bevidner de, at han påbegyndte sin stambog, efter at
han var indskrevet som student i Göttingen i foråret 1757.
Stambogsskikken var særlig udbredt i Tyskland i det 17. og 18. år
hundrede. I dette tidsrum var det blevet en udpræget akademikerskik:
Studenterne plejede at have en stambog, mens de besøgte universitetet,
og det var faktisk udelukkende dem, der ejede den slags bøger. De bad
deres studentervenner indskrive sig i stambogen, når de var færdig
uddannede fra universitetet eller skiftede universitet, og de var særlig
aktive med indsamlingen af indførsler, når de selv forberedte sig på at
dicat, consecrat/C.

4 (1691-1759). 1740-1753 kgl. hof- og universitetskobberstikker i Göttingen, har ud
givet Wahre Abbildung der [...] Stadt Göttingen: Ihrer Grund-Lage, Aüserl. und innerlicher
Prospecte und derzur Georg Augustus Universitæt gehörigen gebäude, Göttingen [efter 1748],
12 kobberstik. Han fremstillede og solgte desuden kobberstik med tilsvarende motiver
netop til brug i studenterstambøger.
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Ill. 2: Kort af byen Göttingen og dens nærmere omgivelse. Blyant- og farvestifttegning
af Niebuhr i stambogen.

forlade et universitet. Men de bad ikke alene deres studerende venner
om at indskrive sig, men henvendte sig også til professorerne med den
samme anmodning. Jf. den scene i Goethes “Faust I”, hvor en student
opsøger professor Faust og træffer ikke ham, men Mephistopheles,
som gør nar af ham og universiteterne; da studenten til sidst præsente
rer ham sin stambog, skriver Mephistopheles et citat fra bibelen, som
gennem hele scenen får en ironisk mening: “Eritis sicut Deus, scientes
bonum et malum”5 - og som studenten læser med ærbødighed, inden
han går igen. Stambogsskikken er begrænset til det akademiske miljø;
der findes ingen indførsler fra slægtninge (med mindre de selv er aka
demikere) og heller ikke fra kvinder eller unge piger (skønt indførs
lerne ikke sjældent roser den selskabelige omgang med piger som en
af studenterlivets glæder).
De europæiske indførsler

Indførslerne i stambøgerne er stærkt formaliserede: Hver indførsel har
en hel side for sig selv; det består af et citat fra bibelen, fra den klas
sisk græske og latinske eller - i 1700tallet - fra den moderne franske,
5 I bliver som Gud og kan kende godt og ondt (1. Mosebog, kap. 3, vers 5).
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engelske eller tyske litteratur, helst med et moralsk budskab eller - stik
modsat og i carpe ¿fem-traditionen - med en opfordring til at nyde stu
denterlivets glæder: “Wein, Weib und Gesang”. Citatet er ledsaget af
nogle linjer, hvori skriveren beder ejeren huske ham og hans venskab,
når han senere læser disse linjer igen, og som i nogle tilfælde også siger
noget om anledningen til indførslen: skriverens eller ejerens afsked
fra universitetet. Så følger skriverens underskrift, ledsaget af de korte
oplysninger om hjemstavnen og studiefag i de forkortede former, som
også bruges i universitetsmatriklerne, samt en nøjagtig datering af ind
førslen.
Indførslerne overholder ikke en kronologisk orden, tværtimod: skri
verne demonstrerer deres beskedenhed ved helst at indføre sig bagest
i bogen og at reservere den første del af bogen til alle slags rangsper
soner. Hvor det er muligt, indskriver venner sig på to på hinanden føl
gende sider og henviser dertil med ord som “Sic paginajungit amicos”,
eller studenter fra den samme hjemstavn samler deres indførsler i en
lille gruppe.
På grund af deres karakter og indførslernes stereotype form kan stam
bøgerne ikke være historiske, men kun biografiske kilder, og dette også
i begrænset omfang, da de alene dokumenterer, hvem ejeren har væ
ret sammen med hvor og hvornår; personlige informationer giver de
kun undtagelsesvis. Normalt er de et godt supplement til universitets
matriklerne, som sædvanligvis kun dokumenterer, hvornår en student
har påbegyndt sit studium på et af universiteterne.
Carsten Niebuhrs stambog er ikke helt komplet bevaret, idet enkelte
blade er blevet udskåret, men der findes kun et enkelt tilfælde (efter
bl 103), hvor et lille spor af en tabt indførsel er tilbage. Flere blade er
senere indklæbet eller indbundet i bindet for at indlemme tegninger
(med blyant eller farve), der ledsager en indførsel. Nogle tegninger er
imidlertid klæbet på et originalblad af stambogen, med det samme for
mål. I enkelte tilfælde har Niebuhr også klistret blade med orientalske
skriftprøver ind i stambogen (bl 15a/b). Niebuhrs stambog er forholds
vis tæt fyldt med indførsler. Der er kun ret få tomme sider tilbage, og i
de fleste tilfælde gælder det bagsiderne af de indklæbede tegninger og
de fire kobberstik i begyndelsen af bogen.
Indførslerne i stambogen begynder i Göttingen i oktober 1757 og
fortsætter dér indtil den 1. oktober 1760. Niebuhr har så taget bogen
med og benyttet den på hele Den Arabiske Rejse. Efter rejsen er der til
kommet yderligere fem indførsler i København fra 1768 til 1777. Des
uden har Niebuhr selv på et senere tidspunkt tilføjet oplysninger om
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Ill. 3: Indførslen af universitetets dansemester Carl Pauli er den eneste som udeluk
kende består af en laveret blyant- og pennetegning: en kartusch, omgivet af symboler
af videnskaberne og kunsterne.

de pågældende personer. De er særlig nyttige, da de i de fleste tilfælde
gælder personer, som han traf under Den Arabiske Rejse, og som vi
ellers ikke ved meget om, mens det er muligt at identificere alle de stu
derende ved hjælp af den trykte matrikel fra universitetet i Göttingen.
Niebuhrs stambog begynder som en typisk studenterstambog. Der
er 111 daterede indførsler fra Göttingen; de første to er fra oktober
1757, mens 38 er indskrevet i tidsrummet fra midten af juli indtil 1.
oktober 1760, inden Niebuhr rejste fra Göttingen til København.
Den indførsel fra Göttingen, som står forrest i stambogen (udate
ret, bl 32a, ill. 3), er skrevet af universitetets dansemester (“Salt[andi]
Mag [ister] Reg[ius]” eller “magister artis saltandi”, som han kaldes i
matriklen), mens den første student har indskrevet sig på bl 45a (E.L.
Knoch, 5/4-1760). Indførslerne benytter de forskellige sprog, som er
gængse i datidens stambøger: latin, fransk, italiensk, engelsk og tysk;
på græsk findes der kun få ord. En enkelt nordmand indskriver et
dansk citat, ledsaget af en latinsk hilsen (se nedenfor om Herman Colbjørnsen), og et virkelig særsyn er jurastudenten Gustav Kawerau fra
byen Elbing (i dag Elbtøg) i Vestpreussen, som skriver både citat og
hilsen på polsk.
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Ill. 4: Siden som er skrevet af Niebuhrs ven Johann Sibberns indeholder alle typiske
elementer af en stambogsindførsel: et citat med et moralsk budskab, en hilsen, hvor
ved ejeren bedes at minde vennen, når han læser linjerne, skriverens navn, oplysning
om hans hjemstavn (“aus dem Lande Wursten im Herzochthum Bremen”) og studie
fag (“der Mathematik Befliss[ener]”) samt en nøjagtig datering.

At Niebuhrs stambog er en studenterstambog, gælder også i den hen
seende, at der ikke findes en eneste indførsel af en af de “fautores” og
“patroni”, som titelbladet nævner. Heller ikke professorerne, som Nie
buhr har kendt godt og som har haft betydning for hans deltagelse i
Den Arabiske Rejse, er med: hverken Johann David Michaelis, Abra
ham Gotthelf Kastner eller Tobias Mayer findes i stambogen. Blandt de
talrige studenter, som har skrevet hver deres side i bogen, findes hel
ler ikke virkelig prominente navne. Den mest kendte er måske Georg
Simon Klügel (1739-1812) fra Hamborg, som indskrev sig i 1760 både
i matriklen og i Niebuhrs stambog (18/9-1760, bl 103b) som teologi
student, men senere blev matematikeren Abraham Gotthelf Kåstners
elev og matematikprofessor ved universiteterne i Helmstedt og Halle.6
Niebuhrs gode venner er med i stambogen: Gregorius Wiedemann fra
6 Allgemeine Deutsche Biographic,, bd 16, Leipzig 1882, s. 253. - Niebuhr købte senere
hans Encyklopädie der gemeinnützigsten Kenntnisse, Berlin 1782-1806, gennem forlægge
ren Friedrich Nicolai i Berlin.
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III. 5: Blyantstegningen som ledsager Sibberns’ indførsel på den modsatte side er nok
udført af Sibberns selv. Da Göttingen under syvårskrigen flere gange var omgivet af
troppelejre, har Sibberns nok haft mulighed at se russiske ryttere. Ellers har tegningen
ikke nogen anknytning til indførslen.

København (16/7-1760, bl 80b), som havde fået tilbud om at deltage i
Den Arabiske Rejse som botaniker, men havde afslået det,7 og Johann
Sibberns (1/11-1759, bl 84b, ill. 4 og 5), der står i matriklen som jurastu
dent, men lige som Niebuhr studerede anvendt matematik (han skri
ver i stambogen som “der Mathematik Befliss[ener]”) og blev medlem
af det hannoverske ingeniørkorps. Niebuhrs nevø Hinrich Wilhelm
Schmeelke omtaler i sin biografi8 af onkelen Sibberns som dennes
ældste ven.
Studenterne kommer fra alle fakulteter. De er alle, som det plejer at
være i stambøgerne, Niebuhrs gode venner og ydmygeste tjenere, men
der er kun nogle få, som er dus med ham; da disse med det samme
kalder ham “Bruder”, hvad de andre aldrig gør, tyder det på en særlig
7 Dieter Lohmeier: “Gregorius Wiedemann (1735-1762), ein unbekannter Schüler
Carl von Linnés und Freund Carsten Niebuhrs aus Kopenhagen”, Fund og Forskning,
46, 2007, s. 57-87.
8 Dieter Lohmeier: “Hinrich Wilhelm Schmeelkes Biographie seines Onkels Carsten
Niebuhr”, Jahrbuch der Mdnner vom Morgenstern 88, 2009, s. 187-299, her s. 208.
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forbindelse, som man dog ikke kender nærmere til. To studenter cite
rer de samme tre linjer af den schweiziske digter Albrecht von Haller
(der havde været professor i Göttingen 1736-1753), som havde tilknyt
ning til Niebuhrs studiefag: “O MeBkunst! Zaum der Phantasie, / Wer
dir will folgen, irret nie, / Wer ohne dich will gehn, der gleitet9.” (J.M.
Hube, 16/11-1757, bl 57a, og Georg Simon Klügel, 18/9-1760, bl 103b),
og en dansker citerer en engelsk forfatter med nogle bemærkninger
om forfængeligheden som en unode, som i særdeleshed “the numer
ous tribe of Scribblers of both sexes” er udsat for,10 og tilføjer: “Sir, your
good qualities and your applying yourself to more solid and useful sci
ences, than the above mentioned, inspires me real esteem for You, and
I shall always be glad, if you’ll remember your most humble and obediant servant E[rasmus] Rasmusen” (18/4-1760, bl 63a). En student
fra Bremen henvendte sig i indførslen til Niebuhr, som havde en lang
rejse foran sig (“longinquum iter meditanti”), og citerede i den anled
ning - meget idealistisk - begyndelsen af Horats’ ode I, 22, hvor det
siges at en mand, som lever ustraffelig og er uden skyld (“integer vitae
scelerisque purus”), ikke behøver skydevåben, om han så rejser gen
nem de vildeste egne af verden (18/6-1760, bl 106b).
At Niebuhr under forberedelsen af Den Arabiske Rejse søgte forbin
delse med studenter fra Danmark-Norge, bevidner bl.a. indførslerne
af den norske jurist Herman Colbjørnsen,11 som indskrev sig den 10.
august 1760 og gjorde det med en dansk tekst (bl 56a), samt brødrene
Nicolai og Peder Storm (23/9 og 24/9-1760, bl 119b og 110a), der sam
men med Gregorius Wiedemann fik det Rosenkrantzske rejselegat af
Københavns Universitet til studier i udlandet. Den sidste dag, Niebuhr
benyttede stambogen i Göttingen, indskrev den danske adelsmand Sieg
fried Victor Råben (-Levetzau) sig på italiensk (1/10-1760, bl 99b), og
den ellers fra Niebuhrs biografi helt ukendte jurastuderende Leopold
zum Hagen underskrev sin indførsel med ordene: “Amico suo dilectissimo in itinere quod molitur, felicissimum successum auspicans” (1/101760, bl 128b). At netop denne gruppe af unge danskere muligvis havde
9 Citat fra Hallers digt “An Herrn Dr. Gessner”, 1734.
10 Skriverens kildeangivelse lyder: “Postlethwait’s Brit. Com. int. expl. & impr.”, der må
henvise til Britain s Commercial interest explained and improved: in a series of dissertations on
several important branches of her trade and police, by Malachy Postlethwayt, London 1757.
II (1727-1794) Dansk Biografisk Lexicon, 4, 1890, s. 38. Colbjørnsen var hofmester for
en af de to adelsmænd Frederik Christian Holstein, som står sammen med ham i ma
triklen, den ene som “Sleswicensis”, den anden som “Havniensis”, og som også begge
har skrevet i Niebuhrs stambog (11/8-1760, bl 71a, og 27/8-1760, bl 87a).
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større betydning for Niebuhr end andre mere eller mindre tilfældige
bekendte fra universitetet, fremgår nok af den kendsgerning, at deres
skæbne interesserede ham også under Den Arabiske Rejse. Da den far
lige del af rejsen var overstået, og Niebuhr følte sig vel tilpas i en kreds
af europæiske købmænd i Aleppo og ville vide, hvilke forhold han ville
forefinde i København, spurgte han i et af de få bevarede private breve
fra rejseårene Bernstorffs medarbejder C.F. Temler om nyheder vedrø
rende folk, han kendte i byen: “Kennen Ew. Hochedelgeb. die beyden
Hrn. Sturms, die in Göttingen studiret? ingleichen dHrn. Rasmussen,
Magister Baden? In welcher Gegend der Welt befinden sich die beyden
Hrn. Cammer Junker von Holstein und dHr. Cammer Junker von Rå
ben, ingleichen ihre 3 Hof Meister?”12
Vello Helk13 har i flere publikationer vist, at stambøgerne er særdeles
vigtige biografiske kilder i den periode, hvor et studium afsluttes med
en udenlandsrejse, men Carsten Niebuhrs stambog stammer fra en tid,
hvor disse “kavalerture” ikke mere hørte til de akademiske skikke. Da
Niebuhr tog stambogen med på den store rejse, som var så forskellig
fra en “kavalertur”, skiftede stambogen derfor efterhånden karakter
og blev til en blanding af stambog og notesbog.
Hvor tæt stambogskikken var knyttet til det akademiske miljø, viser
sig i den kendsgerning, at Niebuhr faktisk ikke benyttede sin stambog,
mens han var i København og omgikkes hoffolk og medarbejdere i
Tyske Kancelli. Den eneste sikkert daterede indførsel fra den tid er et
citat fra Justus Lipsius’ breve med anknytning til Niebuhrs aktuelle si
tuation, som Torkel Baden (1734-1805) skrev i stambogen: “Humiles
istæ et plebejæ animæ domi resident, et affixæ sunt terræ: illa divinior
est, quæ coelum imitatur, et gaudet motu” (20/12-1760, bl 117b).14 Nok
på samme tidspunkt indførte samme Baden en udateret dansk drikke
vise i stambogen, og en anden indskrev en ligeledes udateret hyldest til
kong Frederik V’s regering.15
12 Niebuhr til C.F. Temler 30/10-1766. Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Nachlass C. Niebuhr, Fasz. 28, nr. 8. - Om Temler, se også
note 34.
13 Note 1.
14 Adam Olearius havde allerede i 1656 citeret disse ord, da han indledte sin beskrivel
se af rejsen til Rusland og Persien med et kapitel, hvor han forsvarede rejserne til frem
mede lande mod bebrejdelsen for, at de kun tjente den forkastelige nysgerrighed.
15 Skriveren er ikke identificeret; hans underskrift kan tydes som I. Ritken eller I. Lütken. - Et medlem af familien Lütken var kadet ombord på orlogsskibet “Grønland”, da
Den Arabiske Rejse begyndte, jf von Havens Rejsejournal (note 3), s. 62.
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Ill. 6: Den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Pennetegning af Georg Wil
helm Baurenfeind, 1761.

Overraskende er det, at Niebuhr ikke lod sine rejsefæller skrive i
stambogen, ikke engang de akademisk uddannede blandt dem; der
manglede åbenbart den afskedssituation, hvor man på universiteterne
fandt stambøgerne frem. Kun Georg Wilhelm Baurenfeind har udført
en pennetegning - en landtoning - af kyststrækningen ved den span
ske by Ceuta i Nordafrika (bl 19a, ill. 6).
Heller ikke kommandøren på skibet “Grønland” og dets officerer
dukker op i Niebuhrs stambog; kun en enkelt mand, med hvem han
kunne tale latin, er med.16 Han indskrev sig, to dage inden rejseselskabet
tog afsked med skibet og dets besætning nær Dardanellerne (19/7-1761,
bl 133a). Fra Konstantinopel er der ingen indførsel af den danske ge
sandt Sigismund Wilhelm von Gåhier eller af hans personale, skønt
Niebuhr åbenbart kom i et venskabeligt forhold til dem. Kun en tyskta
lende købmand Gio. Reissner fra Siebenbürgen (i det nuværende Ru
mænien), som Niebuhr må have truffet i Gåhiers palæ, og en rejsende
tysk læge Johann Alexander Hevelius fra Danzig, om hvem han først

16 Hans navn - Christianus Madum (?) - kan ikke identificeres ved hjælp af navneli
sten over officererne og kadetterne samt skibspræsten i von Havens rejsejournal (note
3), s. 62.
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hørte gennem Gähler, har indskrevet sig i Konstantinopel (¿Z 46a og
42b),17
Den akademiske tradition bag stambøgerne kan måske mærkes gen
nem hele rejsen derved, at en særlig godt repræsenteret gruppe er de
katolske munke, som Niebuhr traf de forskelligste steder og hos hvem
han plejede at bo, hvis det var muligt: franciskaneren Euphronius
Schleeser18 og Gedeon Kiermayer, som var fra Bayern, i Cairo (7/51762, bl 69a og 134b), kapucineren Medardus i Surat (8/4-1764, bl
134a) ,19 karmeliteren Clemente della Nontiata i Bushehr (12/2-1765,
bl 29b), tre barnabiter i Basra, som var på vej til Indien, hvor de skulle
missionere (7/11-1765, bl 129a), samt tre karmelitere ligeledes i Basra
(24/11-1765, bl 29b), karmeliterne Fidelis a Sta. Theresia og Angelo a
Sta. Anna i “Babylonia” (Bagdad?, 10/2-1766, bl 129b) og karmeliterne
Angelo di S. Dioniggi og Eugenius i Mardin (7/5-1766, bl 37b, og 10/51766, bl 129b). “Corneille Reina Eveque d’isfahan en perse” bevidner
at “Monsieur Carsten Niebuhr Mathematicien deputé par ordre de Sa
Majesté le Roi de Dannemarc en arabie heureuse” den 5. februar 1765
er ankommet til Bushehr om bord på skibet “London” under komman
do af den engelske kaptajn Webb (11/2-1765, bl 28b).
Efterhånden kom der i stambogen også indførsler af folk, som ikke
kom fra det akademiske miljø. De plejer ikke at skrive på latin, men
på fransk, engelsk, italiensk, tysk og nederlandsk. Det begynder med
den franske købmand Meynard i Cairo, som Niebuhr følte sig særdeles
knyttet til, da Meynard, til sidst med egne midler, havde hjulpet ham
med at løse den vanskelige opgave at få de veksler, som Gähler i Kon
stan tinopel havde forsynet ham med, omsat til rede penge20 (30/7-1762,
bl 50a). I Mochha, allerede inden rejsen til audiensen hos Imamen i
Sanaa, indskrev den engelske købmand Francis Scott sig (7/6-1763, bl
41b) ,21 som på det engelske East India Companys vegne købte kaffe i
Jemen, og hvis skib nogle uger senere tog Niebuhr og de af hans rejselz Jf. von Havens rejsejournal (note 3), s. 183 (Reissner) og 182, samt 191 (Hevelius).
18 von Haven, som kalder ham Eufronio, oplyser i sin rejsejournal (note 3), s. 315, at
han i februar 1762 var ankommet til Cairo fra sin missionsgerning i Øvre-Ægypten.
19 I listen over franskmænd i Surat (bl. 28a) er han nævnt som stammende fra Sélestat
(Schlettstadt) i Alsace. Niebuhr omtaler ham i Reisebeschreibung, Bd II, s. 50 ff og 63.
20 Niebuhr omtaler ham ikke i Reisebeschreibung, men derimod gentagne gange i sine
breve til Gähler. von Haven staver hans navn Maynard.
21 Han blev Niebuhrs gode ven, og Niebuhrs søn Barthold Georg var hans gæst, mens
han studerede i Edinburgh i 1799.
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fæller, der endnu var i live, med til Bombay, da de flygtede fra Jemen
og malariaen. Samme dag indskrev også kaptajn Jn. Martin samt to
officerer fra skibet “Bombay Merchant” sig i stambogen (7/6-1763, bl
42a). Af Niebuhrs rejsebeskrivelse fremgår det, at det var med dette
skib, Scott var kommet til Mochha.22 I Surat skrev den tyskfødte køb
mand Otto Hendrik Ruperti, som arbejdede i det Nederlandsk-Ostindiske kompagnis tjeneste, en indførsel (7/4-1763, bl 121a), og i Bom
bay skrev to danskere i stambogen, J.O. Rottwitt (udateret, bl 40a) og
Georg Christian Huulbech fra Vordingborg (16/11-1763, bl 40b), der
havde været hhv. kaptajn og købmand på skibet “Tranquebar”, som eje
des af Asiatisk Kompani og som ud for handelsstationen Calicut først
var blevet entret af indiske sørøvere og senere af portugiserne, som tog
skibet til Goa og nægtede at frigive det; nu var Rottwitt og Huulbech
havnet i Bombay efter at være blevet løsladt fra indernes fængsel som
de to sidste af fangerne.23 Huulbech var på vej til Tranquebar, efter
som han i København var blevet udnævnt til medlem af regeringen, og
tilbød Niebuhr sin tjeneste dér: “Vous m’avez obligé, Monsieur. C’est
assez dit.” Den engelske købmand Benjamin Jervis, som Niebuhr traf
i Búshehr og som skaffede ham en kopi af Nadir Shahs biografi, der
senere på kongen af Danmarks bekostning blev oversat fra persisk til
engelsk af William Jones, er ikke med i stambogen; dog findes hans
skriver John Natter24 (28/5-1765, bl 75a). I Basrah traf Niebuhr lægen
F. D’Erbel,25 som var på vej til Indien og indskrev sig med nogle fran
ske vers og en latinsk hilsen (12/8-1765, bl 36a), og i Bagdad en fransk
eventyrer, der kaldte sig Chevalier de Saint Lubin (1738-?) og som ind
skrev sig med en lang række klangfulde titler: “C[hevalier] de Fordre
Roial et militaire de St. Louis, Lieutenant colonel d’infanterie, Capitaine d’artillerie et génie, et Membre de l’academie Roíale des beaux arts
22 I forbindelse med afrejsen fra Mochha siger Niebuhr: “Unser Schiffer, J. Martin”,
Reisebeschreibung, Bd. I, s. 448.
23 Jf. Dieter Lohmeier (udg.): Carsten Niebuhr: Briefe von der Arabischen Reise, Folge 7, in: Dithmarschen 2006, hefte 1, s. 69-74, her s. 70-71.
24 Om Búshehr siger Niebuhr: “Der Schreiber bey der hiesigen Faktorey war ein Sohn
des geschickten Steinschneiders Natter, dessen Name in ganz Europa bekannt ist.” Reisebeschreibung, Bd. I, s. 95. Han var søn af Lorenz Natter (1705-1763).
23 Niebuhr fortæller om hans vej fra Konstantinopel til Indien i Reisebeschreibung, Bd.
II, s. 308-309. D’Erbel står i stambogen også med en udateret indførsel (bl 23b). Det er
muligt, at de to mænd har mødt hinanden allerede i Konstantinopel. Det ville kunne
forklare, hvorfor Niebuhr den 30. august 1765 skriver til Gåhier fra Basra: “Doctor
D’Erbel ist nach Bengalen abgereiset”, uden at præsentere ham nærmere.
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de Lyon” (20/1-1766, bl 30a); han var også på vej til Indien, hvor han
kom til at spille en rolle i indernes modstand mod englænderne.26
En hel lille gruppe for sig danner indførslerne af de europæiske køb
mænd, som Niebuhr traf i Aleppo og i hvis kreds han følte sig særlig vel
tilpas,27 først og fremmest den hollandske konsul og danske vicekonsul
Nicolaas van Maseyk, som var født i Friedrichstadt og blev Niebuhrs
ven (8/10-1766, bl 7b). Dernæst J. van Kerchem fra Amsterdam (13/111766, bl 39b), schweizeren J.H. Pury, som har indført en tegning af grav
monumentet over greve de Bonneval i Konstantinopel og leveret en
oversættelse af dets tyrkiske indskrift (8/10-1766, bl 38b/39a), samt den
engelske læge Patrick Russell. Denne citerede den sidste vers af Horats’
ode I, 12 “Dulce est desipere in loco” (Det er behageligt at være ufor
nuftig på rette sted) og lovede: “I shall always look back with Pleasure
both on the Philosophical and the Jovial Hours we have past together
at Aleppo.” (25/10-1766, bl 10a). Både citatet og Russells egne ord er et
glimt af den livsglæde, som Niebuhr nød i vennekredsen i Aleppo efter
den lange ensomme rejse fra Bombay. Også Thomas Dawes, præst i den
engelske menighed, skrev i stambogen. Han citerede ikke bibelen, men
også Horats (Epist. I, 17, 36 + II, 2, 37/38) med henblik på Niebuhrs
situation som rejsende: “Non cuivis homini contigit adire Corinthum.
/ I bone, quó virtus tua te vocat, I pede fausto / Grandia laturus meritorum præmia.” (Det lykkes ikke alle mennesker at komme til Korinth.
Rejs, min gode ven, hvorhen din dygtighed sender dig. Rejs lykkelig,
der venter store belønninger for dine fortjenester.) Den eneste kvinde,
der skrev i Niebuhrs stambog, var Maseyks kone Marie Sophie, som
stammede fra købmandsfamilien Goverts i Hamborg; hun indskrev sig
på den modsatte side af ægtefællen (19/11-1766, bl 8a, ill. 7). Disse to
indførsler optager de første beskrevne sider i hele stambogen. Man kan
godt forestille sig, at Niebuhr selv har opfordret ægteparret til at benyt
te den fornemme plads, da han havde det så udmærket i deres hus.
Da Niebuhr i begyndelsen af juni 1767 efter mere end tre måne
ders ophold i Konstantinopel forberedte sig at forlade den asiatiske del
af det Osmanniske Rige, fik han endnu to indførsler i stambogen. Den
ene, som er den længste af alle og den eneste, der gælder Den Arabiske
26 En omtrent samtidig fremstilling af Chevalier de Saint Lubins meritter set fra et
engelsk synspunkt findes i The European Magazine and London Review, vol. 18, From July
to December 1790, s. 122-125.
27 Om Niebuhrs vennekreds i Aleppojf. Reisebeschreibung, Bd. II, s. 423, og Bd. III, s. 1011, samt Dieter Lohmeier (udg.): Carsten Niebuhr: Briefe von der Arabischen Reise,
Folge 11, in: Dithmarschen 2007, hefte 4, s. 119-124, her s. 122-124.
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Ill. 7: Den eneste kvinde, som har indskrevet sig i Niebuhrs stambog, er Maria Sophia
van Maseyk, hustru til den danske vicekonsul i Aleppo. Hun har gjort det med et fransk
epigram om tidens flygtighed. På et senere tidspunkt har Niebuhr tilføjet en oplysning
om, at hun var født i Hamborg og en korrektur af datoen fra 19. til 10. november. Eller
skulle denne notits minde ham om en vigtig dag?

Rejse som helhed og Niebuhrs skæbne, omtales nærmere nedenfor s.
128E, da den består af en tekst i osmannisk-tyrkisk og dens franske over
sættelse (2/6-1767, bl 87b/88a), mens den anden, som lyder “Optima
dos, Virginitas” (Jomfrueligheden er den bedste gave), som om det var
skrevet af en af de talrige munke, Niebuhr traf på sin rejse, i virkelighe
den var indført af en polsk købmand Godofreus Everhardt28 (6/6-1767,
bl 90b). Den sidste stambogsindførsel fra hele rejsen er skrevet i War
szawa af en polsk adelmand og anslår en melankolsk slutakkord, som
passer udmærket til de fleste af afskedssituationerne, hvor man hen
tede stambøgerne frem. Han skrev: “Le Regret d’une perte qui n’est
plus reparable. / Sensible å / Jean de Komarzewski / Polonois” (5/91767, bl 91a). Skriveren var måske Jan Komarzewski, en af officererne,

28 Niebuhr nævner ham i Reisebeschreibung, Bd. III, s. 157; og ét af hans breve til Johann
Adolph Horn, den daværende danske chargé d’affaires i Konstantinopel, dokumente
rer, at Everhardt havde medgivet ham anbefalingsbreve til folk i Warszawa (Warszawa,
26/8-1767).
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som Niebuhr kan være kommet i forbindelse med ved kong Stanislaw
Poniatowskis hof.
Ved siden af disse talrige stambogsindførsler findes der i Carsten
Niebuhrs stambog tre slags indførsler, som også gør bogen til notes
bog: skrift- og sprogprøver, navnelister og notater. De findes alle tre i
et mindre antal.
De første orientalske skrift- og sprogprøver synes Niebuhr at have
indført i stambogen, da han sad ved et skrivebord, kunne trække lige
linjer med en lineal og kopiere eksotiske alfabeter fra trykte bøger (bl
17b/18a, 21a-23a), andre er skrevet af indiske købmænd i Mochha (bl
15a/b) og på øen Khårg (bl 14b) eller afJean-Fran^ois Rousseau i Basra
(20/9-1765, bl 24b). Alle disse optegnelser, der er samlede i en gruppe
som rummer 14 blade (13b-26a), omtales nærmere nedenfor side 120124.
De første navnelister er nedskrevet af Niebuhr selv. Nok den ældste
er en liste over franske og italienske købmænd i Kairo samt andre na
tioners konsuler i Levanten (bl 31a/b).~(} Niebuhr har måske haft brug
for den, inden han rejste fra Konstantinopel, for at vide, hvem han
kunne henvende sig til med henblik på at ombytte vekslerne til rede
penge.
De lister, han senere nedskrev, skulle hjælpe hans hukommelse med
de mange personer, han traf de forskellige steder, og alle kun kort:
personer, som gruppen traf i Djidda, samt høje embedsmænd ijemen
(bl 29a), kaptajner på engelske skibe, som kom til Mochha i 1763 (bl
41b),30 hollandske embedsmænd på øen Khårg (bl 110b), venner i Bas
ra (bl 37b), munke i Diarbekir ogjerusalem (bl 130a), konsuler og køb
mænd i Beilan/Alexandrette (bl 38a) og i Larnaka på Cypern (bl 30b).
Andre navnelister af samme slags lod Niebuhr indskrive af andre. Det
gjaldt listerne over personalet i det engelske East India Company (bl
33a-34a) og over officerer i engelsk tjeneste i Indien (bl 122b), over ka
tolske præster i Bombay (bl 28b), franskmænd i Surat (bl 28a), officerer
på et engelsk skib, som lå i Surat og skulle sejle til Kina (bl 20b), hol-

29 von Haven har de samme franske navne i rejsejournalen (note 3), s. 271. - De itali
enere, Niebuhr nævner, er den venezianske konsul Ferro (som han her fejlagtigt staver
Ferri), samt tre købmænd: Pini, Battaci og Chambelli. “Battaci” synes atvære den sam
me, han ellers kalder Battagia. von Haven kalder ham “Battacci” ( s. 271 og 284), og
den tredje benævner han “Zambelli” (s. 287 og 314).
30 Listen har Niebuhr skrevet under den nævnte stambogsindførsel af købmanden
Francis Scott.
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landske embedsmænd i Indien {bl 110b)?x franskmænd i Basra {bl36a)
og medlemmerne af den engelske, den franske og den italienske na
tion i Aleppo {bl 130b).
Under tilbagerejsen begyndte Niebuhr også at benytte stambogen til
egne notater om folk, han havde mødt undervejs og som havde bedt
ham hilse andre fra dem, skrive breve til slægtninge for dem eller an
befale dem til excellencen J.H.E. Bernstorff. Det første notat af den
slags er nedskrevet i Bombay {bl 126b) og har umiddelbar tilknytning
til den nævnte navneliste over officerer i engelsk tjeneste i Indien; nog
le af dem bad Niebuhr om at gøre noget for dem, når han kom tilbage
til Europa.
Dette notat står på et af de sidste blade i stambogen.32 Da Niebuhr
senere fortsatte med disse notater, benyttede han de endnu tomme si
der i bogen bagfra. Da han var tilbage i Konstantinopel, skrev han en
navneliste over de europæiske gesandter ved den Høje Port og deres
nærmeste medarbejdere {bl 118b); han mente nok at kunne have brug
for den, når han kom til hoffet i Polen og tilbage til København, hvor
Bernstorff som chef for Tyske Kancelli ville være en af de første, han
ville aflægge rapport til om rejsen. Han noterede desuden, hvem han
havde truffet i Konstantinopel, i Jassy og i Bukarest {bill 9a, 120b). Han
fortsatte den samme slags notater i flere polske byer {bl 117b), i Wars
zawa33 og i Breslau/Wroclaw {bl 113b), i Dresden og Leipzig {bl 112b)
og til sidst i Göttingen {bl 109b). I de sidstnævnte to byer noterede
han navnene på danske studerende, i Leipzig bl.a. “die beyden Hrn.
Grafen von Reventlow mit dHrn. Doc. Went”, altså C.D.F. Reventlow og
hans yngre bror Johan Ludvig, samt deres hofmester Carl Wendt.
Efter slutningen af Den Arabiske Rejse, mens Niebuhr var bosat i Kø
benhavn, kom der fem yderligere indførsler til. Nok den mærkeligste
blandt dem er den ældste, da den hverken har anknytning til Arabien
31 Listen er skrevet af den ovenfor nævnte tyskfødte købmand Otto Hendrik Ruperti.
Niebuhr har senere tilføjet den allerede anførte liste over hollænderne på øen Khårg
(se også note 39).
32 Bl 131a skriver Nicolaas Maseyk for anden gang i stambogen, samme dag hans kone
indskriver sig på bl 8a. Denne gang er det en blanding af en afskedshilsen og en an
modning om at hilse to af konens onkler i Hamborg.
33 Jf. Dieter Lohmeier (udg.): Carsten Niebuhr: Briefe von der Arabischen Reise, Folge 11: Zu Gast beim König von Polen, in: Dithmarschen 2009, hefte 1, s. 14-23. Heri an
tages det (s. 20), at Niebuhr har truffet jesuiten Alexandre Rostan, som var en af kong
Stanislaw Poniatowskis vigtigste medarbejdere i forbindelse med moderniseringen af
den polske kartografi. Det bekræftes af Niebuhrs notat, idet der blandt folk, som han
har truffet i Warszawa, står “le reverend Pere Roståm”.
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Ill. 8: C.F. Temlers illyriske indførsel i Niebuhrs stambog, skrevet i kyrillisk blosancicaskrift.

eller er skrevet i en afskedssituation, men den er skrevet på ikke helt
korrekt illyrisk (kirkeslavisk) i kyrillisk bosancica-skrift og (lidt usikkert)
dateret ved hjælp af bogstaver med talværdi. Den er underskrevet “som
pant på sit gamle og stærke venskab” af Christian Friederich Temler34
24. februar 176835 (bl 45b, ill. 8). Teksten er et citat fra Paulus’ Brev til
Romerne, kapitel 12, vers 14-16: “Velsign dem, der forfølger jer, vel
sign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende.
Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det
lave.”
Tre andre indførsler er skrevet af gæster fra orienten i 1771, 1773 og
1774 og er omtalt s. 125f. Til sidst fik Niebuhr i foråret 1777 i København
besøg af den svenskfødte Nicolaas Holmberg, som havde været i det
Nederlandsk-Ostindiske Kompagnis tjeneste og tilsyneladende havde
truffet Niebuhr i Surat. Derfor indskrev han sig nu (på nederlandsk)
ved siden af sin forhenværende kollega Otto Hendrik Ruperti (bl 120b/
121a)/6
34 C.F. Temler (1717-1780) var i 1760’erne sekretær for udenrigsminister Bernstorff
og kontaktperson for ekspeditionen. Temler er forfatter til en illyrisk ordbog, nu i
Det Kongelige Bibliotek: GI kongelig Samling 2071-4°. Han ejede i øvrigt en betydelig
samling af stambøger (fortegnelse i Der Deutsche Herold 1893, s. 5-6), der efter hans død
kom til Det Kongelige Bibliotek. - Tak til fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen,
Københavns Universitetsbibliotek, for identificeringen af denne tekst.
35 Usikkerheden gælder årstallet. Alternative årstal er 1758 og 1798; men Niebuhr var
for første gang i København i oktober 1760, og hans bevarede korrespondance med
Temler begynder ikke før februar 1761 - og i 1798 var Temler for længst afgået ved dø
den (jf note 34). Det rette årstal må derfor være 1768, året efter at Niebuhr var vendt
hjem fra Den Arabiske Rejse (20. nov. 1767).
36 I listen over kompagniets medarbejdere, som Ruperti har indført i stambogen (bl
110b), er Holmberg imidlertid ikke nævnt.
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Ill. 9: Karshüni - arabisk skrevet med syriske bogstaver. Bl 14a.

De orientalsksprogede indførsler
På bl 13b er øverst skrevet det sabæiske alfabet med de arabiske ækviva
lenter tilføjet i blyantskrift underneden. Midt på siden er det arabiske
alfabet skrevet af en indfødt, med to afvigelser fra det rene alfabet: li
gaturen er indføjet efter det næstsidste bogstav o, og formlen
afslutter bogstavrækken. Nederst på siden har Niebuhr forklarende skre
vet: “das Original von dem sabåischen Alphabet, dessen in dem 2ten
Bande der Reisebeschreibung erwåhnt wird”.37
På bl 14a er der fem linjer i syrisk skrift, øverst to linjer med alfabe
tet i to lidt forskellige varianter, hhv nestoriansk og estrangelå; derun
der tre linjer med korte karshúní-tekster38 (arabisk skrevet med syriske
bogstaver):
Tredje linje: Det syriske alfabet (nestoriansk), delvis vokaliseret og
samlet i seks huske-”ord”: ’abgad, hawaz, hati, kalman, sacfa, qarsat.
Fjerde linje: (herfra igen estrangelå) bi-smi l-’abi wa-l-ibni wa-1-rühi
1-qidsi l-’ilahi
Femte linje: 1-wähidi ’amin [“I Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn, én Gud, amen”] (og tilbage til nestoriansk) Khedr ibn Sammäs
Alyäs 1-Mösali.
Bl 14b er beskrevet med tre lange og to korte linjer indisk skrift. Øverst
har Niebuhr skrevet: “Alphabet der Indianer in dem Provinz Guzuratte

37 Niebuhr omtaler dette alfabet i Reisebeschreibung, Bd. II, s. 220, med henvisning til
Tab. II, F.
38 Reisebeschreibung, Bd II, s. 349. Karshuni benyttes afkristne arabere.
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Ill. 10: Indisk tekst indklæbet på hl 15a, skrevet af en købmand i
Mokka, Jemen.

[Gujarat]. Von einem Banianen zu Kareck39.” Over bogstaverne i de
tre øverste linjer er med blyant indført bogstavernes navne i europæisk
transskription.
På bl 15a er vinkelret på læseretningen indklæbet et stykke foldet
papir beskrevet på begge sider med en længere (endnu uidentificeret)
39 Øen Khårg i Golfen; omtales i Reisebeschreibung, Bd. II: Anmerkungen zu Charedsch,
Juni 1765 ff. Hollænderne havde i 1753 oprettet en handelspost på øen, sikret af et
fort. Niebuhr opholdt sig på Khårg 31. maj - 31. juli 1765, før han kunne rejse videre
til Basrah i det nuværende Iraq. - Niebuhr omtaler dette alfabet i Reisebeschreibung, Bd
II, s. 21, med henvisning til Tab. II, A.
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tekst på gujarati. Øverst har Niebuhr skrevet: “Schriftprobe von einem
Banianen zu Mocha.”
På bl 17a er en tabel med seks kolonner under overskriften “Alphabetum Malabaricum”; den første halvanden kolonne indeholder vokaler,
de øvrige konsonanter. Underneden har Niebuhr skrevet: “aus einem
zu Rom gedruckten Buche”.40
Bl 17b fremstiller i tabelform det koptiske alfabet under overskriften:
“Alphabet. Linguae Cophtæ seu Egyptian antiq: ex Kircheri Pródro
mo41.”
På bl 18a sammenstilles i en tabel fem semitiske alfabeter under over
skrifterne: Hebraicum, . Syriacum, Estrangelo, Chaldaicum antiq: og Sama
ritan'?1 Kolonneoverskriften Estrangelo i venstre halvdel af tabellen er
tydeligt rettet, og ovenover står navneformen Seringälo.
På bl 18b gengiver en enkel tabel tre versioner af det arabiske alfa
bet, øverst i maghrebinsk version under overskriften “Alphabetum Charact. Agarenorum seu Saracenorum in Africa p. Kircher? i midten under
Niebuhrs overskrift: “Arabisches und Turkisches Alphabet”; og nederst
har Niebuhr under teksten skrevet: “Persianisches Alphabet zu Bassora
1765 d. 10. Octobr.”
På bl 20b forefindes en tabel med fem kolonner under fællesover
skriften Nomina numeralia. De fire første kolonner indeholder hhv euro
pæiske, indiske, arabiske og tibetanske tal fra 1 til 10, mens den femte
kolonne gengiver de tilsvarende tibetanske talord i europæisk trans
skription. Til venstre på siden er skrevet en tekstblok på 10 linjer i en
skrift med indisk præg. Øverst på siden har Niebuhr skrevet: “Kartan
Ein Alphabet einiger Banianen zu Devuli44 geschrieben zu Abushåhr.”
Nederst til venstre på siden ses en vanskeligt læselig, svag blyantnotits.
På bl 21a er gengivet et alfabet under overskriften “das Alphabet der
Nation der Multani Ban Penjab45.” Over de enkelte bogstaver er deres
40 Det er ikke lykkedes at identificere dette værk.
41 Efter Athanasius Kircher: Prodromus Coptus sive Ægyptiacus, Romæ 1636, pp. 283-285.
- Kircher var datidens autoritet inden for ægyptologien, og trods alvorlige fejlfortolk
ninger af hieroglyfferne anses han stadig for en af fagets grundlæggere. For koptologien ydede han en pionérindsats, der udgjorde en central del af grundlaget for JeanFran^ois Champollions tydning af hieroglyfferne i 1822 efter fundet af Rosette-stenen
i 1799.
42 Efter Kirchers Prodromus (note 41), p. 278-279.
43 Efter Kirchers Prodromus (note 41), p. 199-200.
44 Måske byen Deuli i Vest-Bengalen.
45 Multani hører til de indoeuropæiske lahnda-sprog (beslægtede med sanskrit og hin
di), der især tales i Punjab i det nuværende Pakistan. - Niebuhr omtaler dette alfabet
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navne skrevet i europæisk transskription. Underneden har Niebuhr skre
vet: “Careck46 d 24 July 1765 von Parseram dem Holländischen Möller”
og i næste linje: “NB. Die Propheceiung von 80 Jahren.”
Bl 21b er udfyldt med en 6-kolonners tabel over det indiske devanagari-alfabet med vedføjede tilsvarende europæiske bogstaver under
overskriften Elem: Brahm: Tang: Mung:4' Tab: XIX Comm: Acad: Sc: Tom:
TV Tab: 38. Davanagaram. Oven over tabellen har Niebuhr skrevet: “gegenüberstehendes [dvs bl 22a] ist ein Alphabet der Banianen zu Devuli48.” Under bogstaverne på bl 22a er deres europæiske ækvivalenter
skrevet med blyant.
Bl 22b opviser en lignende tabel under overskriften Elem: Brahm: Tang:
Mung: Tab: 19 Comm: Acad: Sc: Tom: TV Tab: 38. p. J.S. Bayer Regimont:
Balabandu.4'4
Bl 23a\v&T ligeledes en lignende tabel, men med tal, under overskrif
ten Elem: Brahm: Tang: Mung: Tab: 19 Comm: Acad: Sc: Tom: TV Tab: 38. p.
BayerRegimont: AkårNagari™
På bl 24a står øverst på siden et fransk vers på seks linjer, skrevet af
Jean-Francois Rousseau (jf nedf bl 24b). Derunder er anført det armen
ske alfabet med europæisk transskription over de enkelte bogstaver, og
under alfabetet er skrevet Cidessus Valfabet armenien. Under dette er det
georgiske alfabet anført på tilsvarende måde, med forklaring neden
under: Cidessus Valfabete Georgien.
På bl 24b står øverst til højre et 3-linjet vers på persisk, vedføjet en
datering og et personnavn. Digtet51 lyder i oversættelse:
Denne verden, min broder, varer ikke ved - knyt dig alene til dens
skaber,
i Reisebeschreibung, Bd II, s. 21, med henvisning til Tab. II, B.
46 Khårg (note 39).
4/ Efter Commenlarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 4 (1735): her findes
s. 289-301: “Elementa Brahmanica, Tangutana, Mungolica”, som er signeret T.S.B., hvad
der ifølge indholdsfortegnelsen svarer til “Theoph. Siegefr. Bayerus”, dvs. Gottlieb Sieg
fried Bayer (1634-1738), orientalist, medlem af Academiet i St. Petersburg siden 1726;
han var født i Königsberg, jf betegnelsen “Regimont.” De tre indiske skrifter, som Nie
buhr har kopieret, findes på tavle XIX, som anført.
48 Niebuhr omtaler dette alfabet i Reisebeschreibung, Bd II, s. 21, med henvisning til
Tab. II, C.
49 Efter Commenlarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 4, 1735 (note 47).
50 Efter Commenlarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 4, 1735 (note 47).
51 Citat efter Mirzå Abu Tålib Kalim Kashåni (d. 1651), persisk digter, især kendt for
kortlinjede, rimende ghazal-digte, hvis form traditionelt blev brugt til elskovspoesi, men
som Kashåni også gav livsfilosofisk og socialkritisk indhold.

124

Dieter Lohmeier & Stig T. Rasmussen

Sæt ikke din lid til jordisk gods - det har sendt mange som dig i dø
den,
Når tilværelsen endegyldigt hører op - så er det lige meget, hvad du
ejer af guld ellerjord.
Under dateringen på persisk er tilføjet digterens navn: Kalim Kas
hani og endnu et citat af ham: “Vil man have fred i sit sind, skal man
lukke begærets øjne”. Nedenunder gives der en oversættelse til fransk,
dateret nederst til venstre: a Bassora le 20 7bre 1765. Øverst til venstre
har Niebuhr skrevet: “Der Vater dieses Herrn Rousseau war ein Uhrmacher aus Geneve, der sich zu Isfahan mit einer Armenierin verheirathet hatte, und ein naher Anverwandter vielleicht Bruder, des Jean
Jacques. Die vorhergehende Seite [dvs bl 24a\ ist gleichfalls von demselben geschrieben.” Den franske oversættelse - under overskriften Tra
duction du vers cydessus - lyder: Celui qui se constraint et borne ses desirs /
peut expecter au moins de gouter quelques plaisirs. Oversætteren tilføjer: En
lisant ceque dessus et de Vautre part je vous prie de vous souvenir de celuy qui
est sans dissimulation ny contrainte Votre trés humble et tres obeissant Serviteur
Jean FranQois Rousseau. Det persiske vers er tydeligvis skrevet af en øvet
indfødt hånd, men altså af schweizisk-persisk herkomst - og den fran
ske håndskrift er ligeledes elegant og klar.52
På bl 25a gengives det tibetanske alfabet med transskription under
overskriften Alphabetum Tibetanum og med markering af Consonantes og
Vocales, Characters magicorum og Consones minores & vulgares. Nederst på
siden har Niebuhr skrevet: “aus einem Buche”.
På bl 25b står tre rækker af tal, den underste med europæiske tal
skrevet neden under hvert enkelt tal fra højre mod venstre. Fjerde og
femte linje udgøres af en række personnavne med transskription un
derneden. Til venstre, ud for femte linje, er der med latinskrift53 skre
vet: “SzTzteeine geheime Schreibart deren sich diejanitscharen in ihren
Rechnungen bedienen.”
På bl 26a er der to tabeller, én med det middelpersiske pehlevi-alfabet i to kolonner, med transskription af kun de seks første bogstaver; og
én med det oldiranske avesta-alfabet i fire kolonner, uden transskrip:’2 Rousseau omtales af Niebuhr i Reisebeschreibung, Bd. II, s. 139-142. Da Niebuhr traf
ham, var han sekretær for den franske agent i Basra. Rousseau oversatte flere nypersi
ske indskrifter, som Niebuhr havde kopieret i Persepolis (og som Niebuhr senere lod
trykke i rejsebeskrivelsen), til fransk.
;’3 Niebuhr skriver ellers gotisk skrift, når han skriver tysk; men flere træk i håndskrif
ten - særligt stort s og stort j - minder stærkt om Niebuhrs hånd.
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tioner. Den første tabel bærer overskriften Pelvi. Eine uralte Schreibarf4
der Parsi oder Feueranbeter, den anden Djån. die gemeine Schreibart der Parsi
oder Feueranbeter™. Suratte 1764.
På bl 34b er øverst skrevet fire linjer karshüni-tekst, dvs arabisk i sy
risk skrift - her estrangelå:
Sammäs Hermez ‘Anbar ’Ögll Diyärbakirli min gama at al-kaldän min
bfat [“fra kaldæernes menighed56 ved kirken”]
Mar Petyún al-’an huwa säkin fl 1-Mösal [“nu bor han i Mosul”]
Sammäs Alyäs57 ibn Mikäll al-Mösall min ta’ifat 5al-kaldän min [“fra
kaldæernes trosretning fra”]
gamä‘at al-’arba‘ biya‘ [“de fire kirkers menighed”].
Derunder tre linjer på arabisk, med datering til venstre (her i over
sættelse): “1179 i måneden dhu 1-Qa’dah, kristen tidsregning 1766 [ret
tet fra 1765] først i måneden nisån [april].” Den arabiske tekst lyder i
oversættelse: “Ved skæbnens gunst Elias al-Sarråf ibn Khwådjah Ishåq
al-Mawsili af slægten Bayt ‘Armin al-Kaldåni tidligere bosat i Aleppo og
Hillå, [nu] i Mosul, i tjeneste hos Mosuls guvernør Muhammad Amin
Pasha ‘Abd al-Djalilzådeh og hans broder Yusuf, som var i Aleppo og
kom dertil, mens vi var der.” Nederst på siden har Niebuhr skrevet:
“NB. Ishaak a St Johanne, der Vater von diesem Elias und Jusef war
Eques auratus ac Sacri Pallatii & aulæ Lateranensis comes58 und Dolmetscher in der Chaldaischen [syrisk] und Arabischen Sprache bey dem
Könige von Spanien59.”
På bl 35a findes en liste over personer under overskriften “zu Bom
bay waren” (navnene er i arabisk skrift):
‘Abd al-Qadir Susi - ein Kaufmann von Mochha.
‘Abd al-Rahmån Zákür - Nachoda von Schellebi Schiff.
94 Pehlevi: middelpersisk (ikke, som anført i stambogen, oldpersisk), 3.-8. årh. e.v.t.
Pehlevd blev bl a brugt til kommentarer til og oversættelser af avesta-tekster (note 55).
99 Avestisk: oldpersisk, talt i 2.-1. årtusind f.v.t. Det avestiske alfabet er udarbejdet i 3.-4.
årh. e.v.t. med specifikt henblik på at sikre overleveringen af zarathustrismens hellige
tekster. Sproget havde da ikke været talt i århundreder, og teksterne var kun overleve
ret mundtligt. - Godt et halvt århundrede efter Niebuhrs ophold i Bombay 1764-1765
var den danske sprogforsker Rasmus Rask i samme by, hvor han i oktober 1820 havde
held til at erhverve en enestående samling af avesta-tekster, der nu er i Det Kongelige
Bibliotek.
96 Niebuhr skriver om kaldæerne i IMsebeschreibung, Bd II, s. 330, 338-340, 344 og 375.
97 Om patriarken, der altid hedder Elias, se Reisebeschreibung, Bd II, s. 340.
98 Katolsk-kirkelige ærestitler, der tildeltes især ikke-adelige for særlig indsats i kirkens
tjeneste.
99 Omtales af Niebuhr i Reisebeschreibung, Bd. II, s. 357.
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Ahmad ibn al-Nadjá - ein Kaufmann von Gidda.
Ibráhim Azrúr - ein Kaufmann von Mecca.
(i transskription:) Mondjerji Bomanschi ein Parsi.
Derunder skråt til venstre står to navne på arabisk: Nu’mån Chelebi
ibn Husayn Chelebi og ‘Umar Alå Darwish [...].
Nederst på siden er der seks linjer med Niebuhrs transskription i
europæisk skrift af arabiske navne og tilhørsforhold:
Schemmas Hurmus Anbar Ougli Diarbekerly min djamaad al-kaldan
min Bäät Mar Bätjain. Elån sakin bilMosul.
Schemmas Elias ibn Michael elMosuli min Tayfet el Kaldan min dja
maad el arba tåå.
Chauadja Rizk Allah ibn Chauadja Abdilla el Mosuli min Tayfet essyrian min djamaad el addrå.
På bl 35b står øverst to linjer på syrisk i nestoriansk skrift; nedenfor til
venstre har Niebuhr (fejlagtigt) skrevet: “Strangeli zu Mosul.”
Khögäh Rizq Allah ibn Khögäh Abd Allah al-Mösall min ta’ifat al-Seryän [“af syrernes trosretning”]
min gamä£at al-£urä [“fra Jomfruens menighed”] Alyäs al-Sarräf ibn
1-Mösali
Derunder følger to linjer på arabisk, hvorunder to linjer med samme
tekst i Niebuhrs transskription med latinske bogstaver. Den arabiske tekst
lyder i oversættelse: “Skriver af disse bogstaver er Abbud ibn Shadid60
Sabådå fra bjerget Kisrawån med bopæl i Gharir. Skrevet i København
den 25. tarnmuz år 1771.” Under datoen har Niebuhr skrevet: “d. 25.
Julius”. Under transskriptionen står yderligere tre linjer svært læselig
arabisk tekst (dialekt?) skrevet af samme hånd. Nederst på siden har
Niebuhr skrevet: “sogenannte Prinzen vom Berge Libanon61.”
På bl 43b står halvanden linje arabisk tekst: “Skriver af disse bogstaver
er Elias Fawwåz Habashi.62 Skrevet i København den 22. aylul [septem
ber] 1773.”
Midt på bl 44a er indført en 15 linjer lang tekstblok på arabisk, der
i oversættelse lyder: “Gud være priset. I året 1176 kom fem frankere
60 Niebuhr omtaler Abud ibn Schedid i I&isebesdireibung, Bd. II, s. 461.
61 Maronitiske kristne fra Libanon, der under påtagne prinsetitler med den katolske
kirkes støtte rejste rundt i Europa for at få penge ud af fyrstehusene under påskud af,
at tyrkerne havde frarøvet dem deres land. Niebuhr skriver forklarende herom i to
breve adresseret til A.P. Bernstorff; koncepter i UB Kiel: Cod. M.S. KB 314.5, Fasz. 2,
Nr. 3 = Bl. 4 og 5. Det første brev er sandsynligvis fra 1771 og omhandler ‘Abbúd ibn
Shadid, det andet fra 1773 og omhandler Elias Habeisch.
62 Omtales af Niebuhr som Elias Habeisch (note 61).
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Ill. 11: Arabisk tekst dateret 1763 i Bayt al-Faqih, Jemen, med omtale af ekspeditionen
og dens medlemmer. Bl 44a.

fra Danmark til os, den ene ved navn Nibur, en anden Furskul, en an
den Karåmir, og Bawrinfand, og den femte Funhåvin. De opholdt sig i
Bayt al-Faqih [...] et par måneder, de kom i begyndelsen af måneden
sha’bån og afrejste i begyndelsen af shawwål til havnebyen Mukhå. Mel
lem os og dem opstod der nært bekendtskab og stærk tilknytning, og
lægen lovede at lære os en salve, og at han ville sende den fra Mukhå
pr brev, men Gud ved det bedst. Dateret den 6. shawwål i 1176 [20.
april 1763].” Øverst til venstre har skriveren skrevet sit navn: al-faqih
‘Awadh ibn ‘Abd Allah al-[...] i sayyid Muhammad Halabi’s hus [...].”
Midtfor til venstre har Niebuhr skrevet: “geschrieben von Faki Auad
ein Mohammedanischer Gelehrter63 zu Beit elfaki im Jahr 1763 nach
Christi Gebuhrt, 1176 nach der Hegira.”

63 Niebuhr omtaler en lokal lærd fra Bayt al-Faqih i Reisebeschreibung, Bd I, s. 326, om
end under en lidt tidligere dato (11. marts 1763): “Da ich auf der ersten Nebenreise
gar keine Schwierigkeiten von Seiten der Araber gefunden hatte, so eilete ich, mehrere dergleichen zu unternehmen, und ging gleich am liten März von Beit el fakih
nach Zebid [...]. Auf diese Reise begleitete mich ein armer arabischer Gelehrter, der
bei dieser Gelegenheit, da es ihn nichts kostete, einen alten Bekannten zu Zebid besuchen wollte. Ich hatte dagegen von seiner Gesellschaft nicht wenig Vergnügen.”
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Øverst til højre på bl 44b er indført en lille arabisk tekstblok på 10
korte linjer (i oversættelse): “Den, der snakker om folk, ham snakker
folk [så meget mere] om; den, der slører andres fejl, hans fejl sløres
[til gengæld]. Du, der kaster salt på frugtbar jord, vil tabe, for saltet
smelter, og du vil komme til at kigge langt efter udbytte. Dette har
Shammås Bidrus ibn Yúsuf al-Qalyúndji al-Måridåni skrevet i året 1774
i København den 24. september.”
På bl 47b står der øverst to linjer vers på persisk under overskriften
“Et godt råd”:
Da Noahs sønner kom i dårligt selskab, mistede de profetstatus.
Omvendt gik det Hulens Folks hund: Den fulgte den rette vej - og
blev menneske.
Herunder står der på arabisk: “Dette er navnene på den omtalte hules
folk [Syvsoverne64]”, og derefter følger to linjer (fantasi-)navne; sidste
linje slutter med oplysningen: “deres hund hed Qitmir”, og ved siden
af linjen er tilføjet: “og den er med dem i Paradis.”
På bl 48b står fire linjer på armensk med oversættelse til latin. Un
derskrevet af Cogiasar di Serpos.65 Til venstre på siden har Niebuhr
skrevet: “zu Pera bey Constantinopolis 1761.”
På bl 49a er vinkelret på læseretningen indklæbet et lille ark papir
med otte linjer persisk tekst, der bekræfter, at Niebuhr var i Shiraz og
Persepolis. Teksten lyder i oversættelse: “Den danske matematiker dr
Niebuhr er ankommet til Shiraz i Guds tjener Muhammad Karim Khan
Zands66 regeringstid, og under hans beskyttelse gennemfører han sin
Iran-rejse. Han har rejst fra Shiraz til Persepolis og udført mange teg
ninger af billeder og tekster, både islamiske og ikke-islamiske. I måne
den shawwål 1178 (= marts/april 1765) rejste han videre til Bandar
Bushehr. [Skriverens navn:] Abu marhum Hadjdji Ibrahim Muhammad
Ali al-Ahw[...]ni.”
64 Der refereres her til koranen, sura 18, vers 9-26.
63 Måske identisk med den person, der omtales af gesandt Sigismund von Gähler i
dennes indberetning til Bernstorff 5. marts 1762 (T.K.U.A.,Tyrkiet, pk. 8) i forbindelse
med en mulig dansk handelsforbindelse fra Levanten med Indien: “Il se nomme Thomaso di Serpos. Avec sa maison d’ici et celle de son frere Giovanni å Venise, il fait
l’année courante des affaires les plus considerables, soit en banque, soit en commerce.
Entre autres il suit celui des Indes par les voies d’Alep et de Bassora.”
66 Levede ca. 1705-1779, regerede Iran 1749-1779 med Shiraz som hovedstad. To år
før Niebuhrs besøg havde Karim Khan Zand i 1763 givet englænderne tilladelse til at
oprette en handelspost i Bushehr, Shiraz’ havneby, hvortil Niebuhr vendte tilbage 28.
maj 1765; han var ankommet til Búshehr 4. februar s.å. fra Masqat i Oman.
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Ill. 12: Persisk tekst dateret april 1765 antagelig i Shiraz, Persien,
med omtale af Niebuhr og hans ophold i Persepolis. Bl 49a.

På bl 49b står tre linjer arabisk tekst, de to i form af vers med flere
rim i hver linje: “En sand fortælling om slagteren, hans manglende
ordholdenhed og hans gemenhed, som det siges: Stol ikke på en slag
ter, hans sjæl er nedrig, og fluen hans fortrolige; hunden sidder med
ham til bords, blod er på hans skjorte, og hans hånd renser lig. Skrevet
af Guds ydmyge tjener Mustafå ibn Hadjdjádj Núr Allah tirsdag midt i
rabí’ al-åkhar 1179 [30. sept. 1765].”
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På bl 68a findes et trelinjet digt på arabisk,67 dateret og underskrevet
både på arabisk og italiensk/fransk. Digtet lyder i oversættelse: “Spørg
dagene, hvad de har gjort ved Khosrau og Cæsar og paladserne og
dem, der boede i dem. Ulykkens pile svirrede mod verden og gjorde
den døv, så den vendte sig mod sig selv. Om så verden var til salg for en
skilling, mon ikke den kloge ville afslå at købe den? I Aleksandria, skre
vet den 23 treogtyvende i måneden tishrin al-awwal [oktober] år 1761
efter kristen tidsregning. Skriveren heraf er [...] Yusuf Farandji.” Også
underskrevet med latinske bogstaver: Alessandria 23 8bre 1761 Giu[...]
Frangí.
På bl 72b findes øverst til venstre en beregning af sultan Salim ibn alSultån Mustafa Khäns fødselsår, med ønsket “Må hans sejr bestå!” Der
under står et tolinjet hyldestdigt på arabisk til sultan Salim, med hans
fødselsdato 1175 [1762]. Under digtet står der på arabisk: “Forfattet og
skrevet af den retskyndige Antun Baytår68 Pasha, tolk hos hollænderne
i Aleppo [...] den 21. tishrin al-awwal [oktober] 1766 efter romersk
[kristen] tidsregning.”
Bl 87b er helt dækket af 17 linjer tekst på osmannisk-tyrkisk, skrevet
vinkelret på læseretningen. På bl 88a gives en fransk oversættelse heraf,
dateret 2. juni 1767:
Persuadé que sans les incommodités du voyage, nous ne pouvions
étendre nos lumieres & nos
connoissances, nous abandonnames notre patrie 8c courumes le mon
de.
Si nous y avons essuyé des peines & des dégoüts, c’étoit notre destín;
nous nous y soumimes de bonne grace.
Pendant quelques années nous ne laissames presque endroit que
nous n’ayons vu; nous en portons les desseins å notre genereux & magnanime Roi.
6/ Citat efter ‘Abd al-Rahmån ibn ‘Ali Abú 1-Farash Ibn al-Djawzi (511/1116-597/1201),
konservativ tilhænger af hanbali-skolen i islam jurist og prædikant. Digtet er publice
ret i andagtsbogen kitåb al-Mudhish, hvor digtet dog har fire linjer; anden linje er her
udeladt. - Ekspeditionens filolog F.C. von Haven erhvervede 1762 i Cairo et håndskrift
af dette værk til Det Kongelige Bibliotek (Cod. Arab. 70; nr 29 i vH’s egen fortegnelse);
heri findes digtet på bl 128b øverst.
68 Omtales af Niebuhr i Reisebeschreibung, Bd II, s. 435, under Anmerkungen von Sy
rien: “Ich suchte daher ein Buch, worin ein Druse selbst Nachricht von seiner Religion
gibt, und erhielt endlich ein solches durch Antun Beitar, den ersten Dolmetscher des
Herrn van Masseyk” (der står for én indførsel på hollandsk og én halvt på hollandsk
og halvt på tysk i stambogen: bl 7b og 131a, dateret hhv 8. oktober og 19. november
1766).
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Partout, ou nous fumes, nous fimes des observations astronomiques;
des cometes, des planetes, des eclipses et des fixes.
Notre science nous fit aimer partout: å Constantinople, å Bengala,69
å Sanaa & å Mugha.
Nous fimes deux trois amis dans chaqué ville: c’est comme si nous
possedions en chaqué ville deux ou trois maisons.
Les bontés de notre Roi nous dedommageront des nos soufrances,
& travaux; travaux que nous nous flattons dignes de l’approbation des
connoisseurs.
Quand nous sortimes de chez nous, nous étions sept personnes;70
toutes hormis moi ont été la proye de la mort.
Teksten er udformet, som var den et lapidarisk resumé af ekspedi
tionen skrevet af Niebuhr selv, og slutter: “Dette er det mindesmærke,
som rejses til ære for Hr Niebuhrs fortjenester af hans ydmyge tjener
Thomas Herbert Rathkeal71.” Nederst på siden har Niebuhr skrevet:
“Jetzt kayserl. Internuntius72.”
På bl 136a har Niebuhr øverst til højre skrevet navnene Georgius Sayde un[d] Elias el Kh[...]73Mos[ul]. Nederst på siden står der tre korte
sætninger på arabisk i Niebuhrs transskription: Rabna idimak (“Vorher
re gøre dit liv langt!”), Allah challik (“Gud fri dig [fra synd og fare]!”),
Mhubbet fik (“[Jeg/vi er] stærkt knyttet til dig”). Men på siden står der
i øvrigt ingenting! Der har måske været indklæbet en kalligraferet ud
gave af de tre sætninger, siden de er forklarende transskriberet? En

69 En misforståelse: Niebuhr har aldrig været i Bengalen.
70 Gruppen, der gik ombord på krigsskibet “Grønland” i København, bestod af seks
personer, men de havde tilladelse til at medtage en af matroserne som tjener, når de
forlod skibet.
'1 (1738 - efter 1767). Født af irsk-græske forældre i Konstantinopel, blev med hjælp
fra derværende diplomater med forbindelser til den østrigske kejserfamilie uddannet
ved det orientalske akademi i Wien og senere tilknyttet det østrigske gesandtskab i
Konstantinopel som tolk. THR oversatte på sultan Mustafas anmodning Herman Boerhaaves banebrydende klinisk-medicinske lærebog Institutiones medicae in usus annuae
exercitationis domésticos digestae, Leiden 1708 (med mange senere udgaver), til tyrkisk.
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Osterreich, bd. 8, Wien 1862, s. 352, hvor døds
året er angivet til ca 1760; indførslen her i Niebuhrs stambog viser, at THR var i live i
1767.
72 Niebuhr forveksler her Thomas Herbert R. med hans broder Peter Philipp von Herbert-Rathkeal (1735-1802), der 1780 blev udnævnt til østrigsk ambassadør i Konstan
tinopel. Biogr Lex d Kais Öst (note 71), bd. 8, s. 352-357.
73 Måske identisk med Elias al-Sarråf ibn Khwådjah på bl 34b.
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fantasibefordrende indførsel, der afrunder stambogens perspektivrige
indblik i Niebuhrs mangefacetterede kontaktflade.

ZUSAMMENFASSUNG
Dieter Lohmeier und Stig T. Rasmussen: Carsten Niebuhrs Stammbuch.
Stammbiicher waren im 18.Jahrhundert ein fester Bestandteil des studentischen Brauchtums. Es waren Bücher im Queroktavformat, in denen Studenten Eintragungen ihrer
Professoren und vor allem ihrer akademischen Freunde sammelten, wenn sie selbst
oder diese die gemeinsam besuchte Universität verlieBen. Die Eintragungen waren
stark formalisiert: Wer sich eintrug, hatte eine Seite zur Verfügung, schrieb ein Zitat
aus der klassischen oder der modernen europäischen Literatur mit einer moralischen
Botschaft oder einer Aufforderung zum GenuB der Jugendfreuden ein, beteuerte sei
ne Freundschaft mit dem Besitzer des Stammbuchs und fiigte das Datum, seinen Ña
men, seine Herkunft und sein Studienfach hinzu - dies beides in den abgekürzten For
men, die auch in den Universitätsmatrikeln üblich waren. Stammbiicher sind deshalb
als biographische Quellen gute Ergänzungen zu den Matrikeln, da sie dokumentieren,
mit wem wann und wo der Besitzer zusammengetroffen ist. Mehr Informationen geben sie allerdings in der Regel auch nicht her.
Niebuhr hat sich sein Stammbuch bald nach dem Beginn seines Studiums in Göttin
gen 1757 zugelegt und hat dort bis zum 1. Oktober 1760, unmittelbar vor seiner Abreise nach Kopenhagen, fiber 100 Eintragungen gesammelt. Sie stammen ausschlieBlich
von Studenten. Professoren haben sich nicht eingetragen, auch nicht diejenigen, die
Niebuhr nachweislich gut kannte, weil sie ihm den Weg zur Teilnahme an der Arabischen Reise ebneten. Beriihmt gewordene Kommilitonen hatte Niebuhr nicht, doch
findet man Eintragungen seiner guten Freunde Gregorius Wiedemann aus Kopenha
gen und Johann Sibberns aus dem Lande Wursten, der wie Niebuhr Ingenieuroffizier
wurde und hauptsächlich bei der kurhannoverschen Landesaufnahme als Landmesser
tätig war. Eintragungen aus den letzten Monaten vor der Abreise aus Göttingen deuten darauf hin, daB Niebuhr damals bewuBt Verbindungen mit Studenten aus dem
dänischen Gesamtstaat und ihren Hofmeistern pflegte.
Bis 1760 ist Niebuhrs Stammbuch ein typisches Studentenstammbuch. Ungewöhnlich wird es erst dadurch, daB Niebuhr es auf die Arabische Reise mitnimmt und bis
zu seiner Rückkehr nach Kopenhagen benutzt. Zunächst denkt und handelt er dabei
anscheinend noch ganz in den Bahnen des studentischen Brauchtums, denn er sammelt weder Eintragungen von den Hofleuten und Beamten, mit denen er in Kopen
hagen umgeht, noch solche von dem dänischen Gesandten in Konstantinopel und
dessen Personal. Aber ganz allmählich wird dann aus dem Stammbuch ein Sammelund Notizbuch und damit eine ergänzende Quelle zur Arabischen Reise 1761-1767.
Niebuhr sammelt Schriftproben orientalischer und indischer Sprachen, Namenlisten
von unterschiedlichen Gruppen, denen er unterwegs begegnet: europäische Konsuln
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und Kaufleute in Ägypten, englische Schiffskapitäne, die 1763 nach Moccha kommen,
Franzosen in der indischen Handelsstadt Surat oder Freunde in Basra. SchlieBlich beginnt er auf dem Rückweg zu notieren, wen er kennengelernt hat und wer ihm GrüBe
nach Europa mitgegeben oder ihn gebeten hat, dort Verwandte von ihrem Schicksal zu
unterrichten. Dazu kommen dann auch Eintragungen von Männern aus unterschiedlichen Gesellschaftskreisen jenseits der Universitäten: von katholischen Mönchen und
Missionaren, von einem Verwandten Jean-Jacques Rousseaus, der in Persien lebt, oder
von den europäischen Kaufleuten in Aleppo, unter denen Niebuhr sich nach der lan
gen einsamen Reise durch das Zweistromland sehr wohl gefuhlt hat.
Von den orientalistischen Sprach- und Schriftproben, die alle einzeln besprochen
werden, seien nur drei erwähnt, in denen sich spiegelt, wie weit sich Niebuhrs Erfahrungshorizont durch die Arabische Reise über das soziale Umfeld der üblichen Studentenstammbücher hinaus öffnete. Ein Gelehrter namens Awadh ibn Abd Allah (der
- namenlos - auch in Niebuhrs „Reisebeschreibung“ erwähnt ist) bezeugt in arabischer
Schrift und Sprache, daB sich fünf namentlich genannte Männer aus Dänemark im
Frühjahr 1763 in Bayt al-Faqih imjemen aufgehalten haben und daB daraus eine nahe
Bekanntschaft geworden ist. Ein Blatt in persischer Sprache hält fest, daB während der
Regierungszeit von „Gottes Diener Muhammad Karim Khan Zand“ der dänischen Mathematiker Dr. Niebuhr im Frühjahr 1765 in Schiraz angekommen, von dort aus nach
Persepolis gereist ist, wo er „viele Zeichnungen von Bildern und Texten, sowohl islamischen als auch nicht-islamischen“ ausgeführt hat, und dann von Schiraz nach Bushehr
zurückgekehrt ist. Bemerkenswert ist schlieBlich ein osmanisch-türkischer Text, den
der von irisch-griechischen Eltern in Konstantinopel geborene, in Wien orientalistisch
geschulte und dann in der österreichischen Gesandtschaft in Konstantinopel als Dolmetscher tätige Thomas Herbert Rathkeal 1767 geschrieben und zugleich ins Französische übersetzt hat. Er faBt lapidar die Arabische Reise zusammen und ist als Denkmal
zu Ehren der Verdienste Niebuhrs in sein Stammbuch eingetragen.

MONDDISTANZEN UND LÄNGENGRADE
DER BRIEFWECHSEL ZWISCHEN
CARSTEN NIEBUHR UND TOBIAS MAYER 1761
HERAUSGEGEBEN VON

Dieter Lohmeier

m Jahre 2008 håbe ich in Fund og Forskning dargestellt, wie Carsten
Niebuhr die ersten Monate der Arabischen Reise nutzte, um die von
seinem Göttinger Lehrer Tobias Mayer (1723-1762) entwickelte Me
thode der Längengradbestimmung auf See praktisch zu erproben, und
sich dabei als ein auBerordentlich sorgfältiger Beobachter erwies, der
sich auch von den damit verbundenen aufwendigen Rechenoperationen nicht schrecken lieB.1 In diesem Zusammenhang habe ich berichtet, daB Niebuhr die ersten Wochen des Jahres 1761, ais das Kriegsschiff „Grønland44 wegen heftiger Stürme von Helsingör aus nicht in
den Atlantik gelangen konnte und mehrfach wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkehren muBte, genutzt habe, um sich mit seinem
neuen Präzisionsinstrument, dem von John Bird in London gelieferten
Oktanten, vertraut zu machen, und Mayer in drei Briefen über diese
Erfahrungen berichtet habe; diese Briefe - so habe ich geschrieben
- seien nicht erhalten und man wisse von ihrer Existenz und von ihrem Inhalt nur aus Mayers Antwort vom 2. Juli 1761, die dieser nach
Konstantinopel geschickt habe: „Die beiden ersten Briefe berichteten
von Niebuhrs Anfangsschwierigkeiten im Umgang mit dem von Bird
gelieferten Oktanten, aber der dritte, am 2. März geschriebene zeigte,
daB er diese Schwierigkeiten selbständig überwunden hatte. So konnte
er diesem Brief auch eine Reihe von Beobachtungen und seiner daran
anschlieBenden Berechnungen beilegen, mit denen er den Längengrad von Helsingör bestimmt hatte.442

I

AR: Akten der Arabischen Reise. Reichsarchiv Kopenhagen: Arkiv 301, Nr. 3-003 bis
3-005 = Tyske Kancelli. Udenrigske Afdeling. Almindelig Del III, Nr. 3-5 (= 3 Archivkästen).
1 Dieter Lohmeier: Carsten Niebuhr, Tobias Mayer und die Längengrade, in: Fund og
Forskning 42 (2008), S. 73-114.
2 Ebd., S. 96 f.
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Diese Darstellung ist leider nicht ganz richtig: Einer der drei Briefe
Niebuhrs ist nämlich erhalten; er liegt im Original in der Handschriftenabteilung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen und ist auch seit mehr als hundert Jahren im gedruckten
Katalog dieser Sammlung nachgewiesen.3 Ich nehme die Tatsache, daB
Lawrence J. Baack (Berkeley) mich auf die Handschrift aufmerksam
machte, zum AnlaB, diesen Brief als einen Nachtrag zu meinem Aufsatz vollständig zu veröffentlichen und füge diesem noch die erwähnte
Antwort Mayers vom 2. Juli 1761 und einen weiteren Brief Niebuhrs an
Mayer vom September 1761 aus Konstantinopel hinzu. Der Brief Mayers
ist im Original im TeilnachlaB Niebuhrs in der Universitätsbibliothek
Kiel erhalten, der zweite Brief Niebuhrs an Mayer in einer Abschrift
der Deutschen Kanzlei bei den Akten der Arabischen Reise im Reichsarchiv Kopenhagen. Weitere Briefe hat es vermutlich nicht mehr gegeben, da der frühe Tod Mayers am 20. Februar 1762 die Freundschaft
zwischen Lehrer und Schiller beendete. Ich ergänze diesen Briefwechsel durch zwei Briefe, die Niebuhr von Marseille aus an J.H.E. Bern
storff und seinen Sekretär C.F. Temler geschrieben hat, da sie sachlich
aufs engste mit dem Briefwechsel zwischen Niebuhr und Mayer zusammenhängen: mit ihnen übersandte Niebuhr die für Mayer bestimmten Längengradbestimmungen, die er vorgenommen hatte, sobaid die
„Grønland" nach der Fahrt durch den Atlantik wieder in Sichtweite
des Festlands gekommen war, und auf die er sich auch noch in seinem
Brief an Mayer aus Konstantinopel bezog. Der Brief an Bernstorff liegt
im Original im Reichsarchiv, während der Brief an Temler in den Teil
nachlaB Niebuhrs im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften in Berlin gelangt ist. Alie fünf Briefe sind bisher
unveröffentlicht. 1
3 Verzeichniss der Handschriflen im Preussischen Staate, [Bd. 1:] Die Handschriflen in Göt
tingen, bearb. v. Wilhelm Meyer, 3 Tle., Berlin 1893-1894. Neudruck unter dem Titel:
Die Handschriften in Göttingen, hrsg. v. Wilhelm Meyer, 3 Bde., Hildesheim u. New York
1980, Bd. 1, S. 272.
4 Die Briefe sind grundsätzlich buchstabengetreu wiedergegeben, aber etwas normalisiert, da Niebuhr und Mayer nicht selten Kürzeln benutzen, die sich im Druck nicht
wiedergeben lassen, und weil bei einigen Buchstaben in der deutschen Schrift allgemein
und in Niebuhrs Handschrift insbesondere GroB- und Kleinbuchstaben nur schwer oder
gar nicht zu unterscheiden sind (besonders bei D/d, aber auch bei F/f, H/h, T/t und
V/v). Niebuhr und Mayer wechseln, den Gepflogenheiten ihrer Zeit entsprechend, bei
Orts- und Personennamen sowie Fremdwörtern von deutschen Buchstaben zu lateinischen und schreiben auch Wörter, die aus fremdsprachigen Wortstämmen und deut
schen Endsilben gebildet sind, teilweise mit lateinischen Buchstaben. Dieses Verfahren
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Den gemeinsamen Hintergrund dieser fünf Briefe bildet das Warten
auf die Entscheidung über Tobias Mayers Bewerbung um den schon
1714 vom englischen Parlament ausgeschriebenen, aber immer noch
nicht vergebenen ,,Längenpreis“. Er betrug bis zu 20 000 Pfund für ein
Verfahren zur Ermittlung der geographischen Länge auf See mit einer
Toleranz von höchstens einem halben Längengrad bzw. bis zu 10 000
Pfund bei einer Toleranz von höchstens einem Grad. Mayer hatte 1753 in
der Zeitschrift der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen Mondtafeln veröffentlicht, die bis zum Jahre 1807 den täglichen Stand des
Mondes, auf den Meridian von Paris bezogen, vorausberechneten und
die eine Genauigkeit von einer Bogenminute (= einem Längengrad)
erreichten. Er hatte dann eine Methode entwickelt, mit der sich aufgrund der Messung des Abstands zwischen dem Mond und der Son
ne oder einem Fixstern durch einen Spiegeloktanten mit Hilfe seiner
Mondtafeln der Längengrad des jeweiligen Ståndorts berechnen lieB.
Als er sich damit um die Jahreswende 1754/55 bei der Admiralität in
London um den Längenpreis beworben hatte, war er jedoch imstande
gewesen, handschriftlich eine verbesserte Fassung seiner Mondtafeln
vorzulegen, die nun eine Genauigkeit von einem halben Längengrad
ermöglichte.
Mayer erfuhr während der folgenden Jahre aus London, daB der
Königliche Astronom James Bradley (1693-1762), der im Rahmen des

im Druck zu reproduzieren, würde ein sehr unruhiges Schriftbild ergeben. Deshalb ist
die Grundschrift der Briefe (Deutsch) oder ihrer Adressen (Französisch) als Ge rade wiedergegeben, während lateinisch geschriebene Wörter nur in Ausnahmefallen (bei fremdsprachigen Wörtern, naturwissenschaftlichen Ñamen und Begriffen usw.) als Kursive
erscheinen. Die Zusammenschreibung von Komposita ist normalisiert; nur bei zusammengesetzten Substantiven, deren Bestandteile Niebuhr und Mayer jeweils mit GroBbuchstaben schreiben, erscheinen diese getrennt („Log Linie“). Bei den häufig wiederkehrenden Standesbezeichnungen ist die SchluBkürzel, ein unter die Zeile reichender,
nach rechts offene Haken, zu Abkürzungen normalisiert: „Hochfreyherrl.“ oder „Hochedelgeb.“ In anderen Fällen wie „nemlich“ ist sie stillschweigend aufgelöst. Die Anredeform „Ew.“ (= Euer), die ausschlieBlich in dieser abgekürzten Form vorkommt, ist
unverändert transkribiert. Die Kürzel für „Seine“ oder „Seiner“ (vor ,,Excell.“) istje nach
dem Zusammenhang als „Sc“ oder „S'“ wiedergegeben, die Kürzel für „Herr“, „Herrn“
bzw. „der Herr“, „den Herrn“ oder „die Herren“ ebenfalls je nach dem Zusammenhang
mit „Hr.“, „Hrn.“, „dHr.“ oder „dHrn.“ (und in dieser Form auch am Satzanfang klein
geschrieben). Ergänzungen des Herausgebers stehen in eckigen Klammern. Die bildlichen Zeichen für Sonne, Mond und Stern sind in diese Wörter übertragen, aber in
eckige Klammern gesetzt. Bei der Wiedergabe der Adressen wird die Zeilenbrechung
durch / gekennzeichnet. Die Zeichensetzung ist modernisiert.
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Begutachtungsverfahrens die Mondtafeln geprüft hatte, sich dem fur
die Preisvergabe verantwortlichen „Board of Longitude" gegenüber po
sitiv über sie geäuBert hatte. Aber das Ergebnis der praktischen Erprobung von Mayers Methode auf einer Seereise in die Karibik stand auch
1760 immer noch aus. Das lag wohl vor allem daran, daft in London
mit dem Siebenjährigen Krieg andere Probleme in den Vordergrund
des Interesses getreten waren. Aus Frankreich dagegen kam eine ermutigende Resonanz: Joseph-Jérome de Lalande (1732-1807), der im
Auftrage der französischen Akademie der Wissenschaften das astronomischejahrbuch Connoissance des tempsfür 17615 herausgab, teilte in seinem Vorwort mit, das Werk enthalte jetzt mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Navigation von ihm selbst anhand von Mayers Mondtafeln
vorgenommene Berechnungen des Längengrads des Mondstands zu
Mittag und Mitternacht jedes Tages, aber auch diese Tafeln selbst, die
bisher nur schwer zugänglich gewesen seien, sowie eine neue detaillierte Anleitung, den Längengrad auf See mit Hilfe des Mondes mit gröBter Leichtigkeit zu ermitteln („une nouvelle instruction détaillée pour
trouver la longitude en mer par le moyen de la Lune, avec une extre
me facilité"). Lalande, der nur Mayers gedruckte Mondtafeln kannte,
übernahm sie - wie er sagte - ihres praktischen Wertes wegen, obwohl
Mayer keine Auskunft dariiber gegeben habe, wie er zu diesem Grad
der Vollkommenheit („ce degré de perfection") gelangt sei.6 In seiner
im Vorwort angekündigten Anleitung zur praktischen Benutzung der
Mondtafeln empfahl der Abbé Nicolas-Louis de Lacaille (1713-1762),
nicht nur eine einzige Monddistanz zu messen, sondern mehrmals am
Tag die Abstände des Monds von zwei Fixsternen zu messen, von denen der eine östlich und der andere westlich von ihm stehe, denn dann
könne man statt der Genauigkeit von W¿ Grad, die man üblicherweise
(„naturellement") erreiche, oft die von einem halben Grad erzielen.7
Mayer selbst vermutete den Hauptgrund für die Verzögerung der
Entscheidung über seine Bewerbung um den Längenpreis im Widerstand der Navigationsoffiziere und Steuerleute gegen die langwierigen
Rechenaufgaben, die sie zu lösen haben würden, wenn sie nach seiner
3 Connoissance des temps pour Vannée 1761. Au méridien de Paris, publiée par fordre de
PAcadémie Royale des Sciences, el calculée par M. de la Lande, de la méme Académie, Paris
1761. - Dieses handliche Tafelwerk, das auBer der Beschäftigung mit Astronomie vor
allem auch der Navigation dienen sollte, erschien seit 1679.
6 Ebd., S. 169.
7 Ebd., S. 174-191, das Zitat S. 191.
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Methode arbeiteten. Deshalb dürfte es ihm sehr willkommen gewesen
sein, daB Niebuhr ihm anbot, die Monddistanzenmethode auf der Seefahrt bis ins Mittelmeer praktisch zu erproben. Mayer erlaubte ihm, die
verbesserten Mondtafeln zu kopieren, und Niebuhr bestellte in London
bei John Bird einen Spiegeloktanten und bei dem Uhrmacher Tho
mas Mudge eine Sekundentaschenuhr. Er war von dem Wunsch durchdrungen, seinem verehrten Lehrer zu der ihm gebührenden Anerkennung zu verhelfen und dabei zugleich einen bescheidenen Beitrag zur
Lösung eines Problems zu leisten, das für die seefahrenden Nationen
von gröBter praktischer Bedeutung war. DaB er damit überdies auch
noch die Vorschrift der königlichen Instruktion für die Arabische Rei
se, schon während der Seereise möglichst viele „Entdeckungen für die
Gelehrsamkeit“ zu machen, erfüllte, konnte ihm nur recht sein. Auch
dieses Engagement Niebuhrs prägt die hier vorgelegten fünf Briefe. In
ihnen alien fehit jedochjede Spur des BewuBtseins, daB Mayer bei sei
ner Bewerbung um den Längenpreis einen Konkurrenten hatte, der
die Lösung des Problems auf einem ganz anderen Wege suchte und da
mit am Ende erfolgreicher war: den Uhrmacher John Harrison (16931776), der 1735 in London den ersten seiner auch auf See unglaublich
genau gehenden Chronometer vorgestellt hatte, seit 1737 bei seiner
weiteren Arbeit vom „Board of Longitude44 finanziell unterstützt wurde
und schlieBlich 1760 das vierte seiner Modelle präsentierte, das nun so
handlich wie eine gröBere Taschenuhr war.8
Der erste der hier veröffentlichten Briefe, den Niebuhr an Bord der
„Grønland44 auf der Reede vor Helsingör schrieb, ist von ihm auf den 2.
Februar 1761 datiert. Dabei muB Niebuhr sich aber in der Angabe des
Monats vertan haben, denn es handelt sich ohne Zweifel um den Brief
vom 2. März, auf den Mayer sich in seiner Antwort bezieht. DaB in der
Tat Niebuhr selbst und nicht etwa Mayer den Fehler gemacht hat, ergibt sich aus dem Brief selbst: Niebuhr berichtet hier, daB sein Reisegefährte von Haven so sehr unter der Seekrankheit gelitten habe, daB
er nun auf dem Landwege nach Marseille oder vielleicht sogar nach
Konstantinopel reise, und fügt hinzu: „Am 17ien nahm er von uns Abschied.44 DaB das am 17. Februar 1761 geschah, ist durch von Havens

8 Vgl.: The Quest for Longitude. The Proceedings of the Longitude Symposium, Harvard Uni
versity, Cambridge, Massachusetts, November 4-6, 1993. Ed. by William J.H. Andrewes,
Cambridge (Mass.) 1996.
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Reisetagebuch und Niebuhrs Reisebeschreibung zweifelsfrei belegt.9
Niebuhrs Brief kann erst nach diesem Datum geschrieben sein; er ist
der dritte der Briefe, die Niebuhr von Helsingör aus nach Göttingen
geschickt hat.
In diesem Brief berichtet Niebuhr, wie er die ersten Schwierigkeiten
im Umgang mit seinem Oktanten überwand. Dabei fällt auch ein Licht
auf seine Verbindung mit dem Experimentalphysiker Christian Gott
lieb Kratzenstein (1723-1795),10 der seit 1753 an der Kopenhagener
Universität lehrte. Kratzenstein ist aus der Geschichte der Arabischen
Reise vor allem durch die heftigen Auseinandersetzungen bekannt, die
sich daraus entwickelten, daB er seinen Schüler Christian Carl Kramer
für die Stelle des Arztes in der „gelehrten Gesellschaft“ empfahl, wäh
rend Petrus Forsskål einen anderen Schüler Linnés, Jonas Peter Falck,
den er aus Uppsala mit nach Kopenhagen gebracht hatte und der ein
„Amanuensis“ nach seinem Geschmack gewesen wäre, auf diese Stelle
bringen wollte.11 Kratzensteins Kontakte mit Niebuhr sind hingegen
bisher noch nicht näher beschrieben worden. Doch waren sie vermutlich nicht unwichtig, da es in ihren Gesprächen im Spätherbst 1760
nicht zuletzt um das Problem der Längengradbestimmung ging.
Das früheste bisher bekannte Zeugnis für persönliche Kontakte zwischen den beiden Männern ist ein Brief Kratzensteins vom 15. Novem
ber 1760, in dem erJ.H.E. Bernstorff berichtete, Forsskål håbe “den
letzt angekommenen Mathematicum, H. Niebor so begrüsset, als ob er
ihn als einen Subalternen ansähe”, und er selbst håbe ihm deswegen
einen Vorwurf gemacht.12 Vier Tage später teilte Niebuhr dem Minister
dann mit, er brauche die königliche Privatschatulle nicht mehr mit den
Kosten für einen AzimutalkompaB zu belasten, da Kratzenstein versprochen håbe, ihm einen solehen zu überlassen.13 Die beiden Männer
9 Friedrich Christian von Havens Rejsejournal fra Den Arabiske Rejse 1760-1763. Udgivet
af Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen, København 2005, S. 83 f. - Carsten
Niebuhr: Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländem, Bd. 1, Kopenhagen 1774, S. 5.
10 Vgl. E. Snorrason: C. G. Kratzenstein, professor physices experimentalis Petropol. et Havn.,
and his Studies on Electricity during the Eighteenth Century, Odense 1974. - Susan Splinter:
Ztuischen Nülzlichkeit und Nachahmung. Eine Biografié des Gelehrten Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-1793), Frankfurt a.M. 2007.
11 Carl Christensen: Naturforskeren Pehr Forskål, København 1919, S. 13-25. - Henrik
Schück: Från Linnés tid. Petter Forsskål, Stockholm 1923, S. 257-287.
12 Kratzenstein an Bernstorff, 15. 11. 1760. Christensen 1919, S. 103-105, hierS. 103.
13 AR, Pk. 3, Nr. 78b, mit Präsentationsvermerk vom 19. November.
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standen also gerade zu der Zeit in Verbindung, in der Kratzenstein an
einem für Bernstorff bestimmten Beitrag zur königlichen Instruktion
für die Teilnehmer der Arabischen Reise arbeitete, der sich zu einem
16 Folioseiten umfassenden Programm auswuchs, in dem auch eine beträchtliche Menge „Mathematische u. Nautische Observationes“ aufgeführt war, die Niebuhr während der Seereise erledigen könne.14 In die
Instruktion wurde es zwar nicht aufgenommen, den Reisenden jedoch
zusammen mit dieser ausgehändigt.15
Das Problem der Längengradbestimmung interessierte beide Männer persönlich. Kratzenstein beschäftigte sich nämlich seit 1749 oder
1750 mit dem Bau eines schiffstauglichen Chronometers und hatte 1752
eine Seereise von Archangelsk über Kopenhagen nach St. Petersburg
gemacht, um sein Modeli zu erproben.16 Er muB mit Niebuhr darüber
gesprochen haben, denn dieser verweist in seinem Brief an Bernstorff
(Nr. 3) auf Kratzensteins Erfahrungen mit den Navigationsoffizieren
an Bord des russischen Schiffes (um dann seine eigenen an Bord der
„Grønland44 positiv dagegen abzuheben). Obwohl Kratzensteins Chro
nometer 1752 offenbar schon nach sechs Monaten so ungenau ging,
daB er davon absah, mit seiner Hilfe die geographische Länge von Ko
penhagen zu bestimmen, hielt er dennoch an der Überzeugung fest,
daB sich das Problem der Längengradbestimmung auf See nur durch
einen geeigneten Chronometer werde lösen lassen. Das zeigt sein erwähntes Programm für Forschungen während der Seereise, und dieses
zeigt auBerdem, daB Kratzenstein auch davon überzeugt war, daB die
praktische Brauchbarkeit der Monddistanzenmethode schwer dadurch
beeinträchtigt werde, daB sie genaue Mondtabellen und aufwendige
Rechenoperationen verlangte. Vor allem aber dürfte es Niebuhr sehr
verunsichert haben, daB Kratzenstein, der selbst ein tüchtiger Mechaniker war, seinen neuen Spiegeloktanten - wie aus seinem Brief an Mayer
14 Vgl. Lohmeier 2008, S. 92 f., Anm. 52, u. S. 85, Anm. 38. - Kratzenstein bot seine
Vorschläge in dem erwähnten Brief an Bernstorff vom 15. November an und legte sie
am 28. November vor.
15 Von Haven 2005, S. 58.
16 Splinter 2007, S. 57-59 (über die Seereise) u. 140-143 (über den Chronometer). In einem Brief an Johann David Michaelis vom 10. 8. 1762 (Staats- und Universitäts
bibliothek Göttingen, 2° Cod. Ms. Michaelis 325, Bl. 224 f.) sagt Kratzenstein, er habe
seine Seeuhr schon 1751 ,,zu einen groBen Grade der Perfection gebracht“, habe aber
auf Anraten eines Freundes, der Mitglied der Royal Society sei, davon abgesehen, sich
mit ihr um den Längenpreis zu bewerben, da ein Ausländer ohnehin keine Aussicht
habe, ihn zu gewinnen.
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aus Helsingör (Nr. 1) hervorgeht - „ganz für unbrauchbar“ hielt. Es
spricht für Niebuhr, daB er sich nicht entmutigen lieB und dann auch
selbst den kleinen Fehler fand, der die Funktionstüchtigkeit des Geräts gefährdet hatte, und ihn reparierte.
Kratzenstein scheint sich im Gespräch mit Niebuhr aber auch mit
grundsätzlicher Skepsis über Mayers Methode und über die Beweiskraft
der „Observationen«, die Niebuhr vorzunehmen gedachte, geäuBert zu
haben. Das zeigt ein Brief, den er im Sommer 1762, einige Monate
nach Mayers Tod, an Johann David Michaelis, den Sekretär der Gesell
schaft der Wissenschaften in Göttingen und Anreger der Arabischen
Reise, schrieb.17 Er äuBerte darin den Wunsch, Abschriften von Mayers
Mondtafeln zu bekommen, und fügte hinzu, er wisse wohl, daB Mayer
sich mit ihnen in England um den Längenpreis beworben håbe, „auch
daB Er sich alsdenn desto gröBere Hofnung dazu gemacht haben würde, wenn dHrn. Niebuhr observationes gut reussiret seyn würden.“ Das
waren vermutlich Reflexe seiner Gespräche mit Niebuhr im Spätherbst
1760. Kratzenstein war jedoch überzeugt, daB die Bewerbung Mayers
erfolglos bleiben werde, weil die Engländer viel zu stolz seien, „einem
Ausländer die Ehre einer so wichtigen Erfindung gönnen zu wollen,
zumal in Navigationssachen.« In diesem Lichte sah er auch Niebuhrs
Bemühungen um die praktische Erprobung von Mayers Methode, und
dabei bezog er sich anscheinend zunächst wieder auf ihre Gespräche
und dann auf einen (nicht überlieferten) Brief, in dem Niebuhr ihm
gegenüber die „Observationen« kommentierte, die er aus Marseille an
Bernstorff gesandt hatte und die Niebuhrs Wunsch gemäB nicht nur
an Mayer (für den sie eigentlich bestimmt waren) nach Göttingen,
sondern auch an Kratzenstein weitergeleitet worden waren. Er schrieb
nämlich an Michaelis: ,,dHr. Niebuhr meinet zwar es ganz ohnfehlbar
davon zu tragen, weil Er sich die ganze Welt eben so leicht zu behandeln vorstellet, als ich mir sie in meinem 20ten u. 25ten Jahre vorstellete. Er hat uns schon eine Samlung von Observationen geschickt, u.
proponiret dabey eine Wette von 4 Ducaten, wenn er nicht jedesmal
longitudinem [= die geographische Länge] bis auf eine gewiBe Kleinigkeit genau träfe.« Und dann ging er auf einen methodischen Denkfehler ein, den Niebuhr seiner Meinung nach mache und von dem er
nicht abzubringen gewesen sei. Kratzenstein berichtete nämlich weiter:
„ich håbe Ihn mit aller Mühe nicht überführen [= überzeugen] können, daB solche demonstrationes, wie Er sie anstelle, petitiones princi17

Kratzenstein an Michaelis, 10. 8. 1762. Ebd.
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pii sind. Er zeigt z [um] E [xempel], daB seine Rechnung von der in der
SeeCharte oder Tabelle dHrn. Robertsons nur um ein paar Minuten
differire, u. also genau genug sey, ohne zu bedenken, daB die Longitudines in der Charte od [er] den Tabellen nach Rhomben u. Distanzen
i.e. [= das heiBt] nach den Schifscoursen bestimmt sind u. nicht durch
astronomische subsidia [= Hilfsmittel], u. daB die astronomische Rech
nung eben so gut einen halben u. ganzen Grad davon differiren kön
ne, ohne deswegen durch Vergleichung mit der Charte vor [= für] de
fect angesehen werden zu dürfen. Ja daB es ein Schimpf vor [= für] die
astron [omische] Bestimmungd[er] Longitudinis seyn würde, deren Richtigkeit nach den Schifferbestimmungen zu beurtheilen, wenn man nur
erst auf den festen Lande, auf observatoriis, ohnläugbar bestimmet u.
gefunden habe, daB die [Mond] tabellen die nöthige accuratesse hät
ten, indem man hernach leicht überzeugt seyn könne, daB der Mond
zu See sich eben so bewege als auf dem Lande. Item, daB die ZeugniBe
dHrn. Prof. Mayers zwar als ZeugniBe eines ehrlichen Mannes angese
hen werden müsten, aber da sie in propria caussa [= in eigener Sache]
wären, niemanden überzeugen könten, u. daB dieses so gar auch von
den Bradleyschen ZeugniBen gelte, so lange Bradley sie nicht selbst
publicire.“
Auch das muB ein Reflex der Gespräche mit Niebuhr in ¡Copenha
gen im Spätherbst 1760 sein, obwohl Kratzenstein diesen Bericht an
die Erwähnung der aus Marseille geschickten Längengradbestimmungen anschloB. Aber in der Zeit, nachdem diese in Kopenhagen eingetroffen waren, hatte Kratzenstein keine Möglichkeit mehr, auf Nie
buhr einzureden, und für einen Briefwechsel über dieses Problem
waren die Wege zu weit. Sein methodischer Einwand mochte wohl
richtig sein, aber er verkannte, daB es zu dem von Niebuhr angewendeten Verfahren keine Alternative gab, solange man noch nicht
genügend astronomische Längengradbestimmungen von markanten
Punkten an den Küsten hatte. Und im übrigen tat man in England
mit Niebuhrs Längengradbestimmungen genau das, was Kratzenstein
für methodisch unzulässig hielt: Man verglich sie mit den Angaben
in dem erfolgreichen Navigationslehrbuch „des Herrn Robertsons44.18
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wuBten die Fachleute dann, daB Nie18 J[ohn] Robertson: The Elements of Navigation; containing the Theory and Practice, vol.
1-2, London 1754, bis zum Ende des Jahrhunderts mehrfach neu aufgelegt, enthielt
im Kapitel „Geography44 eine Tabelle von Breiten- und Längengradangaben für weit
über tausend Hafenstädte, Inseln und Kaps der ganzen Welt.
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buhrs Angaben zuverlässiger waren, als diejenigen, an denen man sie
gemessen hatte.19
Da Niebuhr nicht so diinnhäutig und so selbstbewuBt war wie Fors
skål, taten solche Diskussionen einem guten persönlichen Verhältnis
zu Kratzenstein offenbar keinen Abbruch. Niebuhr wollte selbst, daB
die Längengradbestimmungen, die er aus Marseille schickte, nicht nur
Mayer, sondern auch Kratzenstein zur Kontrolle vorgelegt würden,20
und im Oktober 1761 schickte er aus Alexandria Bestimmungen der
Polhöhe und des Längengrads des Hafens von Rhodos, die er wegen
der lokalen Bedingungen nach einer anderen, weniger genauen Me
thode hatte vornehmen miissen, nach Kopenhagen und schrieb dazu,
er håbe die Messungen mehrfach vorgenommen, „damit dHr. Prof.
Kratzenstein, der sich dieser Methode gleichfals bisweilen bedienet, untersuchen könne, wie viel meinen Observationen zu trauen sey.“21 Als er
dann in den letzten Wochen desJahres 1764 in Bombay vor dem Antritt
der Rückreise sein Haus bestelite, war unter den Briefen, die er über
London nach Kopenhagen gehen lieB, auch einer an Kratzenstein.22
Darin stand vermutlich eine Bitte um Mitwirkung bei der Drucklegung
von Niebuhrs Aufzeichnungen, Karten und Zeichnungen von der Arabischen Reise im Falle seines Todes.23
Nachdem Niebuhr 1767 wieder nach Kopenhagen zurückgekehrt
war, setzte er den Umgang mit Kratzenstein anscheinend fort. So bat
er ihn im Sommer 1768, die lateinische Übersetzung seiner Antwort
auf die Fragen, die die Académie des Inscriptions et Belles Lettres in
Paris den Teilnehmern der Arabischen Reise mit auf den Weg gegeben
hatte, noch einmal durchzusehen.24 Zur selben Zeit wuBte er auch, daB
Kratzenstein im nächsten Frühjahr nach Trondheim reisen werde, um
den Durchgang der Venus durch die Sonne zu beobachten.25 Auch
19 Vgl. Lohmeier 2008, S. 111-113.
20 Vgl. Niebuhrs Brief an Temler (Nr. 2).
21 Niebuhr an C.F. Temler, 17. 10. 1761 (Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, NachlaB C. Niebuhr, Fasz. 28, Nr. 4). - In diesem Faszikel
liegen auch die in Anm. 23, 24 u. 82 zitierten Briefe Niebuhrs an Temler.
22 Niebuhr erwähnt ihn in seinen Briefen anJ.H.E. Bernstorff vom 20. 11. 1764 (AR,
Pk. 4, Nr. 68) und an Sigismund Wilhelm von Gähler, 6. 1. 1765 (AR, Pk. 5, Fasz. 1, Nr.
50/50a).
23 Darauf deutet eine ÄuBerung in Niebuhrs Brief an C.F. Temler vom 30. 10.-10. 11.
1764 (AR, Pk. 5, Fasz. 1, Nr. 48, 48a, 48 b) hin.
24 Niebuhr an C.F. Temler, 2. 9. 1768.
2:> Niebuhr an C.F. Temler, 30. 7. 1768, und an einen unbekannten Professor, 6. 9. 1768
(Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg: Historisches Archiv, Autographen K. 53).
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die Tatsache, daB Kratzenstein Niebuhr 1771 bat, bei einer seiner drei
Töchter, dem jüngsten seiner vier Kinder, Pate zu stehen,26 deutet auf
einen vertrauten Umgang. Weitere Zeugnisse fehlen jedoch. So gibt es
auch keinen Hinweis darauf, daB Niebuhr Kratzenstein gebeten hätte,
die übrigen von ihm während der Arabischen Reise vorgenommenen
astronomischen Ortsbestimmungen nachzurechnen, obwohl er doch
nach Mayers Tod dringend einen Fachmann suchte, ohne dessen Kon
trolle er seine Ergebnisse der wissenschaftlichen Offentlichkeit nicht
vorlegen zu können glaubte. Vielleicht mochte er dem vielbeschäftigten Kratzenstein diese zeitaufwendige Arbeit nicht zumuten, aber viel
leicht war Kratzenstein in seinen Augen am Ende doch nicht Astronom
und Mathematiker genug, um sich auf sein Urteil zu verlassen.27
1. Niebuhr an Tobias Mayer, Helsingör, 2. März 176128

Hochedelgebohrner
Hochzuehrender Hr. Professor.
Insonders hochgeehrter Gönner und Freund.
Ich würde sehr wohl damit zufrieden seyn, daB wir durch Sturm und
contrairen Wind so oft genöthiget worden, einen sichern Haven zu
suchen, wenn ich nur einen klaren Himmel hätte, damit ich mich in
den astronomischen Observationen beBer üben könte. Ich habe sehr
lange gewartet, bis ich die Dist[anz] eines [Sterns] und des [Mondes]
gemeBen, denn selten habe ich hiezu wegen der beständigen trüben
Witterung Gelegenheit gehabt, und theils war ich auch bey der Cor
rection des Octanten noch zu unerfahren und zu furchtsahm. Nach26 Snorrason 1974, S. 169.
27 Als der dänische Gesandte in Konstantinopel, Sigismund Wilhelm von Gähler (vgl.
Anm. 76), ihm 1762 schrieb, er habe die aus Alexandria übersandten astronomischen
Bestimmungen dem gerade in der Stadt anwesenden, als Astronomen sehr geschätzten
Jesuiten Ruggero Giuseppe Boscovich gezeigt, antwortete Niebuhr ihm: „Ich hoffe, dHr.
Boscowitz wird bedachtsamer reden wie ein kleiner Astronomus und groBer Windmacher zu Copenhagen, der bey dem ersten Anblick sogleich sehen konnte, daB meine
Observationes und die Methode des Prof. Meyers nicht verdienten, untersuchet zu werden. Warum? es war für ihn zu weitläuftig.“ (Niebuhr an Gähler, 21./22. 7. 1762. AR,
Pk. 5, Fasz. 1, Nr.21/21a u. 22/22a) Hier dürfte aber nicht Kratzenstein gemeint sein,
denn er war - im Unterschied zu Christian Horrebow (vgl. Anm. 43) - nicht Professor
der Astronomie, und der Ton des Zitats aus dem Brief an Gähler paBt auch nicht zu den
übrigen Zeugnissen für Niebuhrs Umgang mit Kratzenstein.
28 Niedersächische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Gottingen: 2° Cod.
Ms. Philos. 159, Bl. 32 f.
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dem ich es aber erst gewaget, etwas daran zu schrauben, habe ich auch
gleich den Fehler gefunden, weswegen der Prof. Kratzenstein es ganz
für unbrauchbar hielt. Der ganze Fehler war, daB der kleine Spiegel
nicht perpend[iculair] stand. Inskünftige werde ich das Instrument] bey
jeder wichtigen observation auf zweyerl[ei] Art rectificiren, einmahl
mit bloBem Auge am Horizont und zweytens durch einen Fixstern. Soviel ich bemerket, stimmen beyde Rectif[icationen] überein. Hr. Bird
schreibet von dem Fehler des Instr [uments]: but when you put the Cross
to the front Side, you will find that the Screws will draw them a little out of their
perpendicularity, which will affect the observation a little, etc. Ich hatte hieran
bey der lezten Observation] nicht gedacht, denn ich rectificirte das
Instr [ument] erstlich ganz genau, als wenn ein [Stern] nach der Östlichen Seite des [Mondes] solte observirt werden. Nachdem ich es umgekehret und 12 verschiedene Distantzen gemeBen, wolte ich auch die
Rectification] von dieser Seite vornehmen, der Zeiger konte aber wegen des Stativ, welches auf den limbum [= Rand] geschroben war, nicht
weit genug zuriick.29 Solte also eine Correction] vonnöhten seyn, so
wird sie addiret werden müBen. Ich habe anjezo das überflüBige von
dem Stativ heruntergefeilet. Ich habe zu dieser Observation] keine
Höhe eines [Sterns] nehmen können, weil ich nur nach einer Seite
zwischen Schweden und Whende30 einen freyen Horizont habe, zudem
wurde der Himmel gleich nach der observation] ganz mit Wolcken
überzogen.
Das Stativ, welches dHr. [Bird] an dieses Instr [ument] applicirt, macht
es zu unserm Gebrauch sehr bequem, und ich glaube nicht, daB die
Bewegung des Schiffes zum Observiren viel hinderlich seyn soli, vornemlich, wenn man mit dem Winde segelt.
Ich habe bisher nur schlechte Gelegenheit zum rechnen gehabt,
denn die Hrn. Prof[essoren] von Haven und Forsckaal und ich logirten in einer ganz kleinen Kammer, wo die Betten fast den ganzen Plaz
einnehmen. Meine Hrn. Collegen, vornemlich der Prof, von Haven,
waren von der See sehr incommodiret und ich am mehresten durch ihr
Klagen. Anjezo wird dHr. von Haven über Land nach Marseille (vieleicht nach Const[antinopel]) reisen. Am 17ten nahm er von uns Ab29 Niebuhr benutzt in der Handschrift irrtümlich eine doppelte Negation: „der Zeiger
konte aber nicht wegen des Stativ [...] nicht weit genug zuriick.“
30 Die Insel Ven. Niebuhr vermischt vermutlich die Schreibweise des dänischen Namens der Insel, die im 18. Jahrhundert üblich war (,,Hveen“), mit der Erinnerung an
das Dorf Weende in der Nähe von Göttingen.
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schied. An diesem und dem folgenden Abend hatte ich auch Gelegenheit, beygehende observationes31 zu machen, seitdem aber håbe
ich nicht Gelegenheit gehabt, mich ferner zu üben, ob ich gleich alle
Nacht darauf gewartet håbe.
Ich bitte ergebenst, diese observationes gütigst zu untersuchen und
mir nach Marseille zu berichten, wo ich etwa solte gefehlet haben. Ich
bin versichert, daB sie nicht accurat seyn werden, denn es sind meine
ersten, und ich bin nicht gewohnt, gleich Anfangs accurat zu observa
ren. Jedoch muB ich auch berichten, daB ich wegen des dunklen Horizonts die Höhe des ArcturP nicht genau håbe nehmen können.
Weil ich bisher nichts beBers håbe, nehme ich mir die Freyheit, Ew.
Hochedelgeb. meine erste Arbeit ergebenst zur Prüfung vorzulegen,
mit der Versicherung, daB ich keine Gelegenheit vorbeygehen laBen
werde, viele von diesen Observationen zu samlen und sie Dero gütigen
Beurtheilung ferner zu übergeben. Solten Ew. Hochedelgeb. eine unter diesen finden, welche würdig ist, daB sie der Societ[ät] der Wissenschaften præsentiret werde, so bitte, dieselbe zu publiciren und dabey
zu melden, daB ich mich bemühen werde, die Regeln immer accurater
in Ausübung zu bringen, die ich von Ew. Hochedelgeb. zu lernen das
Glück gehabt håbe.
Ich håbe bey der Berechnung nicht den gehörigen FleiB anwenden
können, indeBen scheinet es doch, daB ich genauer observiret und gerechnet, als M. de la Caille es verlanget.33 In der Connoiss[ance] des temps
von 1761 schreibet er, daB man nach seiner Methode nur um 1 oder
V/j Grade gewiB seyn kan. Um einer solehen accuratesse aber wird kein
See Mann sich bemühen, so viele MaBstäbe und Cirkel zuzurichten,
wie er vorgeschrieben.
Die Hadleys Quadranten34 sind alhier noch nicht viel gebräuchlich.
Alle Officiers und Cadetten solten nach den Gesezen einen haben und
31 Diese Beilage ist nicht erhal ten. Aus Mayers Antwortbrief (Nr. 4) geht jedoch her
vor, daB es sich um Bestimmungen der Lage von Helsingör handelte.
32 Arcturus ist der hellste Stern im Sternbild Bärenhtiter (a Boötis) und einer der
hellsten am nördlichen Himmel.
33 Vgl. oben S. 138.
34 John Hadley (1682-1744), ein Mitglied der Royal Society, konstruierte 1731 einen
Spiegeloktanten, der die Messung der Monddistanzen wesentlich präziser machte. Er
bildet in seiner Skala nur ein Achtel des Kreises ab. Da er es aber erlaubte, Winkel bis
zu 90° zu messen, wurde er von den Seeleuten zumeist - wie einer seiner Vorläufer, der
tatsächlich einen Viertelkreis abbildete - als Quadrant bezeichnet (und heiBt im Englischen auch heute noch allgemein “Hadley’s quadrant"). Niebuhr verfügte während
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alle Mittage (in der See) die [Sonnen-]Höhe nehmen; die mehresten
aber haben nur den Davids Quadranten,35 und selten wird er gebraucht,
denn man verläBt sich auf die Observation des Steuer Manns. Der Steuer-Mann hat auf dem Schiffe die mehreste Arbeit. Er schreibet das Log
Buch, und dieses muB von einem jeden Officier und Cadetten wieder
copiiret werden. In der Berechnung der Coursen und Distantzen ist
der Steuer M[ann] ziemlich genau, auf die Länge der Log Linie [=
Leine] aber wird nicht so leicht regardiret [= geachtet]. Wie wir zum
2ten mahl wieder zurückgekommen waren, fand ich, daB wir nach der
Rechnung immer viel weiter hätten seyn müBen, und dieses sowohl
auf der Hin als Herreise. Die Officiers glaubten, die Ursache hievon
war der starke Strom im Cattegat, bey der Untersuchung der Log Linie
fand ich aber, daB sie nicht mehr als SS1/? FuB lang war.36
4 Compasse stehen in einer Reihe nahe aneinander. Zum guten
Glücke sind sie so schwer, daB einer den andern nicht irremachen kan.
Mit diesen Compassen observfirt] man die Declination des Magnets [=
die Abweichung der Magnetnadel von der Nordrichtung]. Ew. Hochedelgeb. können also leicht vermuhten, wie viel diesen Observationen
zu trauen.
Ich bin Ew. Hochedelgeb.
den 2. Febr. 1761
ergebenster Diener
C. Niebuhr

Den Brieff, den ich v[on] Ew. Hochedelgeb. in Marseille erwarte, bitte
zu adressiren
a MonsieurJean Louis Ployart Consul Danois a Marseille.

der Arabischen Reise auBer über den Oktanten auch über “einen sehr guten Quadran
ten von ohngefehr zwey FuB im Radio, den der seelige Professor Mayer mit eigener
Hand eingetheilt hat” (Beschreibung von Arabien, S. xxiii). Vgl. S. 163f. Er benutzte
ihn für die Bestimmung von Polhöhen. Das Instrument ist nicht erhalten.
3n Der Davisquadrant, eine Erfindung des englischen Seefahrers John Davis (15521605), war ein WinkelmeBinstrument zur Bestimmung der Höhe eines Himmelskorpers
über dem Horizont. Es erlaubte es, mit Hilfe einer spiegelnden Fläche den Horizont
und die Sonne gleichzeitig in den Blick zu nehmen, ohne, wie beim åkeren Jakobsstab,
die Sonne direkt anzupeilen. Mit ihm konnte man Winkel bis 90° zu messen. Obwohl er
nur eine Genauigkeit von zehn bis zwölf Bogenminuten erreichte, wurde er auch noch
nach der Erfindung des Spiegeloktanten und des Sextanten, die wesentlich genauere
Ergebnisse erzielten, viel benutzt, weil er weniger kostete. Vgl. Andrewes 1996, S. 400.
36 Aus Niebuhrs Brief an Bernstorff (Nr. 3) geht hervor, daB sie eigentlich 42 FuB (=
ca. 12,5 m) lang sein solite.
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In dem Couvert bitte zu melden, daB ein Ingenieur Officier auf dem
Kriegs Schiffe Grönland den Brieff abfo[r]dern werde.
2. Niebuhr an C.F. Temler, Marseille, 20. Mai 176137

Hochedelgebohrner
Insonders Hochzuehrender Herr.
Wir sind endlich nach einer langen See Reise, die aber doch so vergnügt für mich gewesen, als ich nur hoffen konte, zu Marseille angelanget. Von der Zeit, wenn wir von Helsingör abgesegelt, Hitland,38
Cap Vincent39 etc. passiret, werden Dieselben bereits genug Nachricht
erhalten haben; ich nehme mir also die Freyheit, Ew. Hochedelgeb.
nur von dem zu schreiben, was besonders mich betrifft. An Gesundheit hat es mir Gott Lob die ganze Zeit, da ich an Bord gewesen, nicht
gefehlet, und wenn es gleich etwas unbequem bey Hitland gewesen,
so war es desto angenehmer in der Mitländischen See. Sobaid ich an
Land gekommen, überfielen mich einige Zufälle,40 die mich mit einer
Krankheit droheten; aber auch hievon bin ich, wie ich hoffe, gänzlich
wiederum hergestellet.
Meine einzige Beschäfftigung auf dem Schiffe sind fast die Beobachtungen und Berechnungen über die Länge gewesen, und ich hoffe es
darinnen auch so weit gebracht zu haben, daB man dieses Problema inskünftige nicht mehr für unauflöslich halten wird. Der Prof. Mayer hatte
mir seine mit allem FleiB ausgearbeitete [Mond-]Tabellen anvertrauet
und mir Anleitung gegeben, worauf ich bey den Observationen über
die Länge zur See vornemlich zu regardiren [= achten] hätte. Ich habe
indeBen noch sehr viele Schwierigkeiten zu übersteigen gefunden, ja
durch die Erfahrung lerne ich noch täglich. Ich bin aber auch bereits
versichert, daB man die Länge nach der Methode des Prof. Mayers in
wenigjahren so accurat finden kan, als die Engländer es verlanget,41 es
werden aber dazu folgende Stücke verlanget: 1) die [Mond-] Tabellen
des Prof. Mayers, 2) ein gutes Instrument, die Distantzen am Himmel

3/ Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, NachlaB C.
Niebuhr, Fasz. 28, Nr. 3.
38 Die Shetlandinseln.
39 Das Cabo de Sao Vicente im Süden Portugals ist die Südwestecke des europäischen
Festlands.
40 Störungen der Gesundheit durch Krankheitssymptome.
41 Als Voraussetzung für die Vergabe des Längenpreises.
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zu meBen, 3) eine gute Uhr und 4) ein fleiBiger und aufmerksahmer
Observator und Calculator.
Wenn Se Excell., der Hr. Geheimte Raht und Freyherr von Bern
storff, gnädigst erlauben, daB die Observationes über die Länge dem
Prof. Mayer in Göttingen zugestellet werden sollen; so bitte ergebenst,
dafür zu sorgen, daB dieses mit dem ehesten geschehen möge. Ich habe
das, was nohtwendig ist, meine Observationes zu untersuchen, meiner
Schuldigkeit gemäB aufrichtig angezeiget und von der ganz[en] Berechnung nichts weiter als die gefundene differentia™ meridianorumA~
angeführt. Ich hoffe gewiB, wenn der Professor Mayer alle Observatio
nes wiederum von neuem berechnet, daB die mehresten noch genauer
zutreffen werden. Er berechnet alle Kleinigkeiten, wovon ich zuweilen
aus Mangel der Bequemlichkeit zum rechnen etwas negligiret [= vernachlässigt] habe. Inskünfftige werde ich Sc Excell, gleichfalls unterthänigst bitten, meine Beobachtungen über die Länge nach London
an Monsieur Bradley zu senden, denn dieser groBe Astronomus besizet
auch alles das, was ich zu meinen Rechnungen gebrauchet. Vieleicht
sind dHrn. Prof. Kratzenst[ein], Hee43 und Horrebow44 neugierig, diese
Observationes gleichfals zu untersuchen, auch dieses würde mir sehr
angenehm seyn. Ich hoffe aber, daB keiner etwas loben oder tadeln
wird, bis er zum wenigsten 4 Observationes berechnet.
Ich vernehme von dem Prof, von Haven, daB uns auf seine unterthänige Vorstellung gnädigst bewilliget worden, noch einige Zeit in Constantinopel zu bleiben; allein ich hoffe doch, daB dieses nicht zu lange
dauren möge, damit unsere Haupt Reise nicht darunter leide. 1st es
möglich, so bitte ergebenst, mir noch einen Brieff nach Constantinopel zu schreiben, und im übrigen jederzeit in geneigtem Andenken
[zu] behalten
Ew. Hochedelgebohrnen
Marseille, den 20tenMay 1761
ergebensten Diener
C. Niebuhr

42 Die Abweichung des ermittelten Längengrads von demjenigen von Paris.
43 Christen Hee (1712-1782), Mathematiker, seit 1747 Professor der Philosophic und
seit 1759 Professor der Mathematik an der Universität Kopenhagen.
44 Christian Horrebow (1718-1776), Astronom, seit 1743 Professor an der Universität
Kopenhagen und seit 1753 Direktor des Observatoriums.
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3. Niebuhr an Johann Hartwig Ernst Bernstorff, Marseille, 22. Mai 176145

Hochgebohrner Freyherr
gnädigster Herr.
Man hat bisher so wenig Gelegenheit gehabt, die Länge eines Orts zu
Lande zu bestimmen, indem die FinsterniBe der Jupiters Traban ten46
und des Mondes nur selten sichtbahr sind, und zur See konte man sich
ihrer nicht einmahl bedienen, weil ihre Observationes ein festes Obser
vatorium erfodern. Endlich aber, nachdem der Prof. Mayer die Tabel
len über die Bewegung des Mondes zu einer Volkommenheit gebracht,
ist es nach der Theorie möglich, ob es gleich in der Ausübung noch allezeit schwer bleibet, die Länge eines Orts so oft zu finden, als man Ge
legenheit hat, die Entfernung des Mondes von der Sonne oder einem
bekannten Fixstern meBen zu können. Der Professor Mayer sandte vor
einigen Jahren seine Tabellen nebst einige Vorschläge, wie man sich
derselbigen zur Erfindung [= Findung, Ermittlung] der Länge zur See
bedienen könte, nach England; vermuhtlich aber, weil es mühsahm
ist, Distantzen am Himmel zu meBen, ingleichen die Berechnung für
einen See Mann sehr weitläuftig, so hat man sich bisher noch nicht viel
um diese nüzliche Observationes bekümmert. Ich habe es deswegen
für meine nohtwendigste Arbeit gehalten, bey meiner izigen See Reise
zu untersuchen, wie genau man auf einem beweglichen Observatorio
observiren und sich auf die observirte Länge verlaBen könne.
Es scheinet, daB die Franzosen mehr auf die Meyerischen Monds Ta
bellen regardiret [= geachtet] wie die Engländer, denn Mons[ieur] de
la Lande hat in der Connoissance des temps von 1761 den ort des Mondes
für alle 12 Stunden berechnet, und Mons[ieur] de la Caille hat darinnen eine Methode beschrieben, wie man die Länge observiren und
durch Cirkel und Lineal berechnen solte. Es ist dieselbe aber nach seinem eigenen GeständniB nur auf
Graden gewiB, ja man wird bisweilen noch viel mehr fehlen, denn Mons[ieur] La Lande berechnete den
Ort des Mondes nach den alten Tabellen, die der Autor aber nachhero
viel verbeBert und mir die Abschrifft communicirt hat.47 Vermittelst die-

45 AR, Pk. 3, Nr. 103a.
46 Die Verfinsterungen der Jupitermonde wurden seit dem 17. Jahrhundert zur Långengradbestimmung an Land benutzt. Für die Längengradbestimmung auf See waren
sie jedoch nicht brauchbar. Vgl. Albert Van Helden: Longitude and the Satellites of
Jupiter, in: Andrewes 1996, S. 86-100.
47 Vgl. oben S. 138f.
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ser Tabellen, des Hadleyschen Octanten und der Secunden Uhr habe
ich solche Observationes gemacht und berechnet, welche selten auf
% Grad gefehlet, ja bisweilen auf weniger als 15 Minuten zugetroffen
sind.
Meine erste Arbeit auf der See war, daB ich mich in den gewöhnlichen Rechnungen der Steuerleute und in ihren nohtwendigen Obser
vationen übete. Obgleich mir dieselben bereits bekannt waren, so fehlete es mir doch noch an einer Fertigkeit, die man niemahls beBer als
durch die Ausübung lernet. Im Febrfuar] fing ich an, Observationes
über die Länge zu machen; weil mir aber die Art auf dem Schiffe zu observiren, wo sich alles beweget, noch ganz ungewohnt war und ich zu
Lande nicht einmahl Zeit oder Gelegenheit gehabt hatte, die Instru
mente zu probiren; so hielt ich die ersten Observationes nicht für so
accurat, daB ich mich unterstehe [= traue], Ew. Hochfreyherrl. Excell.
dieselbe vorzulegen. Nachhero observirte ich, soofft ich Gelegenheit
hatte, in der Nord und Spanischen See; Weil ich aber den Ort der Ob
servation nicht bereits aus andern Gründen bestimmen kann, so können andere Astronomi diejenigen Observationes nicht untersuchen,
die ich in einer so weiten Entfernung vom Lande gemacht habe. Ich
habe deswegen nur diejenigen Observationes Ew. Hochfreyherrl. Ex
cell. hiebey unterthänigst vorlegen wollen, welche von andern Astro
nomis beurtheilet werden können,48 und ich zweiffele im geringsten
nicht, daB sie Beyfall erhalten werden.
Wenn Ew. Hochfreyherrl. Excell. mir gnädigst erlauben, einen Rich
ter über diese Observationes zu wählen; so bitte unterthänigst, diesel
be dem Prof. Meyer in Göttingen zuzusenden, weil ich diesen als den
Erfinder meiner Methode, die Länge zur See zu bestimmen, für den
geschicktesten halte, diese Methode zu untersuchen und zu verbeBern.
Solte ich etwa in den vielen weitläuftigen Rechnungen um ein gerin
ges gefehlet haben; so habe die unterthänige Hofnung, Ew. Hochfrey
herrl. Excell. werden mir diese in Ansehung der Unbequemlichkeit,
womit man sehr oft zur See studiret, gnädigst verzeihen, und ich bin
gewiB, daB die mehresten Observationes, wenn sie entweder von dem

48 Dem Brief liegen (als Nr. 103 b/c) bei: „Beobachtungen über die Länge. Observiret
auf dem Königl. dänischen Kriegs-Schiffe Grönland und daselbst nach den Monds Ta
bellen dHrn. Prof. Mayers berechnet von Carsten Niebuhr“ (12. 4. Cap Vincent, 14. 4.
Cap Vincent, 25. 4. Cap Sportel, 29. 4. Benidorm, 8. 5. u. 13. 5. Marseille). Vgl. die Abbildung der 1770 in London in den Beilagen zur offiziellen Veröffentlichung von Mayers
Mondtafeln gedruckten Fassung: Lohmeier 2008, S. 108.
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Prof. Meyer oder dem berühmten Engländischen Astronomo Bradley
berechnet und nach aller schärffe untersucht werden, noch genauer
zutreffen.
AuBer der Bestimmung der Länge durch Observationes habe ich, soviel die mathematischen Beobachtungen und Berechnungen betrifft,
nichts gefunden, was annoch zum Nuzen der Schiffskunst solté angewendet werden können. Der Prof. Kratzenstein hat bey seiner See Rei
se mit einem RuBischen Schiffe49 so viele Fehler in den Verfahren der
Officier gefunden, von diesen siehet man aber nichts auf dem Schiffe,
auf welchem zu reisen ich das Glück gehabt habe. Z[um] E [exempel]
1) Die Compasse sind ziemlich gut, und ich glaube nicht, daB man viel
beBere zur See wegen der beständigen Bewegung gebrauchen könne.
Sie stehen nicht zu nahe beyeinander und sind so viel möglich von
Eisen entfernt.
2. ) Die Log Linie solté zwar nach der Theorie etwas länger seyn, die
Länge von 42 FuB ist aber seit vielen Jahren approbiret worden, und
hierauf geben die Officier fleiBig Achtung. Ohngeachtet wir so lange in
der See gewesen und keine andere Log Linie gebrauchet haben; so fehlete die Rechnung des Commandeurs50 von Schagen [= Skagen] bis Cap
Vincent nur 6 Meilen,51 eine Kleinigkeit in einer so weiten Distance.
3. ) Die Sand Uhren, welche die Steuer Leute zum Loggen gebrau
chen, sind auch wohl ausgesucht. Das eine war um 1 Secunde zu kurz
und corrigirte also in etwas die Log Linie.52
4. ) In der Berechnung der Coursen und Distantzen bemühen sich
alle Officiers, Cadetten und Steuer Leute. Sie übertreffen bey weitem
hierin die Franzosen, und ich zweiffele, ob die Engländer mehrern
49 Zu Kratzensteins Seereise von Archangelsk um Skandinavien herum nach St. Pe
tersburg 1752 vgl. oben S. 141.
n0 Henrik Fisker (1720-1797), Kommandeurkapitän der „Grønland44, über den sich Nie
buhr durchweg sehr positiv äuBert. Im November 1761 muBte erjedoch sein Komman
do abgeben und auf dem Landweg nach Kopenhagen zurückkehren, weil ein englisches
Kriegsschiff zwischen Malta und der kleinasiatischen Küste ein Handelsschiff, das zum
Konvoi gehörte, den die „Grönland44 begleitete, gekapert hatte, und ihm deswegen vor
dem Generalkriegsgerichtder ProzeB gemacht werden sollte. Fisker wurdejedoch freigesprochen, machte weiter Karriere in der dänischen Marine und war zuletzt Admiral.
01 Niebuhrs Angabe in seiner Reisebeschreibung zufolge waren das „44 Minuten, und
also nicht einmal % von einem Grad44 (Niebuhr 1774, Bd. 1, S. 9).
n2 Auf die Verkürzung der Logleine und die Verkürzung der Laufzeit einer der Sanduhren an Bord der „Grønland44 ging Niebuhr ausfiihrlicher in einer Passage in seiner
Reisebeschreibung ein, die er vor der Drucklegung aus dem Manuskript wieder ausschied. Vgl. Lohmeier 2008, S. 98-101, hier S. 99.

154

Dieter Lohmeier

FleiB anwenden. Ich habe bereits erwehnet, wie genau die Berechnung
des Commandeurs zugetroffen, und so wenig als derselbe allemahl
versichert ist, daB sie allezeit so accurat seyn werde; so wenig kan man
behaupten, daB es bloB von ohngefehr eingetroffen.
Solté ich so glücklich seyn, daB meine Observationes über die Länge
bereits izo oder inskünftige Beyfall erhielten, so werde mit dem grösten Vergnügen auf Sr Königl. Mayt. allerhöchsten Befehl noch fernere
See Reisen bereitwilligst übernehmen und jederzeit mit allem æstim [=
Hochachtung] verharren,
Hochgebohrner Freyherr
gnädigst und hochgebiethender Herr!
Marseille den 22len May 1761
Ew. Hochfreyherrl. Excell.
unterthänigster Knecht
C. Niebuhr

4. Tobias Mayer an Niebuhr, Göttingen, 2. Juli 176153

HochEdelgebohrner,
Insonders HochgeEhrtester Herr.
Bisher habe ich drey Schreiben von Ew. HochEdelgeb. erhalten; die
beyden ersten aber zu einer Zeit, da unsere Stadt lange zuvor entweder
völlig gesperret54 oder doch der Lauf der Posten meistentheils unordentlich war; und zu der Zeit, da ich hätte antworten können, wuBte
ich nicht, in welchem Theil der Welt Ew. HochEd[el]g[e]b. sich befanden. Aus dem leztern, welches vom 2. Merz datirt ist, vernahm ich, daB
Sie damals noch immer in Dänemark aufgehalten würden; und daB ich
meine Antwort nach Marseille addressiren solle. Aber auch damals verstriche so viel Zeit, bis die Krieges Unruhen sich wieder in unserer Gegend etwas geleget hatten, daB ich urtheilte, meine Antwort würde Sie
nicht mehr in Marseille antreffen. Gegenwärtig vernehme ich durch
Hrn. Wiedemann,55 daB die Gesellschaft, worinnen Ew. HochEdelgeb.
sich befinden, 2 Monate in Constantinopel sich aufhalten solle; und
53 Universitätsbibliothek Kiel, Niebuhr-NachlaB, Cod. M.S. KB 314.5, Nr. 8.
34 Durch französische Truppen während des Siebenjährigen Krieges.
35 Niebuhrs Göttinger Studienfreund Gregorius Wiedemann, der in Kopenhagen zu
Hause war. Über ihn vgl. Dieter Lohmeier: Gregorius Wiedemann (1735-1762). Ein unbekannter Schüler Carl von Linnés und Freund Carsten Niebuhrs, in: Fund og Forskning
46 (2007), S. 57-87.
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wage es also, Ihnen meine Antwort auf Dero schäzbare Schreiben dorthin zu übermachen.
Wegen des vermeintlichen Fehlers des birdischen Instruments, wovon Sie in Ihrem ersten u. 2lcn Brief schrieben, habe ich, da ich wegen
obiger Ursachen ihn nicht heben können, immer mich damit getröstet, daB Ew. H[och]Ed[el]Geb. ihn bey näherer Untersuchung wohl
selbst entdecken würden; und anjetzt vernehme ich mit vielem Vergnügen, daB es würklich geschehen sey. Ich habe also zum Glücke auf
die beyden ersten Schreiben nichts Wichtiges mehr zu antworten.
Das letztere Schreiben aber ist mir desto angenehmer gewesen, da
ich daraus ersehen habe, wie geschickt Sie dieses Instrument zu gebrauchen wissen, und wie richtig Sie die Regeln befolgen, die ich Ihnen zu
zeigen das Glück gehabt habe. Die mir übersandten Observationen von
Helsingör (denn neuere habe ich nicht gesehen,) sind accurater, ais
ich jemals gehoffet hätte. Ew. HochEd. haben kaum den ersten Schritt
zur See gethan, so können Sie die Länge besser finden, als bisher 80jährige Steuermänner nicht gekonnt.
Ob ich gleich bisher so viel MuBe nicht gehabt, ja nicht einmal we
gen hiesiger Umstände die erfo[r]derliche Gemüthsruhe, diese Ob
servationen nebst den Rechnungen völlig zu untersuchen; So dünket
mich doch der Erfolg, da sie die Länge von Helsingör so genau geben,
als sie aus andern alten benachbarten Landobservationen bereits bekannt ist, justificire solche genugsam.
Indessen scheinet es mir, als ob Ew. HochEdelgeb. in dem Abschreiben der Zahlen sich geirret. Es stehet in dem übersandten Detail der
Rechnung, daB, wenn um 14h. 27. die Altit[udo] Arcturr*6 50°. 38 orient.
[= östlich] gesetzt werde, die Asc[ensio] recta m[eridiani] C[irculi]57 um
llh. 38". 39"", 143° 46 gefunden werde. Hernach aber führen Sie einen
Auszug aus einer andern Rechnung an, da um 14h. 27 die Alt[itudo]
Arcturi 50°. 43" supponirt [= vorausgesetzt] wird, und woraus um llh.
28". 39"" die Asc[ensio] r[ecta] merid[iani] C[irculi] nur 121°. 37. wäre. Es
ist unmöglich, daB ein so geringer Unterschied von 5" in der Höhe
einen so groBen, wie der gegenwärtige ist, in der Asc[ensio] M[eridiani]
56 Die Höhe des Arcturus über dem Horizont.
57 Rektaszension heiBt der en tlang des Himmelsäquators gemessene Winkel zwischen
dem Frühlingspunkt (= Schnittpunkt von Ekliptik und Himmelsäquator) und dem
Schnittpunkt des Stundenkreises („meridiani circuli“) eines Objekts mit dem Himmels
äquator. Die Position eines Sterns oder Planeten auf der Himmelskugel ist durch die
Angabe der Rektaszension und der Deklination (des Winkelabstands vom Himmels
äquator) definiere
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Cfirculi] geben kann. Es ist also dieses nothwendig ein bloB Versehen
im Abschreiben. Ich bitte aber, daB Ew. HochEdelGeb. sich ja nicht
bemühen mögen, in ihren künftigen briefen das Papier mit der Anzeige der Verbesserung dieses Irrthums zu verbrauchen; denn ich werde
bey künftiger Untersuchung ihn wohl selbst finden. Sie können den
Raum, auch die Zeit, besser anwenden. So viel ichjetzt überhaupt sehe,
gehörte die letztere Rechnung nicht für llh. 28\ 39*, sondern für die
vorhergehende Zeit 9h. 59\ 0*, da Dist[antia] [Lunae] a [i [Tauri]™ observiret worden.
Wenn aus der Altitudine [= Höhe] eines Sterns seine Distantia a Meri
diano [= sein Abstand vom Meridian] nach der Trigonometrie berechnet wird, so muB die Elevatio poli [= Polhöhe] so gebrauchet werden,
wie sie in der That ist. Die Elevatio poli reducía [= die reduzierte Polhc’)he] gilt nur bey der Berechnung der Parallaxium™ Ich hoffe Ew. Hoch
Edelgeb. werden dieses in ihren Rechnungen beobachtet haben.
Ob man bey Fixsternen die Correction der Höhe für die Höhe des
Auges weglassen könne, wenigstens bei einer Höhe von 20 FuB, darüber
getraue ich mir nicht, einen Ausspruch zu thun; denn ich habe noch
niemals keinen See-Horizont gesehen. Mich dünkt aber, wenn man des
Nachts den Horizont in keiner solehen Entfernung sehen kann wie bey
Tage, so müBte die Correction nicht nur nicht weggelassen, sondern
vielmehr noch gröBer als bey Tage angenommen werden. Wenn ich
lange zur See wäre, so würde ich suchen, die Sache durch die Erfahrung, durch wirkliche Observationen, die bey Nacht und gleich darauf bey Tage angestellet würden, zu entscheiden. Vom festen Lande
aus, wo man zugleich den Seehorizont hat, würde sich die Sache noch
besser untersuchen lassen. Alles, was dienen kann, die Seeobservationen accurater zu machen, ist der Aufmerksamkeit und Untersuchung
wehrt.
Ich bin sehr begierig, die neuern Observationen in der mittelländischen See, von denen mir Hr. Wiedemann schreibet, zu sehen. Wenn
ich von Ew. HochEdelgeb. die ErlaubniB erhalte, so will ich sie, auBer
dem, daB sie in der Societa[et] sollen vorgezeiget werden, sonst noch,

58 Der Abstand des Mondes vom zweithellsten Stern des Sternbilds Stier.
59 Die Winkel, die sich bei der Beobachtung eines Himmelskorper ergeben, wenn sie
auf den Erdmittelpunkt bezogen werden.
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etwan in dem Hamburgschen [ein Wortfehlt durch Abreijien des Siegels],
drucken lassen, und mit einigen Reflexionen begleiten.60
Wo waren Sie, als Venus in der Sonne konnte gesehen werden?61
Hier in Göttingen haben wir sie sehr gut observiret. Der Anfang des
Austritts war den 6. Junii um 8h. 58Í 26~, das Ende desselben um 9h.
16Í 54~ wahrer Zeit.
Ihrer Beschreibung von den gewöhnlichen Observationen zur See
ist völlig dem Begriff gemäfi, den ich mir allezeit davon gemacht habe.
Es gehört viel Zeit dazu, alte Vorurtheile auszurotten. Weisen Sie die
jungen Steuerleute nach Göttingen, wir wollen sie besser zurichten.
In Constantinopel werden sie, wegen ihres langen Aufenthalts daselbst ohne Zweifel Gelegenheit finden, die Elev[atio] Poli, vielleicht
auch die Länge, ohne in den Verdacht der Zauberey zu gerathen, zu
observiren. Bisher ist solche noch niemals zuverläfiig beobachtet worden.
An die Hrn. Professores v. Haven und Forskål bitte ich meine gehorsamste Empfehlung zu machen, und wünsche übrigens der ganzen
Reisegesellschaft einen fernern glücklichen Verfolg der Reise und Ge
legenheit, viel wichtige Observationen mit zurückzubringen.
Ich habe die Ehre mit beständiger Hochachtung zu seyn
Ew. HochEdelGeb.
Göttingen den 2. Julii 1761
ergebenster D[iene]r
T Mayer.
[Adresse:] A Monsieur / Mons1 C: Niebuhr / Lieutenant des Ingenieurs
/ au Service de Sa Majesté le Roi / de Danmarc et Norvegue / å /
Constantinople

60 Es keinen Hinweis darauf, daB Mayer vor seinem Tod noch in der Gesellschaft der
Wissenschaften über Niebuhrs Beobachtungen berichtet oder etwas über sie veröffentlicht hat. Vermutlich wurde er durch seine Krankheit daran gehindert.
61 Niebuhr war zum Zeitpunkt des Durchgangs der Venus durch die Sonne am 6. Juni
1761 an Bord der „Grønland“ zwischen Marseille und Malta, konnte den Vorgang aber
nur unzureichend beobachten, da der Planet bei Sonnenaufgang schon vor der der
Sonne stand und dann eine Wolke ihn teilweise verdeckte. Vgl. Niebuhrs 1774, Bd. 1,
S. 14 f.
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5. Niebuhr an Tobias Mayer, Pera,62 4. September 176163

Hochedelgebohrner
Insonders hochzuehrender Herr Professor.
Auf der See-Reise von Copenhagen nach Marseille habe ich nach Dero
Unterricht vermittelst des Octanten und der Secunden Uhr, die nach
meiner Abreise aus Göttingen erst aus Engeland erhalten habe, verschiedene Beobachtungen gemacht und sie nach den [Mond] Tabellen
berechnet, wovon Sie mir gütigst eine Abschrifft erlaubet haben. Einige davon, die ich in der Mitländischen See gemacht, habe an Se Hochfreyherrl. Excell. von Bernstorff gesandt und unterthänigst gebeten,
daB Hochdieselben erlauben möchten, das diese Observationen von64
Ew. Hochedelgebohrnen untersuchet würden. Wenn dieses geschehen,
so bitte ich mir ergebenst Dero Meinung hierüber aus, damit ich auf
meiner Rückreise annoch dasjenige verbeBern möge, was ich bishero
noch nicht beBer eingesehen.
Ich habe nur diejenigen Beobachtungen übergesandt, die ich alsdann gemacht, wenn wir würklich Land gesehen habe oder nicht gar
weit davon entfernet gewesen sind. Wann wir kein Land gesehen, so
habe ich nach dem Lotz-Buche [= Lotsenhandbuch], welches die dänischen See-Officiers und Steuerleute mit so vielem FleiB halten, als
wie der Engelånder Robertson (einige wenige Sachen ausgenommen,
die selten vorkommen) es nur vorschreibet,65 berechnet, wie weit wir
von dem Vorgebürge, Berge oder Insel nach Osten oder Westen entfer
net gewesen, welches wir zuletzt gepeilt hatten. Fand ich den Ort bey
Mons[ieur] Robertson oder in einer andern Geographischen Tabelle,
so verglich ich die angesezte Länge mit meiner berechneten; wo aber
62 Ein nördlich des Goldenen Horns gelegener Stadtteil von Konstantinopel, der vorzugsweise von Europäern bewohnt wurde. Hier lag das Palais des dänischen Gesand
ten, in dem Niebuhr und seine Reisegefährten während des Aufenthalts in der Stadt
wohnten. Vgl. unten S. 161.
63 AR, Pk. 3, Nr. 107 (Abschrift von Schreiberhand), dazu als Beilage (Abschrift derselben Hand): „Astronomische Betrachtungen in dem Palais Sr Exe. des ConferentzRaths, General Kriegs Commissarii und auBerordentlichen Gesandten bey der Ottomannischen Pforte, Herrn von Gähler, zu Pera.“ (Nr. 107a/b) Aus ihnen ergeben sich
die im Brief genannten Zahlen für die Korrektur des Quadranten und die Polhöhe
von Konstantinopel, genauer gesagt: 41°. 2 . 40~ ist die des Gesandtenpalais, die des
Serails dagegen 41°. T. 40~.
64 In der Abschrift steht hier das Wort „an“. Vermutlich wollte Niebuhr zunächst schreiben: „an Ew. Hochedelgebohrnen gesandt würden“.
65 Vgl. Anm. 17.
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nicht, so nahm ich unsere Entfernung von einem bekannten Orte aus
einer guten Franz[ösischen] See Charte dHrn Commandeurs66 und re
ducirte die Distantz auf den mitlern Parallel. In den Haven zu Marseille
und Malta hatte ich keinen freyen Horizont, wo ich die Uhr corrigiren
und also observiren konte. Bey Smyrna67 war ich an einer Dyssenterie,68
die mich bey dem Eingang in den Archipelagum69 überfallen, so mise
rabel, daB ich wenig Hofnung zur Genesung hatte. Bey Tenedos70 war
ich kaum im Stande, von dem Kriegs-Schiffe in eine Caique~x zu gehen,
die uns völlig nach Constantinopel brachte, und an andre Örter haben
wir nicht Ancker geworffen.
Mit der rectification des Instr [umen ts] bin ich folgendergestalt verfahren. Bey Tage, wenn ich einen freyen Horizont hatte, rectificirte ich
das Instrument mit bloBen Augen, den[n] durch den TubunL1 sahe ich
den Horizont gar zu undeutlich. Diesen Versuch machte ich einigemahl
und fand bisweilen eine bis V/2 Minute Unterschied, observirte ich des
Nachts, so wiederholte ich die correction entweder an den [Mond]
oder einem hellen Planeten vermittelst des Tubi unter verschiedenen
Correctionen. Auf diese Art habe ich bisweilen nicht mehr als eine
halbe Minute Unterschied gefunden. Will man also Distant[z] en am
Himmel meBen, so muB man sich dieser als der besten bedienen.
Die Eintheilung des Instruments73 ist egal,74 soviel ich mit dem Nonio15
habe untersuchen können. Wie kan ich aber wohl eine Probe anstellen,

66 Vgl. Anm. 49.
6/ Bedeutende alte Handelsstadt an der kleinasiatischen Küste; türkisch: Izmir.
68 Ruhr.
69 „Archipelagus“ war zu Niebuhrs Zeit die übliche zusammenfassende Bezeichnung
für die Inseln und Inselgruppen der Agais.
/0 Kleine Insel vor der kleinasiatischen Küste unweit der Einfahrt in die Dardanelles
türkisch: Bozcaada.
zl Leichtes Küstenfahrzeug, dessen türkische Bezeichnung Niebuhr als Fremdwort
übernimmt.
/2 Tubus = Fernrohr. Hier ist das auf den Spiegeloktanten montierte Femrohr gemeint.
73 Zum Folgenden vgl. die Abbildung von Niebuhrs Oktant in Lohmeier 2008, S. 89.
74 Hier: völlig gleichmäBig. - Die Präzision eines Oktanten hing wesentlich von der
Präzision seiner Skalierung ab. Bird war unter anderem berühmt dafür, daB er sie mit
der Hand mit höchster Genauigkeit ausführte (Andrewes 1996, S. 404). Erst um 1770
erfand James Ramsden eine Maschine, die diese Präzisionsarbeit ausführen konnte
(1787 publiziert).
75 Nonius (auch als Vernier bezeichnet): ein am Zeigearm (der Alhidade) angebrachtes
Kreisbogenstück mit einer Hilfsteilung, die ein genaueres Ablesen erlaubt, als es direkt
auf dem Gradbogen möglich wäre. Zur Feineinstellung dient die im folgenden zweimal
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ob der Bogen just 45° ist? wie kan ich wohl das groBe Spiegel wiederum
am besten perpend[iculair] richten, wenn ich etwa einmahl genöthiget
werden solté, das Instrument auseinander zu nehmen.
Bey dem Observiren habe ich bisweilen einige Schwierigkeiten gefunden; wenn ich den Stand der [Sonne] erst einmahl an den [Mond]
oder des [Mondes] erst einmahl an den Stern gebracht, so habe ich die
übrigen Distantzen gemeiniglich nur durch Verrückung der kleinen
Schraube genommen. 3 bis 4 Observationen sind bisweilen auf diese
Art volkommen gleichförmig geworden. Ich habe darauf die Alhidade76
völlig verückt und Distantz abermahl aufs neue gesucht. Zwischen die
sen und den vorhergehenden ist bisweilen eine ganz andere VerhältniB
der Zeit zu der Distantz gewesen. Bin ich continuiret, so sind die leztern
Observationes wiederum untereinander gleichförmig geworden. Was
mag die Ursache davon seyn, das Auge oder der Spiegel? Nachhero
habe ich die Alhidade entweder gantz verrückt oder die kleine Schrau
be nur wenige Grade und habe die Distantz auf diese Art wiederum
aufs neue gesucht und bisweilen eine groBe egalitaet gefunden. Doch
habe ich exempel, daB mit den grösten FleiB, die ich angewandt, die
Differentz bald gestiegen, bald abgenommen. Die Ursache wird aber
gewiB in meinen Augen zu suchen seyn. Ich muB auch noch bemerken,
daB die Observationes ordinair [= gewöhnlich] am besten gerathen,
wo ich die Zeit sogleich anmerke, wann ich den Rand des [Mondes]
nur [= eben erst] an den [Stern] gebracht. Sehe ich zu lange nach
dem [Mond], um es recht gut zu machen, so gerathen die Beobachtungen selten. Es ist dabey ebenso wie beym SchieBen, wo man nicht
zu lange zielen muB.
Die Observationes machte ich auf folgende Weise. Anfangs sahe ich
selber nach der Uhr, sobaid ich observiret. Die herumstehende benahmen mir bald diese Mühe. Ich lieB mir also nachhero gemeiniglich die
Secunde sagen und sahe alsdann selber nach Stunden und Minuten.
Daher kommt es, daB ich bisweilen 39*, 41* etc. geschrieben, da ich
sonsten nur vielleicht würde 40 gerechnet haben.
Bey den Höhen der Sterne und der [Sonne] wird es vieleicht von
einigen für überflüBig gehalten werden, daB ich dieselbe in Secunden
bemerket, da ich durch einige Observationes das Instr[ument] nicht
erwähnte, tangential angebrachte „kleine Schraube". Vgl. die in Anm. 72 nachgewiesene
Abbildung von Niebuhrs Oktant.
76 Der drehbare Zeigearm des Oktanten, an dessen unterem Ende die Gradeinteilung
abgelesen wird, an Niebuhrs Instrument mit Hilfe des zuvor erwähnten Nonius.
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einmahl am Horizont genau genung rectificiren können. Ich habe auch
bey diesen das notiren wollen, was das Instr [ument] gezeiget, und laBe
einem jeden die Minuten wählen, wie es ihm gefält.
Man hat immer von der Unmöglichkeit, die Distantzen am Himmel
zur See zu meBen, geredet, vieleicht erwarten Ew. Hochedelgeb. also
auch von mir zu wiBen, ob diese Beschwerungfen] würcklich gegründet sind. Ich muB bekennen, anfangs ist es mir beschwerlich gewesen,
vornemlich den [Mond] zuerst an einen [Stern] zu bringen. Hernach
aber bin ich so daran gewohnt worden, daB ich in der Spanischen See
nach einem Sturm, da das Schiff wegen der Bewegung des WaBers und
wegen Mangel des Windes am mehresten schlenckert, hinten über der
Cajüte des Hrn. Commandeurs, wo die Bewegung im ganzen Schiffe
am stärcksten ist, auf einer Bancke sizend sehr übereinstimmende Ob
servationes gemacht. Die Invention des Mons[ieur] Bird ist vortreflich,
vermittelst des Stativs kan ich das Instr [ument] bequem halten und in
alle mögliche Stellungen bringen. Die verschiedenen dunkeln GläBer
sind auch sehr bequem. Vermittelst dieser kan ich den [Stern] ganz
nahe an [dem Mond] deutlich sehen, ja durch das reflectirte Bild des
Mondes. Ich zweifle, daB man durch die gefärbte GläBer eine falsche
Distantz bekommen solte, wenn die beyden Oberflächen parallel sind.
Ich habe zwar bisweilen eine Differentz gefunden, wenn ich bald ein
helleres, bald dunckleres Glas genommen; die Uhrsache ist aber ohne
Zweiffel in meinem Auge.
Anfangs konte ich in Pera (einer Stadt NNO. vom Serail des Kaysers
ohngefehr !4 Meile) nichts weiter unternehmen, als die Instrumente]
wiederum im Stande setzen. Der Hr. Conferentz-Rath, General Kriegs
Commissarius und ausserordentlicher Gesandter bey der Ottomannischen Pforte, Herr von Gähler,77 in deBen Pallais wir die ganze Zeit lo
giren und der alles zur Beförderung unserer Reise bis Mocea aufs beste
anordnete,78 erlaubeten mir gleich, daB ich meinen Quadranten auf
den Kiosk oder das Zimmer oben auf dem Hause trägen möchte. Auf
diesem konte ich wegen des weit hervorstehenden Daches die [Sonne]
des Morgends nicht länger als um 814 Uhr sehen, deswegen konte ich
alhier weder [Sonne] noch [Mond] im Meridiano observiren, sondern
77 Sigismund Wilhelm von Gähler (1704-1788) war seit 1752 in Konstantinopel, um
für Dänemark mit dem Osmanischen Reich einen Schiffahrts- und Handelsvertrag zu
schlieBen. Nachdem das gelungen war, fungierte er 1757-1766 als auBerordentlicher
Gesandter.
78 Niebuhr schreibt versehentlich „angeordnete“.
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nur bloB die Sterne und dieses noch mit einer ziemlich[en] Unbequemlichkeit, denn weil die Balcken des Palais, wie alhier überhaupt
gewöhnlich, nur schwag und das Zimmer sehr groB ist, so bewegte sich
das Instr[ument], sooft man sich nur rührete. Meine groBe Observa
tiones machte ich 2 Tage nacheinander im Garten an der [Sonne], um
die Pol Höhe zu finden, meine Augen waren aber nicht im stande, dieselben länger zu continuiren. Endlich corrigirte ich den Quadranten
auf dem Kiosk durch zwey Höhen eines [Sterns] an der Süder Seite
im Meridiano und durch 2 gröste Höhen des Polar Sterns und dann
auch durch die Höhen zweyer [Sterne] auBer dem Meridiano, eine[s]
an der Süder und des andern an der Norder Seite, und durch die grö
ste Höhe eines Sterns. Aus alien dreyen finde ich die correction des
Instruments = 2'. 30, = 2'. 45, - 32 oder das Mittel = - 2\45~. Vieleicht
vermuhten Ew. Hochedelgeb. keine correction. Ich muB Denenselben
also die Ursache davon bekennen, nemlich daB die Faden im Tubo bey
meiner Ankunft zerriBen und ich den Schaden nicht beBer repariren
können. Ich nehme aber alle Höhen sehr sorgfaltig an meinem Orte
im Tubo, daB also keine Unrichtigkeit im Observiren zu befürchten.
Aus alien Observationen, die ich hier an der [Sonne] und verschiedenen Sternen gemacht, finde ich die wahre Pol Höhe = 41°. 2'. 40".
Meine Augen sind bishero noch nicht im Stande gewesen, Inmer
siones der Trabanten des [Jupiter]79 zu observiren, und Transitus [von
Mond] & [Stern] habe ich auf den Kiosk nicht nehmen können; ich
habe also weiter keine Beobachtung über die Länge machen können
als mit dem Octanten. Berechnen ist mir bisher noch unmöglich, denn
die Zahlen scheinen mir noch immer gedoppelt. Innerhalb 14 Tage
hoffe ich aber auch meine Augen wiederum zu aller Arbeit gebrauchen zu können.
Wir gehen mit einem groBen Schiffe nach Alexandrien, und wie man
saget, so werden wir noch zu Tenedos, Stancio80 und einem andern
Orte einlauffen. Bey dieser Gelegenheit werde ich, wo es möglich ist,
mit81 meinen groBen Quadranten an alien Orten die Pol Höhe neh
men, und weil ich den Octanten bis Alexandrien bey mir behalte, so

79 Das Eintreten (wörtlich: Eintauchen) der Jupitermonde in den Schatten des Plane
ten.
80 Die griechische Insel Kos vor der kleinasiatischen Küste (türkisch. Istanköy). Zu
Niebuhrs Zeit war noch der italienische Name üblich.
81 Niebuhr schreibt versehentlich „das“.
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hoffe auch noch einige Observationes mit demselben machen zu kön
nen.
Ich habe Hofnung daB ich Briefe aus Europa bis nach Mocea erhalten kan, deswegen bitte ergebenst, mir einige Anmerkungen über meine Observationes und Berechnungen mit dem ehesten nachzusenden.
Ich werde Ew. Hochedelgeb. daftir Zeit Lebens danckbahr seyn und
jederzeit verbleiben Ew. Hochedelgeb.
ergebenster Diener
Pera den 4len 7br. 1761
C. Niebuhr

Briefe, die mit Kurierpost von Konstantinopel nach Kopenhagen gin
gen, waren etwa sechs Wochen unterwegs, und von Kopenhagen nach
Göttingen brauchten sie ein bis zwei Wochen. Mayer dürfte diesen
Brief Niebuhrs also noch vor seinem Tod am 20. Februar 1762 erhalten haben. Aber um ihn zu beantworten, war er vermutlich schon zu
krank. Von Mayers Tod erfuhr Niebuhr anscheinend geriichtweise in
Kairo, denn von dort aus schrieb er am 22. Juli 1762 in einem Brief an
Sigismund Wilhelm von Gähler in Konstantinopel über den aus Ragusa
(heute: Dubrovnik) stammenden Jesuiten Ruggero Giuseppe Boscovich
(1711-1787), als Astronom übertreffe er alle Deutschen, „wenn es bestätiget worden, daB mein braver Lehrmeister der Prof. Meyer in Göt
tingen gestorben ist.“82
In einem Brief aus Bombay, den er am 30. Oktober 1764 an C.F. Tern
ler schrieb,83 kam Niebuhr noch einmal auf die „Observationes über
die Länge“ zurück, die er aus Marseille nach Kopenhagen geschickt
hatte. „Wie diese von den Gelehrten aufgenommen worden, weiB ich
nicht; ich muB indeBen versichern, daB ich bald nach meiner Ankunft
in Bombay einen Schiffs Capitain, einen Bruder von Lord Howe,84 angetroffen, der diese Observationes und Rechnungen so gut verstanden
wie ich, und er war von allem unterrichtet, was der seelfige] Prof. Meyer
82 Niebuhr an Gähler, 21.7. 1772. Dieter Lohmeier (Hrsg.): Carsten Niebuhr: Briefe von
der Arabischen Reise, Folge 3: Tobias Mayer, Niebuhr und die Längengrade, in: Dithmar
schen 2005, H. 1, S. 11-17, hierS. 13.
83 Niebuhr an Tender, 30. 10.-10. 11. 1764.
84 Diese Angabe dürfte nicht richtig sein. Der allgemein als Lord Howe bezeichnete
englische Marineoffizier Richard Howe (1725/26-1799), Viscount und Baronet Howe,
seit 1788 Earl Howe, hatte nur zwei Briider, von denen der ältere 1758 gefallen war
und derjüngere, William (1729-1814), Offizier war und als soleher nur in Amerika eine
Rolle spielte.

164

Dieter Lohmeier

nur nach London gesandt. Er zeigete mir the Brittish Mariners Guide hy
Nevil Masklyne, welches Ihnen anjezo vieleicht bekant seyn wird, mit der
ganzen Mayerischen Methode ohne den Nahmen, und endlich lese ich
in the Gentlemanns Magazine for 7br [= September] 1763 pag. 462, daB
dHr. Maskelyne nach Barbadoes gesandt worden, um unter andern die
Mayerische Methode, die Länge zu finden, zu untersuchen.“85 Niebuhr
traf in Bombay also auf einen gut informierten Gesprächspartner, der
ihn wenigstens in groben Zügen über den aktuellen Stand von Mayers
Bewerbung um den Längenpreis informieren konnte und auch wuBte,
daB der Astronom Nevil Maskelyne (1732-1811) eine leicht faBliche
Anleitung zum Gebrauch der Monddistanzenmethode veröffentlicht
hatte.86 Niebuhrs AuBerung in seinem Brief an Temler klingt zunächst,
als wolle er sich vor allem darüber beklagen, daB Maskelyne sich May
ers Methode zu eigen gemacht habe, ohne ihren Urheber zu würdigen. Aber die Tatsache, daB er Maskelynes Buch im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Notiz im Septemberheft von The Gentleman’s
Magazine nennt, macht deutlich, daB er beides - zu Recht - als eine Bestätigung seines eigenen Urteils über den praktischen Wert von Mayers
Monddistanzenmethode verstand. Er fügte deshalb in seinem Brief an
Temler mit sichtlicher Zufriedenheit hinzu: „Es werden also wohl nicht
Chimæren gewesen seyn, die ich aus Marseille geschrieben habe.“ In
der Tat: Maskelyne87 war 1761/62 auf seiner Seereise nach St. Helena
zur Beobachtung des Durchgangs der Venus durch die Sonne, bei der er
mit Mayers gedruckten Mondtafeln arbeitete, zu einem Verfechter der
Monddistanzenmethode geworden, und im Februar 1765, einen Tag,
nachdem er zum Königlichen Astronomen ernannt worden war, trat
85 Die Zeitschrift „The Gentleman’s Magazin“, Bd. 33 (1763), S. 462, meldete in ihrer
Rubrik „Historical Chronicle" unter dem 18. September: „The Rev. Mr. Nevil Maskelyn, fellow of Trinity College, Cambridge, and Mr. Charles Green, of the Observatory
of Greenwich, are appointed by the commissioners of longitude, to make observations
in a Voyage to Barbadoes for the trial of Mr. Harrison’s watch, Mr. Irwin’s marine chair,
and Mr. Meyer’s method of finding the longitude by the distance of the moon from
the sun and fixed stars."
86 The British Mariner’s Guide containing Complete and Easy Instructions for the Dis
covery of the Longitude at Sea and Land, within a Degree, by Observations of the Dis
tance of the Moon from the Sun and Stars, taken with Hadley’s Quadrant, London 1763.
- Maskelyne erwähnt Mayer nur als den Urheber der Mondtafeln, die er in seinem
Tafelanhang wiedergibt (S. II). Maskelyne legte zwar Mayers Tafeln zugrunde, stützte
sich in seiner Methode der Berechnung aber eher auf den Abbé Lacaille. Vgl. Derek
Howse: Greenwich time and the discovery of longitude, Oxford 1980, S.63.
87 Vgl. Lohmeier 2008, S. 105-109.
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er vor dem „Board of Longitude" so entschieden für Mayer ein, daB
dieses John Harrison für seinen Chronometer zunächst nur die Hälfte
des Längenpreises zuerkannte88 und bis zu 5000 Pfund Mayers Erben
zusprach.89 Er sorgte dann auch dafür, daB 1770 in den Beilagen zur
offiziellen Londoner Druckausgabe von Mayers Mondtafeln auch die
„Observationen" gedruckt wurden, die Niebuhr im Mai 1761 aus Mar
seille nach Kopenhagen geschickt hatte.

RESUMÉ
Dieter Lohmeier (udg.): Månedistancer og længdegrader. Brevvekslingen mellem Carsten
Niebuhr og Tobias Mayer i 1761.
Denne artikel er et supplement til min artikel om Carsten Niebuhr, Tobias Mayer og
længdegraderne, trykt i Fund og Forskning 2008. Nu offentliggøres fem hidtil utrykte
breve fra 1761, to fra Niebuhr til Mayer og et svar fra Mayer samt to tilJ.H.E. Bernstorff
og dennes sekretær C.F. Temler. Sammen med disse sendte Niebuhr længdegradsbe
stemmelserne fra sørejsen fra Marseille til København, der var bestemt for Mayer. Alle
brevene handler om Niebuhrs forsøg på at prøve Mayers metode til længdegradsbe
stemmelser på havet i praksis og at hermed understøtte sin lærers ansøgning om den
engelske længdepris. I indledningen belyses endvidere for første gang Niebuhrs møde
med eksperimentalfysikeren Christian Gottlieb Kratzenstein fra København, der hidtil
kun har spillet en rolle i forskningen i forbindelse med den Arabiske Rejse på grund
af sine stridigheder med Petrus Forsskål. Det viser sig, at Niebuhrs samtaler med Krat
zenstein i København i det sene efterår 1760 også drejede sig om længdegradsbestem
melse på havet.

Ich danke Günther Oestmann (Bremen) für die kritische Durchsicht des Manuskripts
und Vibeke Vinge (Kopenhagen) für die Ubersetzung der Zusammenfassung.

88 Harrison legte nach einiger Zeit Widerspruch ein, fand die Unterstützung des Kö
nigs und erhielt schlieBlich 1773 noch weitere 8750 Pfund. Vgl. Derek Howse: Neuil
Maskelyne. The Seamans Astronomer, Cambridge 1989, S. 74-84 u. 124-127.
89 Das Parlament legte die Summe in seiner Entscheidung im Mai 1765 auf 3000 Pfund
fest. Dabei scheint die Tatsache eine Rolle gespielt zu haben, daB jetzt in Rechnung
gestellt wurde, daB Mayer seine Tafeln mit Hilfe von Gleichungen berechnet hatte, die
ihm Leonhard Euler zur Verfügung gestellt hatte. Deshalb entschied das Parlament,
daB auch Euler einen Anteil am Långenpreis von 300 Pfund erhalten solite. Howse
1989, S. 76-79.

BETTY MØLLERS ALMANAK
AF

Finn GredalJensen

et Kongelige Bibliotek erhvervede i 2006 en lille almanak som har
tilhørt Betty Møller (1804-34). Hun havde modtaget almanakken
for 1830 som en gave fra sin mand, digteren og filosoffen Poul Martin
Møller. På det første blad læses øverst til højre en dedikation i hans sæd
vanlige latinske hånd: “Til min elskede Kone Betty. / D: 14dc December
1829.” Møller var på dette tidspunkt ansat som professor i filosofi ved
det norske universitet i Christiania. Kilderne til opholdet i Norge er
ellers sparsomme, men endnu en kilde, almanakken, kan nu kaste lidt
mere lys over udlændigheden. Den indeholder en række personlige
notater af Betty Møller, indført på de blanke blade ud for kalenderen
på de modstående sider. Som det dog vil fremgå, har hun ikke kun
brugt almanakken som kalender for året 1830, da nemlig nogle af op
tegnelserne viser sig at stamme fra en senere tid forud for hendes tidlige
død i 1834. I det følgende præsenteres almanakken nærmere med en
fuldstændig transskription af hendes indførsler i den. Indledningsvis
gives der et kort overblik over den almindelige baggrund og de hidtil
kendte kilder til årene i Norge.

D

Baggrund og hidtidige kilder til opholdet i Norge

Betty Møller, født Berg, var Poul Martin Møllers første hustru, en na
turlig og nydelig proprietærdatter fra godset Skjoldemose nær Svend
borg. Han traf hende første gang i sommeren 1826 under et besøg hos
sin yngste søster Rasmine, der var gift med præsten i Ollerup, Thomas
Bredsdorff. Møller friede snart efter til Betty Berg da hun var på visit
i København, men deres forlovelsestid skulle blive en længere adskil
lelse; han var nemlig blevet udnævnt til lektor i filosofi ved FrederiksUniversitetet i Christiania og drog til Norge alene. Parret tilbragte det
første år sammen pr. post. Ellers havde han et medbragt miniaturepor-
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Ill. 1: Miniatureportræt af Betty Møller,
født Berg (1804-34). Gengivet efter Johs.
Brøndum-Nielsen: Poul Møller Studier, 1940.

træt af sin forlovede at kigge på (se illustration l).1 Først den følgende
sommer stod brylluppet på Fyn.
Sammen med sin mand ankom Betty Møller til Norge med damp
skibet ‘Prinds Carl’ den 5. august 1827. Det var et land hvor hun aldrig
skulle føle sig hjemme. På rejsen til Christiania var de ledsaget af Bettys
veninde, præstedatteren Christine Christensen, der skulle føre hus for
lektoren og dennes kone, og desuden af en tjenestepige Karen. Frøken
Christine forblev i Norge i ni måneder, indtil maj 1828, og førte en dagI Gengivet i farver i Johs. Brøndum-Nielsen: Poul Møller Studier, 1940, mellem s. 10 og
II i kapitlet “Portrætter fra Poul Møllers Kreds” (jf. Nationaltidende, 7.5.1939); også
afbildet i Niels Hedin: Stamtavle over Slægten Berg, 1918, s. 38. Møller takker for denne
behagelige foræring i et brev til sin forlovede og siger at det “i Christiania [skal] hænge
over mit Skrivebord i sin smukke Indfatning og aldrig i Livet forlade mig. Naar jeg da
til Vinter sidder alene i mit Studerekammer om Aftenen, mens det norske Birketræ
knittrer i min Kakkelovn, er jeg endda ikke ene, men har det herligste og elskeligste
Selskab hos mig. Man kan strax see, hvem det skal være og, ved at hjælpe lidt paa det
med Fantasien, ret levende forestille sig Dig derved, selv om man ikke har Originalen
saa godt indpræget i sin Erindring, som jeg”, jf. Poul Møller og hans Familie i Breve, 1-3,
udg. af Morten Borup, 1976, nr. 72; i samme brev nævner han dog at maleren (som
i øvrigt er ukendt) ikke yder hendes skønhed fuld retfærdighed. Brøndum-Nielsen
skriver i 1940 at “det smukke Miniature-Portræt værnes som et kostbart Familieminde
af Sønnedøtrene, Frøkenerne Betty og Thora Møller” {Poul Møller Studier, s. 9f.), men
hvor billedet i dag befinder sig, har ikke kunnet oplyses.
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bog som fortæller detaljeret om dagliglivet i ægteskabets første tid.2 Vi
hører her om Bettys vedvarende upasselighed og dårlige humør, de hyp
pige lægebesøg og hendes sofaliggeri. Møller var ofte væk hele dagen
for at passe sine omfattende pligter ved universitetet - her var han alle
rede den 10. juli 1828 forfremmet til professor - hvortil kom at han af
økonomiske grunde måtte undervise i græsk og latin på en privatskole.
Han selv var tilfreds med forholdene i hjemmet og skrev den 7. de
cember 1828 i et brev til sin far og sin stedmor: “I min huslige Stilling
er jeg usædvanlig lykkelig, som Enhver maa være, der har en saa blid
og elskværdig Kone, som jeg har. Den Omstændighed, at jeg føler mig
meest tilfreds i min Kones Selskab og hun sig meest tilfreds i mit gjør,
at vi næsten slet ikke omgaaes med Andre, ja saa lidet at jeg tit tænker
paa, vi bør gjøre det noget meer. Vi aftale da ogsaa imellem at gjøre
et eller andet Besøg, men det bliver for det Meste opsat. Dog er dette
meest hendes Skyld.”3
I den omtalte “Christines Dagbog” fra det norske opholds første tid
får man ellers indtryk af at der var rigeligt med gæster i hjemmet. Men
følelsen af isolation i det fremmede er alligevel et gennemgående træk.
1 brevet fra nytårsdag 1829 fra Møller til Sibbern læser man: “Endnu
er jeg ligesaa vel fornøjet her i Norge, som da jeg sidst skrev Dig til,
skjøndt jeg naturligviis meget heller vilde leve i mit Fædreneland, naar
jeg der befandt mig i en lignende Virkekreds. Rimeligviis vil jeg altid
finde mig noget fremmed her; [...] vi savne, selv hos de elskværdigste
Nordmænd, den velbekjendte danske Venlighed. [...] Folk her paa Ste
det føre et besønderlig isoleret Liv, hvorom man ikke let gjør sig nogen
Forestilling, naar man er vant til den kjøbenhavnske Omgjængelighed
og Meddelelseslyst.”4 Parret omgikkes bl.a. astronomen professor Han2 “Christines Dagbog” er udgivet af Brøndum-Nielsen i Poul Møller Studier, s. 211-270.
3 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 99. Tilsvarende læser man i et brev til F.C. Sib
bern: “[...] naar man nu engang saaledes skal skjøtte sig selv, da kan man ikke gjøre
det under behageligere Omstændigheder end jeg, der i min huslige Stilling er saa
ubeskrivelig lykkelig. Jeg har aldrig kjendt agtværdigere eller elskværdigere Fruentim
mer end min egen Kone, og da hun idelig forsikrer mig, at hun med fuldkommen
Tilfredshed kan tilbringe sit hele Liv i Norge, bør da jeg, som har flere Midler til at
udfylde Savnet af Slægt og Venner, meget meer kunne finde mig i min Udlændighed.”
Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 100.
4 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 100. Tonen er endnu skarpere i et senere brev til
Sibbern fra 6.5.1830 hvori han redegør for to grunde til nu at xdlle til “det kjøbenhavn
ske Athen” for enhver pris: “1. det er mig en bedrøvelig Stilling, at være reven ud af al
Connexion med Mænd, der have varm Interesse for Videnskabelighed: 2. hverken min
Kone eller jeg selv kan ret føle os hjemme iblandt norske Folk”, Poul Møller og hans Fa-
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steen og frue (hun var dansk og havde hjemve ligesom Betty), men
især havde Møller glæde af filosoffen og juristen Claus Winther Hjelm
(1797-1871). Det litterære miljø i Norge opsøgte han ikke. Dette kan
skyldes flere ting, nok mest at han nu fordybede sig helt i de filosofiske
studier; men i sit frivillige eksil fulgte han med i hvad der foregik i det
æstetiske liv i Danmark, hvor han også selv var leveringsdygtig i nogle
få digte og anmeldelser.
Kilderne til opholdet i Norge er som sagt sparsomme. Der findes
naturligvis forskellige vidnesbyrd og arkivalier om Møllers professio
nelle virke ved det norske universitet (som ikke skal behandles nærmere
her), men ikke meget når det gælder privatlivet ud over den ovennævnte
“Christines Dagbog” og hvad den overleverede brevveksling kan fortæl
le. Særlig skal også fremhæves et senere brev fra 1839 fra Claus Winther
Hjelm til Christian Winther, Møllers plejebror, med en skildring af ti
den i Norge.5 Brevet var en vigtig kilde til F.C. Olsens behandling af
denne tid i Møllers første biografi, Poul Martin Møllers Levnet, med Breve
fra hans Haand, 1843.6 Hjelm beretter i bredere forstand om Møllers
x virke i det norske og kommer også en anelse ind på det private liv. Han
bekræfter “at hans [Møllers] Kones heftige Hjemvee mere end hans
egen Tilbøielighed bidrog til hans Beslutning, at ombytte Stilling”,
altså blive professor i København da det blev muligt. Om Betty Møller
læser man følgende: “Især morede det os meget at høre ham [Møller]
disputere med sin Kone om Forfattere eller fælles Bekjendte. Naar han
havde fortalt en Anecdote, eller givet en træffende Beskrivelse, uden
milie i Breve, nr. 110, og senere i et brev til Heiberg udmales de norske som “mine stive,
høitidelige, kolde, stolte, haarde, udelikate, plumpe, fordomsfulde quasi-Landsmænd
her paa Stedet”, Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 113.
:) Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 201; første gang udgivet i Ludvig Daae: Fra Poul
Møllers Liv som Professor i Christiania, i Historiske Samlinger udgivne af Den Norske Hi
storiske Kildeskriftkommission, 3, Christiania 1908, s. 1-20; s. 16-20. Daae bemærker bl.a.
(som havde han denne viden på første hånd): “Det er mig bekjendt, at Poul Møllers af
ham saa elskede Hustru, der endnu mere end Manden længtes efter Danmark, fandt
sin Mands Gage noget knap, hvad derjo ogsaa er forklarligt, naar man erindrer, at hun
var en Godseierdatter fra Fyn.” (s. 5).
b F.C. Olsen: Poul Martin Møllers Levnet, med Breve fra hans Haand udkom både separat
og som en del af Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, udg. af Christian Winther, F.C. Ol
sen og Christen Thaarup, bd. 1-3, 1839-43, foran i bd. 3 med selvstændig paginering
1-116; Olsens fremstilling af tiden i Norge finder man s. 80-102. Ellers må fremhæves
skildringen i Vilh. Andersen: Poul Møller. Hans Liv og Skrifter efter trykte og utrykte Kilder
i Hundredaaret for hans Fødsel, 1. udg. 1894, s. 284-316; jf. 3. udg. 1944, s. 284-316. Se
desuden Morten Borups oversigt over Norges-opholdet i Poul Møller og hans Familie i
Breve, 3, s. 12-15.
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at bruge den moralske Alen til Maalestok, faldt hun ham og os Andre i
Flanken med denne; men ofte havde hun, greben af hans Humor, lige
saa meget at kæmpe mod sin egen som mod vores syndige Tilbøielighed til at lee af en fortræffelig Veninde eller Ven. Saadanne Skjermydsler har De vist selv oftere været Vidne til [... ] .”7

Proveniens og bibliografisk beskrivelse
Dette antal af kendte men få kilder kan altså nu udvides med Betty
Møllers almanak, der hidtil har været upåagtet fordi den var i privat
eje. Den blev først indlemmet i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige
Bibliotek i 2006 (Acc. 2006/103). Ud over den ovennævnte dedikation
i Poul Martin Møllers hånd er bogen kun beskrevet af Betty Møller selv
- når man ser bort fra nogle senere blyantnotitser på forpermens in
derside. Disse tilskrivninger skyldes en af almanakkens senere ejere,
dr.phil. Erik Dal, som anfører at han havde fået den i 1982 af forlæg
geren Ole Restrup (1910-98), og at sidstnævnte havde erhvervet den af
Thora Møller “efter Bettys død”.8 Med Betty menes der her bibliotekar
Betty Møller (1864-1942), der var næstældste datter af Betty og Poul
Martin Møllers ældste søn Rasmus Christian Møller (1828-99), og den
omtalte Thora Møller (1873-1954) var dennes yngste datter.9 Det frem
går af almanakkens afsluttende store optegnelse at den senere er stilet
til Bettys og Pouls næstældste søn Frederik Møller, kaldet Fritz (183047), om hvis tidlige barndom adskillige af indførslerne handler; men
han døde kun sytten år gammel som elev på Odense Katedralskole,
og storebroderen må derefter have arvet almanakken, som fra ham er
gået videre til døtrene. Et lille halvt år før Erik Dals død i november
2006 kom almanakken sammen med andre af hans bøger på auktion
og købtes af Vangsgaards antikvariat, hvorfra den senere kom til Det
Kongelige Bibliotek. Det skal tilføjes at der ved samme lejlighed blev
erhvervet endnu en almanak, en fint indbundet Skriv-Calender eller dag' Der citeres efter den anførte artikel af Ludvig Daae. Det originale brev er gået tabt.
8 Dette fremgår også af et brev fra Ole Restrup til Erik Dal, jf. Acc. 2006/103, lægget
‘Korrespondance’.
9 Se Lise Lund: Biskop Rasmus Møllers slægt, 1969, s. 25, tabel 8. Navnet Thora var meget
brugt i Rasmus Christian Møllers familie; ikke blot blev han gift med en Thora, nemlig
Thora Marie Brendstrup (1839-1922), hvis mor for øvrigt også havde båret dette navn,
men to af deres døtre hed Thora: den omtalte frk. Thora Møller og den ældste Thora
Eline Marie Møller (1863-1936), som man dog tør formode ikke har haft Thora som
kaldenavn!
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lig Lommebogfor 1823, udgivet af E.G.F. Thune; den har angivelig tilhørt
Poul Martin Møller, men er ikke beskrevet af ham (kalenderen indtil
august er udskåret, og resten af kalenderdelen er ubeskrevet).10 Dal
havde heri indlagt nogle løse blade hvis herkomst han oplyser ikke at
kunne huske: det ene et dobbeltblad (hvoraf nederste del af første blad
er klippet bort) med udkast til digte i Christian Winthers hånd, det an
det en mindre lap med en liste af Møller over en snes bøger som skulle
foræres til angivne personer eller måske var lånte og skulle leveres til
bage til deres rette ejermænd, formodentlig efter hans død.11
Betty Møller modtog som sagt almanakken for 1830 som en gave fra
sin mand. Den var udgivet af universitetet, som det var skik. Københavns
Universitet havde haft eneret til udgivelse af almanakker både for Dan
mark og Norge, men efter 1814 overgik almanakprivilegiet for Norges
vedkommende til det få år forinden oprettede Kgl. Frederiks Univer
sitet i Christiania. På titelbladet læser man følgende: “Almanak | for |
Aaret efter Christi Fødsel | 1830. | Beregnet til Christianias Horizont |
eller | 59 Grad. 54 Min. Polhøide. | Udgiven af det Norske Universitet. |
Sælges hæftet for 6 Skill. | Christiania. | Trykt og tilkjøbs hos Jacob Leh
manns Enke.” (se illustration 2). Betty Møllers eksemplar er beskåret
og indbundet i et samtidigt halvbind med ryg og hjørner af lysebrunt
marmoreret skind og med marmoreret flerfarvet overtrækspapir. Ne
derst er et mindre stykke af ryggen, 13-15 mm, brækket af. Bindets mål
er ca. 113 x 88 mm (højde x bredde) og dets tykkelse ca. 8 mm. De
beskårne blade måler ca. 109 x 83 mm. Formatet er 32°. Almanakken
er upagineret og rummer 33 blade i 1 læg, men således at det ekstra bl.
17 er klæbet fast til bl. 18 med en fals på 5 mm. Hæftetråden er natur
farvet, og papiret er kraftigt og ribbet, bl. 17 lidt kraftigere papir end

10 Almanakken for 1823 findes under samme accessionsnummer, Acc. 2006/103, og
i samme læg som Betty Møllers almanak. Ole Restrup meddeler Erik Dal at den har
tilhørt Poul Martin Møller, jf. Acc. 2006/103, ‘Korrespondance’. På de seks blanke
sider bagest i bogen er med en fremmed hånd indført en ‘Bøn’, og de seks første sider
er også beskrevet med ukendte hænder, bl.a. to sider med poesi under overskriften ‘Af
Grethes Stambog’ (måske drejer det sig om Bettys lillesøster; sml. kommentar neden
for til bl. lir). Man forstår af indholdet af disse tilskrivninger, hvor også navne som
Bredsdorff og Lange optræder, at denne almanak senere kan have haft en tilknytning
til Skjoldemose og omegn.
11 Disse papirer befinder sig i Acc. 2006/103, læg 3, sammen med et notat herom af
Erik Dal fra januar 1998 og en kopi af min egen transskription fra 28.6.2006 af Betty
Møllers almanaks afsluttende store optegnelse (som dog nedenfor i denne artikel vil
blive justeret i nogle få detaljer).
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Ill. 2: Titelbladet i Betty Møllers almana
(bl. 2r).

de øvrige blade. Vandmærket er vanskeligt at bestemme, formodentlig
læses der ‘1827’ fordelt over flere blade.
Almanakken rummer ud over en kalender de sædvanlige astrono
miske informationer, angivelse af navne, højtider mv. Hvert andet blad
har på forhånd været blankt med plads til personlige notater ud for
kalenderen på den modstående recto- eller versoside. Denne særlige
indretning må man have sig for øje ved læsningen af den følgende trans
skription af almanakkens indhold.

Transskription og kommentarer
Nedenfor bringes en transskription af almanakkens indførsler side for
side, afbrudt af kommentarer hvor disse skønnes nødvendige. Linje
fordelingen er den samme som i forlægget. For de fortrykte siders ved
kommende angives blot sidernes indhold. Til kalenderen på den mod
stående side har Betty Møller undertiden indvist til den relevante dato,
ofte med en kort vandret streg og i to tilfælde med et kryds; disse indvisningstegn gengives ikke. De jævnligt forekommende geminations
streger over bogstavet m (og sjældnere n) gengives heller ikke, men
opløses til dobbelt konsonant. Understregninger gengives med kursiv.
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[forpermens inderside]
6 -21 B for Tøjet.
7 - 8 B for Foret.
Fritz 2 - 4 - 5
Kommentar: På forpermens inderside har Betty Møller henkastet nog
le linjer fra hverdagen, et lille regnskab.12 Siden 1816 var den norske
møntfod speciedaler, svarende til 5 ort eller 120 skilling.13 De angivne
udgifter til sønnen Fritz er henholdsvis 6 ort og 21 skilling til tøj og 7
ort og 8 skilling til for. Bettys korrekte sammentælling af disse to po
ster lyder: 2 speciedaler, 4 ort og 5 skilling. Blot til sammenligning kan
nævnes at almanakken kostede 6 skilling i hæftet stand, og at Møllers
årsløn som professor var 1050 speciedaler, men som tidligere nævnt
måtte han samtidig undervise på en privatskole for at få økonomien til
at hænge sammen, og der måtte tilmed optages lån.141 deres ægteskab
var det Betty der holdt styr på pengene. Møller roser hende for denne
egenskab: “Hvad vores Oeconomie angaaer,” skriver han fx til sin far i
december 1828, “da kræver den paa dette over al Maade dyre Levested
megen Opmærksomhed fra vor Side, uagtet vi leve meget tarveligt og
aldrig indbyde Nogen til os. [... ] min gode Kone lægger sit Hoved iblød
med stor Iver for at finde paa Besparinger og finder sig med største
Beredvillighed i alle Opofrelser og Indskrænkninger.”15
12 Forpermen rummer desuden de ovennævnte tilskrivninger af Erik Dal, nemlig føl
gende: ud for Møllers dedikation konstateringen “Poul Møllers hånd” fulgt af en pil;
midt på siden en bemærkning der intet synes at have med almanakken at gøre: “Notat
om forb. i Faust II”, og nederst proveniensen: “Til O.R. fra Thora Møller / efter Bettys
død. / Erik Dal fra Ole Restrup 20 - 12 - 82” (den 20.12. var Dals fødselsdag). Endvidere
er fra Håndskriftafdelingens side nederst med blæk tilføjet opstillingssignaturen “Acc.
2006/103”. Allernederst på det følgende bl. Ir har Dal noteret et nummer “8280 P”.
13 En ort, hvis værdi var 24 skilling, blev ikke udmøntet men var blot en regningsen
hed (svarende til mark). Møntvæsenet i Danmark på denne tid var: 1 rigsbankdaler = 6
mark = 96 skilling. Det var først i 1875 at Norge tilsluttede sig den nordiske møntunion
hvor man gik over til decimalsystemet med kroner og øre.
14 Næringssorgerne blev ikke mindre i Danmark, hvor Møller fik 1200 rigsbankdaler
årligt ud over honoraret for forelæsninger, men reelt var der tale om en mærkbar re
duktion af indkomsten (senere i århundredet blev det ved møntunionen i 1870’erne
fastsat at 2 rigsbankdaler i værdi svarede til 1 norsk speciedaler). Samtidig med at han
skulle passe professoratet, måtte han fra 1832 undervise i græsk og dansk stil i Bor
gerdydskolen på Christianshavn, hvor hans ven Niels Bygom Krarup var rektor. Hertil
kom at familien ofte måtte have pensionærer boende i hjemmet.
10 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 99. Med det dyre levested sigtes der i dette brev
til lejen af gården Frogner uden for Christiania, som familien var flyttet ud til i foråret
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[lr Poul Martin Møllers dedikation}
Til min elskede Kone Betty.
D: 14<le December 1829.
[lv blank}

[2r titelblad}16
[2v rummer en kronologi, Nærværende Aar regnes: | Efter Christi
Fødsel det ... 1830 | EfterVerdens Skabelse det ... 5797 osv. samt
lister over anvendte symboler for De 12 Himmeltegn; Solen, Maanen
og Planeterne; Aspecterne]

[3r]
d 3 Septbr: gjordt Fritzes røde Kjole færdig
syet et Stole Betræk til Christians Stoel
stoppet mit Forklæde, vadsket en Deel
Baand, sprættet den grønne Kaabe op
til Fritz, syet Baand i en af Fritzes Bleer,
det er slet Vejr men Børnene
taalelig snille og jeg i ret godt Hu
-meur.
Kommentar: Når Betty Møller på almanakkens første ledige blanke blad
indfører en optegnelse for september måned, skyldes det formodent
lig at der ikke har været tilstrækkelig skriveplads på bl. 2lr. Vi får her et
lille indblik i de forskellige daglige sysler for en mor med to små dren
ge. En norvagisme ‘snille’ (snilde) har tilsyneladende indsneget sig i
hendes sprog.17 Fra angivelsen af at hun er “i ret godt Humeur”, kan
man slutte modsætningsvis til at hun som hovedregel var i dårligt hu1828; men udsagnet kunne lige så vel gælde udgiftsniveauet i byen. Møller anfører i
brevet at de “til April [1829] atter flytte til Christiania, hvorved vi kunne spare betyde
ligt, da Huuslejen i Byen er falden endeel. Ved saadanne Foranstaltninger haaber jeg,
at vor Oeconomie skal komme paa Fode”. Det har i øvrigt ikke glædet Betty at skulle
tilbage til snævrere forhold i byen da hun var meget gladere for de landlige omgivel
ser; hun skriver bl.a. til fru Rahbek: “Jeg har det jo sandelig ogsaa grumme godt i de
fleste andre Henseender, nu især, da vi boe paa Landet og paa et saa dejligt Sted som
Frogner, vor Lejlighed er stor og beqvem, og kun saa langt fra Byen som Bakkehuset
fra Kiøbh.” Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 94.
16 Titelbladet er transskriberet ovenfor og ses på illustration 2.
17 Se Ordbog over det danske Sprog, ‘snild’, betydning 5; ‘taalelig snille’ betyder altså her
omtrent: temmelig søde eller ret artige, medgørlige. Ellers rummer almanakken ingen
egentlige norvagismer, måske med undtagelse af udtrykket ‘Kavring’ nedenfor bl. 27v.
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mør i det fremmede. Christian er kaldenavn for det ældste barn, Ras
mus Christian, der var født i Christiania to år forinden, den 7. august
1828, og opkaldt efter sine bedstefædre, Rasmus Møller (1763-1842) og
Christian Frederik Berg (1774-1851). Karakteristisk nok kommer Poul
Martin Møller i et brev til at kalde sin dreng Christian Rasmus i stedet
for Rasmus Christian: “Vores lille Søn (han hedder Christian Rasmus)
er frisk og rask, meget rødmusset og - som en Procurator Gude i Chri
stiania til Bettys store Glæde siger - ‘urimelig vakker’.”18 Fritz er kæ
lenavn for Frederik, født 3. maj 1830 (jf. nedenfor). Han var opkaldt
efter filosoffen Frederik Christian Sibbern (1785-1872).

[3v]
O Du som aarie talte til mit Hjerte
Veltalende Natur, bliv aldrig stum for mig
Vær Du mit Vink i Tvivl, min Trøst i Smerte
Min vise Varer naar jeg troer mig lykkelig! Rahbek

LaB mich an die Morgensonne denken
Wenn der Abend seine Thränen weint.
Wietschel.
Ach Tonkunst, die du die Vergan-genheit und die Zukunft mit
ihren fliegenden Flammen so
nahe an unsere Wunden bringst,
bist du das Abendwehen aus diesem
Leben, oder die Morgenluft aus Jeneni?

Kommentar: Siden rummer de første tre af de yndlingscitater - åndelige
strøtanker, mest med døden og afskeden som omdrejningspunkt - som
Betty Møller senere har afskrevet i almanakken til sønnen Frederik (jf.
senere nedenfor om almanakkens afsluttende optegnelse). Det første
citat på denne side er angivelig af Knud Lyne Rahbek (1760-1830). Det
er desværre ikke lykkedes at opklare hvorfra det stammer.19 Disse elegi
ske linjer står ikke i hans Poetiske Forsøg, 1-2, 1794 og 1802, og har ikke
18 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 99.
19 Tak til Flemming Conrad og til Flemming Lundgreen-Nielsen for hjælp i denne for
bindelse.
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kunnet findes i hans talrige tidsskrifter, ej heller i hans fortællinger el
ler erindringer. Det påfaldende nomen agentis ‘Varer’ finder man ikke
i Ordbog over det danske Sprog eller tidligere i Molbechs Dansk Ordbog,
men Videnskabernes Selskabs ordbog bringer definitionen “En, som
er sat til at holde Udkig eller Vagt.”20 Naturen vogter over eller advarer
mod den indbildte lykke som jeget hvert øjeblik kan rives ud af, og den
vejleder og trøster i tvivl og smerte.
Johann Heinrich Wilhelm Witschel (1769-1847) var en tysk evange
lisk præst fra Igensdorf i Oberfranken som udgav en meget populær
andagtsbog i rationalistisk ånd med titlen Morgen- und Abendopfer in Ge
sängen, Sulzbach 1803. Den blev optrykt talrige gange, og det vides ikke
hvilken udgave Betty Møller kan have brugt. Hvis det var den seneste,
9. udgave fra 1828, da findes de citerede to linjer på s. 194 og indgår i
“Am letzten Abend im Jahr” i bogens 2. del.21 Overgangen til et nyt år
maner til eftertanke om livets forgængelighed og Guds nåde. “Noch
bin ich im heil’gen Dienst der Zeit; / Aber hinter Wolken steht und
winket / Schon der Bote der Unsterblichkeit. / [...] / Schaurich weht
die schwarze Todesfahne / Und die ganze Erde ist ein Grab.” Men hå
bet er hinsides graven, i himlen: “Deine Liebe in der Ewigkeit!”
Det tredje citat er af Jean Paul, pseudonymet for den i tiden umå
deligt populære, romantiske forfatter Johann Paul Friedrich Richter
(1763-1825). Han var en af Poul Martin Møllers yndlingsdigtere i ung
dommen, og hans eget ved nogle lejligheder brugte pseudonym ‘Poul
Martin’ synes dannet med hans pseudonym som mønster.22 Åbenbart
har Jean Paul også hørt til Betty Møllers yndlingslekture, allerede at
dømme efter frekvensen i almanakken, som rummer hele otte aforistiske indslag af denne digter. Det første citat lovpriser musikkens evig
hed og har, som man kan se, aften- og morgensymbolikken fælles med
de forudgående to linjer af Witschel. Ligesom flere af de følgende Jean
Paul-afskrifter i almanakken stammer citatet fra hans tidlige roman He
sperus oder 45 Hundsposttage, Berlin 1795.23 Oprindelig er ordene ‘die20 Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse, 8: V-Z, 1905, s. 138.
21 En 10. udgave, Morgen- und Abendopfer nebst andem Gescingen und einem Anhang, ud
kom først i 1839 (om end der også var kommet et amerikansk oplag - på tysk - i Phi
ladelphia 1833).
22 F.C. Olsen kan tilmed oplyse at Møller lignede Jean Paul noget i det ydre, “i det
Mindste i en senere Tid”, Poul Martin Møllers Levnet, 1843, s. 15; sml. Brøndum-Nielsen:
Poul Møller Studier, s. 17f.
23 Jean Paul: Hesperus, oder 45 Hundsposttage. Eine Biographie, Berlin 1795 (senere ændre
des undertitlen til Eine Lebensbeschreibungog ‘Hundsposttage’ til ‘Hundposttage’). Cita-
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sem’ og jenem’ spatieret, og der læses ‘O!’ for ‘Ach’. Fortsættelsen
lyder: “Ja, deine Laute sind Echo, welche Engel den Freudentönen der
zweiten Welt abnehmen, um in unser stummes Herz, um in unsre öde
Nacht das verwehte Lenzgetön fern von uns fliegender Himmel zu senken!”
[4r oversigt over Markederne i indeværende Aar]

[4v kalender /or Januar eller Thorsmaaned, 1. halvdel; her og i det
følgende dækker det første kalenderblad for en måned dens 16 første dage}

[5r]
Fromme Einfalt leite mich zum Himmel
Ferne schwinde jede Traurigkeit;
Holde Sanftmuth schmücke meine Seele
Und Du himlische Gerechtigkeit,
Milde will ich meinen Lauf vollenden
Stark im Geiste, reines Herzens seyn,
Friedlich freundlich meine Pflicht erfüllen
Und im Trübsal mich des Himmels freuen!
Wietschel. [5v]
Jene Bilder, aus den Jugendtagen,
Die kein Gram aus unserm Geist verwischt.
Jener Schimmer, der so freundlich dämmert,
Bis er einst mit uns am Grab erlischt
Jene Tage wo die Weit voll Blumen
Ohne Dornen uns vor Augen stand,
Wo die Liebe uns mit allen Wesen
Froh und sorgenlos zusammen band
tet findes i kapitlet “28. Hundsposttag”, underafsnittet “Dritter Osterfeiertag”. Det kan
ikke afgøres hvilken udgave Betty Møller har brugt. Det kan have været førsteudga
ven eller en af udgaverne fra 1798 eller 1819, men snarere har det været Jean Paul’s
sämmlliche Werke, Berlin 1826-38, hvor bd. 7-10 omfatter Hesperus, og hvor det aktuelle
tekststed findes på s. 76 i bd. 9 (Zweite Lieferung, vierter Band), Berlin 1826; jf. Jean
Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, udg. af Eduard Berend m.fl., 1. Abteilung, bd. 4, Weimar 1929, s. 56 (i Hanser-udgaven Jean Paul: Werke, udg. af Norbert
Miller, bd. 1, München 1960, s. 949f.). Hun kan også have fundet citatet i en anden
sammenhæng, ‘forklædt’ som aforisme, fx i en antologi af typen Jean Pauls Geist oder
Chrestomalhie der vorzuglichslen, krdjtigsten und gelungensten Stellen aus seinen sämtlichen
Schriften, Leipzig 1801 eller senere. For romanens handling skal der ikke redegøres her.
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Ach sie stehen freundlich uns vor Augen
Gleich den Sternen in der Sommernacht,
Und wir hangen still und wonnetrunken
An dem Bilde, das uns glücklich macht.
Wietschel.
Kommentar: På disse to sider følger endnu to Witschel-passager til op
byggelse. De to citater finder man i Morgen- und Abendopfer in Gesängen,
9. udg. 1828, s. 130 (“Fünfte Woche. Ueber einige Stellen aus der Bergpredigt und aus den letzten Reden Jesu im Johannes”) og s. 246 (“Am
Geburtstage. Abend”). Det første sted indgår i et stykke der er bereg
net på søndag morgen og tager afsæt i saligprisningerne i Bjergprædi
kenen. Fremhævelserne er Betty Møllers egne.

\6r kalender forjanuar, 2. halvdel. Overskrift (eller klummetitel) i forlæn
gelse af bl. 4v: har 31 Dage 1830. På tilsvarende måde ved de følgende
måneders 2. halvdel]

[6v kalender for Februar eller Gjøemaaned, 1. halvdel]
\7r\
Wenn Das, was du liebtest lange
verschwunden ist aus der Erde oder
aus deiner Phantasie, so wird doch
in Trauerstunden die geliebte Stim
-me wieder kommen und alle
deine alten Thrånen mittbringen,
und das trostlose Herz das sie ver
-goBen hat! Jean Poul.

Das Sterben schmerzt nicht, aber
das Scheiden von wehrten Seelen
Jean P.
Kommentar: Sidens første citat stammer fra Jean Pauls Hesperus, “23.
Hundsposttag” (jf. ovenfor).24 Forfatteren henvender sig i denne pas24 Jean Paul’s sämmtliche Werke, 8 (Zweite Lieferung, dritter Band), Berlin 1826, s. 187;
jf. Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, 1. Abteilung, 3, Weimar 1929, s.
357 (Werke, 1, München 1960, s. 843).
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sage direkte til læseren (“Leser, wenn das, was du liebtest, lange verschwunden ist” osv.) som en kommentar til at hovedpersonen Viktor,
da han er kommet hjem, hører sin elskede Klotildes stemme “unaufhörlich und wie das Echo eines Trauergesangs in seiner Seele”. Det
andet citat, der også handler om adskillelse, kommer oprindelig fra
romanen Siebenkds, Berlin 1796-97, kap. 20.25 Det er en lidt friere gen
givelse af en replik der lyder: “O, guter Heinrich, das Sterben schmerzet
nicht, aber das Scheiden, das von werthen Seelen mein’ ich.”

[7v\
Die Leiden sind wie Gewitterwolken, in der Ferne sehen sie
schwarz aus, über uns kaum grau.
Wie traürige [$¿c] Träume eine ange
nehme Zukunft bedeuten, so wirds
auch mit dem Traume des Le-bens seyn wenn er aus ist.
J:P.
Der Mensch lebt so gern in der
Vergangenheit, alles was schon dahin
ist, erscheint ihm in einer gefälligeren
schönern Gestalt, die Erinnerung macht
es ihm noch einmal so lieb; wohl
uns wenn sie uns lauter gut an
gewandete Tage in sich fast. J: P: Kommentar: Det første stykke er fra Jean Pauls Hesperus, “14. Hundspost
tag”.26 Man venter ‘die Gewitterwolken’ med bestemt artikel og i cita
tets slutning følgende: “so werd’ es mit dem so oft quälenden Traume
2n Romanen der populært kaldes Siebenkäs, bærer den fulde titel Blumen-, Frucht- und
Domenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel, Berlin 1796-97. Tekststedet findes i Jean PauVs sämmtliche Werke,
14 (Dritte Lieferung, viertes Bändchen), Berlin 1826, s. 67; jf. Jean Pauls Sämtliche Wer
ke. Historisch-kritischeAusgabe, 1. Abteilung, 6, Weimar 1928, s. 461 (Werke, 2, München
1959, s. 486).
26 JeanPauVssämmtliche Werke, 7 (Zweite Lieferung, zweiter Band), Berlin 1826, s. 264f.;
jf. Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, 1. Abteilung, 3, Weimar 1929, s.
211 (Werke, 1, München 1960, s. 691).
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des Lebens sein, wenn er aus sei.” Sidens andet Jean Paul-citat har det
ikke været muligt at lokalisere.27
[8r kalenderforfebruar, 2. halvdel}

[8v kalenderfor Marts eller Vaarmaaned, 1. halvdel]
\9r\
Wenn auch die Freude eilig
ist, so geht doch vor ihr eine lange
Hoffnungher, und ihr folgt eine
längere Erinnerung nach\ JP.
Auf der äuBern Weit liegt
allemahl der Wiederschein unsres
Innern, wie auf dem Meere der
Wiederschein des Himmels liegt,
entweder als düsteres Grau oder
als helleres Grim.
J:P:Der lange Schlaf des Todes schlieBt
unsere Narben zu, und der kurze
des Lebens unsere Wunden! J: P: -

Kommentar: Yderligere tre Jean Paul-citater. Det første stammer fra hans
Palingenesien, Leipzig og Gera 1798.281 forlængelse heraf illustreres den
samme erfaring med en sammenligning fra koldere himmelstrøg: “wie
im Polarfrühling, setz’ ich dazu, lange das Bild der Sonne aufgeht, eh’
sie selber kommt, und im Polarherbst ihr Bild noch scheint, wenn sie
selber auf lange unterging.” Sidens næste citat, “Auf der äuBern Weit”
osv., indgår i et værk med den særegne titel Biographische Belustigun2/ En søgning i det samlede tekstkorpus ved den nye historisk-kritiske Jean Paul-udgave, Werke, har også været resultatløs. Tak i denne forbindelse til Dr. Michael Will, Universität Würzburg.
28 Jean Paul’s sämmtliche Werke, 19 (Vierte Lieferung, vierter Band), Berlin 1826, “Neunter Reise-Anzeiger”, s. 142f.; jf. Jean Pauls Sämtliche Werke. Hislorisch-kritische Ausgabe, 1.
Abteilung, 7, Weimar 1931, s. 349 (Werke, 4, München 1962, s. 920).
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gen unter der Gehirnschaale einer Riesin. Eine Geistergeschichte, Gera 1798.29
Man venter ‘unsrer’ for ‘unsres’ og ‘helles’ for ‘helleres’. Almanakkens
sidste Jean Paul-citat er fra Hesperus, “19. Hundsposttag”.30

[ 9v blank}

[ 1 Or kalenderfor marts, 2. halvdel}

[lOv kalenderfor April eller Græsmaaned, 1. halvdel}

[Hr}
2 blev Grethes Lille født. 10 havde Hanne Bryllup. [liv}
18 saae vi Skibene lidt fra Bryggen
19 kom de første ind til Den

[12r kalender for april, 2. halvdel}

Kommentar: Alle indførslerne for april 1830 er skrevet med blyant og
senere tegnet op med blæk. Hanne er Bettys lillesøster Johanne Caro
line Berg (1808-49), der blev gift 10. april 1830 i Stenstrup kirke med
proprietær Johann Theodor Petersen (1806-60).31 Den under 2. april
omtalte Grethe er samme Hannes tvillingesøster Margarete (eller Mar
grethe) Sørine Berg (1808-57), gift i 1828 med Erik Harding Lange
(1795-1874), herre til Rødkilde, med hvem hun fik 5 børn, af hvilke
den førstefødte, som der her er tale om, døbtes Johan.321 et brev til sin
fortrolige fru Rahbek fra 2. februar 1827 havde Betty skrevet om denne
svoger: “i November blev min Søster Grethe, en af Tvillingerne, forlo
vet med en Fetter af os, Lange paa Rødkilde, et herligt rart Menneske
29 Jean Paul’ssämmtliche Werke, 17 (Vierte Lieferung, zweiter Band), Berlin 1826, “Erste
biographische Belustigung”, s. 20f.;jf. Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische Aus
gabe, 1. Abteilung, 5, Weimar 1930, s. 267 (Werke, 4, München 1962, s. 284).
30 Eller i senere udgaver “20. Hundposttag”; se Jean Paul’s sämmtliche Werke, 8 (Zweite
Lieferung, dritter Band), Berlin 1826, s. 116; jf. Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, 1. Abteilung, 3, Weimar 1929, s. 306 (Werke, 1, München 1960, s. 790).
31 Jf. Niels Hedin: Stamtavle over Slagten Berg, s. 39.
32 Ibid., s. 39f.; jf. J.C.L. Lengnick: Slaglregister over Eamilien Lange, som fra 1737 har eiet
og beboet Rødkilde, 1859, s. 17.
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vi alle holde saa meget af og som fra Barn af har hængt saa inderlig
ved os, ogsaa den Behagelighed at hun ved dette Valg ej skal fjernes
langt fra Hjemmet forøger Glæden betydelig, hans Ejendom er kun en
Miil fra Skioldemose og saa ofte hun lyster kan hun jo altsaa see Fader
og Moder. Er det ikke morsomt at vi tre Søstre er bleven forlovede i
Aar og det bedste er da endnu at det er med saadan rare gode Mænd,
som Forældrene holder meget af.”33 Det står ikke klart hvilke skibes
ankomst der kan sigtes til under 18. og 19. april.
[12v kalender for Mai eller Blomstermaaned, 1. halvdel]

U3r]
3 blev min elskede søde lille
Frederik født Kl 2l/j om Mor
-genen. Kommentar: Indført med blyant, tegnet op med blæk. Frederik Møller,
kaldet Fritz, blev født 3. maj 1830 i Christiania. Betty nåede at se ham
fylde 4 år før hun selv døde den 15. maj 1834, endnu ikke 30 år gammel.
Men han skulle dø endnu yngre: som tidligere nævnt kun 17 år gam
mel som elev på Odense Katedralskole, hvor han blev mindet som “en
af Skolens meest begavede og flinkeste Disciple og fra Hjertets Side et
af de elskværdigste unge Mennesker”.34 Om svangerskabets forløb og
selve fødslen den 3. maj er der ingen vidnesbyrd i de bevarede breve.
33 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 81. Erik Harding Lange var i øvrigt klassekam
merat med Christian Winther i Nykøbing F., og de boede i samme pension; jf. også
Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 82, hvor Hanne Møller omtaler ham som “min
Christians første Ven, da han kom i Nykjøbing Skole, [han] var en god Dreng; og med
Glæde hører jeg, at han er et forstandigt, godt og ufordærvet Menneske, født til en
skjøn Lykke, som han selv forstaaer at skatte, og bliver gift med en elskværdig Pige, som
ogsaa skjønner sin Lykke.”
34 Se Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 19-29deJuli 1848,
s. 97, hvor der står at han “døde under Hovedexamen”, og i en fodnote hertil læses
følgende mindeord: “Frederik Møller, Søn af afd. Professor Poul Møller, een af Skolens
meest begavede og flinkeste Disciple og fra Hjertets Side et af de elskværdigste unge
Mennesker, døde af Brystsyge den 17 Juli 1847. Hans Kammerater have sat ham et smukt
Gravmæle med følgende Indskrift: Haab om et Lys i Livets Skygge, / Haab om et Værn
imod dets Kulde, / Haab om en Seir, et Navn, en Lykke, / Med Sorg og Savn er lagt i
Mulde!” Han var ligesom sin storebror kommet i den lærde skole i Odense, hvortil de
var flyttet med stedmoderen, Møllers anden hustru Eline, da hun blev enke; her levede
hun med Møllers fire børn: Bettys tre drenge og en datter, Pouline, som var født en
måned efter hans død.
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[ 13v blank]
[14r kalender for maj, 2. halvdel]

[14v kalender/orjuni eller Sommermaaned, 7. halvdel]

U5r\
2de smilte Frederik første gang.35
[15v]
25 tog Fritz første gang det blotte Bryst
29 et Aar siden vi rejste til Fyen

[16r kalenderfor juni, 2. halvdel]
Kommentar: Bemærkningen til den 29. juni 1830 sigter til at familien
Møller aflagde besøg i Danmark i sommeren 1829, herunder hos Bet
tys forældre på Skjoldemose. Det var den eneste gang hun var i Dan
mark under årene i Norge. Med denne rejse i 1829 havde det ellers
set sort ud. Møller skriver i december 1828 til sin far og sin stedmor
om den anstrengte økonomi og hvilke kedelige beslutninger det giver
anledning til: “For det Første have vi maattet opgive den Rejse til Dan
mark, hvortil vi for næste Sommer med stor Glæde havde lagt Planer.
Jeg vilde gjerne have at Betty alene skulde rejse ned til Fyen med en
Skipper; men hun vil ikke lade sig overtale dertil, naar jeg ikke kan
rejse med, ogjeg kan ikke gjøre saadan Rejse uden at gaae med Dampbaaden, hvilket vilde blive for kostbart for os i Aar.”36 Endnu i et brev til
Sibbern 5. maj 1829 siger Møller at der den sommer og resten af året
ikke kan blive råd til en rejse.37 Den 22. juni kan han imidlertid med
dele sin nye svoger Jakob Hornemann Bredsdorff (1790-1841), profes
sor ved Sorø Akademi og gift 9. maj 1829 med Møllers søster Petrine
(1801-59), at han og Betty den følgende lørdag, dvs. den 27. juni, sejler
med en holstensk skipper fra Christiania direkte til Nyborg, hvorfra
turen fortsætter med vogn til Sydfyn.38 Når Betty i almanakken angiver
2de er fejl for 2dcn, anden.
36 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 99.
37 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 102.
38 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 104. Møller vil høre om svogeren og Petrine
kan komme fra Sorø over til Fyn, hvor de da kan mødes hos den fælles familie. Jakob
Hornemann Bredsdorffs bror, Thomas Bredsdorff, præst i Ollerup ikke langt fra Skjol
demose, var som allerede nævnt gift med en anden af Møllers søstre, Rasmine. Jakob
Hornemann Bredsdorff havde tidligere været på visit i Christiania.
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afrejsetidspunktet til 29. juni 1829, kan det nok snarere end at hun hu
sker forkert om denne for hende så store begivenhed året før, skyldes
at rejsen var blevet opsat et par dage, og at de først var kommet af sted
om mandagen. Hvor længe det danske ferieophold varede, vides ikke
med bestemthed. Men at de også har set Møllers forældre, står klart;
i et brev til sin svigerfar Rasmus Møller fra marts 1830 skriver Betty
følgende: “Jeg takker rigtig nok Gud at Omstændighederne tillod os i
Sommer at komme hjem saa jeg dog fik Moder endnu engang at se og
nu kan glæde mig ved at hun dog saae min lille søde Dreng”.39 Den om
talte moder er her Rasmus Møllers kone, Johanne (Hanne) Dorothea
Møller, der var død en måned tidligere den 12. februar, og den lille
søde dreng er i dette tilfælde den førstefødte Rasmus Christian.

[16v kalenderforJuli eller Ormemaaned, 1. halvdel]
[17r\
6te loe Fritz første gang højt, sam
me Dag fik han første gang
Kjole.
llle kom vor kjere Møhl til os paa
Sorgenfri.
13 rejste Poul og han til Ringerige

U7v]
25 kom Møhl tilbage fra sin Rejse
til os. Dette var sidste gang
jeg saae ham.
[18r kalender for juli, 2. halvdel]

Kommentar: Møllers gode ven, lægen Nicolai Christian Møhl (1798-1830)
var i Norge i juli 1830. Et sådant besøg havde længe været imødeset.
Møller skriver i november 1827 til sin ven filologen Niels Bygom Kra
rup (1792-1842), i øvrigt Møhis fætter og senere svoger, at Møhl “har
saa godt som lovet” et besøg næste sommer.40 I foråret 1828 forsøger
Betty at lokke fru Rahbek til Norge til trods for klimaet (“og hør veed
39 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 108.
40 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 88; tidligere trykt i Mellem klassiske Filologer. Af
Niels Bygom Krarups Brevvekslinger, udg. af Morten Borup, 1957, nr. 50.
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Du hvad, hvis Du i August vilde komme herop saa skulde jeg vise Dig,
hvad Du aldrig i Dit Liv har seet, en lille bitte sød Christian”), og hun
spørger også til Møhl: “Mon Møhl ogsaa er unerbittlich, paa hans Be
søg regner vi vist, da han dog virkelig ingen antagelig Grund kan have
til at bedrage os for det lovede Besøg. Sig ham jeg ordner allerede i
Tankerne alt til hans Komme og speculerer paa hvordan han skal faae
det bedst og hyggeligst. Værelse skulde han da faae lige ved Pouls, sin
Thee om Morgenen paa vor dejlige Altan, hvorunder Elven løber og
hvorfra der er en viid og smuk Udsigt. Poul kunde i August være hos
ham hele Tiden og han skulde faae Lov til at staae Fadder til vor lille
Engel. Sig ham det, saa kommer han dog vist, maaske han venter paa
en formelig Invitation! Ja ja den skal nok komme naar det saa bare kan
hjelpe.”41 Betty har derefter sendt ham et brev, som nu er gået tabt.
Men fru Rahbek må fortælle Betty at Møhl ikke kommer af sted den
sommer: “Fra den fortræffelige Møhl har jeg uendelig mange kiærlige
Hilsner til Dig og P. [Poul] Han blev inderlig rørt, da han læste Dit Brev,
over al Eders Godhed og fik en stor Fristelse til at tage imod den kiær
lige Indbydelse, men han ansaae det dog næsten for umueligt at han
kunde foretage denne Reise i Sommer.”42 Møhl selv melder i sit brev
til Møller fra 18. juli 1828 at han det følgende år, altså 1829, vil rejse til
Norge sammen med deres fælles ven geologen Christian Pingel (17931852), “men da Hovedmotivet var at see og tale med dig og vi jo efter
Rimelighed kunne vente denne Nydelse nede hos os byder klog Oeconomie at opsætte Reisen til et andet Aar.”43
Det andet år blev altså sommeren 1830. Som det også forstås af alma
nakoptegnelsen ved 11. juli (se illustration 3), tilbragte familien Møller
denne sommer på landstedet Sorgenfri, dengang uden for byen. Betty
fortæller begejstret sin svigerfar herom i et brev dateret 12. juli 1830,
41 Poul Møller og lians Familie i Breve, nr. 94. Brevet er skrevet den 19.4.1828 på gården
Frogner uden for byen, hvor familien på dette tidspunkt boede til leje (jf. ovenfor note
15).
42 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 95.1 samme brev kan fru Rahbek fortælle Betty
at hun “har foreslaaet Rahbek at tage op til Eder en Maaneds Tid, for at gaae i Skole
hos Din Poul,” nemlig i sødhed (da Rahbek angiveligt “kan blive lidt bister”), men en
sådan rejse blev der dog intet af. Kamma Rahbek døde i januar 1829 og Knud Lyne
Rahbek året efter - som indvarslet af lægen Møhl i sommeren 1828: “Med Fru Rabek
[sic] er det høist maadeligt, hun hoster uophørligen og jeg frygter meget for at hun
ikke vil overleve Efteraaret. Stakkels Rahbeck! [sic] han har det daarligt nu, men der
forestaaer ham en langt værre Tid.” Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 98.
43 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 98. Tydeligvis har de mødt hinanden under fa
milien Møllers besøg i Danmark, “nede hos os” som Møhl siger, i sommeren 1829.
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Ill. 3: Et opslag i Betty Møllers almanak (bl. 16v-17r). En optegnelse om Fritz og derun
der to optegnelser om vennen Møhis besøg i juli 1830.

altså dagen efter Møhis ankomst: “Dette skriver jeg min søde Fader, fra
et af de yndigste Landsteder i Christianias Omegn, Professor Keysers
dejlige Sorgenfri, han er paa en Tour til Kjøbenhavn og har imidlertid
tilbuden os at beboe hans Værelser, et Tilbud vi med begge Hænder
tog imod, da saavel vi selv som Børnene har saa godt af den fri Luft.
Her er en smuk skyggefuld Hauge og en dejlig Udsigt over Byen, Fjor
den og hele Omegnen.---- I denne Tid har da Poul Ferie, saa han
ogsaa ret kan have godt af vores Ophold her paa Landet, han lever nu
ogsaa ret efter sit Sind, læser, spadserer, botaniserer og glæder sig over
sine to Drenge.”44 Det fremgår af almanakken at Møller og Møhl den
13. juli har gjort en udflugt sammen nordpå til Ringerige (Ringerike).
Møller omtaler lokaliteten i et brev til fru Rahbek den 7. juni 1827
hvori han, desværre forgæves ligesom senere Betty, opfordrer hende
til at komme til Norge: “ Hør Fru Rahbek! De har jo aldrig seet et Bjerg
land. Tænk hvilken Vinding for Deres Landskabsmalerier, om de [sic]
sejlede gjennem Christiania Fjord; om De efter Landgangen vilde til
lade mig at føre Dem til de fortrinligste Prospecter her i Omegnen. Vil
44

Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 111.
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De forlade Verden, uden at have seet det vidtberømte Ringerige med
Høne-Fossen, som man i et Par Timer kan kjøre til (fra Christiania)?”45
Tilsyneladende har Møhis besøg i Christiania været ret kortvarigt; det
drejede sig kun om “nogle Dage”, skriver Møller senere til Sibbern.46
Møhis tilbagekomst den 25. juli må vel udlægges som en tilbagekomst
til København.47 Bettys udtryk “vor kjere Møhl” i almanakken skal ta
ges ret bogstaveligt; hun selv holdt endog meget af Møhl endnu før
hun overhovedet kendte ham, som det fremgår af hendes brev til fru
Rahbek den 2. februar 1827: “Naar De seer Pouls kjere Møhl vil De da
bringe ham en venlig Hilsen fra mig, jeg har dog seet et Glimt af ham
engang og af Pouls Fortællinger om ham kan jeg saa gyselig godt lide
ham.”48

[ 18v kalenderfor August eller Høstmaaned, 1. halvdel]
[19r\
15 var Fritz i Kirke. Kommentar: Der sigtes til barnedåben. Den 15. august faldt i 1830 på en
søndag.

[ 19v blank]
\_20r kalenderfor august, 2. halvdel]

[2fø

September eller Fiskemaaned, 1. halvdel]

[21r\
10de modtog Poul Brevet fra Mynster
med Tilbudet at komme derned
ved Universitetet, en af de aller
gladeste Dage jeg49 har havt i Norge

4n Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 84.
46 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 120.
47 En alternativ forståelse ville være at Møhl har rejst lidt omkring på egen hånd og
er kommet tilbage til den norske hovedstad sidst på måneden - hvor de skulle se ham
for sidste gang.
48 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 81.
49 Der læses her kun noget der bedst ligner et g.
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Kommentar: Brevet fraJ.P. Mynster til Møller, modtaget den 10. septem
ber 1830, findes ikke bevaret. Men i et brev til sin far Rasmus Møller,
dateret 13. september 1830, iler Møller med at fortælle den glædelige
nyhed: “Jeg har nemlig med samme Post maattet skrive til Mynster, ‘at
jeg tager mod den kongelige Directions Tilbud at drage til det kjøbenhavnske Universitet som Professor extraordinarius i Philosophien’. Det
te vilde jeg heller skrive kort og godt end opsætte Beretningen derom i
flere Dage. At jeg er vel fornøjet med atter at kunne leve blandt Slægt
ninge, Venner og Landsmænd, behøver jeg ei at forsikre; Betty synes
heller ei at være fortrydelig derover.”50 Vist en underdrivelse da hun i
almanakken kalder det en af de allergladeste dage i Norge - til trods
for at hun netop i de dage har en gevaldig Tandpine, der dog, skri
ver Møller i brevet, “føles mindre paa Grund af de behagelige Phantasier om Fløtningen.”51 Bestallingen som professor ved Københavns
Universitet er dateret 12. oktober 1830, men hjemrejsen til Danmark
fandt først sted i maj det følgende år, hvor Møller begyndte at undervi
se sidst på måneden.52 Med denne udsigt til hjemkomst har den sidste
tid i Norge været behageligere, som man også ser af et senere brev fra
Møller til faderen den 17. januar 1831: “Betty er bleven i saa mærkelig
bedre Humeur ved Udsigten til at komme tilbage til Danmark, at alle
vore Omgangsvenner lægge Mærke dertil.”53

\21v\
Hjelp mig i Tide at bevare
mit Hjerte fra Letsindighed
9° Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 115.
91 Ibid. Møller selv undertrykker i det samme brev ikke sin glæde ved de lyse fremtids
udsigter også på privatfronten: “Vi haabe til næste Foraar at kunne omplante vore to
smaa Nordmænd paa dansk Jordbund. [...] Vi ønske at boe paa en af Broerne; helst
paa Vesterbro med Adgang til en Have, hvor vi kunne slaae vore to smaa Drenge løs.”
Således blev det også, jf. nedenfor.
92 Hans første forelæsning, i moralfilosofi, fandt sted den 28.5.1831, ser man af et brev
til Sibbern, Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 122; i lektionskataloget for sommerse
mestret, som begyndte 1.5., stod kun denne løse angivelse: “P. M. Möller, Philosophiæ
P. P. E. [Professor Publicus Extraordinarius], quum advenerit, lectiones e valvis publicis indicabit.” Index lectionum in Universilate Regia Hauniensi per semestre æstivum a Kalendis Maiis A. MDCCCXXXI hahendarum, 1831, s. 7. Problemet var at det norske vinterse
mester varede indtil slutningen af maj, hvorfor Møllers ankomst til København måtte
skubbes til sidst på måneden, og han måtte også bede sig fritaget for at eksaminere i
juni måned. Betty og drengene var rejst i forvejen med dampskibet til København den
3. maj.
93 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 119.
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at naar Du kalder jeg kan svare
Ja Herre see jeg er bered,
o Gud giv mig for Jesu Troe
i Afskedstimen Trøst og Roe!

I Jesu Navn tilgiv o Herre
Alt hvad jeg syndet har mod Dig
Ved ham jeg veed Du Synd forlader
Naar jeg kuns Zwerog bedrer mig
Giv mig o Gud ved Jesue Troe
I Afskedstimen Trøst og Roe
[fortsættes bl. 23r\

[22r kalenderfor september, 2. halvdel]

[22v kalender for October eller Sædemaaned, 1. halvdel]
[23r\
Lad da mit Endeligt kun komme
Jeg gaaer tilfreds af Verden ud,
Min Frelser lever mig til Fromme.
Ved ham er Du min Frelsers Gud
Og giver mig ved Jesue Troe
I Afskedstimen Trøst og Roe!

Den 3 Junij 1833. Kommentar: På bl. 21 v og 23r læses strofe 4, 6 og 7 af salmen “Hvo
veed, hvor nær mig er min Ende”, Frederik Rostgaards oversættelse fra
1718 af “Wer weifi, wie nahe mir mein Ende”, 1686, af Åmilie Juliane af
Schwarzburg-Rudolstadt. I strofe 4, næstsidste linje, venter man: “Giv
mig, o Gud, ved Jesu Tro” (sml. den følgende strofe), i strofe 6, første
linje: ‘Fader’ for ‘Herre’, og i sidste strofe, linje 4: ‘min Frelses Gud’
for ‘min Frelsers Gud’. Dette afspejler nok at der citeres efter hukom
melsen. Man bemærker også den lille detalje at Betty ligesom sin mand
siger ‘kuns’ for ‘kun’. Men bortset fra stavning og især tegnsætning
- som Betty kun i ringe udstrækning bruger! - svarer ordlyden ellers til
hvad man finder i nr. 410 i den autoriserede Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt, 1798 og senere.54
n4 Salmen blev oversat på ny af Grundtvig i 1845; denne tekst genfindes i dag, stærkt
korrumperet, som nr. 534 i Den Danske Salmebog, 2003.
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Det mest interessante her er imidlertid optegnelsens datering, 3. juni
1833, der i høj grad sandsynliggør at også de øvrige citater som Betty har
indført i almanakken, stammer fra tiden efter hjemkomsten til Danmark
i 1831; samtidig viser det at citaterne synes indført tilfældigt hvor der
var plads, og ikke har nogen sammenhæng med almanakkens kalen
der da den aktuelle optegnelse findes ud for september-oktober.
En uge efter at Betty indskrev denne afskedssalme i almanakken, blev
den fjerde og sidste søn Rasmus Johannes (1833-85) født den 12. juni
1833. Man forstår på salmen hvilken stemning hun har befundet sig
i. Den 3. november 1831 havde hun født en tredje søn der døde som
spæd, og den fødsel havde taget meget på hendes kræfter; herom be
mærker F.C. Olsen: “Betty havde i den sidste Barselseng været meget
angreben, og følte efter den Tid sin Helbred at være svækket; hendes
muntre Lune var heller ikke det samme, som før”.55 Det følgende år
i slutningen af maj 1832 skriver hun til sin svigerfar bl.a. at Fritz er
svagelig, og om sin egen tilstand følgende: “Du kan troe bedste Fader
at det har været en sørgelig og besværlig Tid for os især vel for mig si
den ifjor Sommer, al den Anstrængelse, Angst og Sorg har svækket mit
Heldbred [sic] meget men nu vil vi haabe at det skal være overstaaet
og at der skal komme lidt Hvile og Roe bagefter saa kommer jeg vel at
ter til Kræfter.”56 Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Efter den i øvrigt
veloverståede fødsel i 1833 fik hun senere samme sommer en alvorlig
lungebetændelse der udviklede sig til tuberkulose. I den overleverede
brevveksling kan man i tiden frem til hendes død den 15. maj 1834
følge forværringen i hendes tilstand. Den 5. oktober 1833 hedder det
fx i et brev fra Møller til faderen at Betty ligger “af en Inflammation i
Lungen, hvorfor hun i gandske faa Dage har været aareladt 4 Gange
og har eengang havt 10 Igler paa Brystet foruden flere Spanskfluer og
ny Medicin hvert Øjeblik.”57 Hun underkastes også en særlig kur af en
læge Brandis, men lige meget hjælper det. I februar 1834 har sygdom
men “antaget en mere seigpinende Character”.58
[23v]

28 faldt den første Snee, saa man
begyndte at kjøre i Slæde,
tillige stærk Frost.
03
36
37
58

F.C. Olsen: Pout Marlin Møllers Levnet, 1843, s. 103.
Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 126.
Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 133.
Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 135.
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[24r kalenderfor oktober, 2. halvdel}
[24v kalenderfor November eller Slagtemaaned, 1. halvdel}

[25r\
3 Møhis Dødsdag.
13 fik vi Efterretning om Møhis Død.
Kommentar: Nicolai Christian Møhl døde pludselig den 3. november
1830 af et ‘apoplektisk tilfælde’, hedder det med en eufemisme i et
brev fra Møller til sin far: “Min Glæde over at [skulle] komme til gø
benhavn igjen har lidt et Skaar ved et sørgeligt Dødsfald, som Du for
modentlig har erfaret af Aviserne. Professor Møhl, min bedste. Ven i
Kjøbenhavn, er nemlig gandske pludselig døet af et apoplectisk Til
fælde.”59 Men sandheden var den at Møhl tog sit eget liv. Han var ellers
kun tre uger forinden, den 12. oktober, blevet udnævnt til professor
extraordinarius ved det medicinske fakultet ved Københavns Universi
tet. Hans ulykke lå et andet sted: en tiltagende dyb melankoli der angi
velig var forårsaget af en ulykkelig kærlighed til Johanne Luise Påtges,
som han, med Morten Borups ord, “i sin sidste Levetid saa glide over
til Vennen Heiberg” (hun blev fru Heiberg den 31. juli 1831).60 Møhl
havde i 1829 friet til hende, via en madam Wexschall, men stillet den
betingelse at hun forlod teatret, hvad hun naturligvis ikke kunne imø
dekomme.61
39 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 117. Originalen til dette brev til Rasmus Møller
kendes ikke (det citeres i Ludvig Daaes ovennævnte artikel, s. 15), og brevet er udate
ret. Vi kan dog nu komme en datering lidt nærmere end Morten Borups “[Efter 3. No
vember 1830]” da det fremgår af almanakken at de først fik underretning om Møhis
død den 13.11., der herefter kan gælde som ny lerminus post quem.
60 Poul Møller og hans Familie i Breve, 3, s. 99. Se også Ib Ostenfeld: Seks patografiske mi
niaturer, 1966, s. 9-18.
61 Jf. Johanne Luise Heiberg: Ft Liv gjenoplevel i Frindringen, 1, 1891, s. 142-144 (4. udg.
1944, 1, s. 92f.); se også s. 212-215 (4. udg. 1944, s. 132f.) om reaktionen på Møhis
død, hvor det også fremgår at han ifølge lægens mening havde taget opium. I et brev
til Møller, dateret 18.3.1829, havde Møhl skrevet: “Jeg er nu til Overmaal kjed af at leve
som Garlón [dvs. ungkarl] og nærer derfor med Omhyggelighed en Flamme, som er
begyndt at brænde in cavitate pectoris.” (Citeret efter originalen, hidtil utrykt, NKS
4783, 4°). Han lader forstå at han, når han får ansættelse ved universitetet og bedre
økonomi, agter at gifte sig, men meddeler ikke med hvem. I samme brev opfordrer
han Møller til at skrive et digt til den nyligt afdøde fru Rahbek, “hvis ikke Philosophien
har slaaet Poesien i Dig ihjel.”
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Selvmordet kom som et chok for alle, og fem måneder senere, den
12. april 1831, skriver Møller til Sibbern om sorgen: “Møhis Død har
været mig et særdeles haardt Stød; jeg har endnu bestandig mange mør
ke Timer ved Tanken om, at jeg ikke kan træffe ham meer i dette Liv.
Han tilbragte nogle Dage hos mig i afvigte Sommer. Den Gang saae
han saa blomstrende ud, at Efterretningen om hans Bortgang maatte
komme mig høist uformodet, ja, saa uformodet, at jeg i lang Tid ikke
kunde faae rigtig i Hovedet, at han virkelig ikke levede meer.”62 Vilh.
Andersen oplyser at Betty “i et Brev fra denne Tid” skriver følgende:
“Poul forvinder det vist aldrig rigtig, skjøndt vist Ingen uden jeg mær
ker, hvor dybt han sørger, han gjemmer altid sligt hos sig selv og er tilsy
neladende den Samme.”63 Når Møller havde glædet sig til at komme til
bage til Danmark, var det ikke mindst for at kunne omgås netop Møhl,
som han jo i det ovennævnte brev til faderen kalder for sin bedste ven.
De havde kendt hinanden siden ungdommen, hvor de også begge ind
gik i ‘Tylvten’ i striden mod Baggesen i 1818; på det tidspunkt drev Møhl
andre studier, filologi og filosofi, før han med ildhu besluttede sig for
at læse medicin. Han opnåede også doktorgraden (for en afhandling
om kopper) og et medlemskab af redaktionen for det hæderkronede
Maanedsskrift for Litteratur. I dettes fine nekrolog over ham forklares
hans tidlige død også med et ‘apoplektisk tilfælde’, dvs. en hjerneblød
ning eller blodprop.64
På etårsdagen for Møhis død, den 3. november 1831, fødte Betty par
rets tredje søn, der blev opkaldt efter ham: Nicolaj Christian Møhl Møl
ler, men som allerede nævnt døde barnet som spæd. Efter denne tredje
fødsel kom hun aldrig rigtig til kræfter igen.
[25v]
30 svaret Annette og Moder
paa deres Breve.
62 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 120. Til bemærkningen om at Møhl under som
merbesøget så ‘blomstrende’ ud, findes en pendant i et udsagn af Betty: “Da han var her
i Sommer, var han saa rask og saa ud til at leve alle os andre over.” Citatet findes i Lud
vig Daaes ovennævnte artikel, s. 15; men det brev som han citerer fra, kendes ikke.
63 Vilh. Andersen: Poul Møller, 1894, s. 318; ortografien og interpunktionen er Ander
sens. Hvor et sådant brev befinder sig, har ikke kunnet opklares.
64 Maanedsskrift for Litteratur, 4, 1830, s. 555-563. Nekrologen var skrevet af vennen
professor C.N. David, med hvem han delte bolig, og som havde fundet ham død sent
på aftenen. Tidligere skal Møhl, med lyset i sin hånd, ifølge en usikker overlevering
have sagt til David: “Nu gårjeg ind og slukker mit lys.” Jf. Johanne Luise Heiberg: Et Liv
gjenoplevet i Erindringen, 4. udg. 1944, 4, s. 302, kommentar til s. 132.
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\26r kalenderfor november, 2. halvdel]
Kommentar: De omtalte breve synes ikke at være bevaret, ej heller Bettys
svar. Hendes mor var Elisabeth Berg, født Hensier (1775-1851), gift i
1797 med proprietær Christian Frederik Berg til Skjoldemose (17741851).65 De satte seks sønner og seks dø tre i verden, og Betty var deres
sjette barn. Den omtalte Annette er komtesse Annette Moltke (17981884).66 Hun var Bettys meget nære veninde - endog så nær at hun i
sommeren 1827 havde ledsaget Betty og hendes mand på deres besked
ne ‘bryllupsrejse’, et besøg hos svigerforældrene i Købelev præstegård
på Lolland. Måske som et vidnesbyrd om sin notoriske distraktion var
Møller i et tidligere brev til sin forlovede kommet til at kalde Annette
for Ane.67 Dette er en god historie som Vilh. Andersen ikke undlader
at bringe, og han mener at Betty ikke kan have forsømt at gøre sin for
lovede “opmærksom paa, at denne fortræffelige Dame ikke hed Ane,
men Annette”.68 Imidlertid står hun i Danmarks Adels A¿zrftog anført som
Anna Catharina Henningia (eller tidligere i adelsårbogen for 1921: Ane
Cathrine Henningia).69 Diminutivformen Annette har været hendes
almindelige kaldenavn.
[26v kalenderfor December eller Christmaaned, 1. halvdel]

[27r\
7 følte vi Fritzes første Tand
som et spidst Knappenaalshovede
nede i Munden.
kort i Forvejen begyndte han
at sludre og viste at han gjen-kjendte os naar han saae os
i Speilet. 65 Jf. Niels Hedin: Stamtavle over Slægten Berg, s. 24ff.
66 Annette Moltke var datter af kontreadmiral, grev Adam Gottlob Ferdinand Moltke
(1748-1820) og komtesse Ide Birte, født Råben (1774-1820), jf. Danmarks Adels Aarbog
1991-1993, 1994, s. 713 (sml. Danmarks Adels Aarbog, 1921, s. 526). Da faderen blev sinds
syg, var hun fra 1803 plejedatter i Kerteminde hos pastor Jens Paludan-Müller, senere
stiftsprovst i Odense (far til digteren Frederik Paludan-Müller), og hos denne familie
boede hun indtil 1830. Knap en uge før Bettys død blev hun gift den 9.5.1834 med
major, amtsforvalter Hans Tage Moritzen (1794-1857).
67 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 60.
68 Vilh. Andersen: Poul Møller, 1894, s. 280.
69 Danmarks Adels Aarbog 1991-1993, 1994, s. 716; jf. Danmarks Adels Aarbog, 1921, s. 530.
Hun var opkaldt efter sin mormor, som bar de samme tre fornavne.
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Kommentar: ‘Sludre’ er her anvendt i betydningen ‘pludre’ om ufor
ståelig småbørnesnak. I et brev til sin far og sin stedmor havde Møller
tidligere skrevet om den første søns lignende evne til genkendelse som
spædbarn: “Det bedste ved Drengen er, at han i et Øjeblik kan blive
mild og god igjen, om han aldrig er saa bister. Han kjender meget godt
Betty og mig og strækker Armene ud efter os, saa snart han seer os.”70
[27v\
d 4cle Februar begyndte Fritz lidt at
krybe og rejse sig op
d 17 Februar rakte Fritz os
sin Kavring at vi skulde bide
lidt af den.
23 Februar rakte Fritz os sin
lille søde Mund til Kys naar
vi bade ham derom.
d 25 begyndte Fritz at drikke af
Kop.
Den 22 Junij fik Fritz Støvler.
en 3 Uger før begyndte han
at gaae rask ved Støtte
Den 13 Julij rejste Fritz71 alene midt
paa Gulvet, samme Dag gik han
[fortsættes bl. 29r\

[28r kalender for december, 2. halvdel]
[28v tabel over Solens Declination i 1830, januar-april\

[29r\
ogsaa et Skridt alene, alerede72
en 3 Uger før stod han ene
og begyndte at sige ja, ney
tak osv.

/0 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 99.
zl Herefter mangler ‘sig’.
72 Foran ordet ‘Skridt’ findes et tilløb til et ord som ikke kan bestemmes nærmere. Læs
ningen af de to sidste ord i denne linje, ‘alene, alerede [sic]’, er i øvrigt usikker.
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Kommentar: Optegnelserne på bl. 27v, fortsat på bl. 29r, er fra februar,
juni og juli 1831, altså er de sidste to indført efter hjemkomsten til Dan
mark. Som allerede nævnt rejste Betty og de to drenge med det første
dampskib til Danmark den 3. maj 1831, og Møller fulgte efter i slut
ningen af måneden. Familien bosatte sig på Vesterbro (nr. 56), hvor
de lejede sig ind hos den ovennævnte Christian Pingels forældre, i hvis
hus også sønnen boede. Til sin svigerfar Rasmus Møller skriver Betty i
sommeren 1831: “Du kan da nok vide søde Fader at jeg er overordentlig
glad ved at være kommen herned til det kjere Danmark og vi har ogsaa
faaet en meget pen lille Lejlighed her paa Vesterbro hvor vi har det
gandske rart. Børnene ere især glade ved Haugen og Gaarden hvor de
næsten opholder sig bestandig, den lille Fritz er bleven saa rask, sund
og rødmusset siden vi kom herud saa det er en Lyst at see, han har hidentil været mindre stærk end Christian saa det er doppelt glædeligt at
vi er kommen til at boe paa Landet for hans Skyld. Det er et velsignet
livlig venlig Barn og han ligner Poul saa gyselig at Præsten Søetoft som
besøgte os forleden strax udbrød ‘naa Gud hvor den Dreng da ligner
Dig’; jeg glæder mig meget til om kort Tid at skulde vise Dig disse to
Guldstykker [,..].”73
Fra samme lykkelige sommer stammer nogle af optegnelserne i al
manakken. I juli måned, erfarer vi, var Fritz begyndt at sige enkeltord
som ja’, ‘nej’, ‘tak’. En dygtig filolog som Møller har utvivlsomt også
været meget interesseret i den sproglige udvikling; ved en tidligere lej
lighed havde han til forældrene skrevet om sin førstefødte, altså Christi
an: “Han begynder endogsaa at sætte Ord sammen til Sætninger, dog
saaledes at han efter Hebræernes Maade udelader Copula. Saaledes
siger han f. Ex. ‘Ba Bu!’ hvormed han mener, at Fader anmodes om at
løfte ham op paa Armen for at han kan jage Fluerne bort fra Væggen.
De seer heraf, at hans Sprog i Rigdom ikke staaer meget tilbage for det
Mesopotamiske.”74
Den under 17. februar omtalte ‘Kavring’ må man nok regne for en
norvagisme; det betyder et lille rundt, hårdtbagt brød eller en tvebak.

[29^]
Elskede Barn jeg har skreven Dig
adskillige Steder af som jeg ved
73 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 123.
'4 Vilh. Andersen: Poul Møller, 1894, s. 291; et sådant brev findes ikke i Poul Møller og
hans Familie i Breve.
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at læse i forskellige Bøger har truffet
paa og som jeg har mærket mig
og tit læst igjen, naar jeg var
bedrøvet og modløs og tit har
det mildnet mit Sind og ledet
mine Tanker fra denne Jord75
og dens Sorger til Ham som
styrer Alt og jeg er76 bleven
taalmodigere og faaet nyt Haab.
O at de ogsaa saaledes maatte
tale til dit Hjerte naar du imel
lem blader i denne Bog, det er
et Haab som jeg ikke har kunned
[fortsættes bl. 3 lr}

[3Or tabel over Solens Declination i 1830, maj-august}
[30v tabel over Solens Declination i 1830, september-december}
[31r}
give Slip paa ved at afskrive dem
heri. Maaske jeg snart skal forlade
Eder i elskede Børn men tænk saa
paa mig min Fritz naar du bliver
saa stor at du kan høre tale om
din Moder og kan ahne hvor
uendelig en Moder elsker sit Barn
og husk at mit sidste Suk vil
være for Eder og at jeg hos Gud
dog vil omsvæve Eder og vaage
over Eder. O mit elskede Barn, træd
i din Faders Fodspor, bevar et rent
Sind og et fromt Hjerte, saa vil
Gud blive i Dig og du vil altid

[31v}
have Fred og Roe i Din Sjel
75 Rettet fra‘Jorden’.
/b Først skrevet ‘har’, der anticiperer ‘faaet nyt Haab’ i næste linje.
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i hvad din Skjebnen [szr] end her
skal blive. Glem ikke at Alt
er lidet alt forgængeligt undtagen
en god Samvittighed og den Bevidsted [szo]
at have opfyldt sin Pligt og aldrig
glemt Gud, o elskede Fritz kunde
jeg ret indpræge det i dit Hjerte
kunde disse Linier naar jeg en
gang er borte ret gjøre dig
min Angst og mit Haab ret
tydelig og den Kjerlighed hvormed
jeg elsker Dig o jeg vilde være
[fortsættes bl. 33r\

[32r Formørkelser og Fremstilling af Planeternes Omløbstid om
Solen]
[32v Tabel, som for hver anden Dag i Aaret viser hvormange Mi
nuter et Uhr bør vise mere eller mindre end en rigtig stillet Sol
skive]
[33r\
saa lykkelig og rolig thi saa
vidste jeg at i hvad end der
hændes Dig at du aldrig vil
kunde blive aldeles ulykkelig
thi det er kuns den Lastværdige
der ikke kan agte sig selv og ikke
hos Gud kan finde Trøst og Raad
og saa veed jeg jo at jeg en
gang igjen samles med Dig
hos Gud og at du her paa Jorden
vil være en Trøst for Din
herlige Fader og et nyttigt agt
værdig Menneske, o Gud styrke
Dig til alt Godt og velsigne
Dig med sin Fred og Naade!

[33v blank}
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Kommentar: Denne afsluttende, bevægede og bevægende optegnelse på
fire sider, bl. 29v, 31 r, 31 v og 33r, er direkte henvendt til sønnen Fre
derik, kaldet Fritz. Moderen oplyser at hun i almanakken har afskrevet
adskillige steder som har været hende selv til trøst i modløsheden og
ledet hendes tanker fra denne jord til ham som styrer alt. Det drejer
sig om citaterne af Rahbek (ovenfor bl. 3v), Witschel (bl. 3v, 5r, 5v),
Jean Paul (bl. 3v, 7r, 7v, 9r) og de tre strofer af salmen “Hvo veed, hvor
nær mig er min Ende” (bl. 21 v og 23r). Disse tekster er åndelige strø
tanker, mest med døden og afskeden som omdrejningspunkt og fulde
af fortrøstning om det evige liv. Almanakkens afsluttende optegnelse
viser også med al tydelighed at Betty er bevidst om snart at skulle for
lade denne verden, og man kan få det indtryk at den må være indført
ikke længe før hendes død den 15. maj 1834. Hun har indstillet sig på
afskeden, selv om der dog findes en rest af håb, “Maaske jeg snart skal
forlade Eder i elskede Børn”; men hun tager for givet at hun er død
og “engang er borte” når Fritz bliver stor. Et af almanakkens citater,
salmen “Hvo veed, hvor nær mig er min Ende”, er som sagt dateret den
3. juni 1833; det kan ikke afgøres hvornår de andre er indført, men det
må være sket før den afsluttende store optegnelse, indledt med “El
skede Barn”.
Det er rigtigt at denne optegnelse er af meget personlig karakter,
endog i en sådan grad at Erik Dal, da almanakken var i hans eje, så sent
som i 2003 kunne anføre i et brev at “den lille bog er så privat, at jeg
næsten har modvilje mod at vise den frem”.77 Man forstår dette syns
punkt, selv om det ikke er holdbart i nutidig editionsfilologi hvor snart
sagt alt personligt materiale, dagbøger og breve, lader sig publicere, i
det mindste når vi har at gøre med for længst afdøde personer. Men
synspunktet er endnu mindre holdbart når det - overraskende - viser
sig at optegnelsen for så vidt allerede har været offentliggjort af Johs.
Brøndum-Nielsen, første gang i Nationaltidende, 8. maj 1939, og året ef
ter i bogen Poul Møller Studier. Han kan nemlig oplyse at Betty har efter
ladt sig “et lille rørende Dokument, et Brev fuldt af kærlige Moderord
'7 Jeg tillader mig at citere af dette brev, stilet til Det Danske Sprog- og Litteratursel
skab, da kladden hertil nu er offentligt tilgængelig på Håndskriftafdelingen, Acc. 2006
/103, lægget ‘Korrespondance’. Dal beskriver her almanakkens sidste blade som “fyldt
med dybt personlige betragtninger”, og man forstår at det især er disse som gør en of
fentliggørelse problematisk. Hensigten med brevet var at gøre DSL opmærksom på det
Møller-materiale som han lå inde med (nu på Håndskriftafdelingen, Acc. 2006/103)
fordi det kunne få personalhistorisk interesse i forbindelse med selskabets kommende
kritiske udgave af Poul Martin Møllers skrifter.
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til den lille Søn Frits, en Stump Dreng paa 4 Aar! Han har vel været
sin Moders Øjensten.” Brøndum-Nielsens transskription lyder således,
og jeg har angivet hvor noget mangler samt kursiveret afvigelserne i
forhold til almanakkens ordlyd (her ses bort fra forskelle i interpunk
tion78 og ortografi):
Elskede Barn[,]79jeg har skreven dig adskillige Steder af, som jeg
ved at læse i herlige Bøger har truffet paa, og som jeg har mærket
mig og tit læst igien, naar jeg var bedrøvet og modløs ... Maaske
jeg snart skal forlade Eder, [i mangler] elskede Børn, men tænk saa
paa mig, min Fritz, naar du bliver saa stor, at du kan høre tale om
din Moder og kan ahne, hvor inderlig en Moder elsker sit Barn,
og husk, at mit sidste Suk vil være for Eder, og at jeg hos Gud dog
vil omfavne Eder og vaage over Eder. O, mit elskede Barn, træd i
din Faders Fodspor. Bevar et rent Sind og et fromt Hierte ... O,
elskede Fritz, [en passage mangler] kunde disse Linier, naar jeg en
gang er borte, ret giøre dig min Angest og mit Haab [ret mgl.]
tydelig og den Kjerlighed, hvormed jeg elsker dig ... Saa ved jeg
[enpassage mgl.], at du [her paaJorden mgl.] vil være en Trøst for
din herlige Fader, [en passage mgl.]™

Prikkerne ‘... ’ er Brøndum-Nielsens og angiver udeladte passager. Som
man vil se, er der en del afvigelser i forhold til almanakkens version. En
kelte ord og hele passager mangler uden nogen form for markering af
at noget skulle mangle, og ellers er følgende varians påfaldende: herlige/forskellige, inderlig/uendelig, omfavne/omsvæve. Man kan rime
ligvis udelukke at disse forskelle skulle kunne skyldes fejl eller mangel
på omhu fra Brøndum-Nielsens side. Han oplyser jo også at teksten
stammer fra et brev. I lighed med andet hidtil ukendt materiale frem
lagt i Poul Mølle)' Studier skulle dette brev befinde sig i hvad han kalder
for det ‘Poul Møllerske Brevskrin’ og være stillet til rådighed for ham
af frøknerne Betty og Thora Møller, de to sønnedøtre (fra hvem flere
Møllermanuskripter er tilgået Det Kongelige Bibliotek). Jeg må her
skuffe læseren med at et sådant brev ikke har kunnet findes på Det
'8 Man forestiller sig vanskeligt at Betty har brugt så mange kommaer.
79 Her indskyder Brøndum-Nielsen
skriver Moderen
80 Brøndum-Nielsen: Poul Møller Studier, s. 56f. Som sagt var teksten tidligere præsen
teret i Nationaltidende, 8.5.1939 (“Fra Poul Møllers gamle Brevskrin”); de to versioner
af citatet er identiske bortset fra stavningen af ordene ‘rent’/‘reent’ og ‘I^erlighed’/
‘Kjærlighed’.
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Kongelige Bibliotek blandt Poul Martin Møllers papirer - det skulle i
givet fald være indlemmet i Håndskriftafdelingen efter 1976 hvor Bo
rups brevudgave udkom - og der findes heller ingen afskrift eller noget
notat herom fra Brøndum-Nielsens side i dennes Poul Møller-samling
(NKS 5046, 4°), herunder i hans eget eksemplar af Poul Møller Studier,
som ellers rummer mange tilskrifter og indlagte lapper. Et sådant brev
må altså enten fortsat befinde sig i (ukendt) privateje eller være gået
tabt. Dets indhold må Betty have kopieret ind i almanakken eller om
vendt.
Det forekommer i det mindste naturligere at henvisningen “jeg har
skreven Dig adskillige Steder af’ optræder i almanakken hvor de selv
samme afskrifter findes, frem for i et særskilt brev. Passagen med “naar
du imellem blader i denne Bog [...] afskrive dem heri” er udeladt i
Brøndum-Nielsens citat, så det kan ikke afgøres om den indgår i brevet
(som i så fald skulle have ledsaget almanakken). Men at der vitterlig
har været tale om et brev, og at Brøndum-Nielsen ikke kan have husket
forkert, bliver klart når han angiver at samme brev har en slutning,
et overskud i forhold til almanakken. Han skriver i Poul Møller Studier'.
“Sidst i samme Brev sætter hun [Betty Møller] sine Husmodertanker
paa Papiret: ‘Hvad mit Huus angaar, da har jeg saa meget muligt stræbt
at holde det i Orden, og min kjære troe Mathilde har lovet mig, om jeg
skal forlade det, at blive her, indtil den, som skal træde i mit Sted, er
bleven bekiendt med Skiekkene, og har lovet mig at levere en nøiagtig
Fortegnelse over alt i Huset til Møller og til den, som skal overtage Be
styrelsen.’”81 Man kommer her i tanke om hvad Møllers biograf F.C.
Olsen bemærker i anledning af Bettys besværlige tredje fødsel (i 1831):
“Betty havde i den sidste Barselseng været meget angreben, og følte ef
ter den Tid sin Helbred at være svækket; hendes muntre Lune var hel
ler ikke det samme, som før, og der forekom Øieblikke, da en Anelse
drev hende til at nedskrive Bestemmelser, hun ønskede fulgte efter sin
Død.”82 En sådan bestemmelse har vi her at gøre med. Det var Bettys
ønske at hendes veninde Eline von Bülow (1804-76) så at sige overtog
‘bestyrelsen’.83 Måske ville hun tilmed have bifaldet at denne et par år
81 Brøndum-Nielsen: Poul Møller Studier, s. 57; citatet er identisk med versionen i Na
tionaltidende, 8.5.1939, som dog har ‘Skikkene’ for ‘Skiekkene’ (avisens sætter har vel
ment at det var en uønsket fejl).
82 F.C. Olsen: Poul Martin Møllers Levnet, 1843, s. 103.
83 I et brev dateret 8.7.1834 til sin far skriver Møller: “Om hende [Eline v. Bülow] havde
Betty ogsaa flere Gange sagt, at hun ønskede at anbetroe sine Børn til hende, dersom
hun selv skulde falde fra dem.” Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 137. Efter Bettys
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senere blev Møllers anden kone i et meget kort men lykkeligt ægteskab
indtil hans tidlige død i 1838.
Betty Møller havde til det sidste håbet på at hun skulle komme sig. Et
halvt år efter hendes død skriver Poul Martin Møller til sin svigermor
Elisabeth Berg den 7. november 1834: “Det var en stor Lykke, at vi An
dre aldrig talte med hende om Mueligheden af, at vi kunde miste hen
de; thi hun hentede meget Haab af det Haab, hun troede vi havde om
hendes Helbredelse. Jeg behøvede i den Henseende ikke at forstille
mig; thi jeg havde virkelig næsten til det Sidste bestandig et svagt Haab.
Det havde været Skrækkeligt, dersom Betty sikkert skulde have seet sin
Død imøde og med denne Udsigt idelig have havt vore smaa Børn for
Øine, hvem hun skulde forlade, førend de endnu kjendte hende.”84

SUMMARY
Finn Gredal Jensen: The Almanac of Belly Møller.
In 2006 the Royal Library bought an almanac that had belonged to Betty Møller (180434). It was given to her by her husband, the Danish poet and philosopher Poul Martin
Møller (1794-1838) during their stay in Norway where he was professor of philosophy.
While the book is an almanac in the usual sense, containing a calendar of months and
days, with astronomical data and calculations, ecclestiastical and other anniversaries,
Betty Møller also used the blank pages as a kind of personal journal. The article briefly
presents the general background, transcribes and comments upon her entries, some
of which were written after their return to Denmark in 1831. The personal contents
mostly concern her daily life with their small children or record a few major events,
for instance the happy feeling when Møller was appointed professor at the University
of Copenhagen, since this meant that their life abroad could come to an end. The last
long entry, which is highly emotional, she seems to have written shortly before her
early death in 1834. She dedicates the almanac to one of her sons, Frederik Møller,

død kom børnene hen til morforældrene på Skjoldemose, hvor Eline boede og tog sig
af dem.
84 Poul Møller og hans Familie i Breve, nr. 140. Det er i samme brev at man så at sige finder
kimen til Møllers store afhandling om beviserne for udødeligheden, som tydeligvis er
inspireret af Bettys død: “Den sørgelige Skilsmisse, som vi have oplevet, har hos mig
gjort Tanken om et andet og højere Liv meget mere levende og nærværende, end den
nogensinde før har været.” Se herom senest Finn Gredal Jensen: ‘Den sande Kunst er
en Anticipation af det salige Liv’. En tese af Poul Martin Møller, i Joakim Garff, Ettore
Rocca og Pia Søl toft (red.): Al være sig selv nærværende. Feslskrifl l il Niels Jørgen Cappeløm,
2010, s. 224-238.
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called Fritz, whose infancy and early development is the subject of several of the entries
and to whom she has copied some short passages from her favourite books for him to
read after her death.

PÅ FELTTUR I FORTIDEN
ETNOGRAFIEN BAG BOGEN OM FOLKLORISTEN EVALD TANG
KRISTENSENS FODTUR BLANDT FOLK PÅ HEDEN 1873
AF

Palle Ove Christiansen

vad gør forskere, når deres faglige metoder begrænser dem i at
realisere de ideer, de drømmer om? Svaret er langtfra ligetil. De
fleste af os giver hellere køb på idealerne og følger fagets traditionelle
arbejdsmåde, end vi bevæger os over hos naboen.
Men det behøver ikke at være så svært at overvinde grænserne. Som
et eksempel på, hvordan det praktisk kan lade sig gøre, vil jeg inddra
ge forarbejderne til den nyligt færdiggjorte bog De forsvundne. Hedens
sidste fortællere) Ud fra almindelige standarder er bogen ikke “rigtig”
folkloristik, rigtig historie eller rigtig antropologi, som man oftest ser
fagperspektiverne præsenteret, og det er netop pointen. Fastholdelse
af bogens idé tvang forfatterne til at kombinere fag og arbejdsrutiner
på nye måder - hen imod en slags feltarbejde i fortiden.2 Der er ikke
tvivl om, at denne indfaldsvinkel gav et bedre resultat.

H

Hvad vil projektet"?

Arbejdet var led i Dansk Folkemindesamlings resultatkontrakt af 2008,
hvor institutionen forpligtede sig til at præsentere eksempler på “ny
viden” forstået som anderledes indsigt opnået ved at behandle tradi
tionelt, ældre stof ud fra andre forskningsperspektiver end hidtil. Vi
valgte at præsentere nogle prøver på folkloristen Evald Tang Kristen
sens (1843-1929) tidlige indsamling af eventyr og viser, hovedsagelig
fra en halv snes informanter, som vi også kendte udseendet på, da nogle
1 Af Palle Ove Christiansen og Else Marie Kofod og udkommet på Gads Forlag i be
gyndelsen af 2011. Overlærer Jørgen Christensen i Lem har som deltidsansat på Dansk
Folkemindesamling udført arkivundersøgelserne i Viborg og stået for it-arbejdet i for
bindelse med kortillustrationerne. Artikel er skrevet på opfordring af flere mennesker,
som har hjulpet projektet, og som har efterspurgt en redegørelse for det praktiske
arbejde, som bogen bygger på; et arbejde som normalt forbliver skjult.
2 Feltarbejde: Egen indsamling af information ude i marken.
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Ill. 1: Tang Kristensen i begyndelsen af
1870’erne, omkring 30 år gammel. Det
var på det tidspunkt, hvor han startede
det længevarende feltarbejde og havde
udsendt sin første bog. (Fra E. Tang Kri
stensen: Minder og oplevelser, 2, 1924).

af dem var blevet foreviget af den dygtige jyske fotograf Peter Olsen i
1895. For at gøre publikationen så facetteret som muligt burde den
inddrage forskellige synsvinkler på stoffet og dets indsamler. Foruden
historierne og viserne måtte nogle af Tang Kristensens egne, samtidige
kommentarer med, og også gerne hans videnskabelige mentor i Kø
benhavn, professor Svend Grundtvigs bemærkninger om, hvorfor no
get var vigtigere end andet. Stoffet “ér” der aldrig umiddelbart. Det
bliver altid skabt gennem overlevering, fravalg af mange slags og skif
tende redigeringer helt frem til i dag.
Traditionelt har filologer og folklorister præsenteret viser, eventyr
og sagn, alt efter hvilke genrer de tilhørte, og derpå hvilke tekstversio
ner de repræsenterede. Senere blev fokus flyttet til meddelerne af stof
fet, hvad der betød, at interessen for sangernes og fortællernes egne
repertoirer blev det centrale.
Tang Kristensens indsats var imidlertid det første eksempel i Dan
mark på moderne feltarbejde, hvor indsamlingen blev organiseret som
en fuldtidsaktivitet, hvor arbejdsmarken blev opsøgt strategisk, og hvor
indsamleren i en periode flyttede hjemmefra for personligt at komme
nærmere på de mennesker, han interviewede. Dermed kom han ofte
til at spise sammen med dem og til at finde sovemuligheder undervejs,
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hvad der gav indsamlingsarbejdet en større intensitet.3 Det skete for
Tang Kristensen efter 1871, hvor han begyndte sine længerevarende
ekspeditioner.
På den baggrund var det oplagt at forsøge at præsentere det folklo
ristiske stof ud fra den kontekst, det i sin tid blev indsamlet i. Det bety
der, at fokus flyttes fra det tekstlige perspektiv til det mere etnografisk
kulturelle, og at indsamler og materiale ikke skilles ad, men derimod
betragtes i relation til hinanden - ligesom i dag. Som eksempel valgte
vi Tang Kristensens tur i november-december 1873 mellem Herning,
Ringkøbing og Holstebro. Vor egen skriftlige fortælling om hændel
serne på heden skulle forsøge at rekonstruere den etnografiske sam
menhæng mellem indsamleren Tang Kristensen, informanterne, samt
de historier og viser som de berettede og sang for ham tilbage i 1873.
Når Tang Kristensens fodrejse og hans besøg hos nogle af hedebo
erne blev den røde tråd i præsentationen, rejste dette nye krav til viden
om den samtidige virkelighed, hvori turen og mødet med informan
terne fandt sted. Hvordan så der ud dengang, hvordan levede de men
nesker, som fortalte for ham, og hvilket landskab bevægede han sig i
det hele taget i?
Gennem Tang Kristensens optegnelseshæfter fra vinteren 1873 kan
vi ret sikkert rekonstruere hans tur, og hvis det lod sig gøre at finde
ud af, hvor hans informanter præcist boede, måtte man på et detal
jeret geografisk kort kunne fastlægge hans rute. Gennem Meteorolo
gisk Instituts regionale vejrindberetninger, som begyndte i starten af
1870’erne, kunne vi sandsynligvis få kundskab om klimaet på de en
kelte dage, der kunne sammenholdes med Tang Kristensens bemærk
ninger i breve og notater undervejs.
Inddragelse af den ene form for information rakte umiddelbart ud
efter den anden, men spørgsmålet var, om det virkelig var muligt at etab
lere en skriftlig eller visuel sammenhæng mellem optegneren Tang Kri
stensen, stoffet fra nogle af hans informanter og de fysiske omgivelser
- en stoflighed som mest er kendt fra gode, nutidige folkloristiske og an
tropologiske undersøgelser. Alene det vestjyske landskab med dets om
fattede opdyrkninger, læhegn og moderne vejsystem er et ganske andet
end det, som Tang Kristensen og 1800-tallets hedeboere bevægede sig i.
Og selv om vi nogenlunde vidste, i hvilke lokaliteter hans informanter
3 For en oversigt over Tang Kristensens feltarbejde se Palle Ove Christiansen: I hytterne.
Folkemindesamleren Evald Tang Kristensens moderne feltarbejde 1870-90, Saga och Sed.
Kung. Gustan Adolfs Akademiens Årsbok, 2009.
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boede, kunne vi ikke pege på præcis de huse, som Tang Kristensen i
1873 trådte ind i eller nøjagtigt indkredse beboernes jordlodder.
Disse omstændigheder kaldte på kritiske overvejelser om historisk
autenticitet. Overvejelser, som også afslørede, hvor skønsmæssigt tek
ster, billeder og kort ofte sammenkobles med andre historisk data for i
populære bøger og it-præsentationer at skabe en indbydende helhed,
som ikke altid har eksisteret, men som umiddelbart virker autentisk.
Begrebet autenticitet er farligt at tage i sin mund, men i en tid, hvor
humanistisk indsigt helst skal formidles som en slags kulturel fastfood
i form af hurtige “oplevelser”, er det nogle gange vigtigt at gentænke,
hvori faglig vederhæftighed egentlig består.4 Det er nødvendigt for at
indse, at ens indsigt altid kun kan være partiel og for at omgås egne re
sultater med refleksiv ydmyghed. Men det er lige så vigtigt at fastholde
grundlæggende krav om stoffets tidsmæssige originalitet og relevans,
selv om ingen genskabelse af en historisk situation kan siges at være
fuldstændig, alene af den grund at selv situationelt samtidige kilder
stort set aldrig refererer til ét og samme år.5
Hvis det valgte præsentationsperspektiv skulle have nogen form for
autenticitet forstået som præcis historisk herkomst og geografisk kor
respondens, indebar det en rekonstruktion af det 140 år gamle feltar
bejde.6 Selv om informanterne i 1873 var ret anonyme personer med
beskedne positioner i samfundet, måtte vi kræve samtidig identifikation
gennem data fra rigs- og landsarkiv, og vi måtte kunne lokalisere dem
nøjagtigt. Det sidste skete i de fleste tilfælde via realregisteropslag på
Landsarkivet i Viborg, hvad der forsynede os med ejernes matrikel4 I den kulturelle oplevelsesøkonomi skal historien primært være underholdende. I
skrivende stund prioriteres grandiose historiske iscenesættelser af fx bygningsrester,
hvor der rent faktisk ikke er mange originale levninger tilbage, og nettet har i flere år
givet mulighed for portaler om historiske emner, lavet af både professionelle og frivil
lige, hvor data ofte sammensættes med stor visualitet for øje, men hvor det er umuligt
at gennemskue den bagvedliggende substans. I begge tilfælde lader man som om, at
den faglige transparens er uvæsentlig, og det færdige produkt fremstår ofte underlig
anonymt - og uvirkeligt.
3 Jeg mener, at det både for omgivelserne og for fagmanden selv er ønskeligt, at han
- inden for saglighedens grænse - vedkender sig en vis autoritet, for ellers reducerer
han sig til deltager i en populisme, hvor alt er lige gyldigt, blot resultatet er illustrativt.
For en for 25 år siden relevant kritik af faglig autoritet - som dog i dag nærmest er
overhalet af den humanistiske fagmands relativisering i kulturpolitisk sammenhæng - se
James Clifford: On Ethnographic Authority, Representations, 1:2, 1983.
6 For en oversigt over begrebet autenticitet se Charles Lindholm: Culture and Authen
ticity. Blackwell 2008.
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nummer, som blev brugt i den videre elektroniske søgning og even
tuelt genfundet på matrikelkort, både historiske og nutidige. På den
baggrund kunne de tidligere ejeres adresse i dag stedfæstes, hvad der
var nødvendigt, for at de nuværende ejendomme kunne blive besøgt.
I denne lokalisering viste Generalstabens nyopmål te kort fra 1872-73
over områderne nord for Herning sig at være en uvurderlig hjælp.7 De
små, farvetrykte målebordsblade i 1:20.000 skulle ganske vist elektro
nisk sættes sammen til ét stort kort, før ruten kunne fastlægges, men til
gengæld viser det uhyre detaljerede kort det særlige landskab, som tu
ren i 1873 foregik i. Selv dyrestierne blev nogle gange indtegnet, og uden
disse kort havde nøjagtig lokalisering af i hvert fald et par informanter
været umulig, da ejendommene for længst er jævnet med jorden.
For at opretholde kravet om en egentlig etnografisk historie måtte
vi fortsætte i sporet og fordre, at alle data, som indgik, skulle kunne
referere til hinanden ud fra kriterierne a) person (og vedkommendes
beretning), b) sted og c) tidspunkt. “Tid” betød naturligvis først og
fremmest 1873 eller årene deromkring, men også ældre omstændighe
der fra før 1873 som kan identificeres i dag. Fx var de tre til fire huse,
som i original havde overlevet frem til nutiden af oplagt interesse i
forhold til bygninger, som var opført på samme sted i de mellemlig
gende år, men som intet havde at gøre med indsamlingsturen tilbage i
1800-tallet. Grunden til, at de originale beboelser fra 1873 og tidligere
var af særlig interesse, er, at de af nutidens iagttagere og læsere sansemæssigt kan tillægges to eksistensformer samtidig. De eksisterer både
i nutiden - vor egen tid - og i den fortid, som var Tang Kristensens og
informanternes.8
Kravene resulterede i et stort fravalg af data og illustrationsmateriale,
som ofte ses anvendt i lignende præsentationer. Kun med hensyn til
samtidige billeder af landskaber har vi været nødt til at acceptere, at et
maleri ikke altid refererer til én af informanternes geografiske adresser,
men til hvad man kan kalde for egnens udtryk. Flere af maleren Hans
7 Georefereringen af målebordsbladene blev gennem arkivar Peter Korsgaard foreta
get af Kort- og Matrikelstyrelsen. Adskillige af de anvendte kilder kan findes på internettet (2010): Folketællinger og kirkebøger på <www.arkivalieronline.dk>. Afskrifter
af folketællinger og kirkebøger på <www.ddd.dda.dk>. Matrikelkort og historiske kort
(høje og lave målebordsblade) på <kort.arealinfo.dk>. Historiske matrikelkort og sog
nekort på <kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm>.
8 Jf. diskussionen i Mads Mordhorst: Kildernes magi, Fortid og nutid, 2, 2001, s. 111.
Mordhorsts metafysiske pointe har dog ikke oplagt relevans i nærværende sammen
hæng.
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Smidths billeder viste sig her brugbare i deres nærmest etnografiske ren
færdighed.
De informationer, som vi efterfølgende relaterede til hinanden i præ
sentationen var:

Informanterne og deres lokalisering på kort 1872-73: a) bolig og
b) jordtilliggende.
2) Portrætfotos af informanterne fra 1873, de fleste optaget i 1895.
3) Tang Kristensens ekspedition i landskabet nov. - dec. 1873:
a) rute indtegnet på “høje målebordsblade” og
b) vejrforhold fra nærmeste meteorologiske indberetningssted.
4) Eksempler på informanternes viser, eventyr og sagn fra turen. Ori
ginale optegnelser og evt. samtidig nodesætning.
5) Illustration af originalt hus. a) senere fotos/maleri eller b) hus
plan rekonstrueret ud fra brandforsikringsarkivalier.
6) Illustration af landskab i så samtidig skikkelse som muligt.
7) Tang Kristensens breve fra turen 1873 til hjemmet og til Svend
Grundtvig, samt hans senere kommentarer til det (i 1873) ind
samlede stof.
8) Svend Grundtvigs bemærkninger til ovenstående (1873/74).
9) Rekonstruktion af udvalgte informanters landbrug ud fra kvægtæl
linger og landbrugsarealindberetninger mellem 1871 og 1881.
10) Andet: Fx a) andres samtidige iagttagelse af scenarierne, b) infor
manternes andre materielle udtryk, hvis de eksisterer (breve, ting).
11) Kontrastering: Kunstfotooptagelse af alle informanternes lokalise
ring i dag eller deres nutidige landskabsomgivelser.
1)

Den historiske rekonstruktion er fikseret omkring indsamlingstidspunk
tet, og der afstås således fra beskrivelse af det historiske forløb op til i
dag, som ikke har noget at gøre med den etnografiske situation om
kring 1873. Illustrationen punkt 11 er brugt som en nutidig kontraste
ring til situationen i 1800-tallet i slutningen af hver informants kapitel.
Disse billeder blev optaget af kunstfotografen Henrik Saxgren fra en
selvkørende lift.
Kildemæssigt udgør punkt 1 til 10 fikspunkterne for Tang Kristensens
rekonstruerede ekspedition. Det kan aldrig blive en beskrivelse i for
holdet én til én, hvad selv nutidige beretninger heller ikke er. Alligevel
er det forbavsende, hvor langt man kan nå. Men måden at reflektere
på undervejs blev mere etnografisk end den, som historikere normalt
betjener sig af, og det materiale, vi bearbejdede, var også anderledes
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end det stof, som etnografer/antropologer almindeligvis beskæftiger
sig med. Selv om en god del af arbejdet foregik ved skrivebordet, kom
vi i høj grad til at “tænke udendørs”. Det gjaldt, både når vi skulle fore
stille os, hvad Tang Kristensen og hans informanter gjorde på turen i
1873, og hvordan undersøgelser i marken nogle gange kunne afklare
metodiske tvivlsspørgsmål fra arkiv og bibliotek. I sådanne tilfælde kan
man forsøge at ringe til lokalarkiver, museer eller stedlige lokalhistori
kere, hvad der somme tider kan være givtigt. Mange gange er der dog
ikke andet at gøre end selv at begive sig “ud i felten” og prøve at finde
løsningen på problemerne. Derved bliver man selv led i en efterhån
den lang tradition.
Udendørs forskning og anderledes indtryk

Den arbejdsmåde, vi i dag kalder feltforskning, går tilbage til 17- og
1800-tallets botanikere og geologer, som personligt gav sig ud på ind
samling. De blev efterfulgt af sprogfolk, geografer og arkæologer, som
overbeviste de lærde miljøer om, at det personlige nærvær på åstedet
gav en både bredere og dybere viden end den tidligere, mere tilfældi
ge indsamling. Det etnografiske, sproglige og folkloristiske feltarbejde
udviklede sig i 1900-tallet på en måde, så det ikke gav mening at sam
menligne det med naturvidenskabsmændenes upersonlige opsøgning
af planter og sten. Det blev et arbejde, der primært fokuserede på de
mennesker, som boede de pågældende steder, selv om optegnelserne
også indbefattede folks fysiske miljø og ressourcer.
Skal man i dag drive en form for historisk feltarbejde, er det vigtigt
at holde sig forskellen mellem naturfaglig og humanistisk feltforsk
ning for øje, hvor det sidstnævnte også indbefatter relationen mellem
forskeren og lokalbeboerne. Nogle skrivebordsfolk føler sig ubekvem
me ved at kontakte for dem fremmede mennesker, men det er ofte
nødvendigt for at få noget anderledes at vide. Selv når det gjaldt re
konstruktionen af Tang Kristensens 1873-ekspedition, var det af værdi
at drøfte topografiske og kildemæssige spørgsmål med de nuværende
beboere og lokale specialister, og i nogle tilfælde ledte den stedlige
tradition os på ret vej i undersøgelserne, hvad et par af de nedenfor
anførte eksempler vil vise.
I vort møde med de forskellige lokaliteter, som vi hidtil kun havde
kendt fra de afdøde 1873-informanters nuværende adresser og fra hi
storiske kilder eller kort, skete der også noget, som umiddelbart er van
skeligt at forklare. De data, vi hidtil havde sat sammen i forhold til hin-
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anden, skabte større klarhed over langt flere omstændigheder, end da
vi begyndte projektet, men de gjorde ikke forståelsen nærværende. Det
skete først, da vi på åstedet konfronterede vor oparbejdede kundskab
med sporene af den fortid, som satte sig igennem i dagens topografi.
Den franske historiker Lucien Febvre viste allerede for mange år siden,
hvordan grænseregionen Franche-Comté i 1500-tallet lod sig beskrive
med inddragelse af selverfaret landskabelig viden, hvad der fik hans
skriftlige fremstillinger til at leve på en anden måde end hidtil.9 På
dansk grund kan peges på nogle af Hugo Matthiessens lokalt og regio
nalt forankrede skildringer, fx hans populære Hærvejen fra 1934, som
senere er optrykt mange gange.
På trods af den vest- og midtjyske naturs forandring gav selvsynet af
landskaberne en anden stoflig fornemmelse af menneskenes konfron
tation med omgivelserne, end hvad der kunne fås ad anden vej. Egen
besigtigelse af vandløb, landskabsformer og delvist omgivelsernes far
ver var også medvirkende til at fremme den forestillingsevne, ingen
skribent kan undvære, når det gælder skildring af mennesker og deres
egn. Deres kamp mod sand og sandfygning får et andet nærvær, når
man selv har erfaret, hvordan den mindste kradsen med foden i en
nutidig græsplæne ved et tidligere hedehus stadig kan få det fine sand
til at pible frem som en levende kilde. Den form for omgivelser var i
høj grad nærværende for Tang Kristensen på 1873-turen, mens vi i dag
ser en langt mere kontrolleret natur end dengang.
1873-ruten tog sit udgangspunkt i Tang Kristensens hjemby, Gjellerup,
øst for Herning. Derpå gik den mod vest ud til Ringkøbing-egnen og
derefter ad hovedlandevejen i nordlig retning til området mellem Ve
sterhavet og Ulfborg, hvor han startede turens mere intensive opteg
nelsesarbejde. Derefter skråede han sydover gennem den daværende
Nørre Vosborg Hede til den ensomme Filsøgaard og vandrede derpå
på kanten af Kronheden til Torsted. Efter nogle dage gik han de 30 km
østpå til Nøvling og derpå mod nordøst til Ørre-området, hvor han be
søgte adskillige informanter mellem Ørre, Hallundbæk og Simmelkær.
Derfra returnerede han til Gjellerup et par dage før Jul.
Da Tang Kristensen en dag i december med frisk vestenvind gik fra
Over Klem over Vosborg Hede, vandrede han ude på det, som han
kaldte for en vild hede. Det vil sige en næsten ubebygget lyngklædt
9 Lucien Febvre: Philippe 2. et la Franche-Comté (1921), Paris 1970. Febvre udgav endvi
dere i 1925 en større geografisk introduktion til historie, som er oversat til flere sprog.
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Ill. 2: Oversigtskort over det område, hvor 1873-indsamlingsturen foregik (grafik ved
Jørgen Christensen).

flade med stedvist krat og mosehuller og kun enkelte hjulspor eller sti
er. I dag er heden isprængt mere grønt, der er lavet pæne grusveje, og
de anlagte plantager trænger sig på. Allerede kort syd for Holstebro-vejen fornemmer den vejfarende dog stadig den landskabelige tomhed,
og der er langt imellem, at man møder andre vejfarende. Læseren skal
se for sig et fladt eller let kuperet terræn, med både plantagevækst og
store vidder, hvor trætoppe i horisonten rager op i et vældigt himmel
rum. Først og fremmest er der tyst i forhold til den næsten konstante
trafikstøj, som naturrummet de fleste steder er fyldt med. Men på den
ikke trafikerede hede er der ingen uro, og sådan må det også have
været i 1800-tallet. Vindens susen over lyngen og ens egne skridt er de
kraftigste lyde.
Når den vejfarende i dag skal finde Filsøgaard, hvor Tang Kristen
sen i 1873 optegnede den næsten blinde aftægtskone Kirstine Marie
Vævers (f. 1794) viser og historier, er stedet ikke så ligetil at lokalisere
ud fra et almindeligt trafikkort, og man bliver ikke ledt dertil ad den
rute, som han fulgte. Den anlagte vej løber øst-vest, men folkloristen
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Ill. 3: Nutidigt hedelandskab nord for Filsøgaard set mod Lystlund (Henrik Saxgren
foto 2009).
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kom fra nord. I 2007 skulle vi ikke kun ind på gårdspladsen bag stue
huset på Filsøgaard, men også snakke med ejeren, før brikkerne faldt
på plads. Stedet var brændt og helt nyopført i 1952, men gården var
den rigtige, og ejeren vidste, at den sti, som fra gårdspladsen førte over
hans nuværende hedeareal mod nord, af naboerne blev kaldt for Sko
lestien. Vore ældre kort viste, at skolen i 1873 lå i Lystlund, og den lille
sti var også indtegnet. Enhver - ikke rekreativ - vandrer vil automatisk
vælge at følge et spor eller en sti i stedet for at gå i lyngen, og der er
ikke megen tvivl om, at Tang Kristensen kom ad skolestien, som altså
har overlevet til i dag, selv om den ikke i mange år har tjent sit gamle
formål. Rent tekstligt kan det være mindre vigtigt, hvilken vej han gik
for 140 år siden, men hvis man sætter sig for at foretage en historisk
rekonstruktion af ekspeditionen, har læseren krav på, at den rute, som
tegnes for at symbolisere en etnografisk situation, er korrekt.
Efter sit ophold i aftægtsboligen på Filsøgaard krydsede Tang Kri
stensen Madum A og fortsatte sydover mod Torsted. På den tur kom
han ved Kronheden gennem nogle af de lidt mere kuperede steder,
som blev kaldt for Sandene. Det var hedeklitter, som kunne flytte sig,
fordi end ikke lyng- og revlingbevoksningen kunne holde det urolige
sand under kontrol. Det var tungt at gå i Sandene, og under kraftig
vind føg kornene ind i øjne, næse og i åbninger i tøjet. Disse sande er i
dag tæmmede, og de eneste rester man ser, er små dramatiske opskru
ninger, måske med en enkelt sej enebærvækst til at fastholde klittens
position. Da bevoksningen i 1870’erne var mere sparsom end i dag, må
det imidlertid have været som at vandre i et landskab af snedriver - blot
i fint, gult sand. Men forestillingsevnen skal ved selvsyn ledes på vej, for
at man skal have chance for at videregive synet til andre.
Det er vanskeligt at afgøre, hvor betydningen af naturindtryk hører
op, og hvor den bevidste registrering af egentlige belæg med baggrund
i landskabet begynder. Dette arbejde i marken har som regel baggrund
i en længere, forudgående aktivitet derhjemme eller på arkiv, som i
felten bekræftes, forkastes eller udstrækkes, ud over hvad der hidtil har
været muligt. Jeg skal i de følgende eksempler vise, hvordan det kan
foregå. I realiteten er der tale om punktundersøgelser omkring tre til
fire informanters lokalisering, og forud var der udført et klassisk, arkivalsk basisarbejde. De fleste almindelige referencer til ældre litteratur,
folketællinger, kirkebøger, registre, matrikelkort og kommunearkiver
vil blive udeladt for ikke at gøre billedet uoverskueligt, lige som en del
ræsonnerende “mellemregninger” er sprunget over.
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Det er fristende i sin fremstilling at efterligne genren “den histo
riske mini-krimi”, men den kan ikke rigtig bruges af andre i praktisk
arbejde. Fokus vdi derimod blive rettet mod problemer, hvor de mest
almindelige kilder ikke længere var tilstrækkelige, og hvor de er blevet
suppleret gennem historisk orienteret feltarbejde på små ture i 2007,
2008 og 2009.
Eksempel 1. Glimt affattighusene på Sammelsted hede

Krøblingen Jesper Skrædder (f. 1823), Jesper Talund eller Jesper Pe
dersen, som han også hed, var én af Tang Kristensens gode fortællere,
som trods sin vanførhed i 1873 drev et lille, sandet husmandsbrug i
Sammelsted, Ørre sogn. Da Jesper i 1895 blev fotograferet, siddende
med sine krykker foran et hus med opstablede hedetørv mod yder
muren, var det imidlertid ikke i Sammelsted, men længere mod vest i
kommunens hus “ned mod åen [Storå]” ikke langt fra Nygaard skole.10
Tang Kristensen angav ingen nøjagtigere adresse, hvad der også ville
have være svært, da en sådan ikke fandtes. På det tidspunkt var angi
velse af by (sted/gård) og sogn tilstrækkeligt på landet.
Da Jesper døde i 1902, var det ifølge kirkebogen som indsidder på
Bredvig Mark. Angivelserne dækker sandsynligvis den samme lokali
tet øst for Storå, og på vore historiske oversigtskort (1:40.000) øjnedes
flere huse, som kunne være det rigtige. Men selv om der kun var få ki
lometer mellem Nygaard, Bredvig og Sammelsted, ville det ikke hjælpe
meget at finde stedet, hvor han døde, hvis vi ikke kunne lokalisere Jes
per, dér hvor Tang Kristensen besøgte ham på optegnelsesturen. Men
ét sted måtte man begynde, i håb om at bedre spor dukkede op.
Chancerne for ved besøg på stedet at kunne identificere det rigtige
hus - hvis det stadig eksisterede - var ikke store, og for at være forbe
redt, forsøgte vi at rekonstruere så meget af Jespers liv, som det var
muligt gennem de almindelige slægtshistoriske kilder. De noget tørre
oplysninger viste, at han havde boet flere steder på egnen. Jesper var
oprindeligt et uægteskabeligt barn, og hans senere stedfader var en
gårdmand, som det tilsyneladende gik ned ad bakke for. I 1846 var
stedfaderen gårdejer i Neder Simmelkær nord for Sammelsted, men
ved folketællingen 1850 optrådte han som husmand i Sammelsted, som
ellers udelukkende var en bebyggelse af kommunale fattighuse. Dette
10 Evald Tang Kristensen: Minder og opleveher, 2, 1924, s. 159; 4, 1927, s. 71; Samme:
Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, tillæg, 6, 1902, s. 292.
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Ill. 4: Jesper Skrædder uden for sit senere hus i 1895 med tørv op ad væg
gene for at beskytte bygningen mod vejrliget (Dansk Folkemindesam
ling, Det Kongelige Bibliotek).

meget beskedne brug på noget af sognets skarpeste jord overtogjesper
efter sin stedfar og dennes anden kone Maren Hansdatter, selv om det
er vanskeligt at forstå, hvorfor et lille selvejerbrug igennem nogle år
havde kunnet kile sig ind imellem striben af sognets fattighuse. Huset
indgik også efter Jespers fraflytning i rækken af kommunens boliger,
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men i nogle tiår var det øjensynligt anderledes, selv om Jespers levefod
ikke ser ud til at have været meget forskellig fra naboernes. Her giftede
Jesper sig også i en alder af 46 med den 36-årige Mette.
Sammelsted-husene var en for danske forhold ret atypisk stribe på
seks huse anlagt af Ørre og Sinding kommuner på en række små nordsydgående hedeparceller, udstukket i 1814 og i de følgende år bebyg
get af fattigvæsenet med boliger på knap 28 kvadratmeter. Efter 1900
forfaldt flere af beboelserne, men ét af stederne fortsatte med at huse
kommunale beboere til 1988. Denne bolig, kaldet for Helenes Hus efter
den sidste beboer, er i dag åben for publikum, og sammen med en del
omliggende jorder er de tidligere parceller udlagt som ét stort rekrea
tivt område, hvoraf meget er hede.
Lagde man matrikelkortene over de gamle skellinjer hen over Gene
ralstabens topografiske kort fra 1873, sås ikke kun grænserne mellem
de forskellige fattighuses tidligere landbrug, men også hver enkelt hus
beboers små, lyse oppløjninger i heden. Den samme øvelse kan genta
ges ved at placere matrikelkortene oven på de lodrette luftfotos i farve
fra de seneste ti år.11 Ligesom når arkæologer ser spor af oldtidens be
byggelser fra luften, skimtes ikke mere eksisterende landbrugskontu
rer, og to beboelser ses tydeligt. Den østlige var Helenes Hus.
På én af parcellerne på det gamle udstykningskort fra 1814 i Matri
kelarkivet opdagede vi, at Jespers stedfars navn, Peder Pedersen, var
tilføjet i en senere skrift, og det så umiddelbart ud til at kunne dreje
sig om den anden parcel, som på farveluftfotoet fra 1995 fremtrådte
med nogen bebyggelse.
På det stadium i undersøgelsen var det for længst forsøgt, om der
kunne hentes hjælp gennem det gamle officielle fattigarkiv eller fra
sognerådets forhandlingsprotokoller, men de stadig eksisterende fat
tigvæsensprotokoller dækkede ikke perioden, og selv om det kunne
godtgøres, at andre ældre arkivalier havde eksisteret frem til i hvert
fald begyndelsen af 1900-tallet, lod de sig ikke længere spore, hverken
på arkiver i Viborg eller Herning.12
Alt dette betød, at det var nødvendigt at konfrontere vore gisninger
om Sammelsted med de spor, som landskabet i dag kan fravristes.

11 <kort.arealinfo.dk>; Administrative grænser; Baggrundskort: Orthofoto, div. år.
12 Fattigvæsenets forhandlingsprot. 1804-50 findes på Landsarkivet for Nørrejylland
(LAV), men ikke fortsættelsen. I Ørre kommunearkiv eksisterer kun sognerådets for
handlinger fra 1881-1931 og ikke tidligere protokoller.
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Ill. 5: 1873-kort over Sammelsted med indtegning af Jesper Skrædders
og Helene Tygesdatters arealer, hver bestående af to til tre lodrette lod
der. De to bebyggelser er markeret med henholdsvis en stor og en lille
pil. De stiplede lyse felter er oppløjningerne i heden (grafik ved Jørgen
Christensen på baggrund af KMS’ høje målebordsblade).

Undervejs modtog vi god hjælp fra byarkivaren i Herning og den
museumsinspektør på Herning Museum, som i sin tid var med til at
frede Helenes Hus i det nyetablerede, rekreative miljø.13 Men under
søgelserne i felten måtte vi selv foretage. Her gjaldt det om at få rede
på de forhenværende skellinjer for at fastlægge rækkefølgen af huse på
de tidligere lodder. Ikke alle 12 parceller havde været bebyggede, og
vi kunne ikke få de tidligere bebyggelsers rækkefølge til at stemme. Et
problem blev løst, da vi fandt ud af, at nogle firesidede tørvevolde, som
normalt på de høje målebordsblade fra 1873 markerede beskyttende
hegn om daværende kålgårde, i dette tilfælde ikke indikerede haven til
et tidligere hus, men i stedet var en nu forsvundet fårefold. Spændin
gen var stor, om den vestlige bebyggelse på luftfotoet var placeret på
den tredjesidste parcel (regnet fra øst) og dermed var rester afJespers
og stedfaderens brug. Det viste det sig, at bestikket passede.
13 Henholdsvis arkivar Doris Frederiksen, Det lokalhistoriske arkiv i Herning og mu
seumsinspektør Søren Toftlund Poulsen, Herning Museum.

Ill. 6: Lokalisering afJespers Skrædders husmandsbrug. Svinestalden fra 1950’erne er i
dag den eneste bygning på stedet. Jespers stuehus - hvor Tang Kristensen besøgte ham
- lå til højre, hvor den bevoksede grusbunke ses (Henrik Saxgren foto 2009).

I sommeren 2007 var der dog kun én bygning tilbage på stedet. Det
var en ganske lille svinestald fra 1950’erne, men dog en bygning som
vidnede om menneskelig strid for overlevelse, før beboerne for ikke så
længe siden blev indhentet af den nedre grænse for lønsom landbrugs
drift. Lige syd herfor fandtes gammelt buskads med hyld og hindbær,
samt rustne markredskaber til hestetræk, som var kørt ud i den tidlige
re have og senere var helt overgroede. Nu begyndte et projiceringsar
bejde ud fra bygningernes placering på de høje og de lave målebords
blade, vi havde med på turen, samt sporene i de bebyggelsesrester og
vejforløb, som vi kunne iagttage. Det foreløbige resultat blev, at det
hus, hvor Tang Kristensen havde besøgt Jesper og Mette, havde ligget
øst-vest lige nordøst for svinestalden, som nu er indrettet som shelter for
naturbrugere. I dag ligger der en lang viltert tilgroet jordbunke på ste
det, og da vi krøb ind i buskadset, fandt vi både murbrokker og mørk
jord, som der ellers ikke var meget af i dette sandede område. Vi var
så opløftede over fundet, at vi straks tolkede sten ogjord som de sam
mensunkne rester af Jesper Skrædders hus - med beboelse i den ene
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ende samt stald i den anden - og sandsynligvis formuldede tørvevolde
(såkaldt trak) til beskyttelse af det udvendige bindingsværk.
Den nøjere afklaring kom dog først ved genbesøg på stedet de to føl
gende somre. I 2008 var vi forberedt gennem studier af ejendommens
tidligere brandforsikring - som vi nu kendte gennem det foregående
års identifikation af matrikelnummeret - hvor vurderingsmanden hav
de besigtiget bygningerne på stedet i 1899. Vor lokalisering på grun
den af den oprindelige bolig var korrekt, og der, hvor svinestalden fra
1950’erne ligger i dag, lå i 1800-tallet en lille og smallere stald. På et
tidspunkt sidst i århundredet blev der imidlertid bygget et nyt firefags
stuehus på staldens tomt, og det gamle ottefags hus blev omdannet til
bryggers, samt en diminutiv lo, lade og stald til et par køer, svin og får.14
Men også den nye bolig var senere blevet erstattet af et tredje og nyere
hus. Stedets sidste stuehus blev bygget som genbo til det ældste hus
(nu jordbunken) og med den i dag tilgroede køkkenhave i syd. Det
mellemste stuehus blev erstattet af den stadig eksisterende svinestald,
og det oprindelige hus fortsatte øjensynligt som udhus af en art.
Selv om ejendommen ophørte med at være beboet for hen ved 25 år
siden, og de tidligere ejere er døde, sandsynliggjorde de fremfundne
omstændigheder, at hvis der skulle findes et fotografi af husmandsbru
get før den endelige nedrivning omkring 2000, ville vi sandsynligvis
også have en afbildning af det ældste stuehus. Dette ønske var et af
punkterne i den opstillede liste over data for hver informant, men var
ikke altid nemt at indfri.
Under den sidste felttur i 2009 holdt vi en dag møde ved shelteret
med én af de embedsmænd fra Herning, der i sin tid stod for etable
ringen af det kommunale fritidsområde. Som altid fik vi suppleret vor
viden med nyttige oplysninger. Selv om alle nyhederne ikke var lige
værdifulde, havde flere dog afklaringens skær over sig, og den slags er
af betydning i et arbejde, hvor mange små brikker skal føjes sammen.
En af de nye informationer drejede sig om den overgroede jordbunke
med murbrokker, som vi to år tidligere havde tolket som resterne af
Jespers bolig. Nu fik vi oplyst, at bunken bestod af resterne af det tredje
stuehus, som entreprenøren ved nedrivningen nogle år tidligere havde
skubbet tværs over gårdspladsen med sin gravko. Placeringen af huset
i 1873 var rigtig nok, og bunken bestod også af rester af et stuehus på
husmandsbruget - men altså ikke Jespers.
14 LAV: Branddirektorat for landbygninger, Herning direktorat, Hammerum hrd.,
Ørre s., Sognevurderingsprot. 1897-1902, nr. 33, matr. 8 af Nygaard, 1899.09.12.
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Ill. 7: Huset i Sammelsted på Ørre Hede ca. 1950, hvor Johanne Tygesdatter boede i
1873 (Det lokalhistoriske Arkiv i Herning)

Afsøgningen af Jesper Skrædders forskellige forhold havde via folke
tællingslisterne fra sidste del af 1800-tallet resulteret i en opstilling af
alle beboerne i Sammelsted fattighuse. Under dette arbejde dukkede
et par navne op, som vi kendte fra Tang Kristensens optegnelseshefter
fra turen, da han havde talt med personerne både før og efter, at han
besøgte Jesper. Johanne Tygesdatter (f. 1793) var endda én af hans helt
store visesangere, som viste sig at have kendskab til meget gamle viser,
som i 1873 forbavsede både Tang Kristensen og Svend Grundtvig. Men
da Johanne var død i 1877, var hun af gode grunde ikke blevet “taget
af’ på en glasplade 18 år senere, og derfor var hun ikke blevet udvalgt
blandt de informanter, hvis stof vi ville anvende i den planlagte publi
kation. Men at dømme ud fra rækkefølgen af informanternes bidrag i
optegnelseshefterne så Johanne ud til at have boet meget tæt ved Jesper
Skrædder.
Da vort indsamlede topografiske materiale over Sammelstedbebyggelsen nogenlunde sikkert lod sig sammenkoble med folketællings
oplysningerne, var det værd at efterspore, hvilken parcel Johanne og
hendes mand, uldbinder Jens Meldgaard, havde haft. Det var en stor
oplevelse, da vi konstaterede, at ægteparret havde været nogle af de
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originalfoto af hende selv.17 Tilstedeværelsen af Johannes bolig i kom
bination med Jespers lokalisering tæt ved, og hele deres hedeområde
som nogenlunde stadig lod sig opleve in natura, vejede tungere end et
redaktionelt princip. Husets og landskabets fysiske materialitet måtte
levnes fornøden plads, når sagen drejede sig om etnografisk historie.
Eksempel 2. “Damgaarde” og en vildledende elektronisk adresse

Under sit ophold hos husmændene og indsidderne på Sammelsted
Hede hørte Tang Kristensen om gode fortællere og visesangere i Hallundbæk nogle kilometer nordligere, som han senere opsøgte, samtidig
med at han fortsat boede hos lærer Jensen i Nygård skole. Den første
var Johanne Kirstine Pedersdatter (f. 1821), gift med Niels Pedersen
Damgaard. Manden havde i omtale fået navn efter gården, hvad der
var almindeligt. I realiteten var der tale om et såkaldt boelsted, som
endda blev yderligere decimeret ved frasalg. Men navnet Damgaard
bærer bebyggelsen stadig, selv om der ikke i mange år har været drevet
landbrug på stedet.
På de høje målebordsblade fra 1873 lå der tilsyneladende to min
dre landbrug nordøst for Hallundbæk, og geodæterne havde skrevet
“Damgaarde” i flertal midt imellem dem. I realregistret i Viborg gen
fandtes en tidligere ejer, Niels Pedersen, samt gårdnavnet Damgaard.
Registerbladet bar endda et gammelt matrikelnummer, 5a, med tilfø
jelsen af 5f.
Det offentlige har udviklet et praktisk hjælpemiddel, Danmarks Mil
jøportal (<kort.arealinfo.dk>), som bruges af stat og kommuner, men
også af fx ejendomsmæglere og historisk interesserede. Det sætter blandt
andet brugerne i stand til ud fra oplysninger om kommune, ejerlav og
matrikelnummer at få en helt præcis adresse på de nutidige ejere.18 I
mange år forøgedes matrikelnumre efter 1844-matriklen næsten ude
lukkende ved udparcelleringer, og hovedmatrikelnumre er generelt me17 Spørgsmålet afspejler et klassiske forhold i forskning af denne art: Det er nødven
digt at arbejde disciplineret og følge visse regler. Men det er også nødvendigt at lære
nogle gange at kunne bryde regler.
18 Findes (2010) under “Søg” (i bjælken); Matrikel med efterfølgende indtastning af
kommune, ejerlav og matrikelnummer samt indhentning af data fra Administrative
grænser (i venstre spalte). Matrikelnummerets areal markeres med rødt, vejnummeret
anføres i markeringen, og vejnavnet fremkommer langs vejen ved tilstrækkelig indzooming. Geografisk markering (ved rød prik) af vej navn og vej nummer vises via “Søg”;
adresser; kommune, vej navn og husnummer.
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Ill. 8: 1873-kort med nuværende matrikelgrænser indlagt og den elektroniske lokali
sering af Hallundbækvej 11 på matr. 5f, som viste sig at være Ny Damgaard (rød prik).
Den nu store LI. Damgaard ligger lige syd for på den anden side af den stiplede vej.
De to ”Damgaarde” ses mod vest, og den, hvor Tang Kristensen optegnede i 1873, er
markeret med en pil. I den øverste del afkortet ses Jens Talunds opdyrkning i heden
samt hans hus og tørvevolde (grafik ved Jørgen Christensen på baggrund af KMS’ høje
målebordsblade).

tidligere beboere i Helenes Hus, der som det eneste beboelseshus har
overlevet til i dag. Dette sammentræf var for os et rent held, som dog
ikke kunne undgå at sætte nye overvejelser i gang. Resultatet blev, at
Johanne, som Tang Kristensen i 1873 med sine egne ord havde “pint
fem viser ud af’, blev indlemmet i vor række af omtalte informanter.15
Hendes unikke visestof, de beskrivelser, som Tang Kristensen havde gi
vet af optegnelsessituationen med hende i 1873, hvor han en dag blev
jaget på døren af hendes voksne søn,16 samt hendes stadig eksisterende
bolig i det oprindelige miljø, gjorde, at vi renoncerede på kravet om et
Citeret efter Evald Tang Kristensen: Minder og oplevelser, 2, 1924, s, 160.
16 En søn, som kom på besøg under optegnelsesarbejdet. Sønnen var stærkt missionsk
orienteret, og IM mente, at mange folkeminder havde hedenske elementer i sig og der
med var uforenelige med kristendommen.
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Ill. 9: Johanne Kirstine Pedersdatter fra Damgaard i 1895 (Dansk Folkemindesamling,
Det Kongelige Bibliotek).
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get stabile, så i de allerfleste tilfælde er der ingen komplikationer ved
at indtaste et “gammelt” matrikelnummer og få oplyst de nuværende
ejeres adresse. Vi fik også nemt angivet begge jordarealer, men de lå
besynderligt langt fra hinanden. 5f lå endda en kilometer øst for det
gamle målebordsblads “Damgaarde”, og 5a så ud til nærmest at være
et lille, ubebygget engstykke i modsat retning langs Storåen mod vest.
Vej navn og husnummer tilhører i dag matrikel 5f.
Da vi en måneds tid senere kørte ind til huset på ejendommen 5f, lå
stedet ganske rigtigt langt østligere end gårdene var angivet på 1873kortet, men der kunne jo være sket så meget i de mellemliggende år.
Gennem samtale med familien viste det sig, at vi nok var fælles om nogle
informationer, men der var også noget, som ikke stemte. Ejerne kaldte
deres ejendom for Ny Damgaard, deres nære genbo på den anden side
af vejen beboede Damgaard, eller LI. Damgaard hvis det skulle være
helt rigtigt, og en del vestpå lå Gammel Damgaard, som deres jord iføl
ge traditionen var udstykket fra. De boede imidlertid på den matrikel
5f, som var tilføjet realregisterbladet, og det blev for både os og ejerne
bekræftet, da vore værtsfolk fandt gamle papirer frem fra familiearki
vet. Ejeren, Niels Nielsen, som havde overtaget stedet fra sine forældre,
fortalte dog, at ejendommen var bygget omkring 1920, og det stemte jo
dårligt med, at Tang Kristensen i 1873 havde besøgt Johanne på adres
sen.19 Men både Niels’ og vort matrikelkort var ens, og de passede med
det rette nummer. Da der tilmed på vort gamle 1873-kort fandtes et
hus eller to, som nogenlunde lå dér, hvor vi befandt os, argumenterede
jeg for, at ejendommen måtø være ældre end 1920, og som drøftelserne
skred frem, var Niels tilbøjelig til at tro det samme. Indtil andre infor
mationer dukkede op, gik vi ud fra, at det nok forholdt sig sådan, selv
om sagen ikke var krystalklar. Længere nåede vi ikke i 2007.
Den følgende tid bød på mange hovedbrud for at fastslå Damgaards
rette lokalisering. Som mange gange før lod sagen sig ikke opklare direk
te, men en løsning burde kunne indkredses ved at fastlægge de omlig
gende ejendommes placering og deres arealmæssige grænser gennem
de seneste godt 150 år. Det viste sig at være lidt af en rebus. Ejere havde
købt forskellige jordarealer af hinanden, ofte var tinglysning først sket
adskillige år efter, at handelen havde fundet sted, og nogle gange hav
de en ejer blot gennem nogle år lejet et ekstra areal af en nabo, uden

19

‘Niels Nielsen” er et synonym her brugt af diskretionshensyn.

På felttur i fortiden

227

at dette behøvede at have sat sig spor i tingbøgerne.20 Hvad Gammel
Damgaard angik, kompliceredes sagen yderligere ved, at stedet efter
1900 skiftede ejer mange gange og omkring 1940 helt gik ud af lokale
folks ejerskab.
Noget tydede på, at de gamle geodæters lidt dobbelttydede marke
ringer af gården måtte tillægges fornyet betydning, og sønnen til lære
ren i skolen vest for “Damgaarde” havde omkring 1900 nævnt, at skolen
og Johanne Pedersdatter på Damgaard i hans barndom var naboer.21
Gennem arbejdet med de ældste matrikelkort viste det sig også, at
den gamle hovedmatrikel, 5(a), oprindelig tilhørte den ejendom, som
på egnen kaldes for Gammel Damgaard, og som lå og ligger knap en
kilometer vest for det sted, hvor vi havnede i 2007, men det gamle ma
trikelnummer er af ikke gennemskuelige grunde blevet fjernet fra ejen
dommen, måske i forbindelse med, at jorden gik ud af landbrugsarealet
og i stedet blev udlagt som fredskov efter 1940.22 Men nummeret leve
de som nævnt videre som et lille engareal mod vest, og nummer 5f kom
til at tilhøre gårdens østligste jorder mod mosen og endte med at til
falde Ny Damgaard fra omkring 1918-20. Større undersøgelser kunne
have afklaret sagsforholdene yderligere, men vi skønnede, at resultatet
måtte være tilstrækkeligt til vort brug.23
Da vi skulle til at fastlægge udstrækningen af Damgaards præcise jord
areal i 1800-tallet, viste der sig problemer af næsten lignende karakter.
Da landmåleren i begyndelsen af 1800-tallet lavede de første matrikel
kort, udlagde han flere gårdes parceller som to kilometer lange øst/
vest-gående jordstrimler. På den måde fik hver lodsejer andel i både
sin ageijord ved bygningerne i vest, et stort hedeareal samt lidt eng og
mose på de lave arealer i øst.
Da en ejer af Damgaard på et tidspunkt i 1800-årene udstykkede en
afbyggergård på sin gamle jordlod, blev opdelingen også en deling i ret
ningen øst/vest, hvad gjorde den gamle lod endnu smallere, end den
var i forvejen. Den sydlige parcel blev senere benævnt LI. Damgaard selv om den ved mange oppløjninger og tilkøb efterhånden blev den
20 Uigennemskueligheden forstærkes ved, at de ældre tinglyste dokumenter ikke ope
rerer med arealangivelser (td. land eller ha.), men kun med bonitetskvaliteten, td.
hartkorn.
21 N.P. Larsen: Hodsager-minder. Træk af sognets historie. 1917, s. 90.
22 Jf. matrikelkort fra hhv. 1807 og 1835, hvorpå 5a er rettet til 5h.
23 Spørgsmålet kan gøres til genstand for større undersøgelser i andre historiske ar
kiver, men sagen havde i forvejen taget megen tid, og vi mente ikke, at udbyttet ville
svare til de forøgede tidsmæssige omkostninger.
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Ill. 10: Luftfoto fra 1956 af Gammel Damgaard før branden. Stuehuset er det oprinde
lige (Det Kongelige Bibliotek).

største. Først efter at Ny Damgaard blev udstykket fra hovedejendom
men, blev den oprindelige Damgaards lange jordlod delt i nord/sydgående retning og (nogle af) de østligste arealer solgt fra.
Mange af de skarpe skellinjer, vi i dag ser på de tidlige 1800-tals ma
trikelkort, er i virkeligheden først realiserede mange år senere, og for
nogles vedkommende skete det først, efter at senere udparcelleringer
og sammenlægninger havde fundet sted og efterhånden dannet de vel
afgrænsede ejendomme, vi i dag ser på egnen. De ældre hedegårde lå i
et mægtigt, hegnsløst landskab og havde ikke kapacitet til at indhegne
deres vidtstrakte lyngarealer, og mange gange nøjedes bønderne med
at opkaste tuer af hedetørv i hjørnerne - og eventuelt i siderne - aflod-
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derne med en sten eller pind ovenpå, så man i klart vejr kunne spejde
fra punkt til punkt.
I praksis kunne en bonde godt leje et stykke af sin hede ud til en
nabo, hvis oppløjning matrikulært brød ejerens juridiske skel. Sådan
gik det sandsynligvis til, at Gammel Damgaards lange hedelod engang
i 1800-tallet blev brudt gennem LI. Damgaards ekspansion. Det sted,
hvor den driftige hedehusmand for godt 150 år siden havde oppløjet
lidt jord i Damgaards store hedeareal, blev tilsyneladende centrum for
LI. Damgaards aktiviteter og bygningsudvidelser, og lidt nord herfor
blev den lille Ny Damgaard bygget.24 Senere nyanlagte veje på den
forhenværende hede gør det yderligere vanskeligt at lokalisere de for
længst nedbrudte bindingsværkshuse fra 1800-tallet, og disse omstæn
digheder var medvirkende til, at vi i 2007 havde vanskeligheder med
at finde ud af den lokale topografi. Det samme gælder for øvrigt også
for lokalbeboerne.
Da vi stod over for opgaven at skulle angive placeringen af den Dam
gaard, hvor Tang Kristensen i 1873 hørte Johannes viser, og tegne om
kredsen af gårdens areal, var vi ikke i stand til at gøre det præcist. Værre
var det at skulle afgøre, hvor gårdens bygninger egentlig lå. Geodæter
ne havde som omtalt tegnet to gårdanlæg med 200-300 meter imellem
og skrevet Damgaarde imellem dem, og der var ikke tvivl om, at de begge
eksisterede i 1873. På det senere lave målebordsblad var det sydlige går
danlæg dog forsvundet - og det så ud, som om Ny Damgaard havde op
slugt den omliggende jord. Kunne den oprindelige gård være flyttet og
nye bygninger være opbygget, samtidig med at den ældre bolig stadig
eksisterede i nogle år?
I denne situation var der ikke andet at gøre end at foretage en re
kognoscering på stedet for om muligt at få syn for sagn. Den sydlige
gård var for længst borte, og mere og mere tydede på, at denne gamle
Damgaard havde været flyttet, men det var sket så tidligt, at det måtte
være den gen- eller nyopbyggede gård, som Tang Kristensen havde
været på besøg i.25 De oprindelige bygninger viste sig senere at være
brændt i 1985 og nye opførte, men ældre folk på egnen huskede Gam24 LI. Damgaard kom efterhånden til at udvikle sig mere end Gammel Damgaard, og
fra midten af 1900-tallet skete en større ekspansion med jordopkøb og staldudvidelser.
I dag er LI. Damgaard den eneste af de tre gårde, der bærer Damgaard-navnet, som
driver landbrug.
2o Man kan godt gennem tinglæste skøder nogenlunde rammesætte flytningen mellem
fx to årstal omkring midten af 1800-tallet, men et præcist år lader sig pt. ikke angive.
Mange ejendomsanliggender er langt vanskeligere at fastlægge i et område som dette
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mel Damgaard som én af de få “rigtig gamle gårde” i området med
store brændte sten og stråtag. I dag er stedet genskabt i mere moderne
stil, men der hører stadig godt 40 tønder land skov til i form af den til
plantede jord og noget tidligere hede. De nuværende ejere havde også
fra de foregående beboere overtaget et foto af gården før branden,
som motivmæssigt svarede til det luftfoto fra midten af 1900-tallet, som
fandtes i Det Kongelige Biblioteks billedsamling. Dette luftfoto havde
vi identificeret ved - blandt rækken af eksisterende optagelser i arkivet
- at følge Aalborg luftfotos rute i 1956 langs Hallundbækvej fra Ny
Damgaard, som vi kendte udseendet af, og derpå tælle os frem til den
ejendom, som måtte være Gammel Damgaard.
Åstedet blev på den måde lokaliseret, men den gamle Damgaards
præcise ager, hede og kær måtte vi nøjes med at vise ved skønsmæssige
angivelser på de høje målebordsblade.
Eksempel 3. Spor af en stor fortæller: Tre tøruevolde i en skov
Blandt Tang Kristensens informanter i Hallundbækområdet fandtes
endvidere husmand eller indsidder Jens Talund (f. 1819), også kaldet
Jens Krog og døbtjens Jensen. Han var kendt på egnen som en fascine
rende fortæller, og da Jens berettede for Tang Kristensen, fortsatte han
til langt ud på natten, så folkloristen til sidst halvsov, mens han skrev.
Så ruskedejens igen liv i optegneren, for han mente, at det var vigtigt,
at hans fortællinger blev sikret for eftertiden.
Men selv om Jens Talund med sikkerhed havde jord under plov, kun
ne han ikke ses i realregisterbladene. Det betød, at vi ikke kunne finde
noget matrikelnummer på hans lod, og dermed heller ikke på felttu
ren 2007 kunne blive ledt til husets nuværende adresse.
Før vi opsøgte de øvrige steder i Hallundbæk, havde vi kontaktet et
par af områdets lokalhistorikere, men de kendte ikke noget til en Jens
Talund, eller om der skulle eksistere spor fra et nedlagt brug. Det tæt
teste, vi kom, var, at den tidligere ejer af LI. Damgaard var stødt på
fundamenter i jorden, som vi senere fandt, kunne stamme fra den for
længst flyttede Damgaard, men ikke fra Jens’ hus.
Da vi i sommeren 2007 sad over kaffen og rouladen på Ny Damgaard,
Hallundbækvej 11, fortalte jeg også om vore problemer med at lokalise
re fortælleren Jens Talund. Ejeren, Niels Nielsen, kom da i tanker om,
end i fx egne præget af fæsteforhold til godser, hvor den arkivalske gennemskuelighed
er langt større.
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Ill. 11: Jens Talund siddende på sine tørvevolde omkring kålgården i 1895 (Dansk Fol
kemindesamling, Det Kongelige Bibliotek).
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at hans far for mange år siden var stødt på grundsten på Ny Damgaards
jord “inde i skoven”. Som dreng havde han også selv fundet enkelte
mursten i bevoksningen nord for deres ejendom, hvor der var “volde”
eller diger omkring. Nedenstående citat fra forfatterens feltdagbog skre
vet samme aften viser, hvad der derefter skete:

”Jeg får fat i det høje målebordsblad... og pejler Niels’ retnings
angivelse med armen til nord, lidt til nordvest [på det medbragte
lommekompas]. På målebordsbladet findes rent faktisk et hus an
givet med vænge omkring og en lille opdyrket lod midt i heden.
Huset ligger i kurs 330 grader nord, afstand ca. 500 meter fra os.
Niels tilbyder at vise os stedet, og vi kører derop. Vi bevæger os
ad Niels’ stikvej fra den store Hallundbækvej, forbi et sortmalet,
ret nyt og smart hus; derefter en græsmark på højre hånd og en
større beplantning på venstre. Et stykke inde langs beplantningen
standser vi. Afstanden passer nøjagtigt, og kursen også. Få meter
inde i hegnet til venstre finder vi hurtigt nogle sammensunkne,
én meter høje volde i en præcis firkant. Dette er tydeligvis menne
skeværk. Det er i mine begreber en sammensunket hedetørvsindhegning, som blot ikke har været vedligeholdt i mange år. Helt
overgroet med mos og træer, men alligevel forbavsende velbeva
ret. Der er tre sider bevaret; den fjerde blev sandsynligvis dannet
af huset. Jeg fotograferer, så godt det lader sig gøre. Her er lidt
mørkt. Vi roder alle rundt derinde.
Det er en fantastisk oplevelse; en slags arkæologi om noget, der
åbenbart er meget fjernt - ikke blot i kronologisk tid ...
Ingen kan i øjeblikket med sikkerhed sige, at vi står over for
Talunds sted. Men alle de kendte indikatorer peger i den retning.
Det kunne være godt med en egentlig verifikation ... Pt. tror jeg
dog på, at vi har fat i Jens Talund. Senere i bilen tager jeg fotograf
Olsens billede af ham frem. Talund sidder i 1895 på et opkastet
tørvedige, og man ser horisonten bag ham. Digerne var det høje
ste i landskabet på den tid. Og digerne er det eneste, der er til
bage. Er det Talunds diger, vi krøb omkring? En mærkelig, næsten
højtidelig fornemmelse.”26
26 Feltdagbog 2007.07.18. En feltdagbog er en blandet notesbog og dagbog, som alle
etnografer fører omhyggeligt, både for at kunne huske små informationer, og for se
nere at kunne rekonstruere kronologien i informationstilgangen, hvad ofte viser sig
at være af stor værdi.
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Ill. 12: Én af de sammensunkne tørvevolde om Jens Talunds tidligere kålgård, som nu
ligger inde i skoven. Voldene er i dag omkring en meter høje (Henrik Saxgren foto
2010).

Opdagelsen understreger betydningen af at dele sine overvejelser med
lokale beboere, som kan besidde værdifulde informationer, der kan
kædes sammen med, hvad man ved i forvejen og dermed være af be
tydning for en sags gennemskuelighed. Verifikationsarbejdet startede
allerede samme nat, hvor jeg tænkte på dagens arbejde. Jeg huskede
pludseligt, at jeg i en lille, beskeden lokalhistorie fra 1917 havde set
ordet fæste sat i forbindelse med Jens Talunds sted.
Da jeg om morgenen fandt kopierne frem i det medbragte rejsebib
liotek, viste det sig, at læreren og forfatteren N.P. Larsen, der selv var
opfødt i området, havde noteret, at Talund boede nord for (Gammel)
Damgaard, og at huset var “fæste til Damgaard.” Ved genlæsning af Tang
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Kristensens bemærkninger til Talund og dennes beretninger i Det jyske
almueliv fra 1905 var fæstet også nævnt dér.27
Fæste er historisk et halvfeudalt relationsforhold mellem herremand
og fæstebonde, og har haft særlig udbredelse i det godsprægede Østdanmark. Men særligt på jysk har fæste også til op i 1900-tallet betegnet
et mere moderne lejeforhold eller forpagtningsaftale. I Talunds tilfælde
betød det alene, at han ikke var ejer, men lejer af noget af Damgaards
hedejord. Jeg var tidligere gået let hen over det lille ord, men på bag
grund af de nye erfaringer var det klart, at det private lejeforhold for
klarede, hvorfor det var så svært at findejens Talund i officielle papirer
blandt de øvrige jord- og husejere.
Det tog lang tid at blive sikker på, at vi var endt det rette sted, for
Jens optrådte aldrig med eget matrikelnummer i de få dokumenter,
som kunne findes, og når han enkelte gange dukkede op, var adressen
blot “Hallundbæk Mark” eller “Damgaard Mark”. Det sidste var dog
opmuntrende, for det bekræftede, hvem der havde fæstet noget af det
flade hedeareal til Jens, tilsyneladende i midten af 1800-tallet og 50 år
frem. Arealet havde øjensynligt aldrig været indhegnet eller matriku
lært afgrænset. Jens og hans familie begyndte i 1850’erne at dyrke lidt
hede op og bygge hus en kilometer nordøst for Gammel Damgaard og
en halv kilometer nord for LI. Damgaard. På kortet fra 1873 ses, at han
da havde fået en firkantet parcel på godt 5 tønder land under plov.28
Jens og hans familie kunne ikke leve af det lille, sandede brug, og
han gik også på dagleje, når der var arbejde at få. De officielle arealind
beretninger og kvægtællinger fra 1870’erne og 1880’erne viser dog, at
Jens var en dygtig landmand, om end i miniformat. I forhold til andre
husmandsbrug af samme størrelse magtede han at holde to køer, et
par ungkreaturer om sommeren og seks får - og her hjalp den store
omgivende hede nok godt til - og han havde egen stud til trækkraft.29
Det var der mange andre, der ikke havde, og som i stedet måtte leje
gårdfolk til at pløje for sig.
Omkring 1900 brændte huset. Det blev ikke bygget op igen, og le
jemålet var også tæt på udløb. Jens havde været enkemand i 15 år, og
80 år gammel flyttede han op til en søn i den lille ejendom Nygaard,
27 Det kan ikke udelukkes, at Larsen har kendt til Tang Kristensens bemærkning. Jf.
N.P. Larsen: Hodsager-minder. Træk af sognets historie. 1917, s. 93; Evald Tang Kristensen:
Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 6, 1905, s. 293.
28 Udregning på baggrund af omtrentlige tal via 1873-kortets målestok.
29 Rigsarkivet: Stat. Dept., Liste o. kreaturhold., Ringk. amt, Hodsager, s. 1881, Hal
lundbæk, Jens Jensen.
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Ill. 13: Rekonstruktion af Jens
Talunds hus med beboelse i den
ene ende samt lo og lade i den
anden. Rumfordelingen fulgte
normen i et såkaldt nordjysk hus,
og Jens havde loft i de tre øst
lige fag (skitse på baggrund af
data fra brandforsikringsbesigti
gelse 1878).

lidt mod nord. Året efter døde han. Jorden blev fortsat dyrket til noget
ind i 1900-tallet, men efterhånden plantet til med gran og senere med
blandede nåle- og løvtræer. Det er de træer, der i dag vokser i Jens’
tidligere kålgård og på hans sammensunkne tørvevolde.
Hans hus har været væk i mere end hundrede år, og efter branden
blev de sten, der kunne bruges, også fjernet. Alligevel kan man ud fra
en besigtigelse i forbindelse med brandforsikring i 1878 få en vis for
nemmelse af boligen. Vurderingsmændene målte i grov form huset op
i alen (0,63 meter) og talte antallet af fag i bindingsværket. 30 Dermed
kan vi dag regne ud, at et fag på huset var 1,53 meter - normalt tre
alen, men det kan variere lidt - og på baggrund af den regionale byg
getradition er det forsvarligt at rekonstruere boligens grundplan.
Jens’ stuehus og lade var bygget sammen i én lang øst/vestvendt læn
ge på godt 12 meter. Sydsiden var i brændte sten, og de andre vægge
af stolper med lerklining imellem. Taget var af strå og lyng. De første
fire fag (godt 6 meter) rummede tilsammen stuehus med en lille gang,
stue, køkken og sovested, og de øvrige fire fag blev brugt til lo og lade.
Beboelsesdelen var på i alt 30 kvadratmeter. Derudover havdejens byg
get et fritliggende jord- og tørvehus til ko- og fårestald. Staldtaget af
tørv og lyng blev båret af spær af fyrretræer, og det hele var kun på
godt 25 kvadratmeter. I forlængelse af den ene af staldens omkring 1,4
meter høje jordvægge havdejens fortsat tørveopstablingen rundt om
hele køkkenhaven, sådan at afgrøderne var værnet mod hedens dyr af
volde på tre sider og af stuehuset på den fjerde.
Stuehusets brand og den senere tilplantning af jorderne var årsag
til, at eftertiden kun har de tre tørvevolde tilbage, hvoraf den ene altså
var en del af en lav væg i en side af brugets beskedne stald. Voldene
30 LAV: Branddir. for landbygninger, Holstebro braddir., Sognevurderingsforretning
1872-1910, Hodsagers., p. 49, 14/11 1878.11.14. Ejer Niels Pedersen, fæster Jens Jen
sen; Oppløjningen kan i dag opmåles til ca. 2,9 ha.
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er det eneste, der i dag bærer vidnesbyrd om den begavede slider og
eventyrfortæller. Da ingen har fundet det umagen værd at jævne vol
dene, danner de stadig en tydelig menneskeskabt firkant, ligesom da
Jens for mange år siden stablede lyngtørvene oven på hinanden.
Afrunding

Eksemplerne afspejler karakteristiske træk af, hvordan studier i marken
også kan være nyttige til afklaringer af visse historiske problemstillin
ger. Indfaldsvinklen kan betragtes som en slags historisk feltetnografi
eller feltarbejde, om end betegnelserne peger hen mod aktiviteter, som
normalt opfattes som adskilte fra hinanden: Historikere arbejder sæd
vanligvis med fortidige forhold og finder deres stof på arkiver eller bib
lioteker, og etnografer/antropologer arbejder med levende samfund,
som regel ud fra samtidigt feltarbejde. Ud fra den opfattelse kan man
af gode grunde ikke drive feltarbejde i fortiden, men i realiteten kan
det, som vist, udmærket lade sig gøre.
Den nævnte arbejdsdeling mellem de to discipliner er dog ikke sær
lig gammel. Blot tilbage i slutningen af 1800-tallet lignede fagene histo
rie og antropologi hinanden mere, end de gør i dag. Geografisk holdt
de to discipliner sig ganske vist mest til henholdsvis de skriftlige og
de ikke-skriftlige samfund - hvad de dog ikke længere gør. Men først
og fremmest var antropologerne dengang også historisk orienterede
og indsamlede ikke selv deres data, men arbejdede ud fra skriftlige
beretninger fra rejsende, missionærer og eventuelt organiserede ind
samlere. Da de antropologiske forskere personligt begyndte at drive
feltarbejde, blev deres tidligere praksis kaldt for armchair anthropology,
lænestolsetnografi. Betegnelsen har en distancerende klang over sig,
men den er god at tænke med. For der er stadig mange forskere, der er
så glade for livet i studerekammeret, at de sjældent eller aldrig får set
de steder, som de skriver om, selv om det ville gavne deres arbejde. Det
gjaldt også vore folkloristiske forgængere, der tidligere har arbejdet
med optegnelserne fra 1873, som De forsvundne bygger på.31
31 Selv om artiklen advokerer for en frejdig holdning til at opsøge “virkeligheden”,
skal det påpeges, at denne virkelighed ikke er umiddelbart givet, blot fordi den opsøges ude i marken. I felten forbliver lige så meget skjult for den - altid naive - iagttager,
som det gør i arkivet, og måske kan man i nærværende sammenhæng bedre tale om,
at spor fra de to måder at se verden på konfronteres med hinanden - og dermed er i
stand til at give et anderledes resultat. For kritik af det naive feltarbejde og autoritativ

På felttur i fortiden

237

Også i historiske projekter, som det foreliggende, kan det være læ
rerigt at drage nytte af den nyere feltantropologis måde at reflektere
på. I stedet for per automatik at tænke i tekster og levn kan det være
frugtbart også at reflektere ud fra de mennesker, teksterne angår, og
forestille sig dem i forhold til deres nære miljøer, humane såvel som
materielle.
Omvendt vil mange sociologisk orienterede forskere nok undre sig
over, hvor svært det kan være at fremskaffe forholdsvis enkle oplysnin
ger om medborgere for ikke voldsomt længe siden. Det beror på, at de
personer, som vi var interesserede i, ikke hørte til de indflydelsesrige
i samfundet, men nærmest til det modsatte, samt at stedet var Vestjyl
land, hvor selvejet tidligt var udbredt, og jævne mennesker derfor ikke
har efterladt sig så mange spor som i store, gamle herregårdsområder
med velordnede, informationsmættede godsarkiver. Med lige så stor
ret kan man imidlertid hævde, at det trods alt er forbløffende, hvor
mange oplysninger, der kan fremskaffes om ellers anonyme menne
sker, som ikke selv har efterladt sig mange skriftlige spor. Arbejdet kan
være tidskrævende, men det er vilkårene i historisk virksomhed.
Som al anden forskning hviler historisk feltarbejde på undersøge
rens ihærdighed og engagement, og her konfronteres alle med indi
viduelle begrænsninger. Vor umiddelbare tolkning af den tilgroede
jordbunke som resterne af Jesper Skrædders stuehus i Sammelsted
og senere den fejlagtige lokalisering af Damgaard langt mod øst viste,
hvordan egen begejstring og for stor tiltro til fremfundne historiske
oplysninger kan blokere for erkendelse. I det sidstnævnte tilfælde var
jeg endda nær ved også at få ejeren af Hallundbækvej 11 til at tro på
mine forkerte påstande, fordi de historiske data ikke havde den validi
tet, som jeg først tilskrev dem. Kun det videre arbejde med at få større
klarhed over forholdene reddede os fra fejlslutninger.
Arbejdet i marken har dog også givet indsigter, som vi slet ikke havde
kalkuleret med, og som næsten - men ikke udelukkende - kan tilskri
ves held. Det gælder opdagelsen af, at visesangeren Johanne Tygesdatters bolig var identisk med det eneste tilbageværende fattighus, Hele
nes Hus, som nu er en form for naboejendom til Jespers tidlige parcel
på deres tidligere fælles hede. Og det gælder først og fremmest den
heldige lokalisering af Jens Talunds forsvundne hus og lod, som Niels
Nielsen ledte os på sporet af, fordi hans afdøde far for mange år siden
skriftlig fremstilling af etnografi se James Clifford & George Marcus (red.): Writing
Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley 1986.

havde fundet nogle mursten inde i skoven, og der stadig lå nogle mær
kelige jordvolde derinde.
Foruden mange blinde spor viser erfaringen, at held nogle gange
følger én i arbejder som det foreliggende. Men heldet optræder oftest
sammen med et nødvendigt for- og efterarbejde. Ellers kan der ikke
skabes den fornødne ramme for dets forløsning. Og har man ikke be
givet sig ud for at opspore fortiden i nutiden, har dette held naturligvis
ikke mulighed for at indfinde sig. Det ved enhver også fra eventyrene:
Man må opsøge sin lykke.

SUMMARY
Palle O. Christiansen: On a field trip in the past.
The article deals with the interdisciplinary, methodological background to the book,
De forsvundne. Hedens sidstefortællere [The Disappeared. The Last Storytellers From The
Moors], by Palle Ove Christiansen and Else Marie Kofod (2011). The publication inte
grates work methods from folklore, history and anthropology.
The point of departure is a presentation of selected ballads and folk tales recorded
by the world’s greatest folklorist, Evald Tang Kristensen (1843-1929). Rather then pub
lish the material in the form of literary genres or the informants’ personal repertoire,
the authors chose to present it in the way it was collected “in the field” on one of Tang
Kristensen’s walking tours on the heaths of Jutland in 1873. This perspective draws
much more attention to the modern, full-time fieldwork in the 1870s in which Kris
tensen was a pioneer in Denmark.
The account of this fieldwork required micro-historical reconstruction of Kristen
sen’s route (through heathland that has now disappeared), the informants’ domiciles
and living conditions. In order to fill in the gaps in our archival knowledge, it was nec
essary’ to trace various historical circumstances in the localities where the 1873 expe
dition’s informants lived. The authors thus ended up carrying out a form of historical
fieldwork themselves.
The article illustrates the advantages to the project of combining work methods from
various disciplines. Three selected cases are used to describe some of the problems that
the authors encountered in carrying out their historical fieldwork in the former heath
land and human traces left on them.

FUGLENE
AUDUBON: BIRDS OF AMERICA
AF

Torsten Schlichtkrull

oghistorien har mange eksempler på exceptionelle værker. Det
kan skyldes værkets alder, kulturelle og/eller videnskabelige betyd
ning, antal bevarede eksemplarer, størrelse, kunstnerisk udførelse mv.
Mange af disse værker har en enkelt af disse egenskaber, atter mange
et par stykker, men der ikke mange, der som Birds of America besidder
en hel række særlige egenskaber. Særlig gammelt er det ikke, men der
er til gengæld tale om et værk, der er enestående i størrelse og i kunst
nerisk udførelse. Det havde, da det udkom, videnskabelig betydning,
og så kom det i et ganske lille oplag. Blot omkring 200 komplette ek
semplarer blev det til, og af disse er kun omkring 60 % bevaret. Et af
de bevarede eksemplarer befinder sig i Det Kongelige Biblioteks ma
gasiner.

B

John James Audubon
Skaberen af værket, John James Audubon (1785-1851), havde et usæd
vanligt livsforløb, og han var en person med en stærk passion for at
gennemføre, hvad han havde sat sig for. Audubons farverige og om
tumlede liv er beskrevet flere gange på dansk1 og vil derfor kun blive
behandlet ganske kort her.
Audubon blev født den 26. april 1785 som søn afJean Audubon, en
fransk søkaptajn og plantageejer i Santo Domingo. Han havde købt
1 Se Jørgen Andersen: Et spejl for himlen, Boguennen, 1960, s. 9-34. Tage la Cour:
Audubon’s fugle, En bog til vennen ogforlæggeren Poul Carit Andersen, 1960, s. 50-56. Bernt
Løppenthin: John James Audubon, Naturens Verden, 1973, s. 416-23. Teddy Brunius: Ma
leren og ornitologen John James Audubon, Naturens Verden, 1980, s. 390-401. Bent Jør
gensen: Audubon - naturhistoriens store illustrator. Naturens Verden, 1987, s. 9-22. Johs.
Erritzøe: Historien om John James Audubon (The American Woodsman), Dansk Fugle
hold, 18. årg., 1992, s. 146-50 og 178-84. Artiklen også publiceret på internettet: <www.
birdresearch.dk/dk/audub.htm> (28.5.2010).
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en mindre plantage på Isle å Vache, en lille ø syd for Les Cayes i det
nuværende Haiti. Her blev Audubon født.2 Moderen var stuepige, en
frk. Rabin, som faldt i Jeans smag og som døde kort efter fødslen. Jean
var gift i Frankrig, og Jeans hustru adopterede Jeans to børn - lillesø
steren, Rosa, havde Jean fået med en anden kvinde - da han i 1791
hentede børnene til Nantes i Frankrig.3
I Frankrig fik Audubon kun en nødtørftig uddannelse, gode skoler
fandtes næppe i Nantes i de urolige revolutionsår. Af den korte selv
biografi, Audubon skrev til sine to sønner, fremgår det, at hans skole
var “none of the best”. Audubon bidrog ikke selv til at skolegangen gav
noget væsentligt udbytte. Musik, dans, fægtning og geografi m.v. tiltal
te ham, mens han syntes, at matematik var “hard, dull work”.4 Naturen,
derimod, havde Audubons store interesse fra barnsben. Audubon blev
ifølge sine egne oplysninger heller ikke holdt tilstrækkeligt til ilden.
Faderen var som følge af sit arbejde i den franske flåde ofte fraværende
fra hjemmet og stedmoderen forkælede drengen, “hid my faults, boa
sted to every one of my youthful merits, and, worse than all, said fre
quently in my presence that I was the handsomest boy in France.”5

“Thus almost every day, instead of going to school when I ought to
have gone, I usually made for the fields, where I spent the day ; my
little basket went with me, filled with good eatables, and when I re
turned home, during either winter or summer, it was replenished
with what I called curiosities, such as birds’ nests, birds’ eggs, curi
ous lichens, flowers of all sorts, and even pebbles gathered along
the shore of some rivulet.”6

“During all these years there existed within me a tendency to fol
low Nature in her walks. Perhaps not an hour of leisure was spent
elsewhere than in woods and fields, and to examine either the eggs,
nest, young, or parents of any species of birds constituted my de
light. It was about this period that I commenced a series of drawings
of the birds of France, which I continued until I had upward of two
2 Robert M. Mengel: Audubon, John James, Charles Coulston Gillispie (red.): Diction
ary of Scientific Biography, bd. 1, New York, 1970, s. 329.
3 Richard Rhodes: John James Audubon. The Making of an American, New York, 2004, s.
19.
4 John James Audubon: Myself, Maria R. Audubon: Audubon and his Journals, New York,
1897, genoptrykt New York, 1994, bind 1, s. 12.
° Sst., s. 11.
6 Sst.,s. 12.
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hundred drawings, all bad enough, my dear sons, yet they were re
presentations of birds, and I felt pleased with them.”7

Der er næppe nogen tvivl om, at Audubon havde en indre trang til at
være i, studere og afbilde naturen, og her især fugle. Francik Hobart
Herrick, der i 1917 udgav en autoritativ biografi, som kom i 2. udgave
i 1938, formulerede det sådan:

“His passionate love of nature, which was undoubtedly innate, was
manifested at an early day. Living things of every description which
he found by the banks of the Loire or along the stonewalls and
hedgerows of Coueron gave him the greatest pleasure, but birds
were his early favorites. These he soon began to depict with pencil
and crayon, but to the dryer discipline of the school he ever turned
with laggard feet.”8
Som 17-årig blev Audubon sendt til Paris for at studere hos maleren
Jacques-Louis David (1748-1825). Skønt opholdet formentlig kun va
rede få måneder,9 henviste Audubon flere gange til sine studier hos
David.10
I 1806 blev Audubon sendt til USA, officielt for at lære engelsk, uof
ficielt for at undgå den franske værnepligt. Her bosatte han sig på Mill
Grove, omkring 30 km fra Philadelphia, Louisiana. Mill Grove var ejet
af hans fader. I USA fortsatte han sit frie liv og var meget optaget af
naturen.
Audubon forsøgte sig uden held som forretningsmand, var faktisk
en overgang i gældsfængsel. Hele livet var han dybt optaget af naturen
og med stor viljestyrke gennemførte han sin drøm.
Et eksempel på Audubons stærke vilje er, at han, trods udtalt mod
stand fra faderens forretningsfører og partner på ejendommens bly
mine og trods risikoen for at blive udskrevet til de væbnede styrker, tog
til Frankrig for at opnå tilladelse til at gifte sig med sin kæreste. Herom
vidner både hans egen farverige beretning11 og hans biografers mere
nøgterne og nuancerede beskrivelser.12
7 Sst., s. 15.
8 Francis Hobart Herrick: Audubon the Naturalist. A History of his Life and Time. 2. ed.,
Two volumes in one, New York & London 1938, 1, s. 93.
9 Sst., 1, s. 174, 178.
10 Richard Rhodes 2004, s. 164, 284, 315, 316.
11 John James Audubon 1897, bind 1, s. 21-25.
12 Francis Hobart Herrick 1938, 1, s. 113-35. - Richard Rhodes 2004, s. 23ff.

242

Torsten Schlichtkrull

BIRDS OF AMERICA13

Audubons teknik™
Når man udgiver et storslået værk med fugletegninger, må man have
en passion for at tegne fugle. Den passion opstod ikke på Mill Grove,
Audubon havde som nævnt bragt den med sig fra Frankrig, hvor han
allerede som 15-årig begyndte at samle sine fugletegninger sammen.15
Når Audubon ønskede at tegne en fugl, gik han radikalt til værks, han
skød den. Det var der ikke noget mærkeligt i, det var tidens metode. Ti
den var en anden end i dag. Daguerre beskrev sin fotografiske metode
i 1839, altså efter at udgivelsen af Birds of America var afsluttet, og først
længe herefter blev det muligt at fotografere uden omfattende foran
staltninger og lang eksponeringstid. Og forestillingen om, at mennesket
skulle være i stand til at udrydde hele arter lå fjern. Audubon ønskede
at gengive fuglene på en anden måde end den da gængse, udstoppede
dyr i profil og ganske livløse. Derfor eksperimenterede han med meto
der til at få et brugbart objekt som model. Han fandt frem til at forsøge
at tegne den nyligt skudte fugl i stedet for at tegne et udstoppet eksem
plar. F.eks. forsøgte han at binde fuglen op til en naturlig position nær
mest som en marionetdukke, men det var ikke vellykket. Han gjorde
også mislykkede forsøg med at fremstille en trædukke svarende til den
“Gliedermann”, kunstnerne bruger til at illudere det menneskelige be
vægelsesmønster. Den løsning han fandt til sidst er enkel, men funge13 Til orientering aftrykkes værkets katalogisering og første afsnit af den generelle be
skrivelse af værket som Jean Anker beskrev det på side 94 i sin Bird Books and Bird Art fra
1938 (se i øvrigt Appendiks): “AUDUBON, J J.L. 1827-38. The birds of America; from
original drawings byJohn James Audubon. Published by the author. London. 4 vols. 435
col. pl. double elephant fol. - Vol. I. 1827-30. 100 col. pl. (numb. I-C). Vol. II. 1831-34. 135
col. pl. (numb. CI-CCXXXV). Vol. III. 1834-35. 95 col. pl. (numb. CCXXXVI-CCCXXX). Vol.
IV. 1835-38June 20. 105 col. pl. (numb. CCCXXXI-CCCCXXXV). The plates of this gigan
tic work without text (for which see ‘Ornithological biography’ (18)), whose immense
format is due to the fact that the birds are represented in their natural size, were is
sued in 87 numbers, each containing five plates. The total number of figures is 1065,
representing 489 supposed species. The reason why the plates are not accompanied by
any text is said to be that the duty of sending presentation copies to the public librar
ies of England was thereby avoided. The plates are outstanding examples of English
aquatinta and are, as a rule, beautiful both in drawing and colour. The birds were not
drawn from stuffed but from living specimens or from specimens just killed and posed
carefully and naturally for painting.”
14 Dette afsnit er, med mindre andet angives gennem noterne, baseret på Richard Rho
des 2004, s. 11 ff.
15 Francis Hobart Herrick 1938, 1, s. 96.
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rer kun i hånden på en kender af fuglenes bevægelsesmønstre. Han
brugte metaltråd. Det gav ham mulighed for at spænde vingerne ud på
den ønskede måde, at give halsen den rigtige position osv. Havde han
først fuglen i den rigtige position, kunne han supplere med de planter
og/eller byttedyr, han ønskede. Audubon har givet en beskrivelse af
sin opfindelse. Efter at have fortalt om sine forgæves forsøg, fortsætter
han:
“... long before day, one morning, I leaped out of bed fully per
suaded that I had obtained my object. I ordered a horse to be sad
dled, mounted, and went off at a gallop towards the little village
of Norristown, distant about five miles [ca. 8 km]. When I arrived
there not was a door open, for it was not yet daylight. Therefore I
went to the river, took a bath, and, returning to the town, entered
the first open shop, inquired for wire of different sizes, bought
some, leaped on my steed, and was soon again at Mill Grove. The
wife of my tenant, I really believe, thought that I was mad, as, on
offering my breakfast, I told her I only wanted my gun. I was off to
the creek, and shot the first Kingfisher [isfugl] I met. I picked the
bird up, carried it home by the bill, sent for the miller, and made
him bring me a piece of board of soft wood. When he returned
he found me filing sharp points to some pieces of wire, and I pro
ceeded to show him what I meant to do. I pierced the body of the
fishing bird, and fixed it on the board; another wire passed above
his upper mandible held the head in a pretty fair attitude, smaller
ones fixed the feet according to my notions, and even common
pins came to my assistance. The last wire proved a delightful eleva
tor to the bird’s tail, and at last - there stood before me the real
Kingfisher.”16

Stadig uden morgenmad fortsatte Audubon nu med at tegne og farve
lægge fuglen. Audubons entusiasme og hans begejstring over endelig
at have løst problemet med montering af fuglene lyser ud af beret
ningen. Audubon forfinede senere metoden ved at stille den færdigmonterede fugl foran en kvadreret plade så han fik hjælp til at tegne
fuglen i de rigtige proportioner. Herrick gav denne bedømmelse af
Audubons metode og evner: “Method is always subordinate to power,
and Audubon at his best, when not hampered by lack of time, was able
16 Maria R. Audubon: Audubon and his journals, New York, 1897, genoptr. New York,
1994, bd. 2, s. 524-5.

244

Torsten Schlichtkrull

to represent the living, moving bird in a hundred attitudes never at
tempted before, which surprised the world of his day by the remark
able skill, freshness and fidelity they displayed.”17
Tilblivelseshistorie

Audubons planer om at udgive sine tegninger modnedes i de første år
af 1820erne. Han befandt sig da i sydstaterne, mest i Louisiana og Mis
sissippi, som sædvanlig på farten og som sædvanlig uden mange penge
om nogen overhovedet. Det var et projekt, som på forhånd kunne sy
nes dømt til at mislykkes. I 1823 skrev Audubon således i sin dagbog:
“I have finally determined to break through all bonds and pursue my
ornithological pursuits. My best friends regarded me as a madman, and
my wife and family alone gave me encouragement. My wife determined
that my genius should prevail, and that my final success as an ornithol
ogist should be triumphant.” 1 1824 forsøgte han uden held at finde en
forlægger i både Philadelphia og i New York.18,19
Årsagen til, at det ikke lykkedes Audubon at finde en amerikansk
forlægger, skal ses i flere forhold, som alle har kunnet gøre forlæggere
betænkelige. Alexander Wilsons store værk, American Ornithology, som
kom i ni foliobind i 1808-14, var efter Wilsons død i 1813 blevet fortsat
af George Ord (1781-1866), som på det tidspunkt var ved at udgive en
oktavudgave med et folioatlas af Wilsons værk.20 På samme tid planla
gde Charles-Lucien Bonaparte (1803-57) - nevø til Napoleon Bonapar
te - sit firebindsværk American Ornithology; or, the Natural History of Birds
inhabiting the United States, not given by Wilson ..., som kom i 1825-33.
Der var således nok af konkurrerende værker.
Audubon og Bonaparte stiftede bekendtskab, og Bonaparte introdu
cerede Audubon og hans tegninger for Academy of Natural Sciences
i Philadelphia. De fik en blandet modtagelse. George Ord, der var vi17 Francis Hobart Herrick 1938, 1, s. 184.
18 Waldemar Fries: The Double Elephant Folio. The Story of Audubon’s Birds of America,
Chicago, 1973, s. 3f.
19 Waldemar Fries 1973 er genudgivet Amherst, 2006. I den nye udgave er tilføjet et
Appendix N med en opdatering af registreringen af eksemplarer ved Susanne M. Low.
Bortset fra Appendix N og forskydninger i romertals-pagineringen i de indledende
forord m.v. samt pagineringen fra Appendix N og frem, er de to udgaver identiske. I
denne artikel henvises der til 1973-udgaven, med mindre der er tale om henvisninger
til Appendix N. I så fald henvises der til “Waldemar Fries 2006”.
20 Sst. s. 4.
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cepræsident for akademiet, talte voldsomt imod Audubons tegninger,
sammenblandingen af planter og fugle passede ham ikke; andre for
svarede Audubon, men Ord forhindrede, at Audubon blev valgt ind i
akademiet.21 Desuden tegnede Audubon fuglene i naturlig størrelse,
og derfor skulle gravør og trykker arbejde med usædvanligt store pla
der, hvad der var en udfordring i sig selv. Tegningerne var dertil tek
nisk vanskelige at have med at gøre: gravøren til Wilsons værk, Thomas
Lawson, så på Audubons tegninger og afviste at reproducere dem, bl.a.
fordi han fandt tegningerne “too soft, too much like oil paintings”. Det
er blevet antydet, at Lawson kunne være under påvirkning af Ord.22
En anden Philadelphia-gravør, Gideon Fairman, var venligt indstillet
over for tegningerne, og han gav Audubon det råd at finde en gravør
i England.23 1 1825 lykkedes det Audubon at rejse penge til at rejse til
Europa for at forsøge sig dér.24 Han tog af sted fra New Orleans 17. maj
1826 med skibet Delos og steg fra borde i Liverpool 20. juni 1826.25
I Liverpool blev Audubons tegninger udstillet på The Royal Institu
tion. Udstillingen var en stor succes, fik megen positiv omtale og ind
bragte Audubon ikke under £ 100. Som tak malede han et oliemaleri,
“Wild Turkey Cock”, som blev givet til The Royal Institution. Efter Liver
pool rejste Audubon rundt i det nordlige England og viste sine værker
frem - og udstillede dem i Manchester - for til sidst at komme til Edin
burgh 26. oktober. I Edinburgh blev der også arrangeret en udstilling,
som indbragte ham omkring £ 140. En anden vigtig begivenhed var,
at han blev inviteret til at overvære et møde i The Wernerian Society
ved Edinburghs Universitet, et naturhistorisk selskab, hvor han bl.a.
demonstrerede sin metode til opstilling af fugle i den rigtige position.
Ifølge Audubon fandt selskabets medlemmer metoden “inconceivably
ingenous”.26
Det var også i Edinburgh, Audubon endelig fandt en gravør, som
var villig til at påtage sig opgaven med udgivelse af Birds ofAmerica. Det
var William Home Lizars, som Audubon første gang mødte 30. okto
ber 1826. De mødtes flere gange i den følgende tid, og 19. november
kunne Audubon skrive i sin dagbog: “it was settled by Mr. Lizars that
he would undertake the publication of the first number of the ‘Birds of
21
22
23
24
20
26

Richard Rhodes 2004, s. 221.
Waldemar Fries 1973, s. 4.
Sst. s. 4.
Bernt Løppenthin 1973, 12, s. 421.
Waldemar Fries 1973, s. 3.
Sst. s. 6-10 samt note 47, s. 455f.
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America’”. Datoen for aftalen er usikker, idet Audubon netop den 19.
november skriver dagbog for de foregående omtrent to uger. Lizars gik
hurtigt i gang, og den 10. december kunne en tilfreds Audubon skrive
dette i sin dagbog:
“It is now a month since my work was begun by Mr. Lizars; the pa
per is of unusual size, called “double elephant” and the plates are
to be finished in such a superb style as to eclipse all of the same
kind in existence. The price of each number, which will contain
five prints, is to be two guineas, and all individuals have the privi
lege to subscribe for the whole, or any portion of it. The two plates
now finished are truly beautiful. This number consists of the Tur
key-cock, the Cuckoos on the pawpaws [papaya], and three small
drawings, which in the center of the large sheet have a fine effect,
and an air of richness, that I think must ensure success, though I
do not yet feel assured that all will go well. Yet on the other hand
things bear a better aspect than I expected to see for many months,
if ever.”27

Her har vi udgivelsesplanen. Værket skulle udgives i abonnement med
fem tegninger i hvert hæfte til en pris af to guineas eller 42 shilling for
hvert hæfte; det prospekt, Audubon udsendte i formentlig maj 1827,28
præciserer, at “Five Plates will constitute a Number; one Plate from one
of the largest Drawings, one from the second size, and three from the
smaller Drawings.”, og han tilføjede: “In every Number there will be a
Non-descript Bird, or one not generally understood to be native of the
United States.” Det var på den tid ganske almindeligt at udgive tavle
værker i abonnement og at sende dem ud i småportioner; det har dels
været en betingelse for, at værket overhovedet kunne udkomme, og
dels vel også en betingelse for at få det solgt. Udgifterne til fremstillin
gen blev delvis betalt på forhånd, og køberne skulle ikke på én gang ud
rede den fulde købssum, der jo var af betragtelig størrelse. Som danske
paralleller til dette udgivelsesprincip kan nævnes Flora Danica, Johan
Ernst Christian Walters tavleværker over fugle, pattedyr og blomster
samt Niels Kjærbøllings Omithologia danica. Idéen med at blande store
og små tegninger i samme hæfte var heller ikke ny, den blev eksempel
vis brugt i Flora Danica.

27 Sst. s. 11.
28 Sst. Tavleside [4-5] efter s. 436.
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Audubon udgav sit værk i en tradition for at udgive tavleværker. Der
har været udgivet trykte illustrerede naturhistoriske værker omtrent lige
siden, bogtrykkerkunsten blev opfundet, og kvaliteten af illustrationer
ne er ofte høj, om end der også i de tidlige værker jævnligt er afbildet
og beskrevet dyr, som forfatter og tegner umuligt kan have set. Hav
fruer, drager, enhjørninger og sligt. I 1700-tallet er den slags efterhån
den udryddet. Linné medtog i sin Systema Naturæ fra 1735 en gruppe,
Paradoxa, hvor netop disse dyr forekom, men af teksten fremgår det
utvetydigt, at han ikke troede på deres eksistens.29 Ornitologien som
fag havde fremgang i 1700-tallet, og på Audubons tid var ornitologien
en veletableret videnskab.30
Der udkom mange ornitologiske tavleværker i tiden fra midten af
1700-talet og frem, man kan blot nævne Georges Louis Ledere Buffon:
Histoire des oiseaux, 1770-86, Francois Levaillant: Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique, 1796-1812; disse værker Audubon kan have haft kend
skab til i sin tid i Frankrig. Tilsvarende værker udkom i andre euro
pæiske lande. Traditionen fortsatte længe efter Audubon, f.eks. med
John Goulds udgivelse af en hel stribe ornitologiske pragtværker, som
kom langt omkring; han begyndte med fugle fra Himalaya og nåede
at udgive værker om fugle fra Storbritannien, Europa, Australien, New
Guinea med Papua samt en række værker om særlige fugleslægter. Vel
udgav Audubon sit værk ind i en tradition, men ingen har, hverken før
eller siden, præsteret et værk af en så exceptionel karakter.
Disse pragtværker blev, hvis kvaliteten var i orden, betragtet som vig
tige for bibliotekerne og anskaffet, hvis der var råd. Kvaliteten var ikke
altid i orden; således skriver Christian Molbech: “Der gives mange slet
te og maadelige Bøger ligesaa vel blandt de kostbare Pragtværker og
vidtløftige videnskabelige systemer, som iblandt Compendier og Smaaskrifter”, men han skriver også “Men ligesaa lidt maa denne Efterslægt
savne de vigtigste saakaldte Pragtværker, især da mange af dem forene
baade videnskabeligt og Konstværd; ...”31 En vigtig årsag til anskaffel
sen var også, at i en tid, hvor man ikke bare kunne rejse til fjerne lande,
betragtedes museernes samlinger af udstoppede dyr som vigtige viden
skabelige hjælpemidler; i mangel af selve dyrene var illustrationerne af
vigtighed. Det fremgår med al ønskelig tydelighed af begrundelsen for
29 Torsten Schlichtkrull: Natursyn. Fra fabeldyr til systemer, 2007, s. 40ff. Oversættelse af
den latinske tekst ved Karen Skovgaard-Petersen.
30 Jean Anker: J.E.C. Walters pragtværk om de nordiske fugle, Fund og Forskning, bd.
2, 1955, s. 100.
31 Christian Molbech: Om offentlige Bibliotheker, 1829, genoptryk 1973, s. 168-9.
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anskaffelsen til Det Classenske Bibliotek, ikke af Birds of America, men
et senere værk af Audubon: The viviparous Quadrupeds of North America,
1846-54. Bibliotekaren, Ludvig Olufsen (1805-64), skrev sådan til direk
tionen for Det Classenske Fideicommis: “Det er et Hovedværk i Patte
dyrenes Naturhistorie, og er for de herværende Zoologer af saa meget
større Vigtighed, som vore Museer kun besidde et meget ringe Antal af
Nordamerikas Pattedyr.” Brevet er citeret in extenso nedenfor.
Sideløbende med udgivelsen af Birds ofAmerica udfoldede Audubon
en heftig rejseaktivitet for at tegne abonnementer på sit værk, og han
udstillede sine tegninger og deltog i møder i forskellige videnskabelige
selskaber. Blandt de byer Audubon besøgte alene i april og maj 1827,
kan nævnes Newcastle, York, Leeds, Manchester, Liverpool - og natur
ligvis også en del herregårde.32 I maj 1827 kom han til London, bl.a.
med det sigte at få kongen, George 4., til at tegne et abonnement. Igen
var hans venner ham behjælpelig. En af disse var portrætmaleren Sir
Thomas Lawrence. Han var den, der foreslog British Museum at tegne
et abonnement.33 Ved et af Sir Thomas’ besøg hos Audubon fik han
forevist maleriet, “English Pheasants Surprised by a Spanish Dog”, som
Audubon overvejede at forære kongen. Det frarådede Sir Thomas. Det
eneste, Audubon ville opnå, var et brev fra kongens privatsekretær, som
meddelte, at maleriet var blevet indlemmet i kongens samlinger. Men
det lykkedes andre af støtterne at forevise Birds of America for kongen,
som gerne ville støtte udgivelsen. Der var en længere pause i Audubons
dagbog mens han var i London, men ankommet til Leeds 30. septem
ber 1827 opsamler han nogle af de vigtige begivenheder, bl.a.
“Second. The King ! ! my dear Book ! it was presented to him by
Sir Walter Waller, Bart., K.C.H., at the request of my most excel
lent friend J.P. Children, of the British Museum. His Majesty was
pleased to call it fine, permitted to publish it under his particular
patronage, approbation, and protection, became a subscriber on
the usual terms, not as kings generally do, but as a gentleman, and
my friends all spoke as if a mountain of sovereigns had dropped in
an ample purse at once, for me.”34

En ikke ringe opmuntring. Ikke mindst set i lyset af, at Audubon gen
tagne gange i sit liv var på fallittens rand, også mens han ihærdigt ar32 Waldemar Fries 1973, s. 14ff.
33 Sst. s. 327.
34 Maria R. Audubon 1897, bd. 1, s. 258-9.
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bejde på sit værk, både selve udarbejdelsen af tegningerne og tegning
af abonnementer. Det var ikke altid let at få tegnet abonnementer til
værket, og det var heller ikke altid let at få abonnementerne opret
holdt.
Samarbejdet med Lizars varede ikke ved. Den 14. juni 1827 modtog
Audubon et foruroligende brev fra Lizars “informing me that his colorers had struck work, and everything was at a stand-still; he requested
me to try to find some persons here who would engage in that portion
of the business, and he would do his best to bring all right again. This
was quite a shock to my nerves.” Det har næppe hjulpet på nerverne, at
der kom et nyt brev en uge senere, den 21. juni; brevet gav Audubon
den følelse, at Lizars ikke ønskede at fortsætte samarbejdet længere. I
et længere brev til hustruen fortæller Audubon om vanskelighederne
med Lizars. De var ikke af ny dato. Lizars havde ikke alene problemer
med sine farvelæggere, han havde også problemer med at levere til
tiden. Til sidst skrev han “I was forced last week to write him to forward
me the coppers engraved here to have the Impressions printed and
colored here [dvs. i London].”35 Som følge af alle forviklingerne søgte
Audubon efter en ny udgiver, og han fandt Robert Haveli.
Robert Haveil senior (1769-1832) var en anerkendt gravør og ud
giver af print i akvatinte, men han var bekymret for, om han måske
var for gammel til at påtage sig opgaven. Derfor søgte han råd hos en
kollega og ven, Colnaghi, som viste ham et ufærdigt landskabsarbejde
udført af en af hans yngre medarbejdere. Der har formentlig været tale
om Paul Colnaghi (1751-1833), der da var en ledende figur i det end
nu eksisterende firma Colnaghi & Co.36 Arbejdet faldt i Haveils smag,
og han bad om at måtte tale med gravøren. Colnaghis svar var, at han i
så fald skulle sende bud efter sin egen søn, Robert Haveil junior (17931878). Far og søn dannede nu partnerskabet Robert Haveli and Son;
de fuldførte Birds ofAmerica, og udgaven benævnes efter dem.37 Det var
en stor opgave for firmaet, og på grund af ordren fra Audubon flyttede
det til større lokaler, og staben blev udvidet.38 Det blev en mangesidet
forretning, kaldet “Zoological Gallery”. Der var ikke alene salg af bø
ger og enkelttavler samt redskaber til tegning, albums mm., men også
3o Waldemar Fries 1973, s. 23.
36 Colnaghi Established 1769, the History, London, 2010, s.10, <http://www.colnaghi.
co.uk/media/colnaghipmedia/cataloguehistory.pdf> (17.8.2010)
37 Waldemar Fries 1973, s. 24f.
38 Lucy Peltz: Haveil family, H.C.G. Matthew & Brian Harrison (red.): Oxford Dictionary
of National Biography, 25, Oxford 2004, s. 847.
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salg af udstoppede dyr m.v.39 Selv efter at Havell havde overtaget ud
givelsen, kunne Audubon opleve problemer med Lizars’ arbejde. Det
viste sig, at der var tilfælde af leverancer af dårligt kolorerede hæfter til
abonnenter, så Audubon måtte bytte dem om.40
Hele vejen igennem udgivelsesprocessen, også efter at Havell tog
over, overvågede Audubon fremstillingen af tavlerne så tæt, det var ham
muligt. Som Audubon udtrykte det: “While I am not a colorist, and
Havell is a superior one, I know the birds.”41 Og der var brug for det.
I perioden april 1829 til begyndelsen af 1830 var Audubon i Amerika,
og da han kom tilbage til London, måtte han dels konstatere, at der
var abonnenter, som var faldet fra og dels, at arbejdet hos Havell ikke
holdt standard. Til overflod havde der i England været rygter om, at
værket måske slet ikke ville blive fuldført. Derfor måtte Audubon nu
både tegne nye abonnementer og overbevise tidligere abonnenter om,
at de burde gentegne abonnementet.
I hele udgivelsesperioden udviste Audubon en utrolig aktivitet for at
få sit projekt gennemført.42 Han arbejdede på at få skaffet abonnenter,
og han var i Amerika i flere perioder for at tegne nye fugle. I 1830
hentede han sin familie til London, men allerede i 1831 var familien
igen i Amerika for så at vende tilbage i 1834. Audubon berejste i pe
rioden stort set hele området mellem Florida i syd og Labrador i nord.
Undervejs tegnede han, skaffede abonnenter og indgik nye venskaber.
Et af de vigtigste venskaber var med John Bachman, hvem han mødte
i Charleston i 1831. John Bachman (1790-1874) var en amerikansk lu
thersk præst, naturhistoriker og socialreformist, som Audubon kom
til at samarbejde med resten af livet, og han blev svigerfar til begge
Audubons sønner. Det var Bachman, som efter Audubons død færdig
gjorde værket om pattedyrene - The viviparous Quadrupeds ofNorth Ame
rica, som kom i tre tekstbind og tre tavlebind i storfolio i New York
1846-54 - sammen med Audubons sønner, Victor Gifford Audubon
(1809-60) ogJohn Woodhouse Audubon (1812-62).43
Mens Audubon rejste, overvågedes arbejdet hos Havell af hustruen
Lucy (1787-1874) og sønnen Victor via en flittig brevveksling med Ha-

39
40
41
42
43

Francis Hobart Herrick 1938, 1, s. 386ff.
Waldemar Fries 1973, s. 29.
Sst. s. 29.
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veil, og fra 1832 var Victor i London for at overvåge arbejdet hos Ha
veil. Projektet var blevet et familieforetagende.44
Audubons plan om at udgive 80 hæfter å 5 tavler, i alt 400 tavler,
holdt ikke. Ret sent i forløbet dukkede der nye arter op, hvorfor pla
nerne blev ændret.
I introduktionen til det tilhørende tekstværk, Ornithological Biograp
hy, bind 4, 1838, annoncerer Audubon uspecificeret, at der vil komme
flere hæfter end de oprindeligt planlagte. I august 1837 skrev Audubon
til Bachman, at han nu planlagde 83 hæfter, altså i alt 415 tavler.45
Den 1. november 1837 skrev Audubon en annoncering af sine pla
ner til tidsskriftet The Athenaeum; teksten blev publiceret den 6. januar
1838, og her lød planen på, at der skulle udgives 85 hæfter, i alt 425 tav
ler.46 Slutresultatet blev 87 hæfter med i alt 435 tavler. Ud fra Fries’ værk
ligger det ikke klart, hvornår de sidste 10 tavler kom til. Det er næppe
tilfældigt, at planerne skiftede på dette sene tidspunkt; Audubon, der
på det tidspunkt var i London, havde fået lovning på at få tilsendt skind
fra 60 nye arter, men forsendelsen blev til Audubons store utilfredshed
omkring et halvt år forsinket, og nogle af arterne nåede ikke med, hel
ler ikke selv om værket blev udvidet.
Tekstværket - The Letterpress

Audubon ville ikke kun udgive en billedbog, der skulle være en led
sagende tekst, en “letterpress”, men hvis han udgav teksten sammen
med billederne, skulle han ifølge den engelske lovgivning aflevere ek
semplarer til ni forskellige biblioteker i Storbritannien, og det ville han
gerne undgå.47 Derfor blev teksten til tavlerne udgivet separat i fem
bind og uden illustrationerne. Da de første 100 tavler var nær ved at
være færdigtrykte, ønskede han at begynde på tekstværket, og derfor
skrev han til William Swainson (1789-1855) for at foreslå et samarbejde
om teksten: “If you can have the time to spare & the inclination to Bear
in hand in the text of my work. - by my furnishing you with the ideas
& observations which I have and you to add the science which I have
not!”.48 Det fremgår, at Audubon selv var klar over, at hans evner som
zoolog lod noget tilbage at ønske. William Swainson var, skønt ikke for44
45
46
47
48
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melt uddannet inden for biologien, en overmåde flittig og anerkendt
zoolog, som levede af sit forfatterskab,49 så derfor var han et oplagt valg
for Audubon. Samarbejdet blev af flere grunde ikke til noget. Swainson
havde ikke mulighed for at have Audubon boende, mens arbejdet stod
på, han ønskede at stå som medforfatter, og Audubon syntes, at han var
for dyr.501 stedet spurgte Audubon en Edinburgh-professor om råd, og
her blev han henvist til William MacGillivray (1796-1852), med hvem
han indgik en aftale. Samarbejdet kom til at vare indtil alle fem bind af
teksten var afsluttet i 1839. William MacGillivray havde læst ved King’s
College i Aberdeen, og under lange vandringer fik han et indgående
kendskab til den britiske natur; her blev ornitologien hans foretrukne
felt. MacGillivray blev ansat som assistent og sekretær for Edinburghprofessoren Robert Jameson (1774-1854), og han førte også opsyn med
hans samlinger. Ud over disse opgaver udgav MacGillivray bøger og tids
skrifter. Samarbejdet udviklede sig til et livslangt venskab.51 Modellen
var den, at Audubon leverede grundtekster, hvorefter MacGillivray ju
sterede både sprog og videnskabelige forhold.
I dag er såvel tekster som tavler naturligvis uden synderlig naturvi
denskabelig værdi, men teksterne står som velskrevne og levende, og i
hvert fald højt op i 1900-tallet har det vist sig, at Audubons beskrivelser
af fuglenes vaner har haft værdi for forskerne. Her er en tekst fra 1956:
“... of all the published accounts of this extraordinary bird [Roseate
Spoonbill], Audubon’s was the freshest and soundest as well as one of
the most exhaustive.”52 Tavlerne har naturligvis deres kunstneriske vær
di, og i få tilfælde er de visuelle vidnesbyrd om nu uddøde fuglearter.
Disse tavler kan stå som supplement til eksemplarerne i museerne, og
på den måde har værket den funktion, som bibliotekaren ved Det Classenske bibliotek brugte som begrundelse for anskaffelsen af Audubons
The viviparous Quadrupeds of North America.
Trykning

Til fremstillingen af tavlerne til Birds of America blev der brugt akvatinte. Den amerikanske gravør, Lawson, havde anket over, at Audubons
49 Nora E McMillan: Swainson, William, Charles Coulston Gillispie (red.): Dictionary of
Scientific Biography, bd. 13, New York, 1976, s. 167f.
50 Waldemar Fries 1973, s. 48.
51 Robert Ralph: MacGillivray, William, H.C.G. Matthew & Brian Harrison (red.): Ox
ford Dictionary of National biography, bd. 35, s. 415.
52 Waldemar Fries 1973, s. 50.
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Figur 1: Tavle 341, Great Auk. Moderne videnskabeligt navn: Pinguinus impennis L.
Gejrfuglen, som den hedder på dansk, er en af de arter i Birds of America, som nu er
uddød, eller rettere: udryddet.

tegninger var “too soft, too much like oil paintings”, og det er netop
det, akvatinte er godt til. Akvatinte er en af flere metoder til at frem
stille et dybtryksforlæg på en kobberplade. Teknikken blev først brugt
af franskmanden Jean-Baptiste le Prince; han viste i 1769 nogle akvatintetryk til det franske videnskabsakademi.53 Den første trykte beskrivelse
kom i Paris i 1773, hvor en Monsieur Stapart udgav en lille bog om
teknikken. Bogens titel, L’art de graver aupinceau, [Kunsten at gravere
med pensel], betegner teknikken meget godt. Undertitlen, “Nouvelle méthode, / Plus prompte qu’aucune de celles qui / sont en usage,
qu’on peut exécuter faci-/lement, sans avoir l’habitude du burin, / ni
de la pointe” [Ny metode som er hurtigere end de hidtil anvendte, som
let kan udføres, selv om man ikke er vant til at benytte gravstikke el
ler radérnål], viser, at akvatinte blev anset som værende hurtigere end
traditionelt kobberstik.
Akvatinte er en toneætsningsmetode54. Med akvatinte kan man frem
stille flader med mellemtoner af forskellig styrke. Den mulighed findes
Jurgen v- Konow: Om grafik, Malmö, 1957, s. 129.
54 Philip von Schantz: De grafiske metoder. En håndbog i grafisk kunst, 1969, s. 44.
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ikke i traditionelt kobberstik, hvor kun stregernes finhed og tæthed
kan angive lys og skygge eller lyst og mørkt. Evnen til at fremstille mel
lemtoner gør akvatinte velegnet til reproduktion af f.eks. akvareller og
oliemalerier, altså malerier med flader og bløde overgange. Mellem
tonerne opstår ved, at kobberpladen bestrøs med et jævnt lag af fint
pulveriseret syrefast materiale, som forsigtigt smeltes præcis så meget,
at partiklerne netop ikke flyder sammen. Hvis processen er vellykket,
er pladen nu dækket af et lag af syrefast materiale, som er jævnt fyldt
med en række ganske fine huller, som syren kan virke igennem. Inden
syrebadet bliver pladen i sædvanligvis flere omgange delvis tildækket af
syrebestandigt materiale, hvor syren ikke skal virke. Ved at lade syren
virke forskelligt på forskellige partier kan man opnå forskellig grad af
ætsning og dermed forskellig størrelse på de ætsede huller i pladen. De
ætsede huller fungerer som farvebeholdere, jo større og dybere hul
ler, jo mere sværte og jo mørkere færdigt resultat. Akvatintens huller
har samme funktion som raster i f.eks. avistryk, som også bygger på
små farvede prikker.55 Man kan vælge, som titlen på M. Staparts bog
siger, at “gravere med penslen”, dvs. man kan pensle syren på uden at
lægge hele pladen i syrebadet.56 Endelig kan akvatinte ofte med fordel
kombineres med andre graveringsmetoder, hvilket Havell gjorde. Han
ætsede linjerne i figuren og tilføjede akvatinteætsning senere.57
I korthed foregår selve trykningen ved at tryksværten omhyggeligt
fordeles i de fordybninger i kobberpladen, som er opstået vha. ætsnin
gen. Pladen aftørres, også på kanterne, så der ikke efterlades sværte
forkerte steder på papiret. Pladen lægges i trykpressen og det fugtede
trykark ovenpå. Trykarket dækkes med flere lag filt og sluttelig køres
det hele gennem pressens to valser. Det færdigtrykte ark løftes forsig
tigt af pladen og hænges til tørre; ved større oplag kan man lægge ar
kene oven på hverandre med mellemlægspapir imellem. Trykningens
kvalitet er altafgørende for det færdige resultat, og samtlige tryknin
gens mange delprocesser skal udføres med stor omhu, hvis resultatet
skal blive godt.58

55 Jürgen v. Konow 1957, s. 130.
56 Sst. s. 141.
3 7 Susanne M. Low: A Guide to Audubon s Birds ofAmerica, New Haven & New York 2002,
s. 13.
58 Jurgen v. Konow 1957, s. 169ff.
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Figur 2: Akvatinte - Den uregelmæs
sige fordeling og tæthed af de trykte
pletter ses tydeligt.59
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Figur 3: Kobberstik - De graverede
streger i forskellig tykkelse ses tyde
ligt.60

Robert Haveil Jr. var en akvatintens mester, han kunne mere end blot
overføre et motiv til kobberpladen, trykke og kolorere: “He was a gen
ius, in the very first ranks of the superb etchers and engravers of the
day, whose great skills are widely recognized even today. Havell was an
accomplished artist, with a discerning eye for composition.”61 Endda
havde han ind imellem direkte indflydelse på tavlens komposition:
“When Audubon sent Havell a painting in which there were several
birds, Havell often would rearrange the birds for a more pleasing ef
fect.”62 Lizars brugte ikke akvatinte på de ti plader, han nåede at gra
vere, og den retouche, Havell har tilføjet, er akvatinte.63
Akvatinte er, som kobberstik, en monokrom teknik, så farvelægnin
gen af tavlerne er sket efterfølgende og i hånden. Koloreringen er sket

59 Detalje af tavle 245.
60 Georg Christian Oeder: Efterretning om et Verk, som paa kgl. Befaling skal udgives, Flora
Danica kaldet, tilligemed en Prøve-Plade af Multebærs Planten (Rubus Chamæmorus), 1796,
detalje af prøvepladen.
61 Susanne M. Low 2002, s. 12.
62 Sst. s. 313.
63 Sst. s. 12.
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Figur 4: Tavle 102, Bluejay. Moderne videnskabeligt navn: Cyanocitta cristata L. Ska
derne fortærer æg fra en røvet fuglerede.
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med “water-color washes”,64 dvs. et tyndt lag af vandfarve, som i større
eller mindre grad lader akvatintetrykket skinne igennem; det ses tyde
ligt, når man betragter tavlerne nøje. Kvaliteten af koloreringen er na
turligvis af afgørende betydning for det færdige resultat, og det var da
også med farvelæggerne, Lizars havde de største problemer.
De tavler, som blev resultatet af Audubons tegninger, havde, ud over
naturligvis selve illustrationen, et udstyr, som er velkendt fra denne type
værker. Øverst til venstre står nummeret på det hæfte, den pågældende
tavle udkom i, øverst til højre tavlens nummer med romertal, nederst til
venstre som vanligt kunstneroplysningerne, nederst til højre oplysnin
ger om gravøren og i midten selve billedteksten. Ud over artsnavnet på
engelsk og latin oplyste Audubon ofte køn og evt. en aldersangivelse.
Fuglene ses mere eller mindre i deres naturlige omgivelser, f.eks. i et
træ, med et byttedyr i næbbet eller kloen, eller ligefrem i et helt land
skab, måske med en by i baggrunden. I disse tilfælde tilføjede Audubon
sædvanligvis ikke alene navnet på træet, dyret osv., men ofte også nav
net på landskabet og/eller byen. Man fristes til at tænke, at disse land
skaber kunne bruges som salgsargumenter.
I den biologiske nomenklatur består det videnskabelige, latinske, arts
navn af to led, navn for den slægt, arten er medlem af og et artsepitet.
Artsepitetet er ofte, men langt fra altid beskrivende for arten; epitetet
kan f.eks. også bruges til at hædre andre. I biologiske værker er det
almindeligt efter artsepitetet at skrive navnet på autor, den biolog, som
har navngivet arten; der bruges mange forkortelser. Eksempelvis hed
der den vilde kalkun på tavle 1 på latin Meleagris gallopavo, L.; L. er for
kortelse for Linné. Det er meget almindeligt at udelade autornavnet,
men der er sædvanligvis konsekvens.
Hverken Audubon eller Haveli var helt konsekvente med oplysnin
gerne. Audubon oplyste ofte, men langt fra altid, autornavn, og han
var slet ikke konsekvent med de supplerende oplysninger. Haveil på sin
side begyndte først at skrive årstal ret sent, og selv efter at der er årstal
på tavlerne, er der pludselig en, hvor det mangler.
Som i så mange andre værker af denne type er der tale om, at en
del tavler findes i forskellige stadier. Det kan vise sig ved, at der er va
rianter på selve billedfladen, eller ved at billedteksten er varierende.
Fries nævner varianter for samtlige de ti første tavler og i Appendix K
64 Henry Harris: Uncolored prints from Havell’s engravings of Audubon’s ‘Birds of
America’, The Auk, vol. 35, 1918, s. 32.
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Figur 5: Tavle 6. Det danske eksemplar med den brune snegl, som sammen med tek
sten viser, at der er tale om stadie 3 i trykningen.

varianter for en del andre tavler, hvor han har noteret varianter. Som
eksempel på varianter kan nævnes, at tavle 6 (Wild Turkey) findes i tre
stadier:65
• Første stadie har gravørteksten “Engraved by W.H. Lizars Edinr.”.
• Andet stadie har teksten “Engraved by W.H. Lizars Edinr. / Retouched
by R. Havell Junr. London 1829 / Coloured by R. Havell Senr”.”; her
er der tilføjet en snegl med samme farve som de grønne blade, hvor
for den kan være vanskelig at se.
• Tredje stadie har teksten “Engraved by W.H. Lizars Edinr. / Retouched
by R. Havell Junr.”; her er sneglen i en brunlig nuance. Det danske
eksemplar er tredje stadium.
Priser ved udgivelsen
I den danske litteratur anføres det ofte, at prisen i Amerika for et kom
plet sæt af Birds ofAmericavar 1.000 dollars.66 Oplysningen kan stamme
fra Francis Hobart Herricks biografi,67 men ifølge Fries er det ikke kor
rekt, priserne var ikke så entydige som her antydet. Audubon førte sit
regnskab i en protokol, den såkaldte Ledger “B”, og af notaterne her
fremgår det, at Birds of America blev solgt både som hæfter og i ind
bundne bind. Prisen for de indbundne bind varierede efter bindtype.
65 Waldemar Fries 1973, s. 220, tavleside før s. 437.
66 Se fx Bernt Løppenthin 1973, s. 421.
67 Francis Hobart Herrick 1938, 1, s. xlvi.
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I indbydelsesskriftet var prisen for et hæfte å fem tavler sat til to Gui
neas (1 Guinea = £ 1-1-0 [1 pund, 1 shilling, 0 pence]). Efter at de
første 100 tavler var trykt, blev de solgt samlet for £ 42, hvilket svarer
til prisen for hæfterne - altså ingen mængderabat. Som eksempler på
priser for indbundne eksemplarer kan nævnes en betaling på £ 54-8-0
for bind 1, “bound, with locks”, svarende til at der blev betalt £ 12-8-0
for indbindingen; i et andet tilfælde blev der betalt £ 4-12-0 separat for
indbindingen afbind 1, så dette bind har været enklere.68
Audubon førte regnskab i engelsk mønt, også selvom han evt. mod
tog betaling i dollars. I 1831 lod Audubon forud for en rejse til Ameri
ka en del indbundne eksemplarer afbind 1 sende til Amerika. Priserne
for disse bind varierede noget. I Savannah solgte han dem for $ 200,
mens han senere i 1832 i Boston solgte dem for $ 220. En Bosto n-kun
de, P.J. Jackson (som vi skal vende tilbage til), betalte ifølge “Ledger B”,
£ 52-10-0 for bind l69. Det forekommer herudfra rimeligt at antage, at
Jackson erhvervede et indbundet eksemplar.
Bevaringshistorie
Status for de seneste oversigter over antal trykte eksemplarer og antal
eksisterende eksemplarer er fra 2004. Susanne M. Low har stået bag ind
samlingen og bearbejdningen af de mange oplysninger og udrednin
gen af de komplicerede forhold. Hendes arbejde er publiceret i 2006udgaven af Fries’ bog som Appendix N70 og er kilde til nedenstående
oplysninger.
”Anyone endeavoring to determine how many complete sets of Birds
of America were published is walking into a maze from which there is no
exit.”71 Så kontant er meldingen fra Susanne M. Low til de, der vover
at gøre forsøget med at finde ud af antal trykte eksemplarer. Det vides
ganske enkelt ikke præcist, hvor mange komplette eksemplarer af Birds
of America, der blev trykt. Som vi skal se senere, gør denne artikel det
ikke lettere at fastslå antallet. Den lange fremstillingstid og Audubons
ikke altid helt præcise bogholderi har gjort det umuligt at holde rede
på alle eksemplarerne. En del abonnenter har afbrudt abonnementet,
andre er døde, og i atter andre tilfælde er det ikke muligt at afgøre, om
68
69
70
71

Waldemar Fries 1973, s. 197ff.
Sst. s. 155.
Waldemar Fries 2006, p. 453-73.
Sst. s. 469ff.
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et abonnement er blevet fuldendt eller ej. Det hjælper naturligvis ikke,
at det langtfra altid er muligt at følge de enkelte eksemplarers skæbne.
Men når det er sagt, så findes der dog nogenlunde præcise gæt. Det
antages, at der i alt er trykt mellem 200 og 225 komplette eksemplarer.
Hertil kommer en del eksemplarer, hvor abonnementet blev afbrudt.
Nogle af de komplette eksemplarer er siden gået til grunde. Nogle
er brændt, andre er vandskadet og endnu andre er blevet slagtet, og
tavlerne solgt enkeltvis. Der er også eksemplarer, som er gået til grunde
p.g.a. tyveri. Som eksempler kan nævnes, at storhertugen af Toscanas
eksemplar for det meste gik til grunde under oversvømmelseskatastro
fen i Firenze, da floden Arno i 1966 gik over sine bredder, så der nu
kun er 100 tavler tilbage i Biblioteca Nazionale i Firenze.72 Der er slag
tet ikke færre end 39 eksemplarer, der er brændt 8 eksemplarer, heraf
et i forbindelse med jordskælvet i San Francisco i 1906, og to gik til
grunde under borgerkrigen i USA.
Tyveri er en velkendt fare for kostbare bøger. Desværre rapporteres
der jævnligt om tyveri fra biblioteker verden rundt. Der er - værkets
sjældenhed og værdien af enkelttavler taget i betragtning - kun rappor
ter om ganske få tilfælde af tyveri, 10 i alt, hvoraf de 5 tyverier drejer
sig om hele sæt. Af disse 5 tyverier er det kun lykkedes at tilvejebringe
det komplette sæt i ét tilfælde. To af tyverierne gik ud over det samme
eksemplar, og til trods for det mangler der i dag “kun” 3 tavler. I de
to sidste tilfælde kom der hhv. 243 og 351 tavler tilbage, men de blev
efterfølgende solgt enkeltvis.
Flere eksemplarer har haft bemærkelsesværdige skæbner, men pri
sen tages nok af et eksemplar, som ikke længere findes, nemlig Meiningeneksemplaret. Fries noterer om eksemplaret i Meiningen, at det
ikke er helt komplet, der mangler 11 tavler,73 og det kan være medvir
kende årsag til, at det ikke længere eksisterer. Historien er den, at “Her
Royal Highness the Duchess of Clarence”, d.v.s. prinsesse Adelheid af
Sachsen-Meiningen tegnede et abonnement. Hendes mand besteg i
1830 den engelske trone som William 4. og hun som dronning Ade
laide.74 Ved hendes død gik eksemplaret i arv til hendes bror, Bernhard
2. af Sachsen-Meiningen. Under den anden verdenskrig var biblioteket
på ca. 40.000 bøger pakket ned og gemt væk, og efter krigen blev hu
sets værdier inklusive biblioteket beslaglagt af Sovjetunionen. Kort før
72 Sst. s. 459.
73 Waldemar Fries 1973, s. 345.
74 Wikipedia <en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_of_Saxe-Meiningen > (28.5.2010).
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bøgerne skulle sendes til Sovjetunionen, blev nogle kasser med særlig
vigtigt indhold i hemmelighed åbnet af bibliotekspersonalet, og bl.a.
Birds of America blev reddet på denne måde. Imidlertid hørte de østty
ske myndigheder på et tidspunkt i 1950erne om det, og “Fuglene” blev
konfiskeret og udleveret til lokalregeringen, som gav dem til det mu
seum, der var blevet oprettet på slottet i Meiningen. Her skulle sættet
være forsvundet i endnu 30 år for så at dukke op igen på et tidspunkt
1980erne. Efter genforeningen krævede familien sættet tilbage, og det
blev udleveret og efterfølgende på auktion solgt tavle for tavle.75 Op
lysningen om, at det endnu en gang forsvandt i 30 år forkert eller i det
mindste upræcis. Det ses alene af det forhold, at Fries kunne inspicere
eksemplaret under sin “elefantjagt”,76 formentlig i 1967.77
To biblioteker har særlig grund til at være stolte af deres eksempla
rer. Det er Stark Museum of Art, Orange, Texas og Watkinson Library
ved Trinity College, Hartford, Connecticott. Grunden er den simple, at
de ejer hhv. Audubons og Haveils egne eksemplarer.78
Der er bevaret 119 komplette eksemplarer, heraf er 12 i privat eje.79
Afsikringshensyn - for at forebygge tyveri - har Susanne M. Low valgt
at betegne de privatejede eksemplarer med et kodenummer. End ikke
verdensdel er oplyst. Fordelt på verdensdele er der følgende antal kom
plette eksemplarer, som ejes af institutioner:
• Asien: 2 eksemplarer
• Australien: 1 eksemplar
• Europa inkl. Rusland: 23 eksemplarer
• Nordamerika: 81 eksemplarer, heraf 76 i USA og 5 i Canada.
De europæiske eksemplarer er fordelt således:
• Danmark: 1 (København)
• Frankrig: 2 (begge Paris)
• Holland: 1 (Haarlem)
• Portugal: 1 (Lissabon)
• Rusland: 3 (Moskva og St. Petersborg)
• Storbritannien: 15 (Birmingham, Cambridge, Glasgow, Liverpool,
London, Oxford, Paisley, Windsor).
New York Times 25.6.2004 <www.nytimes.eom/2004/06/25/arts/antiques-vibrantbirds-of-america-via-germany.html> (28.5.2010).
76 Fries brugte selv udtrykket: Waldemar Fries 1973, s. xiii.
77 Sst. s. 344.
/8 Waldemar Fries 2006, s. 457 og 458.
79 Sst. s. 453ff.
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Når der blev trykt omkring 200 eksemplarer, og der i dag kun kendes
119 komplette eksemplarer, så må der være nogle, som er forsvundet
eller ødelagt helt eller delvis eller er blevet slagtet med salg af de en
kelte tavler for øje. Alt det gør Susanne M. Low også omhyggeligt rede
for, men i denne artikel vil det ikke blive behandlet.

DET DANSKE EKSEMPLAR

J.E Classen

Grundlæggeren af det bibliotek, som købte Birds of America i 1858, var
Johan Frederik Classen. Den meget korte leksikonindførsel om ham
kunne være: “Johan Frederik Classen (1725-92), forretningsmand, vå
benfabrikant, godsejer og biblioteksskaber”. Classen formåede uden at
være født med en sølvske i munden at skabe sig en stor formue. Clas
sens liv og virke er beskrevet adskillige gange, dels i artikler og dels i tre
monografier,80 hvorfor der kun gives en ganske kort oversigt her.
Gassen blev født i Kristiania [Oslo] som søn af en organist. Hans far
var flyttet dertil fra Als og fik en fremtrædende position i byens musik
liv. Hans to sønner, Johan Frederik og den 13 år yngre Peder Hersleb
(1738-1825), måtte til København for at læse, da der endnu ikke var
universitet i Norge. Johan Frederik blev teologisk kandidat på kun 26
måneder, og karakteren svarede dertil: Non contemnendus [ikke at for
agte] , den laveste karakter, man kunne bestå med. Han ville ikke være
præst, men forretningsmand, og det blev han. Grundlaget for Gassens
rigdom var handel og våbenfabrikation, og han må have haft en velud
viklet evne for at skaffe sig forbindelser. 1 1756 fik han sammen med en
kompagnon, som blev købt ud efter nogle år, overdraget et kuldsejlet
kanonstøberi ved kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord, og de to
fik tilladelse til at kalde stedet Frederiksværk; Gassen var den reelle le
der af værket, og han ledte under skiftende ejerforhold værket frem til
sin død i 1792. Gassen oprettede to hovedgårde i sine nordsjællandske
besiddelser, Arresødal og Grønessegård, han erhvervede de to herre
gårde Corselitze og Carlsfeldt på Falster, som tilsammen omfatter ca.
en sjettedel af Falsters areal. Herudover havde han nogle ejendomme i
80 De tre monografier er: Camillus Nyrop: Johan Frederik Classen, skaber af Frederiksværk
og stifter af Det Classenske Fideikommis, 1887. Astrid Paludan-Müller: Generalmajor Classen
1725-1792. Udg. af Det Classenske Fideicommis, 1923. Allan Vendeldorf: Classens værk,
2000.
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København. Classen døde uden at efterlade sig arvinger; hans bo blev
gjort op til 999.281 Rd, 54 Sk.81

Det Classenske Bibliotek*2

Classen begyndte tidligt at samle bøger i større stil, senest fra omkring
176083. I alt samlede han omkring 20.000 bind, både skønlitteratur og
faglitteratur inden for de fag, som kunne interessere en våbenfabrikant
og godsejer. Classen gjorde testamente, og ifølge det skulle biblioteket
gøres offentligt tilgængeligt. Classen sørgede også for, at biblioteket
kunne blive holdt ved lige; hertil skulle der afsættes 300 Rd. om året.
Testamentets ordlyd vedr. biblioteket er denne:
“Mit Bibliotheque skiænkes til Brug for det Physikalske Sælskab
[Naturhistorie-Selskabet] , for det Kongl. Landhuusholdnings Sæl
skab; af de militariske Skrifter kand det Kongel. Artillerie Korps
og Landcadet Corpset sig til Laans betiene, Doubletter af adskil
lige editioner kand sælges ved Auction og det deraf udkommende
tiener til at supplere Defecter og anskaffe Continuationer. Til Bibliothequets Vedligeholdelse udbetales af Fidei Commisets Fonds
treyhundrede Rdr. aarlig.
... Skulde imod Forhaabning det Physikalske og Landhuushold
nings Sælskabet, disse 2de saa ærefulde og nyttige Indretninger
gaae tilbage, forbliver dog Bibliothequet saavelsom Mineral og Mo
del og Instrument Samlingerne til almindelig Nytte under det Kon
gelige Videnskabernes Sælskabs Foranstaltning og bestyrelse.”
Det Classenske Bibliotek åbnede for offentligheden i foråret 1796.84
81 Torsten Schlichtkrull: Det Classenske Bibliotek. Samlingens udvikling og videre skæb
ne, Bibliotekshistorie, 8, 2007, s. 8.
82 Mere uddybende beskrivelser af Det Classenske Bibliotek og dets historie kan bl.a.
findes her: Haraldjørgensen: Det Classenske Bibliotek og Instrumentsamlingen, Harald
Jørgensen og Fridlev Skrubbeltrang: Det Classenske Fideicommis gennem 150 Aar, 1942,
s. 73-83. Haraldjørgensen: Det Classenske Bibliotek i Amaliegade, Poul Aagaard Chri
stiansen, Povl Riis og Eskil Hohwy (red.): Festskrift udgivet i anledning af Universitetsbiliotekets 500 års jubilæum 28. juni 1982, Bibliotek forlæger, 174. årg., 1982, Sup
plement 1, s. 165-80. Helge Nielsen: Det Classenske Biblioteks karakter og benyttelse,
Ugeskrift forJordbrug, 1982, nr. 41, 128. årg., s. 834-41. Torsten Schlichtkrull, Biblioteks
historie 2007, s. 5-37.
83 Landsarkivet for Sjælland m.v. har i arkivet fra Det Classenske Fideicommis regnin
ger, breve og lister over indkøbte bøger fra 1761 til Classens død i 1792.
84 Haraldjørgensen 1942, s. 74.
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Den yngre broder, Peder Hersleb Classen, gik embedsvejen. Han blev
i 1787 afskediget efter ansøgning og opholdt sig i Paris, da broderen
døde. Det formodes, at P.H. Classen var skuffet over, at broderens testa
mente ikke gjorde ham til hovedarving, men han forholdt sig loyalt og
kreativt til testamentet, og biblioteket blev hans hjertebarn. Han beko
stede således biblioteksbygningen af egen lomme.85 Biblioteksbygnin
gen eksisterer endnu; den ligger i Bredgade 32 i København og huser
nu Konservatorskolens Videncenter.
Trods henvendelser fra Fideicommisets direktion til de nævnte sel
skaber kom der ikke noget ud af et nærmere bibliotekssamarbejde med
selskaberne. Biblioteket blev herefter drevet af Fideicommiset som et
veldrevet offentligt tilgængeligt forskningsbibliotek, indtil det i 1867
blev opløst. Der blev allerede fra begyndelsen lagt en klar linje for bib
liotekets fortsættelse. I den notits, biblioteket havde indsendt til Kjøbenhavnske Lærde Efterretninger anføres det således, at “Det anmærkes til Ef
terretning om, hvad man vil kunne vente her at finde, at Bibliotheket i
at forøge sig ved nye Bøger, indskrænker sig for det første til de physiske,
chymiske, naturhistoriske, oekonomiske, technologiske og geographiske Videnskaber.”86 Classen havde efterladt sig et bredt bibliotek, men
de fag, som ikke blev holdt ved lige, blev efterhånden udskilt af biblio
teket ved direkte salg eller ved auktioner.87 Fra 1796 var der tre store
offentlige biblioteker i København, Det Kongelige Bibliotek, Universi
tetsbiblioteket og Det Classenske Bibliotek. Ludvig Olufsen, mineralog
af uddannelse, var den sidste egentlige bibliotekar ved Det Classenske
Bibliotek. Han var leder af biblioteket fra 1842 til sin død i 1864.
Da bibliotekar Olufsen døde, blev der indledt forhandlinger om en
forening af Det Classenske Bibliotek og Universitetsbiblioteket, en for
ening, der blev en realitet i 1867. Ved opløsningen af biblioteket indgik
hovedparten af samlingen i Universitetsbiblioteket, mens “Oeconomie”,
dvs. landbrugsvidenskaberne, indgik i Landbohøjskolens Bibliotek, nu
Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek ved Københavns Universitet.88
Universitetsbiblioteket er siden over et par omgange fusioneret ind i
Det Kongelige Bibliotek.
Det var ikke noget fattigt bibliotek, som i 1858 kunne indlemme Birds
of America. I stort set hele bibliotekets levetid har direktionen haft vel8:7
86
87
88

Torsten Schlichtkrull, Bibliotekshistorie 2007, s. 6.
Kjøbenhavnske Lærde Efterretningerfor Aar 1797, s. 286.
Torsten Schlichtkrull, Bibliotekshistorie 2007, s. 21.
Sst. s. 26ff.
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vilje over for biblioteket, og i alle årene blev der brugt flere penge end
de 300 Rd., som var afsat i testamentet.89 Det synes som om bibliotekar
Olufsen i de år har arbejdet - målbevidst og med direktionens store
velvilje - for at styrke biblioteket, ikke mindst inden for de naturhisto
riske fag. Biblioteket udgav i perioden 1855-66 hvert andet år trykte
tilvækstlister. Der er i alt 665 indførsler i disse lister, hvor naturhistorie
og biologi samlet tegner sig for 36 %, zoologien alene 22 %. Der er talt
indførsler, ikke titler; samme titel kan optræde mere end én gang, hvis
der enten er tale om et tidsskrift eller et flerbindsværk, som er kommet
over flere år. Alene inden for gruppen “Zoologie” har man i de år an
skaffet eller fortsat adskillige værker, som i dag sælges for halve og hele
millioner. Detaljerede regnskaber foreligger desværre ikke, men også
den gang har der været tale om markante - og omkostningstunge - an
skaffelser, anskaffelser, der næppe havde været mulige for hverken Det
Kongelige Bibliotek eller Universitetsbiblioteket. Selv uden den eksor
bitante anskaffelse af Birds ofAmerica har en undersøgelse af de antikva
riske priser for den zoologiske accession vist, at biblioteket i disse 12 år
kunne købe værker, der - skulle de anskaffes i dag - ville sluge Natio
nalbibliotekets samlede årlige anskaffelsesbudget flere gange. Hertil
kommer de øvrige anskaffelser, som i antal langt overstiger zoologien.
Blandt de titler, Olufsen fik anskaffet i disse år, findes en del af grund
laget for, at Det Kongelige Bibliotek i dag kan bryste sig over at besidde
en af verdens bedste samlinger af ornitologiske tavleværker. Samlingen
dannede i 1938 baggrund for Jean Ankers bog, Bird Books and Bird Art.
An Outline of the Literary History and Iconography of Descriptive Ornithology
Based Principally on the Collection of Books Containing Plates with Figures of
Birds and their Eggs now in the University Library at Copenhagen and includ
ing a Catalogue of these Works. I dag er den et standardværk.

Anskaffelsen til Det Classenske Bibliotek
I 1848 blev der nedsat en komité bestående af overbibliotekarerne fra
Det Kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Det Classenske Biblio
tek samt gehejmearkivaren, to professorer og en oberstløjtnant. Skønt
væsentligt mindre end de to andre biblioteker havde Det Classenske
Bibliotek så stor betydning, at det var en naturlig ting at inddrage bib
lioteket i dette begyndende bibliotekssamarbejde. Komitéen havde til
formål at undersøge mulighederne for et samarbejde mellem de kø89 Harald Jørgensen 1942, s. 76.
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benhavnske biblioteker. Resultatet blev, dels at de tre store offentlige
københavnske biblioteker skulle koncentrere anskaffelserne inden for
bestemte fagområder og dels, at der blev nedsat en vedvarende komité
bestående af de tre biblioteksledere. Komitéen skulle drøfte større an
skaffelser.90 Nogen større betydning fik komitéen ikke, og mødeaktivi
teten blev hurtigt ret lille, faktisk så lille, at Det Classenske Fideicom
mis på sit biblioteks vegne i februar 1854 klagede til Kultusministeriet
over, at der ikke havde været holdt møde siden juni 1852.91
Nogle møder har der dog været holdt, og i det mindste har ét af dem
haft vedvarende betydning, nemlig det møde, som udløste dette brev92
fra bibliotekar Olufsen til Fideicommisets direktion:

“I et af de sidste Møder, som Bibliothekskomiteen har afholdt, blev
det bestemt, at det Classenske Bibliothek, om muligt, skulde an
skaffe Audubon’s Quadrupeds of North America. Dette Værk er
udkommet i Boston 1843 og flg., og bestaaer af 150 Kobbertavler i
Imperial-Folio. Det er et Hovedværk i Pattedyrenes Naturhistorie,
og er for de herværende Zoologer af saa meget større Vigtighed,
som vore Museer kun besidde et meget ringe Antal af Nordameri
kas Pattedyr. Dets Anskaffelse vilde i Særdeleshed egne sig for det
Classenske Bibliothek, hvor allerede nu en langt betydeligere Sam
ling af Hovedværker i Vertebraternes Naturhistorie forefindes end
i noget af de andre Bibliotheker; men dets Priis er saa høi, at jeg,
indskrænket til Bibliothekets sædvanlige Midler, kun med Vanske
lighed vilde kunne Kjøbe det. Dets Bogladepriis i Ny York er 300
Dollars, og her i Byen vilde det koste 656 Rdlr ifølge Meddelelse
af en Boghandler, der desangaaende har skrevet til Ny York. Jeg
tillader mig derfor at henstille til Directionens Afgjørelse, om der
ikke, for at dette værk kunde anskaffes, maatte være Anledning til
at tilstaae Bibliotheket et overordentligt Tilskud.
Ved denne Ledighed tillader jeg mig at omtale et andet værk af
samme forfatter, nemlig hans Birds of America, et Værk, der saavel
med sit Ydre som med sit videnskabelige Værd hører til de meest
udmærkede i den zoologiske Literatur. Det er udkommet i største
Folio og bestaaer af 435 Kobbertavler uden Text. Som Text til det
90 Palle Birkelund: Universitetsbiblioteket 1728-1926, Svend Ellehøj og Leif Grane
(red.), Københavns Universitet 1479-1979, bd. 4, s. 413ff.
91 Landsarkivet, Det Classenske Fideicommis’ arkiv, Journal, nr. 27/1854.
92 Landsarkivet, Det Classenske Fideicommis’ arkiv, Journaliserede sager, almindelig
række, nr. 519/1854
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har Audubon udgivet et andet Værk, Ornithological Biography, i
fem Bind i stor 8VO, som Bibliotheket allerede besidder. Jeg har ikke
selv seet “Birds of America”, og kan derfor ikke af eget Bekjendtskab til dette Værk nærmere beskrive det; jeg tillader mig derfor
hermed at lade følge Ferussac’s Bulletin des sciences naturelles93,
Tome 15, hvori pag. 301 findes en Anmeldelse af det ved Lesson.
Paa Grund af Værkets store kostbarhed har Bibliothekskomiteen,
under fuld Anerkendelse af det Ønskelige i dets Anskaffelse ved et
af Bibliothekerne maattet tilstaae sig, at der kun var ringe Udsigt
til at dette kunde skee. Dets Bogladepriis var 180 £ St.; men det er
nu udsolgt, og paa Bogauktioner i Nordamerika bliver det efter
hvad mig er meddeelt betalt med 1000 Dollars; imidlertid har dog
en antiquarisk Boghandler i Leipzig for to Aar siden anmeldt et
Exemplar til Salg for 700 Thaler Cour:. Bibliotheket har allerede
en saa rig Samling til den ornithologiske Literatur, især hvad de
større Hovedværker angaaer, at ikke alene de to andre offentlige
Bibliotheker i Kjøbenhavn i den Henseende staaer langt tilbage
for det, men at det Samme ogsaa er Tilfældet med de fleste uden
landske, og det nærmer sig saa meget til Fuldstændighed i dette
Fag, atjeg haaber, at Directionen vil finde, at der i det Mindste har
været Anledning for mig til at omtale et Værk, som, dersom det
blev anskaffet ved Bibliotheket, vilde blive en Prydelse for det, ikke
ringere end den, som det Humboldtske Reiseværk og det franske
Værk over Egypten allerede ere.
Kjøbenhavn d. 21de Novbr. 1854
Allerærbødigst
L. Olufsen”

Bind 15 af Bulletin des sciences naturelles udkom i 1828, altså året efter
påbegyndelsen af udgivelsen af Birds of America, og anmelderen base
rer sig på de første 50 tavler. Anmeldelsen er, ikke uventet, når den nu
skulle overbevise direktionen, ovenud begejstret. Anmelderen frem
hævede Audubons tegninger, han var imponeret over det store format
osv., og så syntes han, at der burde have været tegnet flere abonnemen
ter i Frankrig:

93 Den fremsendte anmeldelse er: Lesson, [René Primevére]: Birds of America..., Bul
letin des sciences naturelles et de géologie, Bd. 15, 1828, s. 301-3.
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“ ... M. Audubon n’a pas seulement peint avec l’extréme fidélité
d’un naturaliste, il a été plus loin, il a peint en grand artiste, et ces
tableaux sont ce que Fon peut appeller la poétique de l’histoire
naturelle. ...
Cet ouvrage a re^u en Angleterre un accueil favorable, et de
nombreux souscripteurs sont venus offrir å l’auteur les moyens
d’élever le plus prodigieux édifice que jamais Fornithologie ait eu
et n’aura peut-étre. En France, sa liste s’est arrétée å 4 souscrip
teurs! En France, la patrie des sciences et des arts! Et cependant cet
ouvrage devrait se trouver dans les grandes bibliothéques, dans les
mains des savans, dans celles des artistes et surtout dans celles des
amateurs de livres rares et précieux. ... “
“... Hr. Audubon har ikke blot malet med naturhistorikerens ekstreme nøjagtig
hed, han er gået langt videre, han har malet som en stor kunstner, og hans bil- ’
leder er hvad man kunne betegne som naturhistoriens poetik ...
Dette værk har i England fået en velvillig modtagelse, og talrige abonnenter er
kommet til for at kunne give forfatteren mulighed for at rejse det mest fantastiske/vidunderlige monument som ornitologien nogensinde har fået eller måske
nogensinde får. I Frankrig er antallet af abonnenter standset ved fire! I Frankrig,
videnskabens ogkunstensfædreland!Og dog burde dette værk kunne findes i de store
biblioteker, i hænderne på de lærde, på kunstnere og i særdeleshed i hænderne
på de som holder af sjældne og kostbare bøger ...” [oversættelse ved Barbara
Melchior].

Som det var sædvane i Fideicommiset, blev sagen i original sendt i skrift
lig høring blandt direktionens medlemmer. Disse befandt sig ofte dels
i København og dels på Corselitze på Falster, så det kunne tage sin tid
at behandle en sag færdig. Direktionens responsum lyder:
“Jeg antager, at vi kun ved Anskaffelsen af Værker, som de her an
befalede, kunne bringe Bibliotheket i den Agtelse, som det fortie
ner, og stemmer derfor for, at vi beslutte os til at anskaffe begge de
nævnte Værker, naar Bekostningen derved ikke overstiger 2500Rbdr,
og at denne Sum da extraordinairt anvises Bibliotheket.
Kiøbenhavn den 21de Decbr 1854
Tillisch
Jeg er enig i, at der extraordinairt bevilges hvad der behøves til An
skaffelsen af de 2de omhandlede Værker, altsaa ogsaa i at dertil an
vendes de foreslaaede 2500,- hvis saa meget behøves} men da vi have
Erfaring for, at slige Pragtværker, naar man blot giver nogen Tid,
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og passer Leiligheden, ofte kunne erholdes for under Halvdelen
af deres oprindelige Priis, saa synes mig, at Hensyn til en fornuftig
Oeconomi byder os, ikke at give vor Bibliothekar bestemt Ordre
til strax at besørge Indkjøb for de af ham anførte høieste Priser,
men at vi, ved at stille de 2500,- til hans Disposition til extraordin
aire indkjøb i det Hele, kunne overlade det til hans eget Skjøn at
afvente mulig Ledighed til Indkjøb paa billigste Maade.
d. 11/1 55 PH Classen [d.y.J
A Haxthausen

Jeg er heri enig, dog saaledes at det kun er til de 2de nævnte Vær
kers Anskaffelse at der bevilges Olufsen et Beløb af ikke over 2500
Rd.
E Scheel”94

Efter den skriftlige høring skrev Fideicommiset med genanvendelse af
ord og vendinger fra direktionens bemærkninger således til Olufsen:95

“I Anledning af Hr. Professorens Skrivelse af 21de November f.Aa.
undlade vi ei at meddele, at vi bifalde, at de 2de ommeldte natur
historiske Værker “Audubon’s Quadrupeds of North America” og
“Birds of America” af samme Forfatter, anskaffes til det Classenske
Bibliothek, naar Bekostningen dermed ikke overstiger 2,500 Rdr.,
hvis saameget behøves.
Men da det ofte er Tilfældet, at slige Pragtværker naar man blot
giver nogen Tid og passer Leiligheden, kunne erholdes for Halv
delen af deres oprindelige Priis, fremstille vi til Hr. Professorens
eget Skjøn, om det kunde være rigtigt ikke strax at anskaffe foran
nævnte Værker, men at afvente mulig Ledighed, for om en billi
gere Priis muligt maatte være at opnaa.
Kjøbenhavn og Corselitze i Directionen for det Classenske Fi
deicommis
den 3 Februar 1855.
P.H. Classen A Haxthausen F Tillisch E Scheel

94 Landsarkivet for Sjælland m.v. Det Classenske Fideicommis, Journaliserede sager,
almindelig række, Nr. 519/1854.
95 Landsarkivet for Sjælland m.v. Det Classenske Fideicommis, Sager vedrørende Det
Classenske Bibliotek.
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Til Hr. Professor og Bibliothekar Olufsen”
Anskaffelsen af The viviparous Quadrupeds of North America skete hurtigt
efter direktionens godkendelse af anskaffelsen, og 17. juli kunne direk
tionen skrive til kassereren, at pengene kunne udbetales til boghand
leren, Theodor Lind.96 Det fremgår af kassebogen, at pengene blev ud
betalt samme dag.
Anskaffelsen af Birds of America tog længere tid. Eksemplaret i Leip
zig har øjensynlig ikke længere været til rådighed, og man måtte søge
eksemplarer andetsteds. Olufsen lod boghandler Lind formidle købet,
og 3. april 1857 kunne Lind skrive sådan til Olufsen:
“S. T.
Hr. Professor Olufsen R af D
Jeg tillader mig hermed at meddele Dem det Svar, jeg i Dag mod
tog fra New York angaaende Audubons Birds.
Dette Værk er nu næsten aldeles udsolgt, og for Øieblikket ikke
at erholde i Boghandelen for den dobbelte Priis, da flere Plader
først maa colloreres. Hr. Audubon har lovet at levere et fuldstæn
dig feilfrit, indbundet Explr i Løbet af omtrent 3 Maaneder fra
Brevets datum, den 18de Marts af. Men da det i det Hele kun er
ham muligt at complettere 4 Explr, holder han det i en høi Priis,
der, frit leveret her, vil være 2120 Rbdlr.
Hvis De maatte reflectere herpaa, vilde det vist være godt sna
rest at faae Bestillingen afsendt, for at jeg kan reservere Dem et
Ex. i rette Tid.
Imødeseende Deres ærede Bestemmelse forbliver jeg
med Høiagtelse
Deres ærbødige
Th Lind”
Den “Hr. Audubon”, Lind korresponderede med, må have været en af
Audubons to sønner. Audubon selv døde i 1851. Begge sønnerne var
efter faderens død aktive med salg af resterende eksemplarer.
Det originale brev blev rundsendt til direktionen for kommentering.
Tillisch har skrevet teksten, og de to øvrige har bifaldet afgørelsen ved
deres underskrifter:

96 Landsarkivet for Sjælland m.v. Det Classenske Fideicommis, Kopibog, 1855, side
368, nr. 279.
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“Da det er ønskeligt at erhverve dette Værk for Bibliotheket, me
ner jeg, at vi under Forudsætning af at et aldeles complet og feilfrit
Exemplar leveres, kunne bevilge Anskaffelsen, uagtet dertil efter
Ovenanførte vil medgaae 276Rd mere end tidligere bevilget.
Tillisch -PH Classen - A Haxthausen”
Herefter gik sagen sin gang, og 29. marts 1858 kunne Olufsen skrive
dette til direktionen:

“Hermed har jeg den Ære at indberette at jeg har modtaget
Audubon’s Bird of North-America. Jeg har omhyggelig gjennemgaaet Exemplaret, og fundet det aldeles svarende til den Beskri
velse, som Boghandler Lind har givet af det i sit Brev af 5te Februar
d.A., hvilket Brev allerede er Directionen Bekjendt.
Kjøbenhavn den 29 Marts 1858.
Allerunderdanigst
Olufsen.
vidi [set]
Tillisch
P.H.Classen
A. Haxthausen
E. Scheel”
Nu manglede kun én ting: betalingen. Direktionen skrev 20. april til
kassereren, justitsråd Birch, om dette, og de 2.120 Rdl. blev udbetalt til
boghandler Lind samme dag.
Sagen havde fundet en lykkelig afslutning, og Skandinaviens eneste
eksemplar af dette enestående værk havde fundet til København.
Theodor Lind var på det tidspunkt forholdsvis nyetableret som bog
handler i København, men alligevel var han i stand til at formidle et så
exceptionelt indkøb. Det hænger givetvis sammen med den uddannel
se, han havde skaffet sig. Lind nød stor anseelse blandt sine kolleger,
og han blev regnet for en fin kunstkender.97 Da Boghandlerforeningen
fejrede sit 50 års jubilæum med et festskrift, blev der skrevet en omtale
af samtlige foreningens medlemmer. I et sådant skrift kan man natur
ligvis ikke forvente kritik, men Delbancos tekst lader ingen tvivl tilbage
om, at der er tale om en boghandler med særlige kundskaber. Her er,
hvad han skrev om Th. Lind:98
97 Aleks. Frøland: Dansk boghandels historie 1482 til 1945, 1974, s. 220.
98 O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens Halvhundredaarsdag,
1887, s. 144.
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“Theodor Lind er født den 12te Juni 1823 i Kjøbenhavn. Strax ef
ter sin Confirmation kom han i 1838 i Andr. Fred. Høsts omfat
tende Forretning og lagde der i 7 Aar Grunden til den Uddan
nelse i Bogfaget, hvoraf han hele sit Liv har haft Gavn. Hans Hu
stod imidlertid til at blive kjendt med Forholdene i Udlandet, og
der aabnede sig en Plads for ham i Literarisch-artistische Anstalt
i München, hvis Chef Oldenbourg i Aarenes Løb gik over fra at
have været hans Veileder til at blive hans Ven. I denne By, der er
et sandt Konstskattenes Hjem, aabnedes hans Øie for Konst, og
det kom ham paa mange Maader tilgode, da han den 26de Marts
1852 aabnede sin egen Boglade i sit Hjemsted. Uagtet han siden
1854 var bleven Vaisenhusets Boghandler, har været Forlægger
alene og i Forening med F. Hegel og har en god Sortimentshandel, har dog Kobberstikkonsten med sit hele tiltalende Væsen lagt
Beslag paa hans personlige Virksomhed. Paa dette Omraade er
han hjemme som Faa, og er en fuldstændig paalidelig Raadgiver
saavel for Konstförståndige som for Usagkyndige. Boghandlerfor
eningen satte Pris paa strax at nyde godt af hans Arbeidsdygtighed, derfor optoges han allerede i Mødet den 16de April 1852
som Medlem. I Aarene 1868 og 1869 har han beklædt Posten som
Næstformand.”

Det er altså næppe nogen tilfældighed, at det netop var Th. Lind, som
kom til at formidle anskaffelsen af Birds of America. Han har forment
lig været den eneste person i København med et netværk, som kunne
skaffe ham i forbindelse med ledige eksemplarer af netop dette værk.
Linds efterfølgere var Hans Frandsen 1896-1912 og Lauritz Schmiegelow til sidstnævntes død i 1929," hvorefter forretningen muligvis er
ophørt. Det er værd at notere, at begge Th. Linds efterfølgere beholdt
hans navn i forretningsnavnet, også efter at Hans Frandsen flyttede
forretningen i 1900.100 Det er desværre hverken lykkedes at opspore
Th. Linds arkiv eller efterfølgernes, og det må antages, at de ikke er
bevaret. I hvert fald findes de hverken i Statens Arkiver (Rigsarkivet,
Landsarkiverne og Erhvervsarkivet m.fl.) eller i Det Kongelige Biblio
teks Håndskriftsamling, og det er heller ikke at spore i databasen over
privatarkiver, www.danpa.dk.

99 Kraks Blå Bog, 1983, Arthur Schmiegelow
100 Andreas Dolleris: Danmarks Boghandlere 1906-1918, 1919, s. 106.
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EKSEMPLARET

Indbinding

Selv om Det Classenske Bibliotek anskaffede Birds of America i indbun
den stand, så ønskede man, at den skulle have et af bibliotekets egne
bind. Biblioteket havde en høj standard for indbinding; det ses af de
mange bind, som findes i Det Kongelige Bibliotek. Man lagde så stor
vægt på indbindingen, at det blev en del af den aftale, som blev indgået
i forbindelse med foreningen i 1867 med Universitetsbiblioteket. Heri
lyder punkt fem: “Indbindingen saa vel af de nye Bøger, som anskaffes for
Fideikommissets Regning som af de ældre til det Classenske Bibliothek
henhørende Bøger, naar de trænge til Istandsættelse eller Ombinding,
skal ske paa den ved det Classenske Bibliothek hidtil brugte solide Maade.”101 Det Classenske Fideicommis’ kassebog har under den 5. febru
ar 1859 denne indførsel: “Betalt efter Ordre til Bogbinder Clement for
Indbinding af Audubons Verk over Amerikas Fugle 4 Vol. Pragtbind
med Guldsnit. 300 -”. En bogbindersvend tjente i 1872 i gennemsnit
6-7 Rdl. om ugen for en effektiv arbejdsdag på knap 11 timer,102 og
lønnen har nok været nogenlunde den samme 15 år forinden, så de
300 rigsdaler, indbindingen kostede, svarer næsten til en årsløn for en
bogbindersvend. De fire bind er i helbind, hver af ét stort stykke læder;
læderstykket har oprindelig målt noget over 1 x 1,5 m; hertil kommer
guldtrykt titel og guldtrykte borter samt et lille superexlibris på både
for- og bagperm samt guldsnit, så materialeudgifterne må have slugt en
god del af de 300 Rdl.
D.L. Clément (1820-77) var fra 1856 universitetsbogbinder103 og i det
mindste fra 1861 (bogbinderlisterne i Landsarkivet går ikke længere
tilbage) en af Det Classenske Biblioteks faste bogbindere. Ved Cléments
død var bogbinderiet “byens største og mest kendte bogbinderi”.104 I
arkiverne er det desværre ikke muligt at komme tættere på indbindin
gen end dette; firmaet eksisterer endnu, men det gør arkivet ikke.105
Nok har det danske eksemplar fået en eksklusiv indbinding, men ejen
dommeligt nok er de 435 tavler bundet ind på en usædvanlig måde. De
fleste eksemplarer er bundet ind med 100 tavler i hvert af de tre første
101 Aarbogfor Kjøbenhavns Universitet for 1864-71, 1871, s. 461.
102 Carl P. Nielsen 8c R. Berg: Danmarks Bogbindere gennem 400 Aar, 1926, s. 119.
103 Edw. C.J. Wolf: D.L. Clément, Dansk biografisk leksikon, 3. udg, 1979-84, bd. 3, s. 440.
104 Palle Birkelund (Edw. C.J. Wolf): Immanuel Petersen, Dansk biografisk leksikon, 3.
udg, 1979-84, bd. 11, s. 296.
105 Oplyst af direktør Willy Pedersen i mail den 25.4.2010.
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bind og 135 tavler i det fjerde bind;106 der er dog varianter, f.eks. er
eksemplaret i Pittsburgh indbundet i fem bind med 100 tavler i hvert
af de første tre bind, 87 tavler i bind fire og et femte bind på blot 47
tavler.107 Det danske eksemplar er bundet ind som skemaet viser:

Bind
1
2
3
4

Tavle
1-100
101-235
236-330
331-435

Antal
100
135
95
105

Tavlerne trykt108
1826-30
1831-34
1835-36
1836-38

Titelblad
1827-30
1831-34
1834-35
1835-38

Tabel 1. Indbinding og trykkeår på titelbladene og for tavlerne. Som det ses,
følges tavlernes trykkeår og indbinding ikke ad for bd. 3’s og 4’s vedkommende.

Gennemgang

Alle fire bind er blevet gennemgået, men bind 4 er blevet efterset grun
digere end de øvrige, da afdelingsbibliotekar Susanne Budde og kon
servator Tine Rauff, begge Det Kongelige Bibliotek, har ydet bistand
her.
Det er først og fremmest konstateret, at eksemplaret er komplet; alle
435 tavler er til stede.
Der blev ved gennemgangen af de 435 tavler ikke noteret åbenlyse
problemer med koloreringen. Vel er der fra tid til anden et farvestrøg,
som går en smule uden for billedets kant, men et eftersyn af tavler fra
Pittsburghs internetudgave viser det samme.109 Andre ubetydelige fejl
er også konstateret.
Med hensyn til trykningen er der derimod adskilligt at bemærke:
Der er ganske mange tilfælde af “snavs” i forbindelse med billedtek
sterne; dette “snavs” tolkes som stænk af tryksværte, evt. vandfarve. Der
kan også optræde afsmitning fra andre plader på forsiden; på bagsiden
ses der mange tilfælde af, at tavlen efter trykket er blevet lagt oven på
den forrige tavle uden mellemlægspapir, hvorfor den endnu våde tryk
sværte har smittet af.
106 Waldemar Fries 1973, s. 400.
107 University of Pittsburghs hjemmeside <digital.library.pitt.edu/a/audubon/plates.
html> (28.5.2010).
108 Waldemar Fries 1973 s. 399f.
109 University of Pittsburghs hjemmeside <digital.library.pitt.edu/a/audubon/plates.
html> (28.5.2010).
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Der er mange tilfælde af tryksværte ved pladens kant. Noget tilsva
rende ses også ved eksemplaret i Pittsburgh, men ikke i nær samme
omfang.110 Dette tolkes som, at pladens kant ikke har været tørret godt
nok af for tryksværte.
Der er adskillige tilfælde af svagt trykte tekster. Dette tolkes enten
som en følge af, at pladen har været slidt af at være blevet aftrykt for
mange gange, eller at papiret af en eller anden grund ikke har ligget
helt op til pladen under trykkeprocessen; det sidste kan f.eks. skyldes
småfejl i papiret, eller at papiret er begyndt at tørre i kanten. Der er
især mange tilfælde i hjørnerne af pladen; således er på tavle 146 or
det “Drawn” i tegnerangivelsen til venstre (”Drawn from Nature by J.J.
Audubon, F.R.S.F.L.S.”) og årstallet i trykkerangivelsen til højre sær
lig udsat for svagt tryk. Sådanne svagt trykte tekster har man ikke be
mærket ved gennemgangen i forbindelse med digitaliseringen i Pitts
burgh.111 Et markant tilfælde i det danske eksemplar er på tavle 245
(Uria Brunnichii), hvor fuglens navn er meget svagt trykt. Tavlen er i
øvrigt en af dem med varianter; i det danske eksemplar er der ikke er
noget engelsk navn for fuglen, det er der i en anden variant.112

■J ' v v i i • 11 ; i
Figur 6: Den svagt trykte tekst på tavle 245.

Teksten er tværet ud i en del tilfælde. Det tolkes som, at der er sket et
uheld umiddelbart efter trykningen hvor noget har strøget hen over
den våde tryksværte. Eksemplet er fra tavle 344.

Figur 7: Udtværet tekst på tavle 344.
110 Sst. (28.5.2010).
111 Mail fra Charles E. Aston, Jr., Curator, Rare Books, Prints, & Exhibits, Special Collections Department, University of Pittsburgh Library System den 20.4.2010.
112 Waldemar Fries 1973, s. 437.
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Der er få tilfælde af egentlig manglende tekst. I et tilfælde (tavle 136)
mangler de tre sidste tegn i tavlenummeret, så der står “Plate CXX” i
stedet for “Plate CXXXVT; de manglende tegn er senere tilføjet med
blyant. På forespørgsel til Pittsburgh er tavlenummeret blevet efterset, og
fra Pittsburgh indløb disse to oplysninger: “Our copy of plate CXXXVI
definitely has the last numeral written in pencil (the “I”) and it appears
as though some of the other numerals were done in ink by hand, but it
is hard to tell. We are also unable to tell if it is just the last three digits
(as in your copy) that are missing or if there were more or less done by
hand.” Og som addendum: “The plate numeral has indications of two
“guide” lines, one below and one above the numeral; it’s possible that
the entire numeral was carefully inked in and that a later hand went
over the roman numeral “I” with a lead pencil.”113 Hverken Fries eller
Susanne M. Low bemærker, at der skulle være problemer med dette
tavlenummer, så det kan være et tilfælde, at der er fejl i tavlenummeret
i både København og Pittsburgh. I et andet tilfælde, tavle 146 (Fish
Crow), mangler et helt ord, nemlig “Drawn” fra teksten nederst til ven
stre, som oplyser om kunstneren; i Pittsburgh forekommer ordet.114
På tavle 385 (Bank Swallow, Hirundo riparia og Violet-green Swallow,
Hirundo thalassinus) er teksten i de latinske navne rettet i hånden. No
get tilsvarende er sket på eksemplaret i Pittsburgh.115 Ved Hirundo ri
paria er R i riparia blot tilføjet i hånden, uden at der er gjort forsøg på
at skjule, at der er tale om en rettelse; ved Hirundo thalassinus er der
kradset i teksten neden under de to bogstaver, og de er tilføjet med en
tynd pen.

Figur 8: “Reparation” i hånden af teksten på tavle 385.

113 Mails af 17.5.2010 fra William C. Daw, Assistant Curator, Curtis Theatre Collection
og fra Charles E. Aston, Jr., Curator, Rare Books, Prints, & Exhibits, Special Collections
Department, University of Pittsburgh Library System.
114 University of Pittsburghs hjemmeside <images.library.pitt.edu/cgi-bin/i/image/
image-idx?view=entry;cc=audimg;entryid=x-aud0146> (28.5.2010).
115 University of Pittsburghs hjemmeside cimages.library.pitt.edu/cgi-bin/i/image/
image-idx?view=entry;cc=audimg;entryid=x-aud0385> (28.5.2010).
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Ved gennemgangen blev det konstateret, at der er brugt to forskel
lige papirtyper ved trykningen. De fleste tavler er trykt på lyst papir
med vandmærke i to linjer: “J Whatman / [årstal]”. En mindre del af
tavlerne er trykt på papir med en afvigende créme-agtig farve; vand
mærket her er på tre linjer: “J Whatman / Turkey Mill / [årstal]”. Der
ses ikke noget mønster i fordelingen af de to papirtyper. Forklaringen
er simpel: Da James Whatman forlod scenen solgte han sin papirmølle
og rettighederne til vandmærke til to forskellige personer. Havell køb
te papir fra dem begge. Papiret fra møllen med Turkey Mill i vandmær
ket har en generel tendens til at blive gulligt.116 På alle de undersøgte
vandmærker svarede årstallene, som på det creme-farvede papir ofte
var svært læselige, til graveringsåret.

Figur 9: Vandmærke i to linjer. Foto: Tine Rauff.

Figur 10: Vandmærke i tre linjer. Foto: Tine Rauff.
PROVENIENS

I maj 1967 gennemgik Waldemar Fries som et led i sin “elefantjagt”
det danske eksemplar. Fries har næppe fået lov at gennemse eksempla116

Susanne M. Low, 2002, s. lOf.
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ret alene, og da overbibliotekaren i 1967 var ornitologen Bernt Løppenthin (overbibliotekar 1966-1974),117 er det naturligt at forestille sig,
at han var til stede. Det giver et ganske hyggeligt billede af to mænd
i ivrig samtale hen over tavlerne, den passionerede “elefantjæger” og
den fuglekyndige overbibliotekar, der med berettiget stolthed har kun
net fremvise Skandinaviens eneste eksemplar af Birds of America.
Under gennemgangen opdagede Fries den 26. maj, at der står noget
på bagsiden af tavle 315118. Med blyant er skrevet “for P. Jackson Esq.
Boston”; navnet “James Brown” figurerer også, men overstreget. Der
har stået noget mere over de to navne, men denne tekst kan ikke læses,
fordi arket er blevet beskåret. Fries drog den naturlige slutning, at det
danske eksemplars proveniens hermed var klarlagt: “P. Jackson, Boston”
kan kun være den P.J. Jackson som påbegyndte sit abonnement i 1832.
I Audubons lister over købere optræder Jackson konsekvent som P.J.
Jackson, men Fries må have haft det problem, at han ikke kunne finde
en P.J. Jackson i Boston, som man kunne antage ville tegne et så dyrt
abonnement. Derimod fandtes der på den tid en fremtrædende for
retningsmand, Patrick Tracy Jackson (1780-1847), som han så forbandt
med indkøbet.119

Figur 11: Bagsiden af tavle 315 med påskriften “for P. Jackson Esq. Boston”

Patrick Tracy Jackson120 var en af Bostons fremtrædende handelsfolk,
og han var, i hvert fald indtil tiden omkring 1838, særdeles velhavende.
Han blev i 1780 født ind i en købmandsfamilie. Ordet købmand skal
her forstås i en noget større skala end købmanden nede på hjørnet.
Han etablerede sig som selvstændig i 1807 efter at have samlet sig en
ikke ubetydelig startkapital. I 1812 grundlagde han Boston Manufac117 Torben Nielsen: Bibliotekerne 1927-1979, Svend Ellehøj og Leif Grane (red.), Kø
benhavns Universitet 1479-1979, Bd. 4, København 1980, s. 477.
118 Waldemar Fries 1973, s. 155.
119 Sst. s. 344.
120 Hvor ikke andet nævnes, baserer denne korte omtale afJackson sig på: Dane Morrison: Jackson, Patrick Tracy, Garraty,John A. og Mark C. Carnes (eds.): American National
Biography, Vol. 11, New York & Oxford 1999, p. 760-1.
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turing Company sammen med sin svoger, Francis Cabot Lowell (17751817). Her fik de samlet alle dele af klædeproduktionen. Efter Lowells
død i 1817 stod Jackson frem som leder, og han var en af de drivende
kræfter i selskabets videreførelse. Jackson tog bl.a. også i 1829 initia
tiv til etableringen af den første egentlige jernbane i Massachusetts.
Den åbnede i 1835. På grund af nogle fejlslagne spekulationer mistede
Jackson størstedelen af sin formue, men fattig blev han aldrig. Ved ud
gangen af 1835 var hans formue på $ 389.529,05, fem år senere var
der “blot” $ 60.000-80.000 tilbage.121 De følgende år sled Jackson for at
genoprette sin formue - og han sled sig op. Han døde i 1847.
Kan det danske eksemplar være det samme som det, P.T. Jackson
ejede? Svaret er nej. Begrundelsen følger her:
Boghandler Linds brev taler ikke om anskaffelsen af et i forvejen
eksisterende sæt, men derimod om, at “Hr. Audubon” i løbet af tre
måneder vil kunne fremskaffe fire eksemplarer, men at “flere Plader
først maa colloreres”, og at han skal “complettere” eksemplarerne. Der
er klart tale om mere eller mindre nyfremstillede eksemplarer.
De mange tilfælde af tavler med “snavs” tyder på det samme. En stor
del af disse tavler må formodes i første omgang at være blevet kasseret.
Det vides, at Havell i det mindste tog “‘five perfect sets’ and certain
‘loose sets’” med sig, da han i 1839 emigrerede til USA.122 Fries opreg
ner i kapitlet “Sale of the Remaining Folios”123 15 komplette sæt, som
der kan gøres rede for, men også mange løse tavler.
Forekomsten af P. [T.] Jacksons navn bag på tavle 315 i det danske
eksemplar kan også forklares. På forespørgsel til Massachusetts Histo
rical Society har referencebibliotekar Jeremy Dibbell med stor bered
villighed gravet i Jackson-familiens private papirer, som først for nylig
er kommet til selskabets arkiv. Her har han fundet to indførsler af in
teresse:
I sønnens, Patrick Tracy Jackson 2, kassebog: “16 January [1858] Rec’d of William C. Russel net proceeds of sale of Audubon’s Birds of
America $ 646.70.”
William C. Russel var svoger til P.T. Jackson 2, og da $ 646,70 er væ
sentligt mindre, end prisen for et komplet sæt var på det tidspunkt, er
der meget som tyder på, at Jeremy Dibbell havde ret, når han skrev:
121 Kenneth Wiggins Porter: The Jacksons and the Lees, Cambridge, Mass. 1937, vol. 1,
p. 768-69.
122 Harry Harris 1918, p 30.
123 Waldemar Fries 1973, s. 115ff.
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“perhaps the copy wasn’t sold TO Russel, but rather BY him, on be
half of the family. The line in the account, ‘net proceeds of sale of
might indicate that the copy was sold (perhaps with Russel as the sell
ing agent), and that Russel and Jackson shared the profits.” Indførslen
afkræfter Fries’ formodning om, at Jackson skulle have solgt sit eksem
plar i forbindelse med sin økonomiske nedtur i 1838.124
I Patrick Tracyjackson [l]’s kassebog for 1830-35 findes denne ind
førsel: “4 May 1833: Audubon’s book - 1 Vol. - $ 250.00”. Hermed er
Fries’ antagelse af, at Audubons P.J. Jackson er identisk med P.T. Jackson bekræftet.
Den første af disse indførsler kan forklare tilstedeværelsen af Jacksons navn i det danske eksemplar. Antagelsen er, at eksemplarets tavler
efter salget er blevet fordelt i andre eksemplarer. Jacksons eksemplar
blev senest solgt 16. januar, muligvis nogle dage eller uger forinden.
Fra 16. januar til 29. marts er der lidt mere end 10 uger, og da vi ved,
at et brev kunne nå fra New York til København på ca. 214 uge (”Hr.
Audubon” daterede sit brev den 18. marts og Th. Lind modtog det den
3. april 1857), er der tid til at komplettere eksemplaret, binde det ind
og få det sejlet til København. Den ejendommelige fordeling af tavler
ne i det danske eksemplars fire bind kan muligvis forklares derhen, at
D.L. Clément har valgt at indbinde de fire bind med samme fordeling
af tavlerne, som han modtog dem.
Der ses ingen grund til, at hverken “Hr. Audubon” eller Th. Lind
skulle have skrevet noget urigtigt i deres breve, hvorfor det må antages,
at der i 1857/58 blev solgt op til fire sammenstykkede eksemplarer,
som altså er ud over de eksemplarer, Audubon solgte, efter at udgivel
sen var afsluttet. Fries nævner da også to eksemplarer, som kan være
kandidater til at være blandt de øvrige 1857-eksemplarer. Eksemplaret
i Mill Grove (det center, som er anlagt ved Audubons første bopæl i
Amerika) betegnes af Fries som et muligt sammenstykket eksemplar,
og han noterer, at det har et flyveblad af papir, der ikke stammer fra
Whatman og som er dateret 1858.125 Det andet eksemplar er eksempla
ret i Library of Parliament, Ottawa, Canada, som blev anskaffet i netop
1857, efter at to eksemplarer i 1849 brændte sammen med parlaments
bygningen, der var blevet sat i brand under borgerlige uroligheder. Ottawa-eksemplaret indeholder ifølge Fries tydeligvis tavler, som ikke har

124 Waldemar Fries 1973, s. 344.
125 Sst. s. 124.
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siddet i et tidligere solgt eksemplar - de bærer på bagsiden blyantsno
tater, for en del fra Audubons egen hånd.126
Det må konkluderes, at det danske eksemplar er et sammenstykket
eksemplar, og at der er sandsynlighed for, at eksemplaret er medlem af
en eksklusiv klub af 1857/58-eksemplarer. Arkivundersøgelser vedrø
rende eksemplarerne i Mill Grove og i Ottawa samt en sammenlignen
de undersøgelse af alle tre eksemplarers billedtekster, papir, vandmær
ker og tilskrifter kunne være oplysende for en eventuel sammenhæng
mellem de tre eksemplarer.

APPENDIKS

Udgaver af Birds of America

Denne liste viser de udgaver af Birds of America samt Ornithological Bio
graphy og hans A Synopsis of The Birds ofNorth America, som blev besørget
enten af Audubon selv eller hans to sønner, Victor Gifford Audubon
og John Woodhouse Audubon. Birds of America er mange gange i ti
dens løb blevet reproduceret helt eller - især - delvis i udgaver af veks
lende kvalitet. I 1966 blev de originaltegninger, som findes i The New
York Historical Society udgivet i to bind. Hverken disse udgivelser eller
Audubons øvrige værker, artikler, dagbøger m.v. er medtaget.
1. Audubon, John James: The Birds of America from Original Drawings
by John James Audubon. London, Published by the Author, 18271838. 4 bd. [Vol. 1]. 1827-1830. Vol. 2. 1831-1834. Vol. 3. 1834-1835.
Vol. 4. 1835-1838, June 20.
Det oprindelige værk som benævnes Havell-udgaven efter gravørerne af samtlige plan
cher bortset fra de første ti, Robert Havell senior og junior.
Audubon anfører medlemskaber af videnskabelige selskaber på titelbladene. Den
ne tekst forøges fra bind til bind efterhånden som Audubon blev optaget i flere sel
skaber.
Som nævnt i artiklen varierer indbindingen fra eksemplar til eksemplar.
Haves i Det Kongelige Bibliotek.
Proveniens: Det Classenske Bibliotek, fusioneret med Universitetsbiblioteket i 1867.
Universitetsbiblioteket blev delt i 1938, og værket kom til 2. Afdeling, UB2. Navnefor
andring til Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek i 1989. Fusioneret med
Det Kongelige Bibliotek i 2006.

126

Sst. s. 28lf.
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2. John James Audubon & John Woodhouse Audubon: The birds of
America from original drawings made in the United States and their
Territories.127 New York, Roe Lockwood & Son, 1858-60. Chromoli
thography by J. Bien. 1 bd., 105 tavler med 150 illustrationer.128
Denne udgave benævnes Bien-udgaven efter den litografiske anstalt.
Audubons yngste søn, John Woodhouse Audubon ønskede at genudgive alle 435
tavler i fuld størrelse i kromolitografi. Projektet blev aldrig fuldført, i høj grad på grund
af den amerikanske borgerkrig (1861-65). Det kuldsejlede projekt blev en økonomisk
katastrofe for familien.129
Komplette eksemplarer af Bien-udgaven er meget sjældne. Fries lokaliserede 49 ek
semplarer og henviste til en liste, som desværre ikke findes, Susanne M. Low har blot
kendskab til 17 eksemplarer.130
Haves ikke i Det Kongelige Bibliotek.

3. Audubon, John James: The Birds of America from Drawings made
in The United States and their Territories. Philadelphia, 1840-1844.
7 bd. med 500 tavler. Trykt hos J.B. Chevalier.131
Denne udgave benævnes “oktavudgaven”
Tavlerne er formindsket vha. camera lucida afJohn Woodhouse Audubon og stuk
ket af Robert Havell junior.132
Haves ikke i Det Kongelige Bibliotek

4. Audubon, John James: The Birds of America from Drawings made
in The United States and their Territories. New York, V.G. Audubon,
1856. 7 bd. med 500 tavler.
De 7 bind, som er en genudgivelse af oktavudgaven i et noget afvigende udstyr, blev
genudgivet adskillige gange af enten Victor Gifford Audubon eller John Woodhouse
Audubon: 1859, 1860, 1861 (2 gange), 1865 (8 bind), 1871 (8 bind).133
1856-udgaven Haves i Det Kongelige Bibliotek
Proveniens: Det Kongelige Bibliotek. Udvekslet med Universitetsbiblioteket (eller
UB2) i perioden mellem 1927 og ca. 1945. Fusioneret med Det Kongelige Bibliotek i
2006.

12z Oplysningerne til denne udgave stammer fra Anker 1938, s. 95, nr. 17 - Claus Nis
sen: Die illustrierte Vogelbücher. Ihre Geschichte und Bibliographie, Stuttgart, 1953, s. 85, nr.
50.
128 Anker 1938 angiver 106 tavler med 151 illustrationer
129 Susanne M. Low 2002, s. 323 - Fries 1973, s. 355-56.
130 Susanne M. Low 2002, s. 327.
131 Claus Nissen 1953, s. 86, nr. 51.
132 Sst.
133 Anker 1938, s. 95, nr. 18.
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5. Audubon, John James: Ornithological Biography, or an Account of
the Habits of the Birds of the United States of America; accompanied
by Descriptions of the Objects represented in the Work entitled The
Birds of America, and interspersed with Delineations of American
Scenery and Manners. By John James Audubon. Edinburgh, 18311849. (5 Bd.) Vol. 1,1831. Vol. 2,1834. Vol. 3,1835. Vol. 4,1838. Vol.
5, 1849(!) i.e. 1839.
Tekstværket til Birds of America. Bind 1 af Ornithological Biography blev også udgivet
i USA, se nr. 6
Haves i Det Kongelige Bibliotek. Vol. 2-5 haves i to eksemplarer.
Proveniens som nr. 1.

6. Audubon, John James: Ornithological Biography, or an Account of
the Habits of the Birds of the United States of America; accompa
nied by Descriptions of the Objects represented in the Work entitled
The Birds of America, and interspersed with Delineations of Ameri
can Scenery and Manners. By John James Audubon. Philadelphia.
1832. Vol. 1.
Haves i Det Kongelige Bibliotek
Proveniens som nr. 1.

7. John James Audubon: A Synopsis of the Birds of North America.
Edinburgh, A. and C. Black, 1839
“An index to the species in The Birds of America, listed taxonomically by Audubon.
Not as listed today, but pretty good for his time.”134
Haves ikke i Det Kongelige Bibliotek.

SUMMARY
Torsten Schlichtkrull: Audubons “Birds of America”
The Royal Library owns one of the most exceptional works in book history, an original
edition ofJohn James Audubon Birds of America. This edition, in a format called “dou
ble elephant folio” was published from 1827 to 1838. On basis of existing literature,
this article briefly describes the work’s genesis, including Audubon’s technique, print
ing, the letterpress, conservation history as well as the pricing of the book when it was
published.
134

Susanne M. Low 2002, s. 377.
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The work was originally acquired for The Classen’s Library (Det Classenske Bibliotek),
a private research library, which, although considerably smaller than the Royal Library
and the University Library, joined the library cooperation of the 1800’s on an equal
standing with the other two libraries. The Classen’s Library and the library’s founder,
industrialist JF Classen are described briefly in this article. Due to two library mergers
the Birds of America is now owned by the Royal Library. The acquisition of the Danish
set by the Classen’s Library is examined by analyzing previously unpublished letters
and is described for the first time, although not comprehensively, in this article. The
provenance of this work, as described by Waldemar Fries in 1973, is reexamined in this
article. Using newly discovered archival material and a review of available literature,
this article concludes that the Danish set was assembled in 1857/58 from loose sheets,
and was most likely created simultaneously with three other sets, two of which are
believed to be the Mill Grove, Pennsylvania, USA and Library of Parliament, Ottawa,
Canada sets.

C.F.E. HORNEMANS “ALADDIN”
EN MISHANDLET OPERA
AF

Inger Sørensen

.F.E. Horneman er en af de mest tragiske skikkelser i dansk musikliv.
Hans rige begavelse havde kunnet skænke dansk musik en lang
række mesterværker, men skæbnen ville det anderledes. Som søn af mu
sikhandleren og komponisten Emil Horneman og hans kone Agnete
Scheuermann, der tilhørte den musikbegavede slægt Zinn, voksede han
op i et musikalsk miljø, der virkede befordrende på de medfødte evner.
Han var således fætter til den lige så musikbegavede Asger Hamerik,
som han omgikkes i sin barndom. Omkring år 1900 så han i bakspejlet
sin vej til operaen således:

C

Det var min Ulykke, at jeg som Dreng fik særlig Lyst til at lege med
Theater. Det var maaske for en stor Del et medfødt Talent for Me
kanik, der drev mig til at foretrække dette Legetøi for ethvert an
det, og det kan ogsaa være, at min Lyst til at komponere Operaer
er opstaaet af dette Talent i Forbindelse med mine musikalske
Evner. Jeg var heller ikke videre tilaars (12 a 13 Aar) da jeg gjorde
mit første dramatiske Forsøg: Et Syngestykke med Røvere i kaldet
“Jernnøglen” til hvilken Componisten (daværende Digter) Asger
Hammerich havde skrevet Teksten, og en senere større, men ufuld
endt Opera til samme Forfatters Tekst: “Don Lidarso”. Den før
ste blev uden Vrøvl og bitre Skuffelser opført ved en Fødselsdag i
Prof. Hammerichs Hus som var fyldt til sidste Plads; der var man
ge Fremkaldelser og Da Capoer og ikke Spor af Kritik. Den anden
blev ikke færdig paa Grund af et lille Slagsmaal imellem Asger og
mig. Saa blevjeg ældre og skulde rigtig lære Musik. Igrunden hav
de jeg mere Lyst til Mekanik, men min Moder drev mig med alle
Midler bort fra den Idee at studere til Ingenieur; hun var nemlig
selv Musik fra Top til Taa. Hendes Pres plus min egen Kjærlighed
til Kuhlau og Mozart fik Overvægten, og jeg satte mig da i Haab
og blind Tro paa Idealerne tilrette paa Toppen af den lange Skraa-
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plan ad hvilken jeg rutschede lige lukt ned i det kgl. Theaters
mørke Kjælder, over hvis Indgang der staar: “Ei blot til Lyst”. Jeg
har altid tidligere godt forstaaet Meningen med disse Ord, og fun
det dem betegnende for det store Maal Theatret har sat sig: men
nu, efter at have siddet i den mørke Kælder i 12 Aar, synes jeg, der
hellere skulle staa: “Her lades Haabet ude!”1

Hvorfor gik det så grueligt galt’?
I 1850’erne var faderen en velhavende mand. Takket være hans han
delstalent, og fordi han altid havde fingeren på pulsen, gik hans musik
handel strygende, og sammen med sin anden kone, Amalie Jensen, en
driftig dame med sans for fast ejendom, tjente han mange penge ved
ejendomshandler på Frederiksberg. Det gjorde ham i stand til at opfyl
de sin begavede søns hede ønske om at rejse til Leipzig og studere ved
det berømte konservatorium, der var grundlagt i 1843 af Felix Men
delssohn Bartholdy, og hvor Niels W. Gade havde undervist fra 1844
til 1848.
Tre år studerede C.F.E. Horneman i Leipzig, hvor han bl.a. sluttede
et meget nært venskab med sin medstuderende, Edvard Grieg, men i
1860 måtte han rejse hjem, fordi faderen gik fallit, da han efter Tivolis
skaber, Georg Carstensens, pludselige død kom til at stå alene med de
res store projekt, forlystelsesparken “Alhambra”, der var blevet opført
på en af hans jorde på Frederiksberg. Sin andel i musikforlaget Horne
man & Erslev måtte han sælge til sin kompagnon for at redde “Alham
bra”. Selv om den unge Horneman nu i en alder af 20 år måtte være
med til at forsørge familien, bl.a. ved at undervise og ved sammen med
faderen at stifte et nyt musikforlag, var han stadig fuld af optimisme og
gåpåmod og ville ikke opgive sin drøm om at blive operakomponist.
Få år efter sin hjemkomst fra Leipzig besluttede han sig for at skrive
en opera over eventyret om Aladdin, men valgte ikke at basere den på
Adam Oehlenschlågers dramatiske digt af samme navn, men på den
oprindelige fortælling i Tusind og én Nats Eventyr. Til tekstforfatter valg
te han sin og Griegs nære ven, litteraten Benjamin Feddersen, der mel
lem 1859 og 1865 oversatte og bearbejdede en række lystspil og sang
spil for Casino og også leverede teksten til sangscenen De florentinske
Blomsterpiger, med musik af Horneman, Grieg og Viggo Kalhauge, der
blev opført sammesteds 14. juni 1864.

C.F.E. Hornemans efterladte papirer (KB, NKS 2081, fol.).
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Det var også i 1864, at Horneman komponerede ouverturen til sin
opera, som han selv dirigerede ved førsteopførelsen i musikforeningen
Euterpe den 14. april 1866 og igen 8. Maj samme år. Den blev ingen
succes. Ifølge Emil Hartmann, der fik en symfoni opført ved samme lej
lighed, blev den rakket voldsomt ned af pressen. Horneman arbejdede
dog trøstigt videre på sin opera, som han medbragte, da han rejste rundt
1 Europa på det Anckerske Legat i efteråret 1867. Han var flittig, for i
november kunne han berette for Feddersen:

Aladdin voxer, der er navnlig et Nummer som jeg har faaet exelent, ja jeg tør næsten sige uovertræffelig, det er Terzetten med
Chor i anden Act; i øvrigt er Alt, hvad jeg har skrevet endnu, ble
vet saa heldigt som jeg kunde ønske det. At denne Opera maa
gjøre Lykke kan ikke være andet; Emnet er godt og Musiken lader
virkelig til at tiltale. Alle hvem jeg spiller det for her i Tydskland,
blive næsten forbausede over det og erklærer det ligefrem for no
get af det bedste og originaleste de have hørt i den senere Tid;
dette giver mig naturlig umaadelig Lyst, kan De tænke og ikke er
jeg heller fri for at være en væmmelig storsnudet Karl, jeg taaler
ingen Ting mere; naar jeg kommer hjem er der kun to det pas
ser sig for min Værdighed at omgaaes, det er min Digter og min
Kone.2
Ved hjemkomsten fortsatte han arbejdet og blev med større og mindre
afbrydelser færdig med skitserne engang i 1868 eller 1869, hvorefter
han instrumenterede de to første akter - selv kunne han ikke huske
præcis hvornår, men da faderen døde i 1870, måtte han overtage deres
fælles musikhandel og lagde derfor operaen på hylden.
Engang i november 1872 havde Horneman nær mistet sit partitur.
Der udbrød brand i lejligheden i Løvstræde 8, mens han sad og under
viste. Han fik hurtigt sin kone og datteren Elisabeth, der var omkring
fem år gammel, ud af huset. Hun fortalte mange år senere:
Medens Mor og jeg sad paa en Trappe ligeoverfor, løb Far tilbage
til vores Lejlighed og kom lidt efter igen med flyvende Krøller og
sodet over hele Ansigtet og paa Hænderne af Røgen. I den ene
Arm havde han min Oldefars tre Pastelmalerier: Kuhlau, Olde
fars Selvportræt og Oldemors Portræt; under den anden Arm bar
2 Brev dateret 27.11.1867 i C.F.E. Hornemans brevarkiv (KB, NKS 2735, fol.).
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han Manuskriptet til “Aladdin”. “Nu kan det andet godt brænde”,
sagde han.3

Selv berettede han afslappet om hændelsen i et brev til Grieg:
Vil Du have Nyt at høre ved jeg ikke bedre end at fortælle Dig
at der var Ild i vores Hus iaftes; men det er ogsaa virkelig et inte
ressant Emne; vi taler ikke om andet hele Tiden. Tænk Dig mig
flygtende ud af Flammerne med min Opera under den ene Arm
og min Kone og Barn under den anden. Det var en morderlig Ild,
men der brændte Gudskelov Ingenting. - NB af voreses Meubler
og Effecter, jeg mener min Opera.4

Partituret var reddet, men det varede mange år, førend Horneman at
ter tog det frem for at arbejde på det. Kampen for det daglige brød
havde første prioritet, og kampen var hård. I årene 1865-67 havde han
brugt mange kræfter på musikforeningen Euterpe, der skulle være et
alternativ til Gades almægtige Musikforeningen, men måtte gå ind af
økonomiske grunde, og et lignede koncertprojekt i Casino, kaldet Lør
dags-Soiréerne, levede kun en enkelt sæson 1868/1869. I 1872 grund
lagde han sammen med Grieg og August Södermann et musikalsk tids
skrift, Nordiske Musikblade, der efter en kontrovers med Grieg gik ind
i 1875, og i 1874 var han med til at stifte Koncertforeningen, hvis di
rigent han blev sammen med Otto Malling. Dette blev dog også kun
af kortere varighed, da han valgte at trække sig i 1876, fordi han ikke
kunne sammen med Malling. Først da han i 1875 fandt på at oprette et
nodekursus, synes han at være komme på sin rette hylde, da musikpæ
dagogik optog ham levende resten aflivet. I 1879 blev kurset udvidet
til et egentlig Musik-Institut, som han kaldte det, og det blev en succes,
der holdt sig til efter hans død, men det tog al hans tid og alle hans
kræfter, så der ikke blev megen tid til at komponere, selv om det var
det, som Horneman altid betragtede som sit egentlige kald.
Endelig i 1883 skete der noget. Godt støttet af bl.a. Grieg og kompo
nisten og sangpædagogen Leopold Rosenfeld lykkedes det ham at få
3 Elisabeth Rosenberg: Spredte Minder fra et Kunstnerhjem, Mit Hjem. Nationaltiden
des Jubilæumsnummer 18.3.1926, s. 64.
4 Et venskab. C.F.E. Homemans korrespondance med Edvard Grieg. Udgivet af Inger Sørensen.
Under udgivelse, brev nr. 31. Herefter Horneman-Grieg. Original i Bergen offentlige
bibliotek, Edvard Grieg arkiv, fotokopi i KB, Ms. phot. 149 fol.
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tildelt en årlig statsunderstøttelse. Med sin egen sorte humor takkede
han Grieg for hans indsats:
Da nu endelig den Dag er oprunden da jeg ifølge kongeligt Brev
har at hæve i Finantshovedkassen den Sum af 83 Kr. 33 Øre hver
Maaned som Understøttelse for at sidde og svine noget Nodepapir
til er denne for mig, som Du vel kan tænke, glædelige Begivenhed
en passende Leilighed til, at fremkomme med min allerede for
længe siden sammenbryggede Tale, saalunde lydende:
I (Du, min Kone, Smitt og Rosenfeldt) “ere nogle godt bagede
gemene Kjæltringer og Tyveknækte af Vinkelskrine”. Er det en ære
fuld Mand værdigt at gaa ad Bagtrappen, og bag vor Ryg foretage
Aareladninger paa det danske Statslegeme til Fordel for en lum
pen Komponist, en tykmavet Idiot af en Spillelærer, som kan gaa
hjem og lægge sig? Sæt det Fæ gaar hen og fuldender en Opera,
som man troede var velforvaret i Morfeus Arme, og sæt denne Ope
ra bliver opført; ja, endnu værre, sæt den gjør Lykke - “Vupdi, værseartig, hvad behager, den var jo tydelig nok.” Men I skal se, den
gaar ikke; I faaer ikke noget ud af Eders hinterlistige Rænkespil;
Horneman bliver sgu alligevel aldrig færdig, og skulde det imod
Forventning dog ské, er det da at haabe at Retfærdighedens Arm
maa knuse denne forlorne Stikling af en Professor.5

Noget tyder på, at Horneman ikke var klar over, at også Det Konge
lige Teaters kapelmester, H.S. Paulli, og korsyngemesteren C.L. Ger
lach varmt havde været med til at støtte, at han fik denne økonomiske
håndsrækning fra Staten. Gerlach karakteriserede således Horneman
som “en af vore mest begavede yngre komponister”, hvis opera ville
blive både ham selv og hans fædreland til ære, hvis han fik mulighed
for at gøre den færdig.6
Glad var Horneman for denne hjælp og tog fat på at instrumentere
de to sidste akter og foretage forskellige ændringer. I foråret 1888 var
han så vidt, at han indleverede operaen til Det Kongelige Teater. Den
blev godt nok antaget, men han måtte vente på svar angående teksten,
og her blev der mod forventning stukket en kæp i hjulet, fordi “denne
Sjover, Erik Bøgh,” som Horneman kaldte Det Kongelige Teaters cen
sor, havde så meget aldeles meningsløst (ifølge Hornemans opfattelse)
3 Homeman-Grieg, brev nr. 56.
6 C.F.E. Hornemans efterladte papirer (KB, NKS 2081, fol.).
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at indvende, at teksten måtte omarbejdes, bl.a. forlangte han rim. Det
var Horneman en stærk modstander af, hvad han ikke undlod at gøre
Det Kongelige Teaters ledelse opmærksom på:

For at forebygge en muelig Misforstaaelse med Hensyn til Kilden og
Bearbeidelsen af Teksten til Operaen Aladdin skal jeg hermed tage
mig den Frihed at gjøre D’Her Autoriteter Ved det K.T. bekjendt
med, at Initiativet til Behandlingen af Aladdins Emne som Opera
vel er udgaaet fra mig, men at baade Scenegangen og Dialogen,
altsaa hele Bearbeidelsen, skyldes tvende Literatee Som Kompo
nist til Operaen har jeg selvfølgelig havt en Del Indflydelse paa For
fatteren i forskjellige Retninger; saaledes udbadjeg mig instændig
om at blive fri for Rimene, da disse, hvad der maaske er eiendommeligt for mig, generer mig en Del under Arbeidet, idet de lige
som tvinger mig ind paa en vis rythmisk Eensformighed og regel
bundet Frasering, der ikke almindeligvis stemmer med de større
Musikdramaers Karaktér. Dette antager jeg ogsaa er Grunden til at
Operakomponister som Wagner og andre har strøget Rimene paa
de fleste Steder. Ogsaa med Hensyn til Verselinier har jeg udbedt
mig en vis Uregelmæssighed paa de Steder, der almindeligvis be
nævnes “Scener”, nemlig en Slags rytmisk Prosa.7
Da Erik Bøgh altså mente, at der skulle foretages en del ændringer,
førend operaen kunne opføres, fik Horneman at vide, at den nok ikke
ville komme på scenen de første par år. Ulykkeligvis skiftede Teatret
mening. Den 18. november skulle man fejre Christian IX’s 25-års re
geringsjubilæum, og det skulle naturligvis ske med pomp og pragt og
festforestilling i Det Kongelige Teater. Da “Europas Svigerfader” natur
ligvis ventede en mængde gæster fra udlandet, måtte det nødvendigvis
være en opera, men der var ikke nogen af de forestillinger, der stod
på repertoiret, der var velegnede. Så kom man i tanker om denne nye
danske opera, som lå og ventede og besluttede sig seks uger før for at
opføre Hornemans Aladdin.
Det var hasarderet ud over alle grænser. Nodematerialet var ikke klar.
Først måtte Horneman påtage sig at udarbejde en klaverudgave og kor
rigere hele partituret, så blev han bedt om at sørge for et klaverparti til
Elisabeth Dons, der skulle synge Guiñare og et balletparti til Emil Han-

' Udkast i C.F.E. Hornemans efterladte papirer (KB, NKS 2081, fol.).
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sen8, der skulle lave dansene, samt et souffleurparti. Desværre var det
ikke muligt at skaffe så mange nodeskrivere, som opgaven krævede, så
han måtte nøjes med tre unge, temmelig langsomme skrivere, hvoraf
den ene blev væk efter en dags forløb, og den anden meldte sig syg, så
Horneman også måtte indforskrive sin datter.
En af Hornemans elever hjalp ham med rettelser i solostemmerne,
hvor der flere steder var hele scener, der var udeladt, mens han selv
indstuderede Aladdins parti med den svenske tenor Arvid Ødman og
Noureddins med Niels Juel Simonsen. Og let var det ikke for sangerne.
Den fejrede kammersanger Peter Schram, der sang Sultanen, skrev til
sin datter, at Wagner var en sinke imod Horneman, hvad det angik at
skrive svær musik.9
Da det gik op for instruktøren, Pietro Krohn, hvor lang operaen var,
og hvor svært det var at lære den, begyndte han i sidste øjeblik at foreta
ge forkortelser, for at forestillingen ikke skulle vare for længe, og Hor
neman var mere end en gang ved at tage sit partitur under armen og
forlade Det Kongelige Teater. Bølgerne gik så højt, at man til sidst for
mente ham adgang til prøverne, fordi han uafladeligt forsøgte at få
sine egne idéer realiserede. Selv på premieredagen tryglede Horne
man skriftligt Krohn om at ordne scenen med Guiñares forsvinden, så
ledes som han havde beskrevet det. “De kan ikke - umulig - nægte mig
denne Bøn. Operaen har ved Forkortelserne lidt saa meget at den ikke
taaler mere, og hvis Publicum efter den omtalte Scene lér (høit eller
indvendig) og Bladene gjør Nar af den, da kan dette blive Dødsstødet
for min Opera, mit eneste Haab jeg har tilbage i Livet”.10
Resultatet af det kaotiske indstuderingsforløb udeblev da heller ikke.
Premieren med alle de fornemme gæster i parkettet blev en fiasko,
hvad publikum vel næppe ænsede, de havde alt for travlt med at råbe
hurra for majestæten, og typisk nok, var det balletindslagene, der fik det
største bifald. Rasende beskrev Horneman udfaldet i et brev til Grieg:
Som Du maaske allerede har hørt, gjorde Aladdin Fiasco paa Kon
gens Jubilæumsdag. Intet Under: De blegfede Comtesser og for
spiste Festherrer, der lige var kommet fra den store Banket paa
Børsen, samt det øvrige af Konger og Prindsesser stærkt betagede
8 KB, Musik- og Teaterafdelingen, MA ms 4023
9 Citeret efter Robert Neiiendam: Det Kongelige Teaters Historie, V, 1886-1890, 1930, s.
160.
10 Koncept i C.F.E. Hornemans brevarkiv (KB, NKS 2735, fol.).
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Publicum var aldeles ikke modtagelig for en ny Opera af en dansk
Componist. Men selv om der havde været noget Humeur den Af
ten, var det dog tvivlsomt om Aladdin var gaaet uskadt gjennem
den Spidsrod af følgende Tortur, som i Forbindelse med Jubilæ
umsdagen slog den saa omtrent helt ihjel: Du maa nemlig tænke
Dig 6 Ugers Indstudering efter Regler, som et af Frederik den 6te
(tror jeg) stadfæstet Regulativ for det kgl. Theater hjemler og som
gaar ud paa at Forfatteren eller Componisten har Lov til at sidde
nede i Parquettet under Prøverne og ærgre sig, men ikke sige no
get før Akten, eller en Scene er forbi uden derfor at kunde gjøre
nogen Fordring paa at det sagte skal efterfølges. Tænk Dig altsaa:
1. 6 Ugers Indstudering
2. Ingen Ret til at lede det sceniske
3. En Usikkerhed hos de Spillende (man forsikkrede mig efter de
forskjellige Prøver, at det nok kom til at gaa) der nødvendig
gjorde at de maatte tælle under Udførelsen af deres Roller; altsaa
et Spil Fanden i Vold.
4. Aladdin, skrevet for Nyrop (dyb Heltetenor) sunget af en høj
lyrisk Tenor
Noureddin, skrevet for Schram (Basbaryton) sunget af en høj Te
norbaryton.
Sultanen, et dybt Basparti sunget af en Basbaryton
Viziren, et Basbarytonparti sunget af en høj Tenorbaryton.
Morgiane, et Mezzosopranparti sunget af en Alt
2de Terne, et Altparti sunget af en høi Sopran
Lampens Aand sunget af en Mand uden Spor af Stemme. [Algot
Lange]
Korene uden Basser og Tenorer
To Alfer
Stemmer
5. Almindelig Beskjæring.
Hele anden Akts første Scene. Sultanens Entrée.
Hele 4de Akts første Scene og samme Akts Finale,
foruden flere enkelte vanzirende Overspring: En Sextet, en Solo
(Sultanens) osv.
6. Kancelieraad Schytte (min Ven)
7. Operacomponisten Kjærulf.
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Den almindlige Mening i Orchestret er at der efter Jubilæumsfe
sten først rigtig skulde begynde at prøves. Operaen gaar nemlig
aldeles ikke. Det er Svineri fra Ende til anden.11

Men orkestret tog fejl. Teaterchefen var ikke indstillet på at ofre mere
tid på en opera, der havde haft premiere, uanset hvor urimelige vilkå
rene havde været. I sin desperation nedskrev Horneman en beskrivelse
af det videre forløb, som han indledte med ordene:
Hvis Nogen vilde gjøre sig den Uleilighed at gjennemlæse min Li
delseshistorie med Aladdins Opførelse paa det kgl Theater, skulde
jeg gjerne nedskrive den helt og holdent fra den Dag, jeg første
Gang stedtes for Kammerherre Fallesen til Dato; men da jeg næp
pe kan gjøre Regning paa én eneste Læser til saa lang og sort Lec
ture d.v.s. hvad specielt mit Forhold til Theatret angaar, opgiver
jeg denne Tanke, rigtignok ikke uden en vis Sorg, thi det erjo altid
en Lettelse for en selv at vække Andres Harme for sin Lidelseshi
storie.12

Horneman havde al god grund til at være både ulykkelig og rasende
over behandlingen af sit livsværk. Hans beretning om forløbet efter
premieren er hårdrejsende, selv om den er præget af hans stærke tem
perament:

Jubilæumsdagen var en Søndag. Fredagen derpaa skulde den atter
opføres men der blev ikke forud gjort andet end at føje de ved før
ste Opførelse udeladte Stykker til, dog med Undtagelse af et Par
for Operaens Helhed meget betydningsfulde Numre, som man af
Hensyn til Operaens formentlige al for store Omfang stærkt op
fordrede mig til at lade ude. Jeg gav efter fordi jeg var træt og sløv
efter to Maaneders overanstrengende Arbeide, foruden Krænkel
ser og Ærgelser hver Time paa Dagen.
Om Fredagen gik den som sagt atter men for det musikalske in
telligente Publicum, som trods den selvfølgelig endnu meget ufær
dige Fremstilling, navnlig i scenisk Henseende, dog kunde skimte
Værkets Fortjenester. Modtagelsen var saa stik modsat den ved før
ste Opførelsen at man sammenlignede min Operas Skjæbne med
11 Homeman-Grieg, brev nr. 58.
12 C.F.E. Hornemans papirer (KB, NKS 2081, fol.).
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Barberen i Sevillas, der som bekjendt blev pebet ud ved 1ste og
stormende applauderet ved 2den Opførelse. At der maatte være
noget ved min Opera kunde Chefen vel paa Grund af denne Succes
muligvis nok forstaa, men dette foranledigede ham ikke til et Øieblik at tænke paa at holde virkelige Indstuderingsprøver paa den
imellem Opførelserne for efter bedste Evne at bøde paa Skaden
fra 1ste Opførelse. Den var jo opført og saa holder man jo ikke
Prøver mere. Næste Prøve - jeg vilde sige Opførelse blev afholdt.
Paa indtrængende Opfordring fra min Side opnaaede jeg en
Arrangementsprøve paa Forsvindingsscenen i 3die Akt. Men den
ne Scene, som endnu den Dag i Dag er mere komisk end virk
ningsfuld blev trods Indvendinger og Raad fra min Side ikke stort
bedre end den var i Forvejen.
[Onsdag d. 28.11] opførtes den 4de Gang, men det viste sig at
Opførelser hjælper ikke paa Udførelsen. Erfarene Theaterfolk
havde ogsaa forsikkret mig om at den aldrig vilde blive bedre før
den blev taget for til ny Indstudering. Nu blev Hr Ødmann syg og
Operaen laa hen i 3 Uger. Den 18. Dec. (altsaa i Juleugen) blev
den ansat til Opførelse for 5te Gang. Det stod nu nogenledes klart
for Chefen at en Opera, som knapt var bleven halv færdig indstu
deret og nu havde hvilet i 3 Uger, var dog for ricicabel at opføre
uden Prøve - ikke fordi jeg troer at saadanne Betænkeligheder
vilde være fremkomne naar Theatret ingen Skam kunde vente
deraf og at det blot gik ud over Komponisten og hans Værk. Der
blev derfor ansat en Repetitionsprøve for, som en spydigt bemær
kede, at være sikker paa at alle Feilene og Usikkerheden rigtig var
der. Men denne saakaldte Prøve udstrakte sig kun til tredie og 4de
Akt. Der blev begyndt paa 2den Akt, men efter et Kvarters Forløb
standsedes den paa grund af Hr Ødmans Upasselighed.
Opførelsen blev selvfølgelig derefter. Trods Juleugens nok som
bekjendte uheldige Indflydelse paa Theaterbesøget var der ikke
destomindre det man kalder smukt Hus (foruden Abonnement)
og trods den i høi Grad mislykkede Opførelse var Publicum dog
i Stemning og den fik efter vore Forhold ualmindelig rigelig Ap
plaus. Det var Tirsdag. Torsdagen efter var der ansat et Stykke,
jeg husker ikke hvilket, som ikke kunde opføres, og i dettes Sted,
altsaa paa det man kalder halvrød Plakat ansatte Chefen Aladdin
- tænk Andendagen efter dens sidste Opførelse paa en rød Pla
kat i Juleugen - selvfølgelig var der kun tyndt Hus. Saa blev Hr.
Simonsen syg og Aladdin maatte atter hvile i 5 Uger. Der ansattes
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den for 7de Gang. Da det efter 5te Opførelse begyndte at gaa op
for Publicum hvor slet Theatret opfyldte sin Forpligtelse imod et
omfangsrigt nationalt Værk, som hos det intelligente Musikpublicum stod, jeg tør uden Overdrivelse sige, høit i Anseelse, gjorde
Hr. Kammerherre Fallesen en meget stor Anstrengelse. Efter de
5 Ugers Hvil blev der ansat én Klaverprøve og én Orkesterprøve
og Operaen opførtes paa ganske samme Maade som hidindtil. Be
søget var til [tallet ikke indsat] foruden Abonnement. At Besøget
var saa godt efter alle de Ødelæggelser, baade tilfældige og vilkaarlige, som Aladdin indtil da havde været Gjenstand for, maatte forbause enhver, og maatte vidne i høi Grad for dens Levedygtighed.
Ikke destomindre - eller, om Forladelse, maaske netop paa Grund
af Chefens Overbevisning om Aladdins uforgjængelige Livskraft,
ansaa han det for overflødigt at læge de Saar han selv og forskjellige Uheld havde bibragt Operaen, og ansatte den derfor først
igen til Opførelse 13 Dage efter (Lørdag den 9. Februar). Jeg er
ikke i Tvivl om at Kammerherren ser sig istand til at paavise “Umu
ligheden” af at ansætte den før, f Ex. ved Hensynet til de Abon
nenter som denne sidste Lørdag endnu ikke havde havt Aladdin
og derfor ikke paa nogen Maader kunde tilsidesættes til Fordel
for de Abonnenter, som allerede havde havt den én Gang, og til
Fordel for Operaens (Aladdins) Velfærd, Hr. Kammerherre Fal
lesen maatte naturligvis først og fremmest være sine Principper
tro med Hensyn til Abonnenternes Interesser, hvilke han jo som
bekjendt aldrig svigter. Men Chefen havde vidst hvad han gjorde.
Han vidste at Aladdin var et Værk som ikke saa let kunde tages
Livet af og ved denne den sidste Opførelse var Besøget [tallet ikke
indsat] foruden Abonnement. Dette maa sikkert have forlokket
Chefen til at anstille et Experiment for at sé hvor meget en saadan
Opera kan taale; thi Aladdin blev ikke ansat i den paafølgende
Uge, og ei heller i den næst paafølgende. Paa min Forespørgsel
hos Chefen om det var Hensigten at lægge min Opera hen, besva
rede han dette saaledes: Nei, det har aldeles ikke været min Hen
sigt, men nu er den jo gaaet Abonnementet rundt og nu skér det
samme med den som med alle Stykker (her viste han mig en Bog,
som indeholdt en Fortegnelse over Opførelsesdata) at vi gjør et
lille Pust, og saa kommer den frem saadan hver tredie eller ^erde
Uge. Hertil svarede jeg at det forekom mig at der for min Operas
vedkommende ikke var Grund til at tage Ekstrapust eftersom Pu
sterummene imellem de forskjellige Opførelser havde været tem-
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melig rigelige. Jeg bemærkede at den aldrig havde faaet Lov til
at arbeide sig ind i Publicum (spille sig op) uagtet den bestandig
var paa gode Veje. Chefen trøstede mig da med at den skulde blive
ansat i den næst paafølgende Uge, hvilket den ogsaa gjorde, altsaa
fulde tre Uger efter den sidste Opførelse. Den kom imidlertid ikke
til Opførelse paa Grund af Simonsens Upasselighed, siden er den
ikke bleven ansat.
Det er denne trofaste og paalidelige Lods, Kammerherre Fal
lesen, som har paataget sig det ansvarsfulde Hverv at bringe de af
ham selv udvalgte Fartøier over Brændingen og Skjær uskadte i
Havn. En Kahytsdreng vilde have gjort det bedre.13

Modtagelsen i pressen var højst forskelligartet. Dagen efter premieren
skrev operaens tekstforfatter, Benjamin Feddersen, et trøstende brev til
Hornemans kone, fordi han ved den efterfølgende sammenkomst hos
familien Horneman havde set, at hun havde tårer i øjnene på grund af
den modtagelse, hendes mands storværk havde fået. Han mente ikke,
at der var noget i de anmeldelser, han havde læst, der ville få publi
kum til at holde sig væk fra de efterfølgende forestillinger. Han forsøgte
at bortforklare Politikens og Illustreret Tidendes musikanmelder Charles
Kjerulfs bemærkninger om, at Horneman ikke havde talent for drama
tisk komposition med, at det var fordi Kjerulf selv var “vigtig af at have
skrevet og komponeret et Mesterværk som ‘Kejserens nye Klæder’, “ en
lille operette, der havde haft premiere på Casino ni måneder tidligere.
I Illustreret Tidende skrev Kjerulf:
Det Publimum, der i Søndags ved Galaforestillingen i det kgl. Thea
ter overværede den første Opførelse af Prof. Hornemanns Opera
“Aladdin”, var langt fra at være det sædvanlige musikalske PremierePublikum, der trods alt sidder inde med en hel Del Kompetence.
Dertil var der for mange røde Kjoler og brogede Ordensbaand,
noget, som vor Musikverden ikke kan siges at være særlig begavet
med. At dette Festpublikum som Helhed kjedede sig saa grundig,
at der hvert Øjeblik gik som en sukkende, undertrykt Gaben gjennem hele Huset - det fik endda være. Værre var det, at den Snes
eller det halvhundrede Musikmennesker, der var til Stede, i Mel
lemakterne gik om med lange - ja længere og længere - Ansigter
og paa en besynderlig Maade undgik hinanden. Ingen ønskede at
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C.F.E. Hornemans efterladte papirer (KB, NKS 2081, fol.).
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være den første til at udtale Skuffelsens skumle Ord, ingen havde
Lyst til at være den lille Dreng i “Kejserens nye Klæder”.
Det er utvivlsomt en rigtig Bjørnetjeneste, Komponistens nære
Venner og Kolleger har gjort ham, naar de nu i en Snes Aar har
gaaet omkring og fortalt, hvor vidunderlig hans ufuldendte Opera
var, at det vat en stor Skam, han ikke kunde naa at faa Slutningen
lavet osv., ganske som om det var den danske Musiks Apoteose,
der forestod, naar Operaen kom til Opførelse. Hornemann selv
er sikkert uden Skyld heri; des bedrøveligere er det, at h a n nu
skal lide under dissse kortsynede Venners Tjenstivrighed, og det
undgaar han næppe.
Hvorfor i Alverden har dog ikke en eneste af dem haft Blik for
eller Mod til i Tide at sige Komponisten, at hans Text var mer end
umulig og Musiken - hvor smuk, dygtig, gediegen den end paa
mange Steder kan være - inde i et helt galt Spor, naar det som her
gjaldt en Opera?
Musiken til “Aladdin” er bleven som en Kilde, der løber ud i San
det: man lige fornemmer dens Friskhed, dens forjættende Væde
og Kølighed, men i samme Nu er Herligheden borte, suget bort
af de brændende hede, tørre Sandskorn, - det hele bortdunstet i
den omgivende Ørkennatur.
Der sker intet i Operaen, Personerne er rene Theaterfigurer
og, selv om de synger uafbrudt, næsten umælende. Næppe 16 Tak
ter, af hvad de synger, har Evnen til øjeblikkelig at meddele sig til
Tilhørerne, og uden denne Evne er enhver Opera redningsløst
fortabt.
Det er mer end sandsynligt, at meget, maaske det meste af Musi
ken til “Aladdin” er fortræffeligt - paa Nodepapiret. Med Partitu
ret eller et Klaverudtog foran sig, vilde man maaske have ualmin
delig stor Fornøjelse af Hornemanns Musik. Det er i hvert Fald
den eneste Forklaring, der staar en aaben, naar der overhovedet
skal ligge noget til Grund for hele den mærkelige Tradition, der
har dannet sig om denne Opera, inden den kom frem. Saa meget
er vist, at det, der ved den første Opførelse blev tilbage i Soldet,
efter at det var rystet, endda temmelig lempelig, - det var ikke
mange og store Korn. Alt det andet var som Støv, det kom og for
svandt, næsten uden at man mærkede det.
Her er ikke Stedet til en indgaaende Undersøgelse af, hvori
“Aladdins” Mangel paa Levedygtighed maatte bestaa. Dens Fald er
en Begivenhed, om end ikke af den glædeligste Art, saa dog af stor
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Interesse og maaske af stor Betydning. Mulig det nu efter dette
kan gaa op for en bestemt Kreds i vor hjemlige Musikverden, at
Schumann paa et Klaver i en Stue dog ikke kan siges at være det
absolut eneste Saliggjørende Ideal i Musiken, men at enhver Art
og Form inden for Musikens store, herlige Rige har sine Krav og sit
Ideal, og at det derfor kun er Tegn paa Bornerthed, naar man tror,
at Tonekunstens Grænser overhovedet ikke gaar udenfor Kontu
rerne af den Skygge, man selv kaster.14

Det var dog ikke alle, der var enige med Charles Kjerulf.
Anmeldelsen i Musikbladet - underskrevet A.T. - var i det store og
hele positiv, men fremhævede som mange andre den dårlige tekst:
Hvis saa endda denne Text blot var lagt godt til Rette for musikal
ske Former, men den indeholder næsten ingen Hvilepunkter og
giver kun Motiverne sparsom Lejlighed til at vende tilbage. Des
større Roes tilkommer der Komponisten, fordi han paa dette daarlige Grundlag har kunnet bygge et Toneværk af virkelig Betyd
ning. Det bedste har han selvfølgelig præsteret, hvor han har haft
frie Hænder. Der er i Korene en dramatisk Fart og Energi, som er
sjælden hos danske Komponister; ligeledes er Ballet-Musiken vel
lykket, et enkelt Sted kommer der endog et Pust af orientalsk Ko
lorit over den. Aladdins Drøm i Hulen med de allerede berømte
“fire Bratcher”, viser bedst hvad Horneman formaaer, naar han
lader sin Fantasi raade. Her har han ligefrem skabt et lille Mester
stykke, saa fint er det tænkt og udført. [...]
Varmblodig og sprudlende Liv, det er hans Særkjende. Han for
falder aldrig til Sentimentalitet, man mærker endog, at han skyer at
løbe ud i Sødladenhed, og hans Frygt gaar saa vidt, at den driver ham
til den modsatte Yderlighed: at bruge for mange hurtige Tempi.
Dette har sine Consequenser, som Horneman ikke har undgaaet.
Den dramatiske Virkning, som i væsentlig Grad er afhængig af
den rette Fordeling af Lys og Skygge, svækkes, det stemningfulde
lider derunder, og Sangerne faar ikke de mest flatterende Opga
ver for deres Stemmer. Ganske karakteristisk er det, at Horneman
næsten ikke lader det blive til noget mellem Aladdin og Guiñare,
han svælger ikke som en Gounod i smægtende Elskovsduetter, og
hvor deres Kjærlighed endelig kommer til Udbrud i Strofen: “Sig,

14

Illustreret Tidende, 30: 28, 25.11.1888, s. 96.
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at du elsker mig”, bruger han ikke en jublende “Dur”, men en
lidenskabelig “Mol.” [...]
“Aladdin” er en Opera, som vil interessere enhver Musikven,
ikke blot fordi den indeholder saa megen Musik, men fordi den
er saa velgjørende fri for al Behagesyge, fordi Komponisten aldrig
ved Godtkjøbsfraser søger at smugle sig et Bifald til, som han selv
maatte foragte. Denne Opera er et fuldt ud æ r 1 i g t Arbejde.
Horneman har i den nedlagt sine bedste Tanker, han har vejet og
vraget, rettet og omarbejdet, men et Spørgsmaal er det, om han
ikke havde staaet sig ved at være mere økonomisk. Erfaring gjør
rig, og har Komponisten først sent erhvervet sig denne Rigdom,
er der dog Haab om, at han endnu vil kunne udnytte den til Held
for baade dansk Kunst og sig selv.15

Dagens Nyheder var mere forbeholden. Anmelderen var af den opfat
telse, at det kun var fagfolk, der efter et nøjere studium af operaen ville
være i stand til at værdsætte den, selv om den mere fagkyndige del af
publikum også ville kunne få megen glæde af flere af detaillerne, hvis
man hørte den flere gange. Det var det synspunkt, som Horneman selv
havde forfægtet, at man ikke lærer at værdsætte en opera eller et an
det stort musikværk, førend man har hørt det flere gange og studeret
det hjemme ved klaveret. Efter en gennemgang af operaens forskellige
numre kom anmelderen til denne konklusion:

“Aladdin” er et Arbejde, som sikkert overalt vilde blive modta
get med Opmærksomhed i egentlige musikalske Kredse, og i vor
hjemlige musikalsk-dramatiske Produktion maa denne Opera faa
Plads i første Række paa Grund af den overlegne tekniske Dygtig
hed, hvormed Arbeidet er gjort, og det betydelige solide og ægte
musikalske Indhold, der er nedlagt deri. Men paa afvexlende dra
matisk Spændstighed er “Aladdin” ikke rig, Musiken er efter sin
Beskaffenhed ikke let tilgængelig og forstaaelig, og Sangpartierne
ere lidet flatterende.16

Berlingske Tidendes anmelder mente at kunne spore indflydelse fra såvel
Carl Maria von Weber og Heinrich Marschner som Richard Wagner,
den sidste fordi han fandt, at hovedvægten var lagt på det instrumen15 Musikbladet, 5:22, 6.12.1888, s. 240.
16 Dagens Nyheder, 20.11.1888.
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tale, således at det, der blev sunget på scenen, kun var en forklarende
tilgift til tonebillederne i orkestret. Desuden hæftede han sig ved, at
teksten ifølge programmet var hentet direkte fra Tusind og én Nats s even
tyr. På den ene side fandt han det prisværdigt, at Horneman ville være
selvstændig, men på den anden side savnede han nogle af scenerne
hos Oehlenschläger, fordi det simpelthen gjorde, at publikum ikke kun
ne følge med i handlingen, hvis ikke de kendte den i forevejen. Dette
påviste han ved en gennemgang af operaen, og man må lade ham, at
han på visse steder havde ret, såsom når Noureddin pludselig uden
nærmere forklaring er kommet i besiddelse af lampen igen.
Der var dog også rosende ord:

Til Operaens ubestridelige Fortrin hører en stor rhythmisk Op
findsomhed og fremfor Alt en Instrumentation, der er ualminde
lig fyldig og velklingende uden nogensinde at blive raffineret. I
denne Retning har Componisten præsteret noget virkelig Genialt.
De brogede Folkelivsbilleder ledsages i Regelen af en effectfuld
Musik; de erotiske Scener tolkes smukt af Orchestret, men faae i
de reciterende Sangpartier kun et utilstrækkeligt Udtryk, dog med
Undtagelse af Guiñares store Arie i tredje Akt, som utvivlsomt er
et af Operaens Høidepunkter og virkelig forener dramatisk Kraft
med en lyrisk Skjønhed, der minder om Gounod.17

Kort før jul skrev Benjamin Feddersen et langt brev til sin ven Grieg,
hvor han berettede i begejstrede vendinger om Aladdins succes:
Efter femte Opførelse af “Aladdin” i Aftes fulgte jeg hjem med
Horneman. Vi, som omgaas den værdige Professor, leve jo i denne
Tid i lutter Fryd og Gammen ved at tænke paa den Begejstring
hans Opera har fremkaldt, ved at høre denne vidunderlig dejlige
Musik og ved aldrig at blive trætte af at tale om den. Horneman,
som i Anledning at sit Mesterværks Fremkomst har modtaget uendlig mange Beviser paa sand og varm Beundring, der gives nemlig
neppe den Musiker, som ikke personligt har bevidnet ham den
oprigtigste Erkendelse af hans fremragende Begavelse, Professor
Gade har saaledes blandt de andre indfundet sig hos ham, Musi
kerne have en Masse gjort et Gilde for ham o.s.v. - Horneman, den
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Berlingske Tidende, 20.11.1888.
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velsignede rare Horneman ytrede i Aftes: “Men jeg har ikke hørt
fra Grieg!”18

Det må have undret Grieg at modtage dette brev, eftersom Horneman
selv havde betegnet forestillingen som en fiasko, men Feddersen skynd
te sig at gøre ham opmærksom på, at hvis han ikke havde ladet høre
fra sig, fordi han havde læst Charles Kjerulfs anmeldelse, så behøvede
han ikke at betænke sig på at lykønske Horneman, for det var nu den
almindelige mening, at Aladdin var den genialeste opera, der i umin
delige tider var kommet på den danske scene. Og selv om det var så
tæt på jul, strømmede publikum til, selv den kongelige familie havde
set den flere gange.
Feddersen forsvarede også sin egen tekst, som teaterchefen, kam
merherre Fallesen, havde udtalt var så dårlig, at den ikke fortjente at
blive honoreret som original! Han mente, at når den havde sat kompo
nisten i stand til at skrive en musik, der havde “lidt af Udødeligheden”
i sig, så kunne den vel ikke være så dårlig, som den blev gjort til.
Slet så stor en fiasko, som Horneman selv anså Aladdin for at være
på grund af den utilstrækkelige indstudering, var operaen altså næppe
blevet.
I 1895 fik Horneman delvis oprejsning for den måde, hvorpå ope
raen var blevet behandlet af Det Kongelige Teater. Ved årsmødet i Sam
fundet til Udgivelse af Dansk Musik i december 1893 havde forman
den, Jacob Fabricius, meddelt, at de i løbet af 1894 agtede at udgive
Aladdin i et klaverpartitur, som Horneman selv havde udarbejdet, og
som skulle forsynes med både dansk og tysk tekst.
Med sine 379 sider blev det Samfundets største satsning siden grund
læggelsen i 1871. Klaverpartituret blev udsendt i fire leverancer, en akt
ad gangen. Allerede efter udsendelsen af første akt i begyndelsen af 1894
fik Horneman positive.reaktioner. Grieg kunne berette, at han havde
fået et brev fra sin gode ven, den hollandske pianist og komponist Ju
lius Röntgen, der havde udtalt om første akt, at han var overrasket over
denne fine og interessante musik, som han anså for at være noget af
det bedste, Danmark havde frembragt. Grieg drillede dog Horneman
med, at det jo have været bedre med en hel opera, men tilføjede også,
at han godt kunne forstå, at Horneman ikke kunne sidde og vente på,
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Brev dateret 19.12.1888 i Bergen Offentlige Bibliotek, Edvard Grieg arkiv.
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at Wilhelm Hansen fik snøvlet sig færdig med at udgive de resterende
akter.19
Også Horneman selv havde fået anerkendende ord: en ham fuld
stændig ubekendt dansk dame ved navn Ellen Nørregaard, der boede
Exeter i England, havde sendt ham et meget smigrende brev. Hun hav
de hørt den famøse opførelse i 1888 og havde været så begejstret, at
hun havde bedt om at få tilsendt klaverpartituret, så snart det udkom.
Over for Grieg tog Horneman Wilhelm Hansen i forsvar, for han syn
tes, at de gjorde deres arbejde fortræffeligt, men det tog tid at udar
bejde arrangementet og den tyske oversættelse af teksten, og det havde
Wilhelm Hansen ikke noget at gøre med.
I juli sendte Horneman anden akt til Grieg, der syntes, at meget af
det var smukt, men fandt, at det var en fortvivlet idé, at der var foreta
get nogle ændringer i teksten i slutningen af akten. “Jeg forstår godt,
hvad Du har ment”, skrev han, “men Fanden tage mig, om mit Instinkt
her bedrager mig: Dette er Skidt! Jeg er forberedt på at få en hel Bøtte
Spyt i Ansigtet i denne Anledning, når vi atter mødes.”20 Det fik han en
uge efter skriftligt:
Kjære Ven.
Egentlig passer denne Overskrift ikke til Indholdet af dette Brev,
eftersom jeg har stærkt i Sinde at pulverisere Dig; først og frem
mest fordi Du skriver, og derved tvinger mig til ogsaa at skrive.
Hvor i al Verden kan det dog falde Dig ind, at begynde paa Dine
gamle Dage med at skrive, det er jo sindssvagt. Jeg ved for resten
godt hvorledes det er gaaet til: Du har spillet 2den Akt af Alad
din igjennem, og da der ikke var noget at udsætte paa et eneste
Punkt, blev Du saa rasende paa Slutningen af Akten at Du for hen
og kradsede det forbandede Sludder ned, som jeg her skal sidde
og vikle ud.21

Det gjorde Horneman med fynd og klem. Han forsøgte at overbevise
Grieg om, at den nye version var tusind millioner milliarder bedre end
det gamle nederdrægtige, forbandede møj, men tilføjede dog, at det jo
kunne være lige meget, for det drejede sig jo kun om 114 takt!

19 Horneman-Grieg, brev nr. 63.
20 Horneman-Grieg, brev nr. 65.
21 Horneman-Grieg, brev nr. 66.
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I September 1895 var hele klaverpartituret ved at være færdigt, men
så fik Horneman at vide, at Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik
havde bedt pianisten og komponisten August Winding, der var en nær
ven af både Horneman og Grieg, om at gennemgå klaverpartituret, ikke
for at finde trykfejl, som Horneman først troede, men for at se, om
der var nogle ting deri, som burde være anderledes. Horneman var
rasende: “Havde jeg vidst Besked herom i rette Tid, skulde “Samfundet
for osv. have faaet deres velvillige Protection lige i Synet, og jeg skulde
have betakket mig for den Ære osv.”22, skrev han oprørt til Grieg. Jacob
Fabricius forsøgte at gøre Horneman opmærksom på, at Samfundsrå
det havde besluttet, at alle, hvis værker blev antaget til udgivelse, skulle
lade deres arrangementer efterse af “det i Øieblikket fungerende Ud
valg”, men Horneman protesterede med bidende ironi mod “det vise
Raads” beslutning. Han sluttede med at skrive:

Jeg forstaar ikke, at Winding kunde udtrykke sig saaledes til mig
om dette Forhold, som han gjorde forleden, at han syntes det var
“noget Vrøvl” at han skulde efterse mit Klaverudtog. En saadan hvad skal jeg kalde det - Insubordination overfor det “vise Raad”,
synes mig burde paatales ved et Møde.23
Horneman sad selv i Samfundsrådet, og det havde han gjort siden grund
læggelsen i 1871!
Da klaverpartituret endelig forelå komplet i slutningen af novem
ber 1895, hyldede Jacob Fabricius Horneman i en stor forsideartikel
i Illustreret Tidende, som han indledte med Ordene: “Musiksamfundet
har med Udgivelsen af dette Hornemans Hovedværk opfyldt, hvad det
maatte anse for sin Pligt: at give det sin officielle Anerkendelse og bi
drage sit til at bane det Vej i Livet, hvilket de mindre heldige Forhold,
hvorunder det første Gang saa Lyset, maatte opfordre til.”24 Dermed
havde Horneman ikke alene fået oprejsning for Aladdin, han havde
også gjort en af sine tidligere udtalelser til skamme: at der kun blev
skrevet om én i Illustreret Tidende, hvis man var af høj rang eller var død
fornylig. Horneman var ingen af delene.
I forsommeren 1898 foretog Horneman med statsstøtte en Tysk
landsrejse primært med det formål at præsentere Aladdin for forskel22 Homeman-Grieg, brev nr. 77.
23 Koncept dateret 1.9.1895 i C.F.E. Hornemans brevarkiv (KB, NKS 2735, fol.).
24 Illustreret Tidende, 37: 8, 24.11.1895, s. 115.
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lige operahuse. På forhånd havde han sendt klaverpartituret til nogle
af de førende tyske operascener i Berlin, Dresden, Frankfurt am Main,
Weimar, Mannheim, Mainz, Stuttgart og Wiesbaden, og kgl. kapelme
ster Johan Svendsen og teaterchef P. Hansen havde givet operaen de
res bedste anbefaling med på vejen,25 ligesom Horneman havde ladet
trykke brochurer med uddrag af anmeldelserne af Aladdin, men alt for
gæves. Aladdin blev aldrig opført i Tyskland.
Både Edvard Fallesen og hans efterfølger P. Hansen udtalte flere
gange over for Horneman, at de skyldte ham oprejsning for den skan
daløse uropførelse, men det førte ikke til noget. Da P. Hansen i 1899
afløstes af Einar Christiansen, var Horneman derfor ikke sen til at hen
vende sig til ham for at forhøre sig om mulighederne af en genopta
gelse af sit mishandlede storværk.26 Christiansen var positiv, men der
var andre nye operaer, der først skulle opføres, bl.a. P.E. Lange-Müllers
Vikingeblod og en af August Enna, så derfor fik Horneman at vide, at
det ikke kunne blive før i sæsonen 1900/1901. Horneman foreholdt
ham, at hvis det blev udskudt for længe, kunne det være, at den strå
lende tenor, Vilhelm Herold, som var ideel til titelpartiet, ikke var til
rådighed, og at de vanskeligheder med dekorationerme, som Christi
ansen havde nævnt, var ubegrundede, samt at hele hans fremtid som
komponist stod på spil. Teaterchefen lovede at gøre, hvad han kunne,
og Hornemans sidste ord til ham, da han gik ud af døren, var: “Herold
er vigtigere end dekorationerne”.
Tiden gik, og Horneman kunne ikke holde uvisheden ud. Derfor
satte han sig ned og skrev et langt brev til Einar Christiansen, hvor han
tiggede om at få sandheden at vide: ville de, eller ville de ikke opføre
Aladdin. “Sig dog dette! Lad mig ikke længere gaa og nære disse frygte
lige forlorne Illusioner, der tærer paa mit Humeur og min Arbeidskraft
paa andre Omraader.” Få dage efter, den 25. maj 1900, meddelte Chri
stiansen så, efter at være blevet overtalt af kapelmester Johan Svendsen
og sceneinstruktør Julius Lehmann, at Horneman kunne være rolig.
Det var deres alvorlige hensigt at opføre operaen, forhåbentlig i den
næste sæson.

2o C.F.E. Hornemans efterladte papirer (KB, NKS 2081, fol.).
26 Da Horneman havde været til mødet med Einar Christiansen den 19. maj 1900,
påbegyndte han en dagbog med bilag i form af breve, der skulle dokumentere, hvor
urimeligt han i egne øjne blev behandlet af Det Kongelige Teater. Dagbogen befinder
sig i C.F.E. Hornemans brevarkiv (KB, NKS 2735, fol.), men kun siderne 1-21 og 45-95
er bevarede. Det følgende er hentet fra denne dagbog.
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Sådan skulle det ikke komme til at gå. I februar 1901 holdt Julius
Lehmann og Horneman et møde om iscenesættelsen, og Horneman
bad om selv at få lov til at udarbejde mis-en-scéne, hvilket han fik tilla
delse til. Det tog ham hele sommeren, og den 5. september kunne han
endelig sende den til Lehmann med følgende kommentar:

Jeg har gjort mig en synderlig Umage med den. Disse Pile og Kran
se osv. har ogsaa taget gevaldig paa mig. Jeg vil absolut ikke være
Sceneinstructør, om jeg saa fik hundrede Daler.
Mine fornemste Bestræbelser under Udarbeidelsen har været,
næst efter de kunstneriske:
At Deres Arbeide bliver saa lidt besværligt som muligt - at Iscene
sættelsen ikke kommer til at koste Theatret mere end høist nød
vendig, - at Sceneforandringerne bliver saa nemme at udføre, at
Forvandlingerne kan foregaa for aabent Tæppe, og at Mellemak
terne kan forkortes til det mindst mulige.27
Der skulle komme til at gå 2Vé måned, inden Lehmann fik tid til at
indkalde Horneman til et møde om sagen, hvilket han foreslog skulle
foregå hjemme hos ham i Købmagergade, så de kunne skændes i al
gemytlighed. De synes dog at være nået til gensidig forståelse, for i et
læserbrev i Nationaltidende angående en detalje i forestillingen betegne
de Horneman senere iscenesættelsen som “glimrende, fantasifuld og
smagfuld.”
Einar Christiansen besatte rollerne i samråd med Horneman, og han
udtalte i et interview i anledning af premieren, at Teatret havde ret
tet sig fuldstændig efter komponistens fordringer. At samarbejdsviljen i
den sidste fase havde været udpræget, fremgår af et nærmest under
danigt brev fra Horneman til Einar Christiansen, hvor han ligefrem
beder om forslag til forkortelser og udbreder sig om, hvad der får en
lang opera til at føles kort - og omvendt. Brevet er kun bevaret som
koncept, så det vides ikke, om det blev afsendt i denne meget ordrige
form, men på de første sider kaster Horneman lys over, hvad han synes
er væsentlig i operakomposition, og hvad det var, der havde fået ham
til at vælge netop Aladdin-temaet:

Jeg forudsætter naturligvis som givet, at Deres og mine Interesser
hvad Aladdin angaar falder sammen: at De og jeg ønsker og til2/ Koncept dateret 1.9.1895 i C.F.E. Hornemans brevarkiv (KB, NKS 2735, fol.).
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stræber en Succes. Hvor taknemmelig vilde jeg da ikke være Dem,
hvis De gav mig en god Idé, det være en Strygning, Forkortelse, en
Ændring i Scenearrangementet o.l., naar derved kunde opnaas
en bedre Virkning, der forskaffede Publikum en forhøiet Nydelse
og skaanede det for det langtrukne og kjedelige.
Det langtrukne og kjedelige - der er jo netop det, der først og
fremmest bør undgaas, hvis det skal lykkes at bibringe Tilhørerne
et frisk og stærkt Indtryk af hele Værket. Det har været min stadige
Tanke og Bestræbelse, at forme de for en nydbar Opera nødven
dige Elementer: Rig (ikke mosaikagtig) Afveksling af de mest for
skelligartede Stemninger og Situationer: glade, vemodige, vold
somme osv., alt i Korthed og Længde vel afpasset.
Det er denne Afveksling, jeg særlig har havt og har min Op
mærksomhed fæstet paa, som Følge af, at mit Temperament ikke
taaler Monotoni, uden der, hvor den netop skal virke ved sin Mod
sætning til det forudgaaende og efterfølgende, altsaa netop for at
fremkalde forøget Liv.
I Aladdin er Antallet af de stille, brede Satser yderst faa. Ope
raen er gjennemgaaende frisk, bevæget og flydende. Det er min
medfødte Trang i denne Retning som har ledet mig til AladdinEmnet.
Hvis det nu er lykkedes mig, at give mit personlige Naturel Ud
tryk i Aladdin, er det ganske utænkeligt, at Tilhørerne vil kunne
trættes paa noget Punkt. Men den Mulighed foreligger altsaa, atjeg
hist og her kan have gjort gal Beregning og at der trods det grun
dige Eftersyn, jeg foretog efter forrige Opførelse og Omarbeidelsen, dog findes svage Punkter: et og andet for langt eller for kort.
At komme til fuld Klarhed herom er sikkert umulig før efter en
Opførelse for Publicum, maaske, dog usikkert efter en General
prøve eller en forudgaaende fuldstændig Prøve uden Standsnin
ger. Vi ved jo Alle hvor forskjelligt Indtrykket er af et dramatisk
Værk ved Opførelsen, ved Prøverne og ved Gjennemlæsningen.
Grunden hertil er sikkert den, at Forholdene hvad Længde og
Korthed angaar, vanskelig lader sig bedømme på nært Hold, som
ved Betragtningen af store Malerier i for kort Afstand, og kolosale
Statuer til Opstilling i det fri i Billedhuggerens Atelier. Det er far
ligt at tage Bestemmelse om Strygninger i en Opera, efter det Ind
tryk, man faar gjennem Noderne. Ikke den mest erfarne routinerede Theatermand er sikker her. Og er Talen om en Opera med
store Træk, store Massevirkninger og Stigninger som i Aladdin,
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skal man være yderst forsigtig; thi det kunde hænde, at Saksen
kom til at klippe Toppen af Blomsten, og hermed var hele Herlig
heden forbi. En Succes beroer i Operaer som Aladdin i væsentlig
Grad paa Formen, de store Linier. [...]
Jeg har under Omarbeidelsen af Aladdin forkortet mange Sce
ner, men ikke de tre store: 2den Akts Finale, 3die Akts Festmusik
og Finale og 4de Akts Finale. Mine Forkortelser er foretagne ude
lukkende med kunstneriske Hensyn for Øie, og skulde det vise sig,
ved en fuldstændig Prøve, at der endnu paa et eller andet Sted, der
helst burde stryges eller forkortes erjeg naturligvis den første til at give
Forslag herom. Men kun hvis denne Strygning eller Forkortelse
er til Gavn for Operaen, m.a.O., at den kan bidrage til Succesen,
derimod absolut ikke for at Forestillingen kan høre noget tidlige
re op. Er Operaen kjedelig, bør den helt stryges, er den underhol
dende, har det intet at sige om Forestillingen er forbi Kl. 10, 10!/2
eller 11. En kjedelig Forestilling er for lang selv om den kun varer
i 5 Minutter; er den underholdende, beklager mange snarere at
den er tilende, om den saa har varet 4 Timer.28
Efter at have uddybet sine synspunkter til det pinagtige sluttede han
brevet med ordene: “Man tilgiver mig disse, maaske overflødige For
maninger og Forklaringer, men Skjæbnen har tidligere bragt mig saa
mange og store Skuffelser paa dette Omraade, at jeg ikke kan frigjøre
mig fra en Følelse af Angst, der blander sig i mine ellers glade Forvent
ninger om en forestaaende Opførelse af Aladdin.”
I sine erindringer har Einar Christiansen fortalt om et møde med
Horneman kort før premieren. Horneman sad på hans kontor samti
dig med, at der var arrangementsprøve på Aladdin nede på scenen. Selv
om Julius Lehmann havde megen personlig sympati for Horneman,
havde han på det bestemteste forlangt, at Horneman skulle formenes
adgang til prøverne, fordi han ved opførelsen i 1888 havde blandet sig
så meget, at der var opstået en sådan forvirring, at Fallesen havde været
nødt til at forvise ham fra scenen.
Nu sad Horneman over for Einar Christiansen og beklagede sig, ikke
over forbudet, som han til en vis grad havde forståelse for, men over
den pine, det var for ham at tænke på, at de nu gik nede på scenen
og sang og fremstillede hans musik og hans figurer, og så var han ikke
selv med.
28 Udateret koncept i C.F.E. Hornemans brevarkiv (KB, NKS 2735, fol.).

308

Inger Sørensen

Han led, fysisk, ved denne Væren-udenfor og gav ubehersket, som
den hidsige Brumbasse og elskelige Kunstner han var, sine Kvaler
Luft i Bønner og Paakaldelser: om han dog ikke maatte faa Lov!
- han skulde sidde stille som en Mus allerbagest i Parterret... Og
udenfor Kontordøren laa hans lille Hund og bjæffede. Den var
utaalmodig som sin Herre. Men Hunden blev ikke lukket ind, og
Horneman fik ikke Adgang til Scenen før paa Generalprøven. Ef
ter denne var han idel Taksigelse. Alting var fuldendt! Han kunde
ikke selv havde gjort det bedre!29
Horneman havde altså ikke behøvet at være bange. Premieren den 4.
april 1902 blev en overvældende succes, og 18 opførelser for fulde huse
blev det til. Hornemans datter, Elisabeth Rosenberg, har fortalt, hvor
ledes hun den sidste gang, Aladdin stod på plakaten, mødte sin far på
Kongens Nytorv. Han sagde ikke et ord, men pegede smilende over på
Teatret, hvor den røde lygte strålede. Endelig havde han vundet den
anerkendelse for sit værk, han havde drømt om i henved fyrre år.
Blandt premieregæsterne var hofmusikhandler og koncertagent Hen
rik Hennings og hans kone, skuespillerinden Betty Hennings, med de
res gæster, den internationalt berømte østrigske dirigent Hans Richter,
der var i København for at dirigere en koncert, og den kendte danske
operasanger Johannes Forchhammer, der var engageret ved hofope
raen i Dresden. Et par dage efter skrev Hennings til Horneman og
fortalte, hvor betagede han og hans kone havde været af al den glans
og skønhed i musikken, og berettede samtidig, at Richter havde fulgt
opførelsen med den allerstørste interesse. Det havde givet Hennings
den idé, at han måske kunne hjælpe Aladdin frem i udlandet, og han
tilbød selv at være behjælpelig. Horneman viste brevet til sin forlægger,
Alfred Wilhelm Hansen, men denne bad ham om ikke at tage imod
konkurrenten Hennings’ tilbud, han skulle nok selv gøre, hvad der
skulle gøres for operaen, men han gjorde intet for at få den frem i
udlandet.30
Nationaltidende havde også benyttet sig af Richters tilstedeværelse og
bragte i stedet for en traditionel anmeldelse et interview med ham.
Richter var en fremragende operadirigent med rige erfaringer fra bl.a.
hofoperaen i Wien og Bayreuth, hvor han havde dirigeret den første
29 Einar Christiansen: Nogle Træk af mit Liv, 1930, s. 222-223.
30 Hornemans “Dagbog” i C.EE. Hornemans efterladte papirer, (KB, NKS 2081, fol.
IV).
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samlede opførelse af Nibelungens Ringl 1876, så det var ikke hvem som
helst, der udtalte sig. Han havde glædet sig over at stifte bekendtskab
med et værk af en så højt begavet, sund, varm og fin kunstnernatur, og
han tog sin hat af for den store kompositoriske dygtighed, hvormed
det var skrevet. Især var han imponeret over den fuga å la Håndel, som
danner slutningskoret.
Men ikke alene selve operaen, også udførelsen var for ham en glæ
delig overraskelse. Han erklærede, at man ikke kunne se en smukkere
forestilling på de store operascener i Berlin og Wien. Især var han be
gejstret for Vilhelm Herold, der, i følge Richter, havde alt, hvad der
skulle til: stemmens glans og charme, musikalsk kultur, udmærket sko
ling, illuderende fremstillingskunst og et smukt ydre. Enhver verdens
scene kunne være misundelig på Det Kongelige Teater. Også Niels Juel
Simonsen var ifølge Richter i verdensklasse. Det pragtfulde stemme
materiale parret med hans fremtoning og spil gjorde, at Richter ville
overveje at hente ham til Bayreuth. Han var dog ved at falde om af
forbavselse, da han fik at vide, at Juel Simonsen var 56 år. Han troede,
det var en ung mand!
Særlig begejstret var han for Det Kongelige Kapel under ledelse af
Johan Svendsen, som han havde lært at kende mange år tidligere i Bay
reuth, men aldrig havde set eller hørt dirigere. En sådan kapelmester
fandtes der ikke mange af, mente Richter. Om det så var scenografi, ko
stumer og balletten var der også rosende ord om dem. Kun en eneste
ting var han utilfreds med: den måde hvorpå Ringens And kom til syne
på en sky. Det kaldte han et aldeles forældet arrangement. Det var han
ikke ene om. Der opstod en hel lille polemik i aviserne om denne sky,
da det blev påtalt i et læserbrev, og Einar Christiansen påstod, at det var
komponisten, der havde ønsket det sådan, mens Horneman rasende
fralagde sig ansvaret, selv om han i sin mis-en-scéne havde beskrevet
det nogenlunde sådan, og lod Sorteper gå videre til Julius Lehmann,
der var ansvarlig for alle enkeltheder. Selv i sejrens stund fornægtede
hans stridbarhed sig ikke.
De 18 udsolgte huse til trods gik Aladdin over scenen sidste gang den
31. oktober 1903 og er ikke siden blevet vist på Det Kongelige Teater.
Først i 1990 blev operaen atter draget frem og da fra helt uventet hold.
I 1987 afsatte Ringkjøbing Amt 400.000 kr. til igangsættelse af et kultu
relt arrangement, og valget faldt på et forslag om at skabe en amatør
opera i Skjern. Initiativet udgik fra musikskoleleder Jens Peter Krabbe
Nielsen, der samlede henved 1400 entusiastiske frivillige omkring op
gaven at opføre Hornemans glemte storværk! I det store og hele var det
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Ill. 1: En side fra Hornemans egenhændige originalpartitur til “Aladdin”. Det består af
ca. 350 løsblade fulde af talløse rettelser og overstregninger og er i så dårlig stand, at
det smuldrer ved berøring (KB, Musik- og Teaterafdelingen).
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amatører, men den musikalske ledelse af Ringkjøbing Amts symfonior
kester blev overdraget til Flemming Vistisen, mens Troels Kold stod for
iscenesættelsen og Else Alvad for scenografi og kostumer. Netop fordi
idéen var at samle amatørkræfter fra hele amtet, var man naturligvis
nødt til at gå på kompromis i forskellige sammenhænge. Således måtte
man af hensyn til indehaverne af de store sangpartiers begrænsede
vokale formåen beskære disse partier, således at korene kom til at få
en mere fremtrædende plads, og visse steder blev talte passager fra
Oehlenschlågers drama sat ind såvel som noget af Carl Nielsens musik
til samme skuespil. Ikke desto mindre blev initiativet meget rost, men
førte desværre ikke til en fuldt professionel genoptagelse af dette vig
tige værk i dansk operahistorie på nationalscenen. Den venter vi stadig
på tyve år efter.
Der er imidlertid en alvorlig hindring for at kunne opføre Horne
mans Aladdin fuldt tilfredsstillende, nemlig at det bevarede nodema
teriale bærer stærkt præg af operaens kaotiske tilblivelseshistorie. Den
overvejende del af det findes i dag på Det Kongelige Bibliotek. Det
består af:

1. Hornemans autografe partitur til Ouverturen (C II, 8) og 8 sider der
indeholder to versioner af side 1-4 (C II, 8 4°) samt en enkelt side.
2. En foliokasse med ca. 350 autografe løsblade (C II, 8). Disse løsblade,
der er i meget dårlig bevaringstilstand, er Hornemans egenhændige
manuskript med talløse rettelser.
3. Et orkesterpartitur til hele operaen (uden ouverturen) i fire bind,
dvs. et for hver akt, med tilhørende separat indbundne bilag, (C II,
8). De to første bind er blevet fornemt restaurerede, mens de reste
rende i skrivende stund endnu er i arbejde. På titelbladet til 1. akt
har Horneman skrevet: “Aladdin. Operapartitur. Første Afskrift ef
ter mit egenhændige Manuscript. Rettelser og Bilag egenhændigt.”
Med blyant har han tilføjet “Overspring Fra Pag 95 til 104”.
Det er dette partitur, som på ryggen af den originale indbinding
bærer Det Kongelige Teaters arkivnummer 837, der blev benyttet ved
førsteopførelsen i 1888.
I alle fire bind er der talrige udstregninger med blåstift, marke
ringer med rødstift og rettelser i noderne med blyant. I første akt er
115 af partiturets 353 sider helt eller delvis overstreget, i anden akt
73 af 318 sider, i tredje akt 190 af 406 sider og i fjerde akt 114 af 252
sider. De udstregede passager skal erstattes af tilsvarende i de tilhøren
de bilag, der oprindelig har været indlagt i partituret på forskellige

312

Inger Sørensen

C.F.E. Hornemans “Aladdin

313

steder. Da disse imidlertid ikke altid er af samme længde som det
udstregede, drejer det sig altså ikke udelukkende om ændringer i in
strumentation og lignende, men også om forkortelser. Disse bilag in
deholder dog ikke sangstemmerne, men kun orkesterstemmerne.
Dette viser, at Horneman har benyttet det oprindelige partitur som
grundlag for den revision, som han udførte inden genopførelsen i
1902.
4. To stemmesæt, der findes i Orkesterbiblioteket under signaturen KTA 0837, hvoraf det ene har været brugt ved førsteopførelsen og det
andet ved genopførelsen i sæsonen 1902/03.
5. Et repetiteurparti (MA ms 4023), der bærer dateringen 1889. Det
indeholder en Allegretto con Grazia fra 1. akt og dansen fra 3. akt
med Emil Hansens notater til koreografien. Når der på omslaget står
1889 skyldes det, at det er indbundet sammen med repetiteurpartiet
til Adolphe Adams opera “Konge for en Dag”, der fik sin danske før
steopførelse på Det Kongelige Teater 17. marts 1889.
6. Af det trykte klaverpartitur, der udkom i 1895, findes der tre eksem
plarer med forskellige notater. Det første er Hornemans personlige
eksemplar, der var i familiens eje indtil for få år siden (MA ms 6758
mu 0409.1500), hvor det blev doneret til Det Kongelige Bibliotek.
Det indeholder hans egenhændige mis-en-scéne og tegninger med
dekorationsforslag samt forskellige rettelser i noderne. Dette eksem
plar har dannet grundlaget for den renskrift, som Horneman også
egenhændigt har udarbejdet til brug for instruktøren (KT-A 0837).
Her er rettelserne i sangstemmerne ikke med, da det ikke var rele
vant for instruktøren. På side 16a har Horneman på et indklæbet ark
skrevet:
“Maalene, Afstandene, Antal af Kulisser, Lemmenes Beliggen
hed etc. har jeg naturligvis ikke kunnet angive nøiagtig i denne
Mise en scene, da jeg ikke er nøie kjendt med Forholdene paa det
kgl. Theater.
C.F.E. Horneman

Ill. 2 (modstående side): Det håndskrevne partitur, som blev benyttet ved uropførelsen
af “Aladdin” i 1888, brugte Horneman til sin revision af operaen forud for genopførel
sen i 1902. “Se Pag 43” henviser til, at den overstregede passage skal erstattes af siderne
43ff. i de tillæg, der tidligere var indlagt løst i partituret, men nu er blevet restaureret
og indbundet separat (KB, Musik- og Teaterafdelingen).
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X Da jeg meget ønsker, at det kgl. Theater eier en autentisk (en
af mig selv affattet) Mise en scene, bedes den ved Theatret ansatte
Sceneinstruktør om ikke at udslette udrive eller forvandske de af mig
indførte trykte og skrevne Notitser, Grundrids og Billeder. Jeg har
derfor ladet de indbundne hvide Blade staa ubeskrevne til de mere
detaillerede Notitser, som nødvendigvis maa indføres af Sceneinstruk
tøren.” Dette har Julius Lehmann til en vis grad benyttet sig af.
Det tredje eksemplar (KT-A 0837) indeholder en del overstreg
ninger og tekstændringer indført med forskellige håndskrifter. Det
har sandsynligvis været brugt under indstuderingen.
Det partitur, der blev udarbejdet på grundlag af Hornemans revi
derede udgave af det oprindelige partitur (nr. 3 med bilag) findes
stadig i Det Kongelige Teaters Musikarkiv. Det er forsynet med både
danske og tyske tekster og indeholder enkelte overspringelser og ret
telser, formodentlig indføjet af Johan Svendsen, der dirigerede op
førelserne. Også dette partitur er i meget dårlig bevaringstilstand,
så det ikke umiddelbart kan benyttes ved opførelser, men sammen
med det øvrige materiale kan det danne grundlag for en moderne
praktisk-videnskabelig udgave, der atter vil gøre det muligt at opføre
dette mishandlede hovedværk i dansk operalitteratur.

SUMMARY
Inger Sørensen: C.EE. Homemans “Aladdin”- a mishandled opera.
The Danish composer C.F.E. Horneman (1840-1906) was himself of the opinion that
his talent as a composer was particularly for dramatic music. And he had good reason.
He began his undisputed masterwork, the opera “Aladdin”, when he was little more
than 20 years old, havingjust returned home from studying in the music metropolis of
Leipzig. He worked on the score for most of his life. There are several reasons for this.
During the early years, the work proceeded well but, when Horneman’s father died
in 1870, he had to put the score aside, take over their music publishing house and set
about earning his living. Finally, after several failed endeavours as a concert organiser
and conductor, Horneman found his place in Danish music life in 1879, as the head of
his own music institute. But this took up so much of his time that he only rarely had the
opportunity to compose, even though he considered this to be his main calling. It was
only in 1883, when various personalities in the Danish music world, and Horneman’s
friend, Edvard Grieg, arranged to have him granted a yearly state subsidy, that he was
once again able to take up the “Aladdin” score. And yet it took another five years be-
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fore he could submit the finished score to the Royal Theatre. Even though the sensors
were satisfied with the music, Benjamin Feddersen’s libretto, based on the story from
“A Thousand and One Nights”, caused problems. And so the production was shelved.
Then, in the fall of 1888, the theatre decided to stage the opera at a gala performance
on the occasion of Christian IX’s jubilee. This decision proved to be catastrophic for
the opera. Only six weeks were allocated to rehearse this large and complicated work,
resulting in various rash cuts. The opening night was a fiasco. The royal audience had
no appreciation of this new Danish opera and the production left much to be desired.
It was only 14 years later that Horneman achieved satisfaction, when a new, severely
revised version was produced in 1902. It enjoyed full houses but, in spite of its success,
the opera has never since been professionally performed in its entirety.
The sheet music archived in the Royal Library clearly shows how much Horneman
worked on the material from the onset. The four-volume score contains so many cor
rections and deletions that it could hardly be used as a production score. At the time of
writing, the score from the 1888 production, which was in a terrible state of preserva
tion, is being restored. The archived material is in such bad condition that a new, prac
tical, scholarly version of “Aladdin” is needed if Horneman’s masterwork is to regain
its rightful place in the Danish opera repertoire.

‘DEN MEST DANSKE NORDMAND’?
BREVE TIL OG FRA SIGURD HOEL1
AF

Hans Hertel

En mentor og en plukket høne
re Sigurd Hoel,
JLXAJIerførst: tillad mig at sige du, for som det vil fremgå har du været
mig en vigtig ven lige siden 1953. Og nu skal det være med et brev, for i
57 år har det føltes som om jeg fik breve fra dig, så jeg burde for længst
have svaret og takket. Du blev min mentor. Den der turnede mig pro
fessionelt på litteraturen.
Indrømmet: den første forsendelse jeg fik fra dig, var ikke bare til
mig, men til 12.000 andre danskere: din antologi Alverdens fortællere.2
Den landede kilotung på gavebordet til min konfirmation i 1953. Jeg
fik andre rejsebøger: Thor Heyerdahls Kon-Tiki-ekspeditionen og Göran
Schildts I Odysseus' kølvand, men ingen af dem trak mig ud på langfart
sådan som dit udvalg af 42 af verdenslitteraturens store fortællere. 640
tætte sider fra Dommerbogen i Det gamle Testamente til Sartre.
Jeg åd det meste af antologien over en påskeferie, og af mine bly
antskrydser i indholdsfortegnelsen kan jeg se at min 14-årige puber
tetsfantasi mest snusede efter hvad der duftede af erotik - fra Boccaccios historie om longobarderkongen Angilulfs frække hestepasser der
snød sig ind i dronningens seng, til Maupassants novelle “Fru Telliers
‘pensionat’” - med pensionat i interessante gåseøjne. Historie nr. 2 var
“Ali Baba og de fyrretyve røvere” fra Tusind og én nat, løsenet “Sesam,
sesam, luk dig op” åbnede også for mig til Aladdinshulen af fortælle
kunst, og vejen ind i hulen blev oplyst af dine meget personlige forord
til hver af de 42 udvalgte tekster.
Den antologi gjorde mig til læsehest og siden til komparatist - “ma
gister i sammenlignende morskabslæsning”, som vi kaldte det. Din
mentor-funktion minder mig om J.P. Jacobsens fortællerkommentar
1 Artiklen er en bearbejdet version af et bidrag til Brev tilJorunn -festskrift tilJorunn Ha
reide, redigeret af Pet Thomas Andersen, Trondheim 2010.
2 Sigurd Hoel (red.): Alverdens fortællere, med forord afJens Kruuse, 1952.
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i Niels Lyhne: “...der er maaske neppe Noget, der bedre aabner unge
Øjne for et Kunstværks Skjønheder, end den sikre Viden om, at deres
Beundring er avtoriseret op til de højeste Højder.”
Jeg gik videre fra de autoriserede højder i Alverdens fortællere til dine
egne romaner - fra Mødet ved milepælen med dens raffinerede afdæk
ningsteknik til de sene, bidske samfundsromaner Stævnemøde med glemte
drog Vedfoden af Babels tårn, som straks kom på dansk 1954 og 1956. Jeg
husker hvordan jeg slugte dem i s-toget til og fra skole, og de gik i den
grad ind at da jeg for nylig genlæste Stævnemøde med glemte år, kunne jeg
stadig mærke togvognens duvende bevægelse under mig.
Navnlig Stævnemøde gjorde indtryk ved sine glimt af partisankrigen
mod tyskerne i april-maj 1940 og ved sin krydsning af opgør med be
sættelsens myter og desperat desillusion. Jeg anmeldte den begejstret i
mit skoleblad, og bladets upompøse navn Blækklatten stod i kontrast til
den patos hvormed redaktøren søgte at lægge arm med din bistre pes
simisme. Hvis du havde set den anmeldelse i 1955, ville du have smilet
i skægget ad den 16-årige ungersvend der frimodigt tog dig i skole:
“Alt er forfalskning, verden gennemstrømmes af løgn og svindel, siger
Hoel. Vi håber kun på den, fordi vi ikke har noget bedre at håbe på.
For den lidt ældre generation er denne livsindstilling tragisk - for den
unge er den dødbringende.”
Vi - for vi var mange der dyrkede dig - fulgte også dine kronikker i
Information og Politiken. Ikke mindst den berømte kronik i 1955 der in
troducerede begrebet kulturradikalisme. Den opridsede en ny samfunds
kritiks pligt til at bekrige bureaukrati, nyttemoral og ideen om staten som
gud der helliger midlet, men også til at gøre op med den snusfornuft,
“skyldfølelses-neurose” og moralske blindhed der fik mellemkrigsradi
kalere til at abstrahere fra kommunismens terror og forstening. Den
kronik blev historisk ved at indlede 50’ernes danske debat om kultur
radikalismen (det var et nøglebegreb på norsk længe før), og dens op
gør med kommunismen og med fornægtelsen af det irrationelle kom
til at foregribe oprensningen af den kulturradikale tradition der fik
så forskellige konsekvenser som dannelsen af Socialistisk Folkeparti i
1959 og Villy Sørensens essays Hverken-eller (1961).3
3 Sigurd Hoel: Modstand mod ... Kultur-radikalismens fremtidsproblemer i revisionens
tegn, Politikens kronik 15.5.1955, optrykti Hoel: Etlerlanker. Ellerlalte essays og artikler, udgi
vet af Leif Longum, Oslo 1980. Jf. Hans Hertel: Da kulturradikalismen gik underjorden.
Den kulturradikale fløj mellem nazisme, kommunisme og kold krig i Den kulturradikale
udfordring. Kulturradikalismen, gennem 130 år, 2001, s. 296ff.
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Sigurd Hoel. Portræt af K.W. Gullers, Festskrift til Sigurd Hoelpå 60-årsdagen, Oslo 1950.
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Dine bøger ledte mig videre til anden norsk litteratur - til Hamsun,
Jonas Lie og Nordahl Grieg, til Olaf Bulls og Herman Wildenveys lyrik
og til de samtidige Johan Borgen og Jens Bjørneboe. I efteråret 1956
kom også Lillelord og Jonas på dansk, og ved deres samfundskritik var
de ligesom dine romaner velkomne kontraster til tidens tamme danske
litteratur, domineret af epigoner fra tidsskriftet Heréticas regeringstid
(1948-53) med den art melankolsk selvkredsning som den svenske dig
ter og kritiker Karl Vennberg kaldte “privattungsindets lille møbelud
stilling”.
Og der foregik mere spændende ting i møblerne oppe hos jer, for
samtidig kom Agnar Mykles erotiske mirakler: Lasso omfru Luna og San
gen om den røde rubin (1954-57). Især Rubinen virkede som et vindstød af
realisme, poesi og humor, et råb om frihed, kærlighed og et højere liv
- i højartistisk form. Vi fulgte det bigotte hysteri der førte til anklagen
mod Mykle og norsk Gyldendal for “utbredelse av utukt i trykt skrift”.
Vi fulgte retssagen med dit, forlagsdirektør Harald Griegs og professor
Francis Bulls indlæg - sat trespaltet op på forsiden af Politiken.
Du talte i Studenterforeningen i København og blev interviewet i
danske aviser, man kunne finde dine tidsbetragtninger i debatbogen
Mellem håb og frygt4 og din virtuose essayistik i antologien Norsk skrive
kunst (1958), begge redigeret af Erling Nielsen, den danske lektor i
Oslo. Det hele var som at få personlige breve fra dig. Sådan virkede
det også da jeg senere fandt dine kulturkritiske essays: Tanker i mørketid
(1945), Tanker fra mange tider (1948) og Tanker mellom barken og veden
(1952) - for ikke at tale om de to bind med forord til ‘Den gule serie’
1929-58.5 Din formidlingskunst her, især dine introduktioner til mel
lemkrigstidens nye amerikanske forfattere, og den gamle åbenbaring
Alverdens fortællere har fulgt og inspireret mig siden - også da jeg 30
år efter sammen med 24 andre nordiske litteraturforskere genfortalte
Verdens litteraturhistorie fra nye synsvinkler.6
Så meget større var min undren, da jeg for nylig læste min gamle
kollega Øystein Rottems biografi om dig.7 Jeg skal love for at den er et
4 Sigurd Hoel, Eyvind Johnson og Paul la Cour: Mellem håb og frygt, Mennesket i Tiden
5, 1952.
5 Sigurd Hoel: 50 gule, Oslo 1939, og De siste 50 gule, Oslo 1959. Jf. Festskrift til Sigurd Hoel
på hans 60-årsdag, red. af Harald Grieg, Niels Krog og Arnulf Øverland, Oslo 1950, og
Sigurd Hoel - forfatteren, gyldendalen, Oslo 1991.
6 Hans Hertel (red.): Verdens litteraturhistorie 1-7, Gyldendal, Kbh., Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo, Norstedts, Sthlm. 1985-93, 2. udg. 1994-95.
z Øystein Rottem: Sigurd Hoel. Et nærbilde, Oslo 1991.
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nærbilde. Den går tæt på. Det er på mange leder et kjempegodt arbejde,
som I siger. Bogens skarpsynede analyser af dine romaner etablerer
sammenhæng i forfatterskabet frem til Trollringen (1958) som den sid
ste kraftpræstation (og kraftanstrengelse), og den søger at forstå din
bidske samfundskritik efter krigen ikke - modsat venstrefløjen - som
et frafald i gammelmandssur reaktion, men som en konsekvent radikal-individualistisk humanisme i opposition til et socialdemokratiseret,
statsdirigeret og overbureaukratiseret Norge. Det fremtræder overbe
visende.
Men Øystein Rottem er jo især “påjakt etter mennesket Hoel bakverkene og i de fiktive personene”; han bruger biografisk værklæsning til
at nå “inn i Hoels tanker” (s. 366). Det er ikke bare Técrivain intime
som i den franske genre der hed Anatole France i morgensko? Det er min
dre end morgensko og underbukser. Det er et nærbilde som gnaver sig
ind under huden på dig - og ender med at tegne dig som en depressiv
neurotiker, bundet i evig “irrasjonell skyldfølelse” over for dit patriar
kalske opvækstmiljø og en kærlighedsfrygt der gjorde dig til kompulsiv
womanizer. Alt det der, mener han, holdt dig “fastspent til fortiden” i
rastløs arbejdsnarkomani, drev dig til at skrive og skrive, men samtidig
hindrede dig “i å leve i nuet”. Trods al sympati kommer Rottems psyko
logiske synsvinkel til at fremstå patologiserende og reduktiv.
Dissektionsmetoden minder mig om en af de didaktiske maksimer
iJean-Luc Godards film Vivre sa vie (1962): “Hønen består af det ydre
og det indre. Når man fjerner det ydre, kommer man til det indre. Når
man fjerner det indre, kommer man til sjælen.” Men er det virkelig din
sjæl, dette plukkede, opsprættede vrag af en høne på den psykoanaly
tiske divan - som om vi befandt os var i konsultationen hos dr. Johan
Ottesen i Ved foden af Babels tårri? Er det virkelig dit “liv”, dette livslange
skyld- og fortrængningssyndrom?
Det er i alt fald ikke den udadvendte, klarsynede og charmerende
kosmopolit Sigurd Hoel, den viise ironiker, der blev min tidlige men
tor. Ham vil jeg opsøge ad andre veje for at få inder- og yderside til at
hænge sammen. Brev følger.

1920-60 - et liv i breve
Kære Sigurd Hoel,
8 Jean Jacques Brousson: Anatole France en pantoufles, Paris 1924. På dansk: Anatole France
i morgensko, oversat af Chr. Rimestad, 1925.
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Jeg tog først fat på indersiden - det af den man røber i breve. Som så tit
var der straks bid i KB’s håndskriftsamling, som lå inde med breve fra
dig til tre danske venner og fæller: Anton Hansen, Johannes V. Jensen
og Tom Kristensen 1920-60.9
Måske vil du sukke i din himmel og tænde en ekstra cigaret, for skal
du nu til at læse om noget du godt véd? Men for det første har vi yngre
folk med på ledningen som jeg gerne vil fortælle om dig. For det andet
har jeg i den næsten uudtømmelige håndskriftsamling fundet breve om
dig, fra Aksel Sandemose ogjohan Borgen, og andet som du aldrig har
set. Og for det tredje har du formentlig selv for længst glemt de fleste
af de 28 breve jeg fandt (og du kan ikke have kopier, for næsten alle
er skrevet i hånden). Lægger man dem i kronologisk mønster, siger de
meget om dit forhold til samtid og eftertid og til Danmark, nok også en
del som vil være nyt for dig selv. Det er brevformens særlige kildeværdi
for litteraturforskeren. Det perspektiv vender jeg tilbage til.
Din ældste danske ven erjo Anton Hansen. I blev venner da han i 1919
flyttede til Kristiania som satirisk tegner ved Ragnvald Blix’ ugeblad Exlex. I samarbejdede også i Socialdemokraten/Arbejderbladet og i tidsskriftet
Afo¿Z)¿zgtil 1924 - han skrev senere i sine upublicerede Oslo-erindringer at I fulgtes “som et par sammenvoksede tvillinger”.10 I 40 år be
søgte I hinanden og fulgte hinandens liv, arbejde, helbred og sjælelige
tilstand i breve fulde af saft og kraft og muntert drilleri.
Vennen Sigurd aflægger rapport fra borgerkrigen på den norske
venstrefløj: “Vet du at [Erling] Falk og hans folk er ekskludert av partiet?
Bittert fiendskap. Falk hilser ikke paa mig paa gaten. Jeg “svigtet” nem
lig, idet jeg negtet at binde mig til hans hale. Nu er han nok ifærd med
at lage sit eget parti, og har en række befalingsmænd, men desværre
ingen tropper. (...) Arbeiderbladet er nu totalt ulæselig.” (21.7.1925).
Brevene skifter mellem omsorg for hinanden og for venner - og op
sange med “et par sandhetens ord”, som du skriver til Anton (14.2.1929).
“Giv lyd, svin og slubbert!” siger du og varierer den kammeratlige tilta
leform med “gamle hönisse”, “fordømte gris” og “danske hund”. Men
du underskriver også dig selv “Hönissen Sigurd”.
9 Breve fra Sigurd Hoel i Håndskriftsamlingen, KB: til Anton Hansen 1920-60, Anton
Hansens arkiv, NkS 2817-1; til Johannes V. Jensen 1939-48, Johannes V. Jensens arkiv,
Utilg. 300 og 310; til Tom Kristensen 1934-58, Tom Kristensens arkiv, Utilg. 609.
10 Anton Hansens upublicerede erindringer III: “Dovregubbe og sfinx”, NkS 2817 III.1,
Håndskriftsamlingen, KB, citeret i Hanne Abildgaard: Anton Hansen. Mellemkrigstidens
sorte satiriker, 2001, s. 110 og 168ff. Hoel beretter om Exlex-perioden i Blix. En kavalkade
gjennom 50 år, Oslo 1952, optrykt i Hoel 1980.
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Hønissen Sigurd kalder hønissen Anton til hjælp for at få Syndere i
sommersol anmeldt i danske aviser og oversat til tysk. I 1932, da det efter
mange trakasserier er sket, beder du ham sende bogen “til vor udmerkede ven Kurt Tucholsky, Weltbühne, Kantstrasse 152, Berlin-Charlottenburg”. Og du tilføjer: “Grunden til at jeg gjør dette, er, mellem os sagt,
at jeg er ræd for, at forlaget er ræd for fascistene og derfor ikke sender
anmeldelseseksemplarer til Kurt Tucholsky.” Det er vemodigt at læse,
for Tucholsky var for længst - af samme grund - flygtet fra dødstrus
lerne i Tyskland, først til Schweiz, så i eksil i Göteborg, hvor han i 1935
begik selvmord i depression.
Det er interessant at du selv uofficielt erklærer at Syndere “er en tem
melig daarlig bok, ialfald sammenlignet med Syvstjernen og kommende
bøker”. Men den har sensationsværdi;, “god eller daarlig, saa formaar den
paa en mirakuløs maate at faa folk, unge og gamle, til at snakke om det
de aller helst vil snakke om, nemlig erotik! (...) Det har vist sig i Norge,
i Sverige, i Finland. Og i Danmark, hvor alle mennesker løper omkring
hverandre for tiden og bare søker efter en nogenlunde anstændig an
ledning til at snakke uanstændig! Gi dem anledningen, din elendige!”
(10.10.1928).
I 1933 må elendige Anton også tage imod en opsang fra dig på sit
lands vegne: “Danmark, som ellers opriktig talt staar litt foran Norge
baade paa den ene og den anden maate, staar paa ett omraade alde
les besynderlig tilbake. Det er nettop paa omraadet Psykoanalyse” Du
belærer Anton om at Wilhelm Reich er en af Freuds to sande arvta
gere, og “ved aa utvise Dr. Reich gjör den danske regering sig skyldig i
en handling, som om noen aar muligvis ikke vil ta sig saa forfærdelig
meget bedre ut, end om man hadde utvist professor Einstein. Jeg me
ner det grav alvorlig.” Og du fortæller Anton om din egen læreana
lyse hos Reich, der nu altså må foregå i Malmö og ikke i København
(30.10.1933).
Omvendt ved vi fra Antons breve til dig “gamle Sumphornugle” at
han ser med dyb skepsis på psykoanalysen som din “nyeste Forretning
- Sjæle kemisk renses og presses - vendes og om fornødent lappes.”11
Men I diskuterer frit, ligesom du i 1932 støtter Anton loyalt i hans pole
mik med Poul Henningsen om social kunst (6.7.1932). Du finder “dik
tatoriske” træk i PH’s kunstteori - forbavsende fordi hans kulturkritik
ellers på mange leder er parallel til din egen. Du er dine venners ven.
11 Anton Hansens breve til Sigurd Hoel i Brevsamling 350, Nasjonalbiblioteket, Oslo.
Her citeret fra Abildgaard 2001, s. 322.
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Anton skriver mindre til dig under krigen, fordi han er under tysk
opsyn og ikke vil kompromittere dig, men han sender levnedsmiddel
pakker. Du bor - som du sagde i et tidligere brev - “langt ind i helvede
oppe paa en sæter i Odalen”, og du beskriver hvordan det er at måtte
leve isoleret og udtrykke sig i historisk-allegorisk form:
Begynd aldri på en historisk roman! Av alle de faener jeg har tatt
på nakken i mit liv, tror jeg nesten det er den tyngste og seigeste.
Aldri kan du skrive rett frem om noen ting, alltid skal det transfor
meres over i et annet sprog, en annen tid, en annen tankegang.
Og summen av alle krusedullene biir allikevel, at bønder er et tilbakeliggende og konservativt folkeferd. Se, nå skrev jeg det på en
linje, men i en historisk roman måjegbruke tusen sider på det. (...)
Man får arbeidsro her, vet du - men ikke arbeidslyst. (11.8.1943)

To måneder efter må du og din kone flygte til Sverige. I 1945, da du
vender hjem fra Stockholm, genoptager du og Anton Hansen kontak
ten, udveksler bøger og planer. I oktober 45 er Anton med ved for
ræderiprocessen mod jeres nazistiske landshøvding Vidkun Quisling,
tegner til vores modstandsavis Information og vil hverve dig som fast
kronikør til bladet. Du råder ham om hvordan han får form på det
manuskript der blev til de fine erindringsbøger Drengen drømte og Ung
kunstner (1951-54). Du fortæller om dine evige infektioner (prisen for
de 50 daglige cigaretter), og I holder kontakt til 1960, da du hører om
Antons sygdom og sender ham det kærligste brev - en måned før hans
død og to måneder før dit eget hjerteslag. De 40 års brevveksling mel
lem den “gamle hönisse” og “sumphornugle” i nord og den “danske
hund” i syd demonstrerer et varmt venskabs betydning.
En anden livslang dansk ven var Tom Kristensen. Som kritiker i Po
litiken havde han fulgt dig siden 1925, og i 1932 gav han i en kæm
pekronik en flot samlet vurdering af dit hidtidige forfatterskab.12 Din
redaktion af Den gule serie hyldede han som “en litterær Daad”, og
dine forord i serien sammenlignede han som “kritisk Bedrift” med Ge
org Brandes’ Hovedstrømninger. Det var unægtelig at tage tonen højt,
men det varyo en bedrift at introducere Hemingway i Norden allerede
i 1929 og Faulkner og Kafka i 1933. Omvendt kom du tydeligvis til at

12 Tom Kristensen: Sigurd Hoel, Politiken 25.2.1932, optrykt i Kristensen: Mellem Kri
gene. Artikler og Kroniker, red. af Regin Højbjerg-Pedersen, 1946, s. 146-54.
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Sigurd Hoels kollektive ægteskabsroman
“En Dag i Oktober” vandt 2. præmien på
5.000 kr. i den nordiske romankonkur
rence i 1931 - og blev den første af hans
bøger oversat til dansk.

tillægge hans domme langt større vægt end hjemlige kritikeres. Det
samme gjorde Sandemose.
I 1934 skrev Tom Kristensen en ny kæmpekronik, hvor han sam
anmeldte din barndomsroman Veien til verdens ende og Sandemoses En
flyktning krysser sitt spor™ og hans artikel medførte fanbreve fra jer beg
ge på samme dag.14 Sandemose takkede for den “rolige og objektive”
bedømmelse - modsat norsk kritik: “Her har man brukt bøkene mot
hverandre for å tilfredsstille ønsker som ligger uten for litteraturen.”
Med Tom Kristensens kronik, skrev Sandemose, har “Hoels bok nu
omsider fått den mottagelse den fortjener”, og han selv er blevet aner
kendt som norsk forfatter, ligesom han blev det i 1924 “av en mann som
het Sigurd Hoel”: “...norsk er mitt sprog, og Norge mitt land. (...) Og
13 Tom Kristensen: Arvesynd [om Hoel: Veien til verdens ende og Sandemose: En flykt
ning kryssersitt spor], Politiken 27.12.1934, optrykt i Kristensen 1946, s. 154-61.
14 Breve fra Sigurd Hoel og fra Aksel Sandemose til Tom Kristensen 28.1.1934, Tom
Kristensens arkiv, Håndskriftsamlingen KB, Utilg. 609.
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selv om man nettop nu gjør meget for å gjøre livet ulevelig for mig her,
vil jeg svært nødig til Danmark igjen.”
Selv er du i København her i 1934, da du skriver til Tom Kristensen.
Han havde drillende skrevet i sin artikel at freudianismen var blevet
“saa rasende en Epidemi deroppe” og “har tilført Sladderen i Oslo nye
og pirrende Gloser og krydret den, hvad den vist ogsaa trængte til.”
Og her får så den kære Tom - ligesom Anton Hansen - et sandhedens
ord med på vejen: “... vet du saa hvad det - altsaa dette dit personlige
indtrykk [af de to romaner] - kommer av? Jo: Sandemose er hysteriker,
jeg er “tvangskarakter”, og du staar temmelig nøyaktig midt imellem
oss.”
Tvangsneurotiker - det var jo også hvad din første kone, Nic Waal,
kaldte dig her i slutfasen af jeres ægteskab, da du begyndte i din ana
lyse hos Reich. Men så, efter den knusende dom over Tom - midt imel
lem hysteriker og tvangsneurotiker - vil du glatte venligt ud og tilføjer
opmuntrende: “Hils din Kone, hun var virkelig nydelig. Jeg misunder
ingen som er gift, men jeg kunde øiebliksvis misunde dig hende.”
Tæppe! Jeg gætter på at dit sandsigerbrev har appelleret til Toms
humoristiske sans. Måske er det derfor han har gemt det, for skønt I
tydeligvis fortsatte jeres venskab, med besøg af dig hos ham i Villa Torelore på Thurø, så går der helt til 1957, før Tom igen gemmer breve fra
dig. Dem vender jeg tilbage til om lidt.
I mellemtiden har du fået en tredje dansk korrespondent: Johannes
V. Jensen, Du har jo læst ham fra du var ung, med stigende beundring.
I har tydeligvis mødtes før I korresponderer 1939-48, og I fortsætter
i besættelsessituationen hvor du med elegant understatement dribler
uden om den norske og den danske brevcensur. Dit brev af 20.12.1939
fortæller åbent at du og din nye hustru Ada har mistet to spædbørn.
Ellers drejer dine breve sig om litterære sager. Du taler - højst inte
ressant - om dit arbejde med at oversætte Kongens Fald. Du sætter ro
manen næsten endnu højere end Johs. V. selv (du sammenligner hans
stil med den beundrede Hemingway), men i mellemtiden er det blevet
forbandet svært at ramme Jensens stil på norsk:

Det /í¿¿n¿ZHatt sig gjøre for bare ti-femten aar siden. Men i løpet av
disse aarene har norsk riksmaal gjennemgaatt en voldsom utvikling rent i det stille. Ikke i rettskrivning (det kommer først fra i aar
av), men i setningsbygning, i fornemmelsen av hvad som er norsk
tale. Det er nemlig det som er skjedd - talemaalet har faatt en
voldsomt økende, kanskje rent ut en tyrannisk innflytelse paa det
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skrevne ord. Klarest viser det sig i genitivene og i adjektivene. Vi
kan ikke lenger skrive “maanens straaler”, vi kan ikke skrive “Foraarets (vaarens) død”. Vi kan ikke skrive “den store, langsomme
mann”. (...) Følgelig maa vaart arbeide ofte gaa ut paa aa opløse
slike adjektiviske former til en hel setning. I en overgangstid, da
allting flyter, kan det neppe undgaaes at sproget biir mindre smi
dig enn det var. Jeg merket det som en pine mange ganger under
overse tteisen.
Enda en ting voldte en uventet vanskelighet. Det er jo en stund
siden Kongens FaldXAev skrevet. Som jeg satt og oversatte, opdaget
jeg at dette og hint ord, som vi fremdeles har felles, hadde faatt sin
betydning paa norsk forskjøvet i løpet av denne lille menneskeal
deren. Jeg maatte velge et annet ord - og sikkert ofte et som var
slappere (men her kommer mine egne mangler inn).
I et par tilfeller, hvor De har brukt dansk folkevisetone (for ek
sempel i kapitlet om Inger og den døde Axel) maatte jeg jevne ut
og banalisere sproget, fordi en del norske forfattere av tvilsomt
talent i de mellemliggende aarene har misbrukt nettop denne to
nen - de har brukt den til aa stive sig selv op med, og har ganske
riktig opnaadd at andre, skikkelige folk maa holde sig unna.
Saa var det visene. (...) det endte med at jeg oversatte til odøling (min hjembygd er Odalen). (20.12.1939)

Ja, kære Hoel, dine breve demonstrerer helt ned i detaljer hvordan
norsk skriftsprog har ændret sig siden 1920’rne: når du selv går over
fra sit til sitt og fra at til aa til å (sidebemærkning til norske læsere: jeg
har gengivet Hoels skiftende retskrivning præcist). Men knap har du
meddeltjohs. V. at du kommer til København senere på våren 1940, før
grænserne lukkes; lærersønnen fra Odalen må flytte i sikkerhed som
“bygdenorsk” og begynder selv at skrive folkelivsskildring på odøling.
To år efter sender du Johs. V. Jensen Arvestålet og fortæller hvordan
den blev til “under særegne forhold” (20.2.1942). Du beretter om dens
baggrund: den uskyldige bondes henrettelse i 1833, henrettelsesblok
ken med øksehuggene der endte “i gjerdet rundt vor havnehage”, den
gamle “tjenestegutten”s historier om dramaet, om hvordan middelal
deren levede videre her til det 19. århundrede, mens helten Haavard
knækkede nakken på sine moderniseringsforsøg - og om den afmagt
du føler under tyskernes besættelse: “Skrive gjör én allikevel, i et slags
selvforsvar, men ofte fölte ialfall jeg det som jeg skrev i distraksjon,
mens tankene var alle andre steder.”
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Og så tilføjer du vittigt: “Boken har forövrig “gjort lykke”, som det
heter. Av dobbelt art, som De vil kunne se av vedlagte artikkel.”
Artiklen er af Finn Halvorsen fra Aftenposten 2.1.1942: Den norske dikt
ning på veien hjem. Halvorsen tordner mod “jødene i Amerika og deres
servile tjenere i Norge” som har fyldt fædrelandet med deres “taskenspillerkunster”, “psykoanalytiske opfinnelsene” og “amoralske romaner
i jødisk-amerikansk stil”. De har skabt “det dype forfallet i vår såkalte
intellektuelle verden”. Værst er “terrorklikken omkring Sigurd Hoel,
Arbeiderbladet og Dagbladet” der har drevet “sin åndsterror overfor
enhver, som tonte farve som moralist, som kristen eller som god nordmann”. Men nu har “tusenkunstneren” Hoel med “hundefin nese for
vind og vær” vejret den nye tid, og “i ly av et nasjonalfarvet blikkskilt”
har han skrevet en bygderoman. “Nå prøver han å henge sig på den
nasjonale vekkelsen ... som en slags flagg-patriot”, men “Arvestålet (er)
både litterært og etisk sett ett usselt produkt” med “dukker av glanspa
pir”, mens “tidens beste norske diktere gikk frem under kampen for ett
fritt og stort Norge og gav folket hele sin ånd og kraft.”
Det er en utrolig tekst du her senderJohs. V. - man kan se ham smile
sardonisk under læsningen. Finn Halvorsens artikel er også oplysende
om forskellen i atmosfære mellem Norge og Danmark. I Danmark så vi
op igennem 30’rne parallelle forbandelser mod Poul Henningsen, Social-Demokraten og Politiken, men fra 9. april 1940 kom de kun fra
nazistiske blade i periferien, mens jeres officielle kulturapparat jo var
nazificeret. Man forstår jeres forfatterstrejke. Man forstår hvorfor du
måtte gå i dækning i Odalen og flygte til Sverige. Og i 1947-48 diskute
rer du og Johs. V. Jensen så Møte ved milepelen og hovedpersonen, Den
pletfri, som en upålidelig jegfortæller - hæmningsløs, ude af balance.
Højst interessant.
I 1957 har du så igen brug for dine danske venner. Nu gælder det til
talen mod Mykle og hans forlægger Harald Grieg, og du forklarer Tom
Kristensen hvorfor den sag ikke bare er - som den må tage sig ud fra
Danmark - “en grotesk komedie”, men en proces om litterær ytrings
frihed. Du beder Tom om en støtteerklæring (sammen med lignende
fra kritikernejens Kruuse og Olof Lagercrantz og fra forfatteren Artur
Lundkvist), og i 1958 beder du Tom skrive i festskriftet til jeres ven
Øverlands 70-årsdag. Det er vigtigt at holde kontakt, siger du: “Herre
gud, vi har ett liv og bare noen ganske få venner.” (30.4.1957)
Alt i alt blev det altså til 28 breve til tre danske venner. Bare 28, men
fordelt over 40 år udgør de et liv oplevet gennem breve. Nok til at de
monstrere jeres frodige fællesskab - og nok til at bekræfte mine idea-
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liserede (?) forestillinger om den udadvendte og klarsynede Hoel som
inspirator, ikke bare for os i årgang 1939.
Men så var det at jeg stødte på endnu et brev, et brev om dig, fra din
ven Johan Borgen til hans danske forfatterven Karl Bjarnhof, dateret
19.10.1960:

Imorgen skal vi avsted og bisette Sigurd Hoel, og det er vi ikke gla
de for. Dog må jeg ta avstand fra alt det vrøvl om en undervurdert
mann og hans for tidlige død. Jeg kjenner ingen som i den grad
levde til rett tid, og - sant å si - døde i rette øyeblikk. Der ligger
intet hjerteløst i dette utsagn. Sigurd var en heldig mann, og i sine
beste stunder visste han det meget godt. Han passet sin tid som
hånden hansken, eller kansje det er omvendt. En dag må hånden
hvile, og hansken med. Men vi liker ikke døden.15

Jamen, hvad er nu det? Hvad skal det sige at du “levde til rett tid” og
døde “i rette øyeblik”, dvs. i sidste øjeblik? Var dine landsmænd trætte
af dig? Var tiden løbet fra dig? Var du undervurderet? Hjemme eller
i Danmark? For at få det afklaret må jeg fortsætte mine sonderinger.
Brev følger.
Næsten-danskeren Hoel
Kære Sigurd Hoel,
Nu gælder det så ydersiden: dit forhold til offentligheden og vice versa,
især i Danmark. Når man går bladarkiverne efter, viser det sig at være
en smuk historie, og også den kan du kun kende stumper af.16
Allerede fra 1910’rne fulgte du godt med i dansk åndsliv. Du læste
fast Politiken, fordi - har du selv forklaret - nyhedsstoffet var bedre,
tonen var “så meget muntrere enn tonen i de tungsindige norske avi
sene”, der var kronikker af Georg Brandes ogjohs. V. Jensen, fra 1921
Poul Henningsens arkitekturanmeldelser - og fra 1924 Tom Kristen
sens kritik.17 Som du skrev til Anton Hansen efter din debutbog, Syvstjernen: “Tom Kristensen er bra. Han skriver saa godt om bøker som
jeg gjerne vilde skrive. Han gav desuten et forbandet intelligent referat
13 Brev fra Tohan Borgen til Karl Bjarnhof, Karl Bjarnhofs arkiv. Håndskriftsamlingen,
KB, Acc. 2002/12.
16 Avisudklip om Sigurd Hoel 1928-65, Politikens Arkiv, Kbh.
lz Sigurd Hoel: Streiflys fra fortiden, Politiken 1.10.1959 (75 års jubilæumsnummer).
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av min bok. Men svinet var ikke tilstrækkelig begeistret selvfølgelig.”
(21.7.1925)
Brevene til Anton Hansen røber hvor højt du elsker København og
hvor tit du sniger dig hertil. Åbenbart for tit - som du skrev fra Inns
bruck til familien Hansen: “Tak for al gjestfrihet og al hygge i Kjøben
havn som holdt mig længere i byen end jeg kan forsvare for min samvittighet.” (22.6.1927). Dit velvoksne oveijeg vejrede håb i 1933, da du
ville i læreanalyse hos Reich, for han holdt jo hof her i København,
men så måtte I fortrække til Malmö. Alligevel fik du tydeligvis talt sam
vittigheden til rette og kom hertil igen og igen.
Pointen er at kærligheden var gensidig.
Jo, det tog tid før dine bøger kom på dansk, men fra starten blev de
altså anmeldt - indforstået, udførligt, tit i kroniklængde - af Tom Kri
stensen. Han blev hurtigt vennen Tom og skrev om dig helt til 1963, da
han lagde op som dagbladskritiker.
Du blev tidligt interviewet - “en blond Kæmpe med et lyst og vin
dende Smil” (Politiken 14.1.1928). Da du vendte tilbage efter krigen
hyldede Information din gule serie som “en norsk Indsats i Kampen
mod Nazismen” (2.10.1945), og du udtalte dig i Social-Demokraten og
i det kommunistiske Land og Folk om nazismen som en mentalitet og
kryptonazisten på bunden af os alle.18 Din kritik af Moskva-processerne
var åbenbart løbet i forvejen, for Land og Folk skyndte sig at bedyre:
“Hoel er en udpræget Individualist. Han tilhører ikke noget bestemt
politisk Parti, men man kan med et Udtryk af Marx sige, at han tilhø
rer Partiet “i den store historiske Betydning”. Om hans venstreoriente
rede, radikale Indstilling behøver ingen være i Tvivl”.
Men mange venstresnoede sjæle kom i tvivl i 1946, da du holdt dit
foredrag “Højre-Reaktion og Venstre-Reaktion” i Studentersamfundet
i København. Jo, du talte om “vi Radikale” og angreb den kendte høj
rereaktion (”En flere Gange straffet Forbryder. Vi har hans Fingeraf
tryk”). Men du angreb også - til nogens forbløffelse - Sovjetunionen
som et forstenet diktatur, og du kritiserede nordiske socialdemokratier
der dyrker “Planøkonomi som var Mennesket kun en økonomisk Ma
skine”.19 Din kritik af Sovjet blev bakket op af Poul Henningsen. Det
samme skete i 1947, da Øverland angreb kommunismen (i Studenter18 Nazisme er en Mentalitet ved Karl Bjarnhof, Social-Demokraten 18.11.1945; Der findes
en Nazist paa Bunden af de fleste af os! ved Eric Danielsen, Land og Folk 15.11.1945.
19 Interview med Hoel, Politiken 28.10.1946. Referat af foredrag, Politiken og Informa
tion 29.10.1946. Foredraget trykt i Hoel: Tanker mellom barken og veden, 1952.
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foreningen i København). Herefter blev antikommunisterne Henningsen, Hoel & Øverland bundtet i den sovjettro presse som siamesiske
trillinger, allieret med ærkeslynglen Arthur Koestler.
Faktisk er det forbavsende så tæt 1940’rnes og 50’ernes danske pres
se fulgte dine angreb på tendenser i tiden der underminer den libe
rale arv og individets frihed - fra de norske ‘beredskabslove’ mod 5.
kolonne til autoritær opdragelse, abortmodstand og bigotteri. Danske
aviser gengav både dine angreb på hårdhændet statsregulering med
påbud og forbud, bureaukrati, myndighedskontrol og overflødig so
cialisering, din kritik af det “underudviklede” og “proletariserede” nor
ske åndsliv og dit forsvar for biskop Kristian Schelderup.20
Mange følte tydeligvis som jeg: det hele virkede som personlige bre
ve fra dig. Især dine bøger.
Fra 1948 blev dine nye romaner lyn oversat og slog stort igennem.
Det gjaldt også de to tidsopgør Stævnemøde med glemte år og Ved foden
af Babels tårn (1954-56). De blev negativt modtaget af norske kritikere
(de vurderes også lavt i Øystein Rottems biografi), men positivt af dan
ske kritikere. Om den første skrev Tom Kristensen: “Det er en stor og
modig roman, der taaler at sidestilles med Mødet ved milepælen. Hvor
er Sigurd Hoel stærk!” (Politiken 27.10.1954). Og Anders Bodelsen:
“... en af de helt store moderne skandinaviske romaner.” (Ekstra Bla
det 10.8.1961) Om den anden skrev Mogens Knudsen: “den er skrevet
med et vid og en verve, som besætter læseren. Ingen nordisk forfatter
er vel gået det moderne kulturmenneske tættere ind på livet end Si
gurd Hoel. Trods deres bundethed til det særlige Oslo-miljø har hans
romaner udstrakt europæisk gyldighed.”21
Da du pludselig døde i oktober 1960, kort før din 70-årsdag, var det
-ja, det vil måske undre dig - en forsidenyhed i danske aviser. Nekrolo
gerne var lange og varme, Tom Kristensens igen i kronikformat (Politi
ken 15.10.1960). Der kom mindeartikler - trykt på norsk - af Øverland
i Information og af Sandemose i Politiken på selve bisættelsesdagen.
Fem år senere udbrød Bent Mohn i en begejstret genanmeldelse af
Ved foden af Babels tårn: “Hvor vi dog savner Sigurd Hoel! Kun få var så
kloge, så vittige som han!” (Politiken 8.8.1965).
20 Bl.a. Hoels nytårskronikker i Politiken’. Ved patientens sykeseng 1.1.1949 og De fleste
har aldrig kendt Josef - 1.1.1952 (jf. Vår liberale arv i Hoel 1952). Interview i Politiken
24.9.1950 og 21.11.1956, Ekstra Bladet 11.12.1950, Dagens Nyheder 21.12.1958. Referater i
Information 26.11.1953 og Kristeligt Dagblad 10.1.1957.
21 Information 13.10.1956. Optrykt i Mogens Knudsen: Bøgernes voliere. Essays om men
nesker, byer og bøger 1940-85, red. af Lisbeth og Hans Hertel, 1995.
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Jamen, hvorfor denne diskrepans mellem danske og norske reaktio
ner på dine bøger? Sandemose havde nok ret da han vrissede i minde
kronikken:

Det ser ut som han var mer påskjønnet i nabolandene enn hjemme
(uten å ville såre noen av hans tallrike dyrkere i hjemlandet, det er
jo ikke de som fører ordet). Fenomenet er gammelt, unntakene få.
En kunstners berømmelse skal i Norge komme stor og stormende
utefra. Radioen hadde ingen programpost å legge til side om kvelden da landet store sønn Sigurd Hoel var død natten før.
Joda, betydelig forfatter og andre valne ord, alltid med et men.
(...) Hoel ble en utskjelt mann i nutidig norsk åndsliv, og ingen
ting tyder på at han ikke er blitt det mot sin vilje. Han hadde
ingen frytefull giede av det. (...) Slik som Sigurd Hoels livsvan
dringvar, og slik som han og tiden ble identiske (han likner ingen
annen norsk forfatter enn Arne Garborg), er det klart han måtte
vekke irritasjon, ergrelse, skuffelse og hat - fra alle mulige grup
per i tur og uorden. Om han en dag hadde lagt seg til med en snev
av forfølgelsesmani ville det ikke været helt ugrunnet. (Politiken
20.10.1960).
Det var måske hvad Johan Borgen mente i brevet til Karl Bjarnhof: at
du “i den grad levde til rett tid, og - sant å si - døde i rette øyeblikk”.
Det var jo indiskutabelt at du vakte “irritasjon, ergrelse, skuffelse og hat
- fra alle mulige grupper i tur og uorden”.
Du blev angrebet for alt, fra at du kritiserede landssvigeropgøret, Arbeiderpartiet og enhedsskolen til at du blev formand for Riksmålsforbundet og forsvarede bokmål. For ikke at tale om at du luftede liberale
ideer i næringslivets blad Farmand - næringslivets! - og kaldte det et
“opposisjonsorgan”. Og så i øvrigt for at du var en såkaldt gold intellek
tuel og ironiker der skrev respektløse artikler som “Bør det bo menne
sker i Norge?” om det smålandbrug du så fra toget Lillehammer-Oslo,
og som planøkonomer å la prisdirektør Thagaard ville afskaffe, fordi
det var “urasjonelt”.22
Her faldt du ind i en flot tradition. Da Meir Goldschmidt i 1840’rne
udgav sit satiriske ugeblad Corsaren, satte han dette motto i sørøversejlet:
“Hans Haand skal være imod alle”. Dét var din hånd. Du “ærtede nord22 Optrykt i Hoel: Tanker fra mange lider, 1948, og i Erling Nielsen (red.): Norsk skrive
kunst, 1958.
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mændene”, som Ibsen lovede Georg Brandes i 1871, da de i Dresden
aftalte at dele opgaverne nationalt imellem sig. Men vi hernede kunne
jo gratis abstrahere fra lokalt ærteri og kævl og blæse på om dine roma
ner sigtede mod “levende model”. Vi kunne bare nyde din respektløse
humor og kontroversielle fornuft - også når den sidelæns ramte vores
egne kommunister og socialdemokrater. Vi havde vores på det tørre.
Eller lå sandheden, den pinlige sandhed, gemt i den sidste hilsen
som Tom Kristensen sendte dig - dagen efter din død? Han udtalte:
“Som ven var Sigurd grei som en nordmand og let omgængelig som en
dansker. Jeg tør næsten ikke sige det for ikke at såre hans landmænd,
men han var den mest danske nordmand, jeg har truffet.” (Ekstra Bla
det 15.10.1960).
Det pinlige ved det udbrud er jo at vi danskere netop elsker folk der
er magen til. Faktisk har mange danske svært ved at tolerere folk udefra
der ikke er ligesom os - med klaphatte, dannebrogsflag på lagkagen og
persillesovs til stegt flæsk. Måske ville du aldrig være blevet accepteret
her i lavlandet, hvis du ikke havde været “den mest danske af nordmænd”, men bare nordmand? Slet ikke som ironiker og slet ikke i Dan
marks situation efter 2001, hvor vores regressive Fremskridtsparti har
fået den reelle politiske magt. Også selv om du - mig bekendt - ikke var
kryp to-muslim!
Ja, måske, kære Hoel, var det ikke mindst din kosmopolitiske hold
ning der gjorde det så opløftende at læse dine bøger og brevene til
dine danske venner?
Anyway: tak for det hele. Det var bare det jeg ville sige. Og tilgiv at
der gik 57 år.
Din hengivne
Hans

Faglig efterskrift

Spøg til side, for når man arbejder med håndskriftsamlingens rigdomme
bliver man ustandselig frapperet over slagkraften i det upublicerede
- og af forbløffende mange ubenyttede - kildemateriale. Hvorfor er
brevgenren vital for litteraturforskeren? Hvad siger Sigurd Hoels kor
respondance om dette faglige 10.000 dollar-spørgsmål?
Jeg øjner tre perspektiver:
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For det første metodisk:
Tekstvidenskaben, især den historisk-sociologisk orienterede, vil - med
Tzvetan Todorovs formel - afdække hvordan kontekst bliver til tekst. For
fatterbreve er enestående dokumenter til at belyse
1) produktionssituationen som forfatterens skæringspunkt mellem inten
tion, determination, realisation og reception (dvs. forfatterens for
hold til tidens litterære normsystem, materielle og immaterielle mar
kedsmekanismer, publikums ‘forventningshorisont’ etc.) og
2) samtidssituationen som tekstens skæringspunkt mellem tilblivelsesvil
kår, betydningsindhold, makrohistorisk situation og tekstens senere
brugshistorie.
På begge niveauer giver brevgenren nøgler til både hermeneutisk
og sociologisk brug - en indsigt som har været negligeret af nykritiske,
strukturalistiske og dekonstruktivistiske fokuseringer på the text and
nothing but the text.

For det andet historisk:
Sigurd Hoel påstod til Johs. V. Jensen 20.2.1942: “Jeg har alltid vært
en elendig brevskriver, men særlig nu.” Forkert. Allerede de tre kor
respondancer med Hansen, Jensen & Kristensen antyder hvilket uhævede skatte der ligger i Hoels breve til belysning af hans situation, hans
intellektuelle stofskifte med samtiden og - som han sagde - “det vi kan
kalle den fellesnordiske kulturbevissthet” (Politiken 1.10.1959).
På alle tre felter vil en udgave af Hoels korrespondance være et desi
deratum for både litteratur- og historieforskning, en parallel til Morten
Borups kildeudgave Georg og Edvard Brandes' Brevveksling med nordiske
Forfattere og Videnskabsmand 1-8 (1939-42). Desuden vil det blive et nyt
hovedværk i forfatterskabet.
For det tredje æstetisk-psykologisk:
Hoel var nemlig en strålende brevskriver - nysgerrig på verden og sig
selv, kærlig, fræk, vittig, velskrivende. Forfattere er tit eminente brev
skrivere, selv når de ellers er fanget i en skriveblokering (et dansk ek
sempel er H.C. Branner i 1950’erne). I den spontane brevskrivning vil
de ofte nå ned til centrale, måske endda ubevidste lag, i forhold til sig
selv, til forfatterrollen og til skriveprocessen.
Og disse dokumenter vil ofte udgøre et alternativ/korrektiv til ‘psy
koanalytiske’ shrinks der mener at kunne dissekere sig ind gennem hø
nens ydre og indre til sjælen, men tit ender med et reduceret skrog.
Det har Hoel selv kommenteret sarkastisk i foredraget “Og til slutt en
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liten dans” om “dybdepsykologi og diktning”, holdt i Sverige 1944.23. Vi
giver digteren det sidste ord:

Det hender at spissborgeren biir litteraturhistoriker. Og da kan
der skje selsomme ting. (...) Men går denne videnskapsmannen
allikevel en omvei?
La oss tenke oss en zoolog som vil forsøke å bestemme en hest,
dens utseende, kjønn og hele vesen, ved en kjemisk analyse av en
hestelort.
Jeg tviler ikke på at han kunne komme ganske langt.
Han kunne avgjøre hva slags føde dyret spiste, hva slags tarmsaft
det hadde, ja muligens om dyret var hingst, hoppe eller vallak.
Metoden kan være å anbefale når det gjelder utdødde dyr. Der
har den jo også gitt imponerende resultater.
Men når det gjelder dyr som vi hver dag ser levende iblant oss?
Ville det da ikke være mere nærliggende å søke det første inntrykk ved å se på hingsten, hoppen og vallakken? Eventuelt ved å
omgås dem, leve sig inn i deres liv, søke å ri på dem - og bli kastet
av?
(...) Dikteren lever mitt iblant oss - selv om han er død for hundrevis av år siden. Vi kan omgås ham fremdeles.
Det er netop hvad man føler når man får brev fra Sigurd Hoel: digte
ren lever midt iblandt os. Selv 50 år efter.

SUMMARY
Hans Hertel: The Most Danish Norwegian? Letters to and from Sigurd Hoel.
In the shape of a posthumous letter addressed to the Norwegian novelist, critic and
editor Sigurd Hoel (1890-1960), the author’s personal mentor in his youth, this essay
polemicizes against reductionist views of Hoel as a kind of neurotic reactionary. His
achievement and his intellectual anabolism with Danish cultural life from the 1920s to
the 1960s are reconstructed via newly found letters to three Danish correspondents:
the artist Anton Hansen (1891-1960) and the writers Johannes V. Jensen (1873-1950)

23 Optrykt i Hoel 1952, citat fra s. 272-73.
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and Tom Kristensen (1893-1974), the first critic to fully appreciate Hoel’s art (in the
daily Politiken). Sketching the Danish reception of Hoel, the essay aspires to a more
just evaluation of him as a libertarian, anti-totalitarian cultural critic. An epilogue di
scusses the use of letters as a historical source and as a key to understanding how - in
the words of the French critic Tzvetan Todorov - ”context becomes text”.

SILKEBORGKONTORETS SIDSTE DAGE
PEDER HERSCHENDS DAGBOG OMKRING
DEN TYSKE KAPITULATION MAJ 1945
VED

John T. Lauridsen

Indledning

november 1943 flyttede den øverstbefalende for den tyske værnemagt
i Danmark, Hermann von Hanneken, sit hovedkvarter fra Køben
havn til Silkeborg. Baggrunden var den forøgede tyske frygt for en al
lieret invasion på den jyske vestkyst, værnemagtshovedkvarteret skulle
være bedst muligt placeret i forhold til organisering af invasionsforsva
ret og udelukke, at den øverstbefalende skulle blive afskåret fra Jylland i
tilfælde af et angreb. Den risiko var der, såfremt hovedkvarteret var for
blevet i København. Flytningen af hovedkvarteret indebar, at kommu
nikationslinjerne til både de centrale danske myndigheder og til den ty
ske rigsbefuldmægtigede Werner Best blev længere, hvilket kunne give
problemer ved et fjendtligt angreb, herunder at forbindelsen mellem
Silkeborg og København blev afbrudt. For at imødegå problemerne og
søge den tættest mulige forbindelse opretholdt til København og iøvrigt
set fra et tysk synspunkt, at få den værnemagtsøverstbefalendes ordrer
til de lokale myndigheder i Jylland effektueret hurtigst muligt, blev der
af de danske departementschefer udpeget en repræsentant for dem i
Silkeborg, ligesom den rigsbefuldmægtigede sendte en repræsentant
på sine vegne. Som departementschefernes repræsentant blev udpeget
stiftsamtmand Peder Herschend, Vejle, mens Werner Best efter nogle
få uger med Friedrich Stahlmann, udpegede Wilhelm Casper som sin
permanente repræsentant. Både Herschend og Casper blev på disse
poster til maj 1945.1

I

1 Både Herschend og Casper har skrevet erindringer om deres virke i Silkeborg: Peder
Herschend: Fra min Silkeborg tid. 1980, Wilhelm Casper: Wir Menschen sind eine Familie.
Erinnerungen und Gedanken. Husum 1994, s. 355-391. Desuden foreligger der erindrin
ger om Silkeborgkontoret af en af dets ansatte: Aksel S. Sabroe: Uden for skovvejene. En
forstmands oplevelser, 1964, s. 140-163.

338

John T. Lauridsen

Peder Herschends Ausweis indsat forrest i bindet med telefontelegrammer (Det Kon
gelige Bibliotek).

Der var fra starten fra dansk og tysk side ikke fuld enighed om, hvor
stor en myndighed, der skulle tillægges Herschend. Fra tysk side ønske
de man, at han blev givet beføjelser, så han selvstændigt kunne træffe
beslutninger, mens man fra dansk side fastholdt, at betydende afgørel
ser skulle træffes efter konsultationer med Centraladministation, i de
fleste tilfælde med Udenrigsministeriet.2 Det danske standpunkt blev
fastholdt, men i praksis viste det sig over tid, at man fra København
kun viste begrænset interesse for at blande sig i Herschends admini
stration.3 Det hang givetvis bl.a. sammen med, at Herschend valgte en
diplomatisk kurs i forhold til de tyske myndigheder og skabte forstå
else for sin situation hos de lokale danske myndigheder. Kort sagt gav
2 Om Silkeborgkontorets oprettelse henvises til Jørgen Hæstrup: “Til landets bedste... ”
Hovedtræk af departementschefstyrels virke 1943-45, 1, 1966, kap. 8.
3 Jfr. Jacob Le th: Silkeborg-kontoret - departemenlschefstyrels midlertidige kontor i Jylland 194345. Utrykt speciale, Syddansk Universitet, Kolding, 2009. Afhandlingen fokuserer på
den tyske værnemagts krav om fremskaffelse af dansk arbejdskraft til befæstningsbyg
geri.

Silkeborgkontorets sidste dage

339

han ikke anledning til problemer, der tvang Centraladministrationen
til at gribe ind.
Herschend fik stillet kontorer og en stab af medarbejdere til rådig
hed i Silkeborg for at kunne varetage den stillede opgave, ligesom han
fik stillet en direkte telefonlinje til Udenrigsministeriet til rådighed.
Denne telefonlinje skulle angiveligt ikke være til at aflytte. Til gengæld
kunne den heller ikke bruges til anden kommunikation. Da Herschend
fortsat skulle varetage sit arbejde som stiftsamtmand, kunne han ikke
være i Silkeborg alle ugens dage. Da der desuden var døgnvagt på Sil
keborgkontoret, så henvendelser når som helst kunne behandles, blev
der anlagt en kontordagbog, hvori den til enhver tid værende vagtha
vende ved dagens slutning dikterede, hvad der var hændt: Hvornår de
modtagne henvendelser på klokkeslet var indgået, og hvordan de var
blevet behandlet eller besvaret. Det gav såvel de følgende vagthavende,
som Herschend mulighed for at følge arbejdet og sørge for, at der blev
holdt en ensartet linje i behandlingen af konkrete sager, ligesom der
ud fra dagbogen kunne følges op på uafsluttede sager. Dagbogen var
ret omfattende, ofte en halv snes sider om dagen. Dagbogen blev sendt
til Udenrigsministeriet, mens et gennemslag forblev i Silkeborg.4 Det
var Silkeborgkontorets fælles hukommelse
Det er denne dagbog, der nedenfor gives et uddrag af på grundlag
af Silkeborgkontorets gennemslagseksemplar, som Peder Herschend
siden tog med sig til København, og som 2001 blev overdraget til Det
Kongelige Bibliotek.5
Om dagbogen med bilag

Dagbogen fra Silkeborgkontoret er indbundet i fem bind, og hertil
slutter sig et bind med telefontelegrammer udvekslede mellem Silke
borgkontoret og Udenrigsministeriet. 6 Dagbogens omfang kan anslås
til omkring 7.000 sider. Til dagbogen slutter sigjournalsagerne, hvortil
der i dagbogen er nummerhenvisninger. Journalsagerne er i dag på
Rigsarkivet og omfatter 3.036 sager. Journalsagerne er delt i seks grup
per A, B, C, D, E og G-sager på følgende måde:7
4 Jfr. Sabroe 1964, s. 145.
° Herschends arkiv er i Håndskriftafdelingen Acc. 2010/68.
6 Dette bind er kun på Det Kongelige Bibliotek.
7 Rigsarkivet, Indenrigsministeriet, Arkiv 1259: Silkeborgkontoret. Centraladministra
tionens Ekstraordinære Repræsentant i Jylland, Journalsager. Jfr. Leth 2009, s. 13f.
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A-sager er blandede sager (9 pakker med 584 sager)
B-sager drejer sig væsentligst om tysk beslaglæggelse af fast ejendom
(15 pakker med 1.625 sager)
C-sager omfatter væsentligst tysk beslaglæggelse af løsøre, men også
andre typer sager (2 pakker med 194 sager)
D-sager vedrører sager om tysk beslaglæggelse af træ samt overgreb på
jyske plantager og skove (4 pakker med 498 sager)
E-sager vedrørende erstatning for tyske beslaglæggelser m.v. Erstat
ningsspørgsmål indgår også i A-, B- og D-sagerne (1 pakke med
75 sager)
G-sager omhandler personsager, oftest i forbindelse med arrestationer
foretaget af tysk politi (1 pakke med 60 sager, anbragt i pak
ken med E-sagerne)

Journalernes omfang er af historikeren Jacob Leth anslået til i nærhe
den af 40.000 sider, og selv om der er udarbejdet oversigter over ind
holdet af materialet, er disse så summariske, at det vil være nødvendigt
at gennemse hver enkelt sag for at vurdere dens relevans for et givet
emne. Det er på den baggrund ikke overraskende, at journalerne hid
til næsten ikke er blevet udnyttet af forskningen. Mere overraskende
er det, at heller ikke dagbøgerne fra Silkeborgkontoret er blevet ud
nyttet efter fortjeneste siden deres fremdragelse af Jørgen Hæstrup i
1966. Undtagelserne kan tælles på et par fingre.8 Det kan kun skyldes, at
Silkeborgkontorets virksomhed som sådan ikke har påkaldt sig videre
interesse, og at der ikke har været fokus på, hvor meget andet end kon
torets egen forvaltning, dagbogen kan belyse.

Dagbogens betydning og anvendelsesmuligheder
Det er indlysende, at dagbogen først og fremmest belyser Silkeborg
kontorets virke, og Peder Herschend har været den første til at konklu
dere, at kontorets anstrengelser for at dæmme op for de tyske krav og
tysk fremtrængen var af beskeden virkning. Helt så beskeden var Herschends tidligere medarbejder, P.H. Lundsteen, ikke i sin bedømmel
se, da han skrev en indledning til udgaven af Herschends erindringer,
men alligevel har den opfattelse holdt sig til nu, at Silkeborgkontorets
8 Udgiveren har alene kendskab til Leth 2009 og den kommende udgave af Werner
Bests korrespondance m.m., der er henvist til i note 22. Herschend var den første til at
udnytte dagbøgerne. Han brugte dem til erindringsbogen udgivet 1980, men skrevet
1959.
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betydning kun var begrænset, selv om det ydede sit bedste. Dets auto
ritet hvilede på et spinkelt grundlag og dets handlemuligheder var be
grænsede. Der kunne henstilles og foreslås andre løsninger, men det
stod i besættelsesmyndighedernes magt ved dekret at gennemtrumfe,
hvad de ønskede. Det er et spørgsmål, om dyberegående undersøgel
ser vil kunne nuancere det billede.
Her skal peges på nogle få af de andre anvendelsesmuligheder, som
dagbogen med journalsagerne rummer. Det gælder for det første ved
rørende den tyske besættelsespolitik i Danmark: I mangel af arkiverne
fra en række tyske besættelsesmyndigheder giver Silkeborgkontorets
dagbog en indgangsmulighed til, hvornår og hvordan disse myndighe
der har håndteret en række væsentlige forhold over for danske myn
digheder. Det gælder bl.a. følgende tyske myndigheder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den værnemagtsøverstbefalende med stab
Oberfeldintendant (Balnus, senere Wollny)
Oberquartiermeister (von Gårtner)
lokale tyske kommandanter
OT (Organisation Todt)
Pionierstab 31
den rigsbefuldmægtigedes repræsentant Wilhelm Casper
de tyske konsuler
tysk politi, både ledelsen i København og de lokale Gestapochefer i
Odense, Ålborg, Århus, Kolding og Esbjerg

Her kan som eksempel peges på den tyske værnemagts krav om fremskaf
felse af dansk arbejdskraft til befæstningsbyggeriet 1943-44, som er ble
vet behandlet afJacob Leth 2009. Værnemagtsarbejderne fyldte meget
og krævede mange ressourcer og førte til betydelige beslaglæggelser. I
det hele taget lader det tyske behov for forskellige danske ressourcer
sig godt belyse via dagbogen. Det gælder transportbehovet, hvor last
biler først blev lejet for i 1945 at blive rekvireret, og hvor også danske
heste måtte afgives i de sidste krigsmåneder. Nye danske cykler var i
oktober 1944 også blevet mål for værnemagtens interesse og blev be
slaglagt landet over.9 Der havde fra april 1940 været et konstant ind
kvarteringsbehov, men det steg meget voldsomt i 1945, da sårede og
tyske flygtninge strømmede ind i landet i et antal på flere hundrede
tusinde. Hvordan man fra tysk side greb det an, giver dagbogen rigelig
9 John T. Lauridsen: “Hitlers hemmelige våben”. Magasin fra Del Kongelige Bibliotek, 19:3,
2006, s. 13-24.
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dokumentation for. Den værnemagtsøverstbefalende kom til at stå for
det praktiske med indkvarteringen, selv om den rigsbefuldmægtigede
via en førerordre 4. februar 1945 var givet den overordnede opgave,
men ikke havde ressourcerne til at udføre den.
De lokale Gestapochefers fremfærd rummer dagbogen talrige vidnes
byrd om. Det gælder ikke alene med hensyn til arrestation og behand
ling af danske modstandsfolk og andre, men også deres forskellige til
tag med hensyn til modstands- og strejkebekæmpelse. Her skal nævnes
enkelte eksempler: Gestapo i Århus havde efter bombardementet af
dets hovedkvarter indledt en mere aggressiv kurs under dets nye chef
Kriminalrat Rudolf Renner, der 30. november 1944 krævede fremover
løbende at modtage en hel række oplysninger fra de danske myndighe
der, herunder om drab, røveri, sabotage, om piger med veneriske syg
domme, om hotelanmeldelser o.a, samt at de Gestapofolk, der havde
mistet alt under det engelske bombardement, fik nyt tøj. Kravene var
tilføjet trusler om bl.a. at deportere pigerne med veneriske sygdomme
til Tyskland.10 Tysk politi krævede i en række byer i efteråret 1944 pla
ner over de kommunale værker (vand, gas, el).11 Formålet blev ikke
oplyst, men det var med henblik på at kunne beslaglægge og lukke for
værkerne i tilfælde af strejke eller indre uro. Det var en aktionsform,
der første gang var benyttet under generalstrejken i København i som
meren 1944 og siden bar kodenavnet “Monsun”.12 Gestapochef i Ål
borg, Fritz Bolle, udmærkede sig ved en særlig form for modstandsbe
kæmpelse, idet han bl.a. lod slagteridirektør Skensved og hustru, Sæby,
arrestere foråret 1945, sigtet for at være deltagere i en gruppe, der
befordrede danske flygtninge fra Nordjylland til Sverige eller husede
sådanne før afrejsen. Påfølgende ville Bolle beslaglægge Skensveds for
mue på 197.000 kr, der stod på sparekassebøger og i obligationer. Da
det imidlertid gav praktiske problemer, selv om direktøren blev aftvun
get en fuldmagt, krævede Bolle i stedet 50.000 kr kontant, ellers ville
Skensveds villa med indbo blive sprængt i luften. Herschend måtte i
den sag fare med lempe, da Bolle kunne gøre alvor af sin trussel, førend
sagen kunne stoppes hos de foresatte i København. Herschend søgte
at forhale sagen ved at henvise til Handelsministeriets cirkulære af 23.
maj 1944 verørende udbetaling af penge til udlændinge. Det virkede,
10 Dagbogen 1.-2. december 1944.
11 Se bl.a. Herschends telefon telegram nr. 105, 10. februar 1945.
12 John T. Lauridsen: Monsun og Taifun - tysk strejkebekæmpelse i Danmark belyst
ved undtagelsestilstanden i Esbjerg 16.-10. november 1944. Magasin fra Del Kongelige
Bibliotek, 20:3, 2007, s. 11-25.
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da den vundne tid blev brugt til at alarmere de foresatte i København
på både tysk og dansk side, og bureaukratiske regler satte en stopper for
dette afpresningsforsøg. De lokale Gestapochefers råderum var ellers
stort og frygten for, at Bolle skulle gøre alvor af sin trussel var reel.13
Dagbogen lader sig for det andet anvende i forbindelse med gen
nemførelse af lokalt afgrænsede studier af det dansk-tyske sam- og mod
spil.14 Dagbogen vil være særlig betydningsfuld i de tilfælde, hvor heller
ikke de danske by- og lokalarkiver rummer et tilstrækkeligt materiale
derom. Der skal blot gives et enkelt eksempel på anvendelsesmulighe
derne. Der var en betydelig udskiftning af de tyske tropper i Danmark,
ligesom der kom russiske soldater i tysk krigstjeneste til Danmark. Uan
set troppernes nationalitet var det ikke ligetil at omstille dem fra forhol
dene ved østfronten til de fredelige tilstande ved “flødeskumsfronten”
i Danmark, hvilket førte til talrige konfrontationer og overgreb, når
de nyankomne selv tog for sig, som de havde kunnet gøre østpå. Silke
borgkontoret måtte igen og igen mediere i den slags sager i de områ
der, der var særligt udsatte i Nordjylland.
Endelig kan dagbogen trods sin embedsmandskarakter anvendes til
at give stemnings- eller situationsberetninger, hvilket bedst illustreres af
dens allersidste del, som her er valgt til udgivelse. I kapitulationsdage
ne væltede et utal af sager ind til Silkeborgkontoret, det tyske nederlag
rejste nye problemer, der skulle håndteres, danskere, der havde været
udsat for overgreb og beslaglæggelser søgte at få deres værdier tilbage,
og modstandsbevægelsen gjorde sig gældende som en ny magtfaktor,
der skulle tages hensyn til. En anden ny magtfaktor var den engelske
militærdelegation. Det kneb med at få direktiver fra København, og
hele tiden skulle der træffes beslutninger, som skulle kommunikeres
videre til andre, end de direkte spørgende. Hertil blev som noget nyt
føjet de tyske beklagelser over, at de tyske tropper ikke fik en anstæn
dig behandling under udmarchen. Rollerne var skiftet.

13 Se bl.a. Herschends telefontelegram nr. 117, 3. marts 1945, samt en stribe dagbogs
indførsler foråret 1945.
14 Sådanne foreligger der endnu kun ganske enkelte af. Se Mona Jensen: Wie die Made
im Speck? Fredsbesættelsen 1940-1943 belyst gennem samarbejdet mellem Esbjerg politi
og værnemagten. Historisk Tidsskrift, 104, 2004, s. 349-390. En værdifuld ældre fremstil
ling af det dansk-tyske forhold er Gunnar Staal og Keld Jarde: Bystyret og Besættelsen.
G. Andresén (red.): Aarhus under Besættelsen. 1945, s. 7-113.
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Udgivelsesprincipper

Til grund for udgivelsen er lagt Peder Herschends eksemplar af dagbo
gen på Det Kongelige Bibliotek. Indholdet er identisk med Rigsarkivets
eksemplar i kraft af, at der er tale om et gennemslag. Det Kongelige
Biblioteks eksemplar er endvidere forsynet med en række supplerende
dokumenter. Der er kun ganske enkelte slagfejl, som stiltiende er ret
tet. De i dagbogen fåtallige, men genkommende forkortelser, først og
fremmest på personale tilknyttet Silkeborgkontoret, er ikke opløst, men
i stedet kan deres fulde navne søges i den følgende liste over dagbo
gens hovedpersoner i majdagene. I de allerfleste tilfælde oplyses titler
på de myndighedspersoner, som optræder i dagbogen, hvorfor de ikke
præsenteres yderligere. Flertallet af de opståede problemer og behand
lede sager i majdagene finder også deres løsning eller afgørelse inden
for dagbogens periode, hvorfor der ikke i kommentarer er oplyst om
løsningerne, og resultaterne er at læse længere fremme i dagbogen en
ten samme dag eller få dage efter. Dagbogen igennem henvises der til
journalsagerne. Det gøres der endnu i begrænset omfang 4. maj 1945,
men derefter hører de helt op under indtryk af den hektiske og kaoti
ske aktivitet. Der er ved udgivelsen ikke taget hensyn til journalsagerne
fra 4. maj, da de er af helt begrænset betydning, og det med en enkelt
undtagelse direkte fremgår, hvad sagerne drejer sig om.
Hovedpersonerne:
• Befehlshaber = general Georg Lindemann, øverstbefalende for de
tyske tropper i Danmark
• Ca. = sekretær E.O. Castberg, tilknyttet Silkeborgkontoret
• Wilhelm Casper = Werner Bests repræsentant ved den værnemagts
øverstbefalendes hovedkvarter
• Henn = fuldmægtig F.H. Henningsen, tilknyttet Silkeborgkontoret
• Peder Herschend = stiftsamtmand, leder af Silkeborgkontoret
• Lu = fuldmægtig Poul Hugo Lundsteen, tilknyttet Silkeborgkontoret
• Konsul Sigurd Müller, Dansk Røde Kors
• Aksel E. Sabroe, skovrider, tilknyttet Silkeborgkontoret
• Nils Svenningsen, Udenrigsministeriets direktør
• Wg.-Cl. = fuldmægtig T. Wegener-Clausen, tilknyttet Silkeborgkonto
ret

Forkortelse:
• UM = Udenrigsministeriet
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Dagbog Nr. 488.
Fredag den 4. Maj 1945.

Kl. 10.00: Forstander Kjærskov Rasmussen, Møgelkær, meddeler, at den
tyske Kommandant paa Møgelkær, Løjtnant Krüger, har meddelt, at
han venter nye Internerede til Møgelkær i Dag og i Morgen. Møgelkær
er nu rømmet for danske Fanger.
Krüger misbilliger, at man flytter Inventar fra Lejren.
Har raadet Forstanderen til omgaaende at sætte sig i Forbindelse
med Afdelingschef Hvass i Aabenraa.
Samtaler med Oberstløjtnant Claus og Ingeniør Willumsens Kontor
vedrørende frigivelse af nogle Vogne.
Kl. 11.00: Amtmand Schau meddeler, at Tyskerne ved Midnat har be
sat de kommunale Værker og Telefoncentralen i Horsens.15
I Skanderborg gaar der væbnede Patrouiller rundt i Byen. Man har
det Indtryk, at Tyskerne der vil forsvare sig.
Kl. 11.45: hos Dr. Casper.
C-142: Jeg afgav Genpart af Skrivelse af 19. April 1945 vedrørende
Værnemagtens Beslaglæggelse af forskelligt Materiel, tilhørende Luft
værnet.
B-1462: Rykkede for Svar vedrørende Sagen om Svenstrup Præste16

B-1139: Afgav Oversættelser af Vejledningen med Hensyn til Brand
sikring af brandfarlige Depoter i Anledning af det af Værnemagten
etablerede Tankanlæg i Hirtshals.
Casper mente, at Sagen var blevet forældet i Mellemtiden.
B-454: Rykkede for Svar i Sagen vedrørende “Holckenhavn” og hen
stillede meget, at man sørgede for, at “Holckenhavn” snarest blev fri
givet.
C-136: Afgav Notits vedrørende en Værnemagtsafdelings Krav til Land
mænd i Holbøl Kommune om at stille Hestekøretøjer og Kuske til Raadighed for Værnemagten.
B-895: Rykkede for Rømning af “Overgaard Slot”.
13 Det skete på baggrund af, at man i Horsens ved en misforståelse havde taget forskud
på den tyske kapitulation allerede 1. maj, hvor danske betjente genoptog deres arbejde
og viste sig på gaden. Det fik Gestapo til at gribe ind (Daglige Beretninger om Begivenheder
under den tyske Besættelse, 1946, s. 865f., 869).
16 Der foreliger ikke i dagbogen noget svar i sagen om beslaglæggelse af præstegården
til brug for indkvartering af tyske flygtninge (jfr. referat 26. april 1945).
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Spurgte dernæst, hvordan det gik med Sagen om Krabbesholm Høj
skole, som kræves afgivet helt og holdent til Værnemagten.
Casper meddelte, at der næppe var noget at gøre i Sagen, det var
blevet bestemt, at Højskolen skulde bruges.
Jeg fremhævede, at der var Boliger, som paa denne Maade skulde
rømmes til Fordel for Flygtninge, at dette stred mod de fra tysk Side
givne Løfter, og at vi i det hele stod uforstaaende med Hensyn til den
Maade, Løfterne blev holdt fra tysk Side; det stred saaledes i høj Grad
mod Generalens Ord, naar bl.a. i Gaar en Lægebil blev taget, selvom
det kun var for et kortere Brug, og det stred mod de seneste Aftaler,
naar der nu blev stillet Krav om Rømning af Boliger til Fordel for Flygt
ninge.17
Casper var meget ked af det, men mente, at det vilde blive umuligt at
ændre, fordi Kvartermesteren, der havde Afgørelsen i Sagen, ikke var
til at faa fat paa. Rømningen af Højskolen skulde foregaa Kl. 12. Han
lovede dog at tage sig af Sagen.
Casper er i Øjeblikket ved at udarbejde et Kort med Markeringer om
Antallet af Flygtninge de forskellige Steder. Det gav mig Anledning til
at bede ham om at faa en Fortegnelse til Brug for Kontoret her over
Flygtningene og disses Antal og Placering.
Casper mente, at vi godt kunde faa en saadan Liste, men blev nødt
til først at spørge Befehlshaber.
Vi kom derefter ind paa mere almindelige Betragtninger, hvorunder
jeg spurgte Casper, hvorledes man egentlig saa paa Situationen fra tysk
Side, særlig med Hensyn til om der kom Kamp.
Casper bemærkede, at det var hans personlige Mening, at der ikke
vilde blive Spørgsmaal om Kamphandlinger her i Landet. Han bemær
kede herved, at der stadig var Overvejelser og Drøftelser i Anledning
af dette Spørgsmaal og med Henblik paa, hvorledes man skulde ordne
Situationen.
Kl. 12.35: Fuldmægtig Jarde meddeler, at der i Anledning af Skydnin
ger i Gaar Eftermiddags fra tysk Side er blevet truffet Bestemmelse om
visse Afspærringer paa Bruunsbro og Bruunsgade mellem Banegaardspladsen ogjægergaardsgade.18 Afspærringen betyder, at samtlige Bazarbutikker paa den østlige Side af Bruunsbro skal rømmes, hvilket skal
1 ' Der var indgået en aftale om, at flygtninge ikke tvangsmæssigt skulle indkvarteres i
private boliger.
18 Der opstod ved middagstid et voldsomt skyderi blandt tyske og østrigske soldater
ved banegården i Århus og det omliggende terræn. Skyderiets opståen mentes at være
en misforståelse soldaterne imellem. Under skyderiet blev tre danskere og et ukendt
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ske senest i Morgen Kl. 12. Fra dansk Side har man foreholdt Tyskerne,
at der ikke var nogensomhelst Grund til at lukke disse Butikker, og at
man kunde indskrænke sig til at sætte spanske Ryttere og Afspærringer
op ved den anden Brorampe. Fra tysk Side menes det, at Aarsagen til
Skydningen i Aarhus har været, at en Sabotør har kastet en Blyant ned
paa Banelegemet, medens man fra dansk Side mener, at der er opstaaet
Skydning spontant mellem tyske Soldater, maaske fordi nogle Tyskere
nødigt vilde til Fronten. Man kender ikke med Sikkerhed Aarsagen til
Skyderierne, og man finder fra dansk Side ikke, der er Anledning til
at straffe Befolkningen i Anledning af Skydningerne, som tog et tem
melig stort Omfang og syntes aldeles taabelige. De tyske Soldater skød
rundt omkring, fortrinsvis paa hinanden, uden at vide hvorfor de skød,
og hvem de skulde skyde paa.
Standortkommandanten har forelagt Spørgsmaalet om Afspærringer
ne paa Bruunsgade over Banegaardsterrænet for Standortälteste, der
tilfældigvis er den tidligere ubehagelig kendte Kapitän zur See Bonin.
Man har fra dansk Side det Indtryk, at en voldsom Afspærring, der sky
der langt over Maalet, skyldes modvillig Indstilling fra Bonins Side.
Lovede, at vi skal tale med Myndighederne her med Henblik paa, at
et fornuftigt Menneske fra tysk Side, forsaavidt saadanne findes, kan
tage sig af Sagen i Aarhus.
Kl. 13.00: Dr. Casper beder om, at en Sag om Udstedelse afPas eller
lignende “Ausweis” for ham personlig bliver fremskyndet. Den paagæl
dende Sag ligger i Justitsministeriet, ligesom Dr. Nielands Sag stadig
ligger der.
Lovede at rykke. Bad straks Kønigsfeldt om at skaffe Oplysning om,
hvad Sagerne stod paa, og rykke.
Bestyreren af Museet paa Sønderborg Slot meddeler, at Kapitän zur
See Pahl, der vist er Standortkommandant i Sønderborg, har forlangt,
at Museet skal rykke sammen, for at der kan blive Plads til Flygtninge.
Amtmand Refslund Thomsen havde ment, at Bestyreren skulde tale
med Dr. Haensch, men at han først skulde spørge her paa Kontoret,
hvilken Stilling vi vilde indtage.19
Raadede ham til at sige Nej samt straks sætte sig i Forbindelse med
Dr. Haensch.
antal soldater dræbt (Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse, 1946,
s. 873f.).
19 Dr. Haensch var den rigsbefuldmægtigedes særlige repræsentant i Åbenrå, der i de
sidste måneder af besættelsen væsentligst beskæftigede sig med de tyske flygtninge.
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Kl. 16.00: Paany hos Casper i Anledning af Sagen vedrørende Bruunsbro i Aarhus.
Casper indledede med at bemærke, at han fra den engelske Radio
havde erfaret, at man mente, at Admiral Dönitz var i København. Ca
sper kunde hertil bemærke, at det ikke alene ikke er rigtigt, at Dönitz
er i København, han er overhovedet ikke paa dansk Omraade. Dette
gælder ogsaa de andre Rigsregeringsmedlemmer.
Jeg forstod paa Casper, at det var disses Hensigt ikke at forlade tysk
Jord. Casper bemærkede i denne Forbindelse, at han selv havde talt
med Rigsregeringsmedlemmerne, bortset fra Admiral Dönitz, idet han
i Gaar havde ledsaget Best under dennes Besøg der, hvor Regeringen
har Sæde. Jeg ansaa det ikke for Umagen værd at spørge, hvor det var.20
Paa Spørgsmaalet om, hvor Englænderne i Øjeblikket kunde tænkes
at staa, jfr. de mange modstridende Rygter her i Landet, oplyste Ca
sper, at ingen Englændere endnu har overskredet Kieler-Kanalen.
Jeg forelagde derefter Casper Sagen fra Aarhus og henstillede me
get, at man lod en overordnet Officer tage sig af Sagen, evt. saaledes
at han satte sig i Forbindelse med Borgmesteren for af denne at faa
Forklaring paa, hvordan man kunde undgaa at rømme Butikkerne.
Casper lovede at tage sig af Sagen.
Casper oplyste endelig, at han personlig havde sat sig i Forbindelse
med den, der staar for Indkvartering af Flygtninge paa Krabbesholm,
og at denne havde lovet ham, at der ikke skulde blive Spørgsmaal om
Rømning af private Boliger i denne Anledning.
Efter Hjemkomsten har jeg underrettet Forstanderen paa Krabbes
holm om, at Højskolen ikke skal rømmes. Rømning har endnu ikke
fundet Sted, saa der er endnu ingen Ulykke sket.
Ca. Kl. 21: Efter at Meddelelsen om Kapitulationen var blevet givet
i Radioen, satte jeg mig i Forbindelse med Direktør Svenningsen for
at faa nærmere Oplysning om, hvorledes den uklare Radiomeddelelse
skulde förstaas.
Direktøren kunde kun sige, at man opfattede Kapitulationen som
Faktum, men bad mig søge oplyst, om de øverste tyske militære Myn
digheder her i Landet anerkendte Kapitulationen.
Jeg søgte derefter at komme i Forbindelse med Dr. Casper, der - sine
Vaner tro - imidlertid viste sig at være ude at spadsere, men sagdes at
være tilbage mellem Kl. 21.30 og Kl. 22.

20

Dönitz havde opslået sit hovedkvarter i Mürwick nær Flensborg.
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Da han endnu Kl. 22 ikke var at træffe, satte jeg mig direkte i For
bindelse med Generalstabschefen, Generalmajor Reinhardt, der paa
Forespørgsel udtalte, at Generalobersten ikke havde nogen Meddelel
se om Kapitulationen, hvorfor Generalstabschefen ikke kunde udtale
sig nærmere.
Dette meddeltes direktør Svenningsen.
Lidt over Midnat d. 5. Maj telefonerede Generalstabschefen, der over
for mig afgav den i mit Telefontelegram Nr. 131 anførte Meddelelse.21
Kl. ca. 2 meddelte Telefonvagten i UM, Sekretær Eggert, at der syn
tes at være en Uoverensstemmelse mellem Generalfeltmarskal Keitels
Bekendtgørelse om Vaabenhvile og Generaloberst Lindemanns Ordre,
ifølge hvilken de tyske Tropper fortsætter deres Bevogtningsopgaver.22
Det vilde, sagde Sekretær Eggert, let kunde føre til væbnet Konflikt
mellem tyske Tropper og Frihedskæmperne, naar vaabenhvilen træder
i Kraft, idet de tyske Tropper ifølge Lindemann ogsaa efter Kl. 8 skal
beholde deres Vaaben. Eggert vilde derfor gerne, inden Spørgsmaalet
forelagdes Frihedskæmperne, vide, hvorledes Generaloberstens Ordre
skulde förstaas.
Jeg svarede, at denne maatte skulle förstaas efter sin Ordlyd.
Kl. 2.30 meddelte Sekretær Eggert, at der i Radioen vilde komme en
i Overensstemmelse med Generaloberst Lindemanns Ordre korrigeret
Meddelelse for at spare Frihedskæmperne for unødig Kamp. Denne
Meddelelse kom Kl. ca. 3.
Dagbog Nr. 489.
Lørdag den 5. Maj 1945.
Kl. 8.40: Viceborgmester Jespersen, Esbjerg, meddeler, at Tyskerne ter
roriserer Befolkningen. Patrouillerne fortsætter med at afkræve Folk
Legitimationskort i Gaderne. Der er skudt paa en Arbejder, der skulde
til Dampcentralen, fordi han ikke havde Legitimationskort.

21 Telegrammet er indsat i Herschends kopibog med telegrammer. Meddelelsens ho
vedbudskab var: De tyske soldater beholdt deres våben, de forblev i deres stillinger og
fortsatte deres bevogtningsopgaver. Tropperne havde ordre om ikke at efterkomme
nogen opfordring til at nedlægge våbnene eller til at afgive bevogtninger og til at slå
ethvert forsøg på at gennemføre dette ned med magt.
22 For Wilhelm Keitels og Lindemanns ordrer, se John T. Lauridsen (udg.): Werner Bests
korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark
1942-1945, 9, 2011, nr. 234-236.
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Henstillede, at man tog Sagen op med Standortkommandanten, og
at man saa Tiden an en lille Smule, da der jo kun er gaaet kort Tid,
efter at Kapitulationen er traadt i Kraft.
Kl. 9.00: Stiftamtmand Hvidt meddeler, at den tyske Kommandant
i Odder ikke vil respektere Kapitulationen. De hejste Dannebrogsflag
tager Tyskerne ned igen.
Har straks bedt Dr. Casper tage sig af Sagen,
Kl. 9.25: Har underrettet Modstandsbevægelsens Jyllandsledelse om,
at Gestapo i Aalborg er stukket af og har medført 3 danske Fanger,
opgivet Bilnumrene, samt at Vognene antagelig skulde være taget Sydpaa.23
Kl. 9.30: Sogneraadsformanden i Bryrup meddeler, at Tyskerne har
afvæbnet 2 Frihedskæmpere samt taget 1 til Fange, idet de siger, at Folk
ikke maa gaa med Vaaben.
Raadede først Sogneraadsformanden til at klage til Kommandanten,
og, hvis dette ikke hjalp, sætte sig i Forbindelse med Kontoret igen her.
Lokal Klage hjalp ikke. Bad derefter Casper tage sig af Sagen.
Casper oplyste samtidig, at de regner med, at Odder-Sagen gaar i
Orden.
Kl. 11.55: Oberstløjtnant Møller meddeler, at det gaar daarligt i Søn
derjylland, d.v.s. fra Kolding og Sydpaa. Tyskerne tager Vaaben og Folk
og blander sig i det hele taget i Arrestationsforholdene.
Lovede, at Sagen skal blive taget op her.
Casper lovede straks at tage Spørgsmaalet op.
Kl. 12.55: Stiftamtmand Hvidt meddeler, at Uroen omkring Odder
synes at brede sig.
Casper har paany lovet at tage sig af denne Sag.
Kl. 13.00: Fuldmægtig Møller, Brædstrup, der er Byleder der (Brædstrup 34), meddeler, at Kommandanten i Brædstrup ikke vil finde sig
i, at Bylederne holder Vagt i Gaderne. Man har haft en stilfærdig Sam
tale med ham om det, forinden man lod Vagterne gaa rundt, men han
vil ikke anerkende Vagtens Ret til at gaa med Vaaben.
Lovede at tage Sagen op i Silkeborg.
Kl. 13.30: Stiftamtmand Hvidt meddeler, at Forholdene nu er i Or
den i Odder. Tyskerne skal holdes inde i 48 Timer.
Kl. 14.00: Dr. Casper meddeler, at hans lægekyndige Medarbejder,
Dr. Friemerts Chauffør, der er dansk, er blevet arresteret af Friheds-

23 Sagen bliver fulgt løbende i dagbogen i det følgende.
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kæmperne. Da der er Spørgsmaal om en Lægechauffør, spørger han,
om Chaufføren ikke kan frigives.
Meddelte ham, at vi i Øjeblikket intet kan gøre, at Undersøgelsen
foreløbig maa finde Sted, men at Sagen naturligvis, bliver grundigt og
retfærdigt afgjort.
Henstillede, at Dr. Casper lod en almindelig Soldat foretage Kørsel
for Dr. Friemert (heldigvis ved vi jo af Erfaring fra tysk Side, hvordan
den Slags Spørgsmaal skal besvares).
Casper har lovet at sørge for, at Forholdene i Brædstrup bliver ord
net.
Kl. 15.10: Casper meddeler, at der rundt omkring sker Opfordring
fra Befolkningen til Værnemagtsmedlemmer om Afgivelse af Vaabnene. Endvidere standses Værnemagtens Køretøjer hyppigt. Dette kan let
bringe Uroligheder med sig. Soldaterne har Ordre til ikke at afgive Vaabnene. Casper spørger fra Oberbefehlshaber, om der ikke evt. gennem
Radioen kan udsendes en Opfordring til, at slige Foreteelser ikke bør
finde Sted.
Stiftamtmanden har bedt Direktør Svenningsen tage sig af dette
Spørgsmaal.
Kl. 16.00: Talt med Oberstløjtnant Kuppe om Afgivelse af Minepla
nerne. Kuppe er ganske indstillet paa, at Mineplanerne skal afgives,
men han kan selvfølgelig intet gøre paa egen Haand, men har forelagt
Problemet for Oberbefehlshaber. Han selv synes personlig ikke at have
noget imod at forestaa Fjernelsen af Minerne og mener i øvrigt, at det
vil være praktisk, om en tysk Afdeling tager sig af dette.24
Kl. 16.15: Underrettet Fuldmægtig Møller, Brædstrup, om, at Casper
nu har foranlediget, at Afdelingen i Brædstrup faar Besked om, at de
danske Frihedskæmpere maa kunne gaa med Vaaben paa Gaderne, og
at Tyskerne skal holde sig fra vore Affærer.
Kl. 22.25: Sekretær Eggert meddeler, at UM fra Frihedsbevægelsen
har modtaget Klage over, at Tyskerne i Kolding-Lunderskov samt flere
Steder i Sønderjylland fratager Frihedskæmperne Vaabnene, ligesom
de forhindrer Arrestationer. Sekretær Eggert anmoder fra direktør Sven
ningsen om, at man herfra snarest tager Sagen op overfor Dr. Casper,
idet det anføres overfor Dr. Casper, at man fra dansk Side holder paa,
at Tyskerne skal passe sig selv, saa længe der ikke finder Angreb Sted
paa Værnemagten.

24

Minespørgsmålet forfølges løbende i dagbogen.
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Meddelte, at vi allerede tidligere paa Dagen har klaget til Dr. Casper
i Anledning af Vanskelighederne i Søndeijylland.
Kl. 22.40: Talt med Borgmester Juhl i Anledning af foranstaaende.
Borgmester Juhl bekræftede Rigtigheden og beklagede sig i øvrigt
over, at Major Arnold i Kolding lader sine Soldater færdes i store Mæng
der rundt om i Byen klirrende med Vaabnene.
Talte derefter med Dr. Casper, som lovede straks at gribe ind.
Lidt senere meddelte Dr. Casper, at han nu har talt med Befehlshaber om Sagen, og at Befehlshaber har lovet straks at gribe ind.
Dr. Casper meddelte samtidig, at Befehlshaber havde anmodet os
om at gribe ind i Anledning af, at det danske Vagtværn i Odense skal
have angrebet “Fluko”. Der skal have været livligt Skyderi med flere
dræbte paa begge Sider.25
Underrettede derefter Sekretær Eggert om, at Befehlshaber har lo
vet at gribe ind i Anledning af de daarlige Forhold i Sydjylland og bad
samtidig Sekretær Eggert om at tage sig af Odense Sagen.
Senere meddeler Sekretær Eggert, at Frihedsbevægelsen nu har med
delt, at Forholdene i Sønderjylland synes at have bedret sig. - Odense
Sagen blev bragt ud af Verden allerede ved 20-Tiden. Historien synes
i øvrigt at være den, at Værnemagten og Hipo var kommet i indbyrdes
Kamp, hvorefter Frihedskæmperne havde forsøgt at gribe ind.
Kl. 6.35: Sekretærvagten i UM (Theis-Nielsen) meddeler efter Kon
ference med Sekretær Eggert, at man vil gøre alt, hvad der er muligt,
for at stoppe Gestapos fortsatte Bortførelse af de 3 danske Fanger i
Fængslet i Aalborg.
Jeg svarede, at vi gjorde alt for at faa fat i Numrene paa de Biler,
hvori de var ført bort.
Kl. 9.10: Konsul Müller, Aalborg, meddeler nærmere om, hvad der
passerede i Forbindelse med Bortførelsen: Lidt over Kl. 6 drog Gesta
po af i en Bus, som d. 1. Maj i Sydjylland blev beskudt af engelske Fly
vere og derfor formentlig bærer Mærker deraf, samt i 4 a 5 Biler. Man
kender Numrene paa de 3: U 157, som tidligere var det danske Politis
“Salatfad”, endvidere U 154, som vist nok ogsaa har været “Salatfad” og
endelig U 2152. En Mand med Maskingeværer laa paa Taget af Bussen
da Kortegen kørte bort. Fængslets Papirer er overladt til Müller, og i
øvrigt er Fængslet overtaget af 30 danske Frihedskæmpere. I den mili
tære Arrest er der 10 danske Arrestanter tilbage.

2o Sagen blev belyst kl. 22.40.
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Jeg tilraadede Müller at tage Føling med den tyske Kommandant angaaende disse Fanger og ringe hertil, hvis der skulde blive Vanskelighe
der.
Müller var i Morges taget til Konsul Brandtner, som lovede straks at
ringe til Silkeborg angaaende dette Spørgsmaal.26
Müller spurgte, hvorledes det stillede sig med Frøslev Lejren, idet
han eventuelt vilde sende Busser dertil for at hente Fangerne til Aal
borg.
Jeg lovede at undersøge dette Spørgsmaal og ringe.
Kort efter at vi havde faaet Numrene paa Bilerne, ringede Lu til Fri
hedsbevægelsen i Aarhus og bad den stoppe Bilerne, hvis de kørte Syd
paa.
Kl. 11.30 tog jeg paa Politistationen i Silkeborg og talte med den af Fri
hedsbevægelsen indsatte Leder af Politiet, Fuldmægtig Grønkvist, som
straks tog affære og vilde udsende Meddelelse derom. Senere meddel
tejeg baade Konsul Müller og Grønkvist, at detjo, som Forholdene laa,
ikke lod sig gøre at arrestere dem, idet Værnemagtsafdelingerne da
vilde gribe ind, men at vi maatte indskrænke os til at skygge dem. Det
samme udtalte jeg til Frihedsbevægelsen i Aarhus, som meddelte, at de
intet havde foretaget sig, idet man kunde gaa ud fra, at hvis Gestapo
Folkene søgte mod Syd, vilde de løbe lige i armene paa Englænderne.
Kl. 13.40 meddeler Konsul Müller, at de 3 danske Fanger, nemlig
Nicolaj B. Frandsen (G-27), Aage Ingemann Christensen (G-34) samt
Journalist Poul Eigenbroth Jensen nu af Gestapo er blevet sat af ved
Tylstrup, 20 km Nord for Aalborg. Bilen med dem var kørt i Grøften,
og Konsul Müller vil nu hente dem.27 Han oplyste, at Kortegen med
Gestapo Kl. 13.20 var i Brønderslev og nu menes at være paa Vej til
Lemvig. Müller vil underrette den danske Modstandsbevægelse, for at
man kan forhindre Gestapo i eventuelt at sejle ud.
Kl. 14.05: Underrettet Fuldmægtig Grønkvist og Frihedsbevægelsen.
Kl. 15.05: Vinhandler Christensen, Røde Kors, Aalborg, meddeler,
at de to af Fangerne er meget medtaget. Navnlig Nicolaj B. Frandsen,
som havde svære Opkastninger. Gestapo-Souschefen, Jessen, havde ud
talt, at de skulde have været skudt, eller som han udtrykte sig, have væ
ret “lagt ned”. Det var Gestapochefen Bolles Ordre, idet de 2 saarede
bar Vidnesbyrd om Mishandlingerne og derfor ikke maatte vises frem,
26 Brandtner var tysk konsul i Ålborg.
2/ De tre fangers tur med de flygtende Gestapofolk og deres befrielse er skildret i N.
Aug. Ejgenbroth, H. Dalby, Sv. Aa. Kiihl (red.): Vor Vej til 5. Maj, 1945, s. 227.
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medens Journalist Eigenbroth vidste for meget om Gestapo og derfor
ogsaa skulde skydes.
Fangerne oplyste, at Bolle personlig havde overværet Afstraffelserne.
Det var Hensigten, at Gestapo Folkene vilde fortsætte til Lemvig for at
møde andre Gestapo Folk, hvorefter de vilde kæmpe sammen.
Paa en Bemærkning fra min Side, om Gestapo-Souschefen, Krimi
nalassistent Jessen, nu ikke sværtede Bolle saa stærkt for selv at forsøge
paa at skaffe sig et Alibi, svarede Vinhandler Christensen, at Fangerne
selv havde udtalt, at det var Jessens Skyld, at de ikke blev skudt.
Kl. 16: Spurgt direktør Jacobsen, Røde Kors, Aarhus, hvorledes det
gaar med de danske Fanger i Gestapo Fængslet.
Jacobsen oplyste, at han i Gaar aftes tog ud til Fængslet og ved For
handlinger med underordnede Gestapo Folk fik 33 af Fangerne ud.
I Gaar aftes Kl. 22.45 vilde Vagtmandskabet imidlertid ikke udlevere
flere. I Morges tog Jacobsen paa ny til Fængslet, men da var Gestapo
væk, og Ortskommandanten, Kapitän Bonin, nægtede Løsladelse af de
resterende 30 Fanger, idet han mente, at han kunde bruge dem, hvis
der blev skudt paa de tyske Soldater. Ved Forhandlinger lykkedes det
dog Jacobsen i Samtalens Løb at faa Kommandanten til straks at løs
lade de øvrige, hvorefter de saarede kom paa Kommunehospitalet. Ja
cobsen fik ligeledes befriet 5 engelske Flyvere paa Hotel Regina.
Angaaende Frøslev Lejren oplyste Direktør Jacobsen, at der i Aften
Kl. 20.30 gaar Tog fra Frøslev med alle de danske Fanger, som hører
hjemme i Jylland. De paa Sjælland og Fyn hjemmehørende Arrestanter
skal være afsendt med Tog ved 13-Tiden i Dag. 2. Distrikt, Distriktschef
Humle, skal have bekræftet dette.
Direktør Jacobsen oplyste i øvrigt, at der havde været en Del skyd
ning i Aarhus i Dag. Saavidt vides skal 7-8 være blevet dræbt (det har
Jacobsen fra Prosektors Frue) og ca. 20 saarede.28
Jacobsen meddeler, at han har overgivet franske, hollandske og est
niske Arrestanter til de respektive Landes Konsuler i Aarhus, hvorhos
han i Øjeblikket bespiser en 7-8 Hundrede Polakker.
Kl. 16: Politifuldmægtig Grønkvist, Silkeborg, spørger, hvorledes Po
litiet bør stille sig med Hensyn til tyske Desertører. Han har i Øjeblik
ket 2.

28 Der opstod 5. maj ildkampe omkring Bispetorvet i Århus mellem modstandsfolk og
danskere i tysk tjeneste, hvorunder flere blev dræbt eller såret (G. Andrésen (red.):
Aarhus under Besættelsen, 1945, s. 173 og ved s. 241).
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Svarede at han efter vor Mening burde afvise dem som danske Myn
digheder uvedkommende.
Kl. 16.20: Caspers Sekretær, Bohnhoff, meddeler fra Casper, at Ba
ronesse Fürstenberg fra Schlesien i Øjeblikket opholder sig paa Hotel
Dania, hvorfra hun skal rejse til Grev Piessen i Ringsted.29
Paa min Forespørgsel om, hvad Hensigten med denne Meddelelse
var, sagde Bohnhoff, at det var blot med Henblik paa, at Sagen maaske
interesserede os.
Svarede, at ingen af os kendte hverken Baronesse Fürstenberg eller
Grev Piessen, hvorfor vi intet foretog os.
Kl. 16.45: Postmesteren i Silkeborg meddeler, at Postbud Sørensen
i sin gule Postbil paa Vej fra Silkeborg til Skanderborg Kl. 16.15 blev
beskudt ved “Ludvigslyst”, uden at der fra den tyske Afdeling var gi
vet Signal til Standsning. Ruden blev splintret, og Projektilet gik forbi
Postbudet lige ved hans Skulder.
Kl. 17: Paatalt det passerede overfor Dr. Casper og anmodet denne
om at sørge for at forhindre Gentagelser fra denne Afdeling, som vi nu
snart har haft tilstrækkelige Klager over.
Kl. 16.30: Spurgt Distriktschef Humle, Aarhus, hvorledes Sagen lig
ger angaaende Frøslev-Lejren. Han oplyste, at der i Lejren ialt i Dag var
2.800 Fanger. Heraf er 1.000 afsendt med Tog Kl. 15.20, som skal med
føre Arrestanter, der hører hjemme paa Fyn og Sjælland. De vil komme
over med en Færge i Aften. Yderligere vil der sent i Eftermiddag eller
i Aften afgaa et Tog til Østjylland og et Tog til Vestjylland med alle de
jyske Fanger, dermed skulde Lejren være tom. Hvis der opstaar Vanske
ligheder med Evakueringen, eller denne ikke lader sig gennemføre i
Dag, vil Humle underrette os.
Kl. 17: Spurgt Adjunkt Rasmussen, Røde Kors i Kolding, hvorledes
det er gaaet med de danske Fanger i Gestapo Fængslet i Kolding. Ras
mussen oplyste, at han i Gaar Eftermiddags Kl. 16 af Hauptsturmbannführer Burfeind var blevet opfordret til at komme til Stede Kl. 16.30.
Imidlertid kom der Luftalarm, og der blev ikke noget af Samtalen. Da
Rasmussen i Morges indfandt sig, viste det sig, at alt var rømmet Kl.
4.30. Alle Fangerne, ialt 50, var blevet løsladt i Morges, skuffer og Papi
rer laa i den syndigste Uorden.
Jeg underrettede Adjunkt Rasmussen om Planerne for Evakuerin
gen af Frøslev for det Tilfælde, at der skulde blive rettet Henvendelse
til Røde Kors i Kolding derom af Arrestanters Paarørende.
29 Baron Magnus von Piessen.
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Kl. 17.30: Underrettet Direktør Svenningsen, der tidligere paa Da
gen havde bedt om Oplysninger om Frøslev Lejren angaaende Lejrens
Evakuering. Svenningsen havde erfaret derom.
Svenningsen oplyste, at der lige er landet engelske Tropper paa Ka
strup Flyveplads.
Kl. 18: Underrettet Fru Direktør Jacobsen, Aarhus, om Distriktschef
Humles Oplysninger vedrørende Evakuering af Frøslev Lejren og bedt
Fruen underrette Konsul Müller, Aalborg, med hvem jeg ikke kunde
faa Forbindelse.
Kl. 18.45: Spurgt Kommunaldirektør Hans Nielsen, Esbjerg, om, hvor
ledes det er gaaet med de danske Fanger i Gestapo Fængslet i Esbjerg.
Hans Nielsen meddelte, at de alle er blevet løsladt i Gaar Aftes. I øvrigt
oplyste han, at der havde været Optræk til Uroligheder i Anledning
af en Episode paa Banegaarden, da Frihedskæmperne vilde overtage
denne. Banegaardskommandanten havde da taget til sin Pistoltaske,
hvorefter Frihedskæmperne skød ham ned og dræbte ham paa Stedet.
Ortskommandanten vilde i denne Anledning træffe drastiske Foran
staltninger, men undlod ganske at gøre det.
Kl. 23.40: Sekretær Eggert, UM, meddeler, at Frihedskæmperne end
nu ikke har modtaget Oplysning om, at de Fanger, de har arresteret
i Rødding og Syd for Kolding, er blevet tilbageleveret af Tyskerne, som
havde befriet dem.
Bad Sekretær Eggert foranledige, at Frihedskæmperne i Rødding ved
Opringning til Kollegerne i Rødding sikrer sig Oplysning om, at Fan
gerne ikke er tilbageleveret. I saa Fald vilde jeg straks ringe til Dr. Ca
sper,
D. 6. Maj Kl. 0.10: Eggert meddeler, at Frihedskæmperne intet yder
ligere ønsker foretaget i Kolding og Rødding, da Sagen nu synes at
være gaaet i Orden.
Dagbog Nr. 490.
Søndag, d. 6. Maj 1945.

Kl. 11.30 indfandt Dr. Casper sig i Henhold til Aftale.
Dr. Casper ønskede bl.a. at orientere Stiftamtmanden om Forløbet
af Forhandlingerne i København mellem tyske og engelske Militærmyn
digheder. - Herom henvises til Telefontelegram Nr. 133.30
30 Herschend refererede i telegrammet indgående om møde med Casper, der bl.a. lo
vede, at Oberforstmeister Dr. Wiedemann ville overlade sit arkiv til skovrider Sabroe.
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Dr. Casper meddelte endvidere, at Generalobersten havde bedt ham
om at spørge Stiftamtmanden, hvorvidt der fra dansk Side vil kunne
foretages noget i Anledning af, at der til de tyske Soldater bl.a. her i Sil
keborg uddeles kommunistiske Skrifter, som indeholder en ret kraftig
“Hetz” mod de tyske Myndigheder.
Dr. Casper beklagede sig endvidere over, at der mellem Tønder og
Süder Lügum skal have fundet et Angreb Sted paa de tyske Vagter. An
grebet blev foretaget af bevæbnede Danskere, som passerede Vagterne
paa et Lokomotiv.
I Vejle er en Oberløjtnant Hartmann, som rejste med en Melding,
blevet standset af Frihedskæmperne paa Motorcykle og trukket ind i et
Hus, saaledes at han ikke kunde komme frem med den paagældende
Melding.
Paa Stiftamtmandens Forespørgsel meddelte Dr. Casper, at det i øv
rigt var hans Indtryk, at der ikke er opstaaet særlig mange Gnidnin
ger.
Stiftamtmanden forespurgte i øvrigt Dr. Casper om, hvorvidt man
kan regne med, at de tyske Soldater ikke viser sig paa Gaden uden for
Kvartererne med Vaaben.
Dr. Casper svarede, at de tyske Soldater kun maa færdes med Vaaben
uden for Kvartererne i tjenstlige Anliggender.
Dr. Casper meddelte i øvrigt, at Afmarchen fra Danmark skal ske til
Fods, og at man kan regne med, at Afdelingerne tilbagelægger 20-30
km om Dagen.
Kl. 16.30 indfandt der sig en Hr. Ravens, som bor paa Hotel Royal i
Kolding og en Hr. Bunkers, Grand Hotel, Silkeborg. D’Herrer, som er
uddannet til at varetage sociale Opgaver, er for Tiden beskæftiget her
i Landet med Flygtningeforsorgen. De bistaar navnlig ved Indkøb af
Fødevarer og Klæder.

Casper ville selv aflevere sit arkiv til de danske myndigheder, ligesom det såkaldte Schutzbereichamt ville efterlade sit arkiv med hensyn til afregningforholdene. Casper foreslog
Herschend at sætte sig i forbindelse med Wehrmachtintendant Dänemark for at få ef
terladt den del af arkivet, der måtte have særlig interesse for de danske myndigheder.
Endelig lovede Casper, at planerne over de af tyskerne nedlagte miner ville blive over
givet til de danske myndigheder. Ingen af disse løfter blev holdt. Alle tyske instanser
sørgede med ubetydelige undtagelser for at destruere deres arkiver. Undtagelsen var dr.
Wiedemann, men den del han afleverede, gav ikke nyt i forhold til de danske arkiver (se
Herschends telegram nr. 137, 13. maj 1945 og skovrider Sabroes rapport nr. 72, 15. maj
1945 til Udenrigsministeriet m.m.).
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De indfandt sig i Anledning af, at der i Gaar Aftes er kommet et Tog
til Grindsted med ca. 1.200 Flygtninge. Imidlertid har den stedlige By
leder, uanset at der er forberedt Kvarterer til Flygtningene i Grindsted
og Omegn, og uanset at Flygtningene har været undervejs fra Køben
havn i 6 Dage, kategorisk nægtet at lade Flygtningene komme ud af
Toget, idet han har erklæret, at Flygtningene skal tilbage til Køben
havn, hvor de kommer fra, og at han i øvrigt skal bruge Kvartererne til
engelske Soldater.
Lovet at tale med Bylederen om Sagen.
Talte derefter med Bylederen i Grindsted, Vejassistent Christensen.
Vejassistent Christensen forklarede, at Sagen nu er gaaet i Orden, da
han har faaet Ordre fra Frihedsbevægelsens Ledelse i Aarhus til at lade
Flygtningene slippe ud.
Kl. ca. 18 indfandt Dr. Casper sig paa ny.
Dr. Casper meddelte, at Schutzbereichamt’s Arkiv desværre allerede
er brændt. Dette er sket i Henhold til en almindelig Ordre om at bræn
de Arkiverne og uden Graf von Pahlens Vidende.
Dr. Casper oplyste, at Festungspionierstab har sørget for, at Minepla
nerne bliver holdt tilbage, og at de vil kunne udleveres til os. Imidler
tid kan Tyskerne ikke udlevere dem uden Englændernes Tilladelse, og
Dr. Casper henstillede derfor, at vi henvender os til de engelske Myn
digheder for at opnaa deres Tilladelse.
Dr. Casper havde endvidere talt med Oberstløjtnant Kubbe om Fjer
nelsen af Minerne, Oberstløjtnant Kubbe har erklæret, at han eller en
anden Sagkyndig vil kunne fjerne Minerne, hvis de vil kunne blive her
med et Kompagni.
Dr. Casper afgav til Stiftamtmanden en Liste over Flygtningekvarte
rerne i Sydjylland. Han oplyste i øvrigt, at det samlede Antal Flygtninge
her i Landet nu andrager ca. 207. 000. Heraf befinder ca. 116.000 sig
i Jylland, 55.000 i København, 22. 000 paa Sjælland, 9.300 paa Fyen og
ca. 5.100 befinder sig endnu paa Skibe i Københavns Havn,
Dr. Casper meddelte, at han har haft Forbindelse med Dr. Best, og
at Dr. Best har oplyst, at han har forhandlet med Direktør Svenningsen
om, at den danske Stat skal overtage Flygtningeforsorgen - eventuelt i
Forbindelse med Røde Kors. Direktør Svenningsen har endvidere op
lyst, at en almindelig Internering af Rigstyskere ikke er tilsigtet.
Dr. Casper vil endvidere gerne vide, om de “Parteibeauftragten”, Rø
de Kors Søstre og Børnehavelærerinder bør forblive her i Landet for at
bistaa de danske Myndigheder med Flygtningeforsorgen.

Silkeborgkontorets sidste dage

359

Dr. Casper har selv oprettet en Central for bortkomne Flygtninge
og bortkommet Flygtninge-Rejsegods. Den Tjenestemand, som er be
skæftiget hermed, vil ogsaa kunne blive her og forestaa denne Virk
somhed.
Under Dr. Caspers Besøg indfandt der sig en Obers tabsrichter Hil
ger, som bor paa Hotel Dania. Hr. Hilger forklarede, at han har hørt, at
Dansk Røde Kors skal overtage Flygtningeforsorgen. Hans Kone og 5
yngste Børn befinder sig i Øster Vraa som Flygtninge. Da han kan blive
afskediget fra Værnemagten paa Grund af Sygdom, vilde han gerne
vide om det kan tillades, at han bliver afskediget her i Landet og overgaar til at være civil Flygtning, saaledes at han kan samles med sin Fa
milie.
Stiftamtmanden meddelte, at Spørgsmaalet vil blive undersøgt, og at
han vil kunne faa Besked i Morgen Formiddag.
Borgmesteren i Skanderborg spørger, hvordan der skal forholdes med
Hensyn til Forplejning af Flygtninge og Værnemagten i Skanderborg.
Hverken Værnemagten eller Flygtningene har Brødkort. Værnemag
tens er vist brugt til Flygtningene. Der findes 550 Flygtninge og 750
Soldater.
Meddelte, at Borgmesteren maa kunne udlevere Varer Dag for Dag i
fornødent Omfang, saaledes at Brødkort m.v. senere restitueres.
DepartementschefJespersen har tiltraadt dette overfor Stiftamtman
den.
Bylederen i Silkeborg, Fabrikant Gisselbeck, meddeler, at der stadig
er Skydning ved Ludvigslyst.
Kunsthistoriker Jens Gandrup, Svejbæk, bekræfter, at der er et skræk
keligt Skyderi derude. Soldaterne smider Haandgranater ud i Vandet
for at faa den Fornøjelse at se Fiskene flyde døde op.
Har bedt Dr. Casper tage sig af Sagen.
Boghandler Anker Mogensen, Byledelsen, meddeler, at der er foregaaet Tyverier paa Koopmanns Svineslagteri af Landbrugsmin.s Lager
af Konserves, ca. 50 t. Det er Flygtninge og Værnemagtssoldater, der
har foretaget Tyverierne.
Mogensen fortæller samtidig, at der er stillet særlig meget Skyts op
baade ude ved Silkeborg Bad (Tanks er kørt op der) og ved et Etablisse
ment under Dansk Automobil Byggeri paa Ansvej. Frihedskæmperne er
urolige for, at der skal komme gale Ting ud af dette. Vi blev dog enige
om, at det vist kun skyldes, at Tyskerne var bange for at blive angrebet,
og at man saavidt muligt skulde holde Danske, navnlig Frihedskæmpere,
fra disse kriminelle Steder.
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Wegener-Clausen og jeg tog derefter ud og besaa Koopmanns Svine
slagteri og talte med Direktør Schack. Det viste sig, at Tyskerne har haft
nogle Lagre paa Stedet, og at disse vist helt er blevet tømt om Formid
dagen. Samtidig havde et Vagthold fra Modstandsbevægelsen forladt
Posterne. Kort efter kom i Hundredvis af Soldater og Flygtninge ind
paa Omraadet, i stor Stil brød de igennem Hegnene eller kravlede over
disse, og det lykkedes dem at finde Konserveslageret, uden at de tyske
Vagtposter, der efter Sigende gjorde, hvad de kunde, for at holde Folk
tilbage, opdagede, at de ogsaa var trængt ind i denne Bygning. Vagtpo
sterne vidste overhovedet ikke, at der fandtes et lager her. Direktøren
mener, der er taget for ca. 800 Kr. Konserves. Vagtposterne har nu faaet
Besked om, at uvedkommende Personer ikke maa komme ind paa Ste
det. De har lovet at holde Øje med Konserveslageret, og det aftaltes, at
vi skulde have nogle Frihedsfolk ud at passe paa paa Stedet ogsaa.
Har ved Hjemkomsten bedt Boghandler Anker Mogensen tage sig
af Sagen.
Kl. 18.00 meddeler Skovrider Schoubye, at der staar et tysk Flygt
ningetog paa Jernbanen i Silkeborg ved Dalgasgade. Flygtningene er
meget sultne og strømmer nu ud fra Jernbaneomraadet ind til Folk og
forlanger Mad (da Castberg fik Bohnhoff i Tale, oplyste denne straks,
at man var ved at gribe ind og ordne Forholdene).
Tog ud om Aftenen og saa paa Toget og konstaterede, at der nu var
Orden i Sagerne.
Besaa samtidig Vagtpostordningen ved DAB’s Anlæg paa Ansvej. Der
synes ikke at være nogensomhelst Grund til at blive urolig over de truf
ne Foranstaltninger.
Kl. 19.30: Ingeniør Jæger meddeler, at Schutzbereichamt, d.v.s. Graf
von Pahlen, udtrykkelig har lovet Jæger ikke at ødelægge nogle Planer
over Anlæg m.v. omkring Esbjerg.
Lovede Jæger at spørge Pahlen direkte, om disse Planer var undta
get fra ødelæggelse.
Pahlen oplyser derefter paa Forespørgsel, at alt er ødelagt. Han har
for 3 Dage siden meddelt Casper, at det hele Materiale kunde stilles til
Raadighed for de danske Myndigheder. Han har siden ikke hørt fra
Casper, og da hans Afdelinger ikke kunde have Sagerne liggende læn
gere, er de da blevet ødelagt i Formodning om, at vi fra dansk Side ikke
havde Interesse i Materialet.
Har underrettet Jæger om det sørgelige Resultat vedrørende Schutzbereichamt-Akterne.

Silkeborgkontorets sidste dage

361

Kontorchef Studnitz, Vejle Amt, meddeler, at den er gal ved Van
del Flyveplads, idet Tyskerne i Morgen tidlig vil drage af Sted med 20
Spand Heste, der bruges paa de af Tyskerne tidligere drevne Landbrug
paa Flyvepladsen. Man vil gerne have denne Hesteeksport standset.
Talte straks med Casper om Sagen. Han lovede at foretage det videre
fornødne.
Kl. 4 ringede Dr. Casper og meddelte, at Vandledningen til Hoved
kvarteret var blevet afbrudt, og at Generalobersten, hvis Ledningen ikke
kom i Orden, vilde komme i en vanskelig situation og maatte træffe
sine “Massnahmen”. Han uddybede ikke nærmere, hvad han tænkte
paa i denne Forbindelse. Dr. Casper bad os drage Omsorg for, at Vand
ledningen paa ny kom i Orden.
Jeg forsøgte herefter at komme i telefonisk Forbindelse med Borg
mesteren og med Kommunaldirektøren, men ingen af d’Herrer svare
de. Jeg satte mig herefter i Forbindelse med Vandværksbestyreren, der
straks lod foretage en Undersøgelse, der gav til Resultat, at der ikke var
noget i Vejen med Vandtilførslen fra Vandværket til Silkeborg Bad, men
at der maatte være Tale om et Brud paa Ledningen paa selve Stedet.
Dette kunde Vandværket ikke tage sig af, men Arbejdet maatte overla
des til en autoriseret Gas- og Vandmester,
Jeg satte mig herefter i Forbindelse med Gas- og Vandmester Mik
kelsen, der tidligere har arbejdet paa Silkeborg Bad og kender Instal
lationerne, og han lovede straks at tage ud paa Badet og sørge for, at
Sagen kom i Orden.
Jeg meddelte Dr. Casper dette og bad ham samtidig drage Omsorg for,
at Vagtposterne blev orienteret om Gas- og Vandmesterens Ankomst,
saaledes at han ikke risikerer, at der bliver skudt.
Kl. 12.20: Den af Frihedsbevægelsen i Silkeborg indsatte Leder af Po
litiet, Politifuldmægtig Grønkvist, indfandt sig her for at spørge, hvad
han skulde gøre i Anledning af, at der i vidt Omfang bliver klippet Pi
ger, som har gaaet med Tyskerne. Grønkvist har sendt Højtalervogne
ud og sagt, at der vil blive skredet ind mod Klipperne, men at han ikke
fortsat kan true dem mere uden at gøre Alvor af Truslen, og at han ikke
ønsker at gøre Alvor af Truslen af Hensyn til den foreliggende Situa
tion. Han havde ogsaa talt med Kredslægen, som havde tilbudt at faa
Pigerne (ca. 30) af de tilbageværende interneret paa Sygehuset og saa
henvise til, at de var smittefarlige.
Svarede, at jeg ikke syntes, det var nogen god Løsning, da der jo var
Grænser for, hvor længe man kan huse dem paa Sygehuset, og at jeg
derfor syntes, det vilde være bedre, om man paany sendte Højtaler-
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vogne ud og udtrykkelig i Meddelelserne fra Vognen understregede,
at det er Frihedsbevægelsen, og at man bør efterkomme dennes Opfor
dring om værdig Optræden.
Kl. 12.45: Medlem af Frihedsraadets Lokalkomite, Skovrider Schoubye, Silkeborg, meddeler, at der i Statsungdomslejren ved Naaege laa
et Depot, som imidlertid, da Tyskerne for et Stykke Tid siden syntes at
interessere sig for Lejren, blev flyttet ud til Godsejer Faber, Ry Nørskov.
Forholdet er nu det, at Frihedskæmperne i Silkeborg maa have 60-70
Kapper og maa have dem i Aften. Schoubye spurgte, om man ikke kun
de tage dem i Depotet.
Svarede, at jeg syntes, det var en fuldstændig rimelig Ordning, naar
man sørgede for, at Kapperne saavidt muligt blev tilbageleveret til sin
Tid. Schoubye sagde, at hver Mand vilde komme til at kvittere for sin
Kappe.

Dagbog Nr. 491.
Mandag den 7. Maj 1945.

Kontorchefen i Fyens Stiftamt forespørger telefonisk, hvordan man skal
forholde sig overfor de tyske Flygtninge.
Jeg meddelte ham, at dejo indtil videre skulde blive her i Landet,
idet Værnemagten først skulde drage bort. Der var Mulighed for, at et
Antal Værnemagtsmedlemmer indtil videre bliver her i Landet for at
tage sig af Flygtningespørgsmaalene.
Kontorchefen oplyste, at der i visse af Sogneraadene paa Fyn var Strid
om, hvorledes man nu skulde forholde sig overfor Flygtningene, nogle
havde været af den Opfattelse, at man skulde ophøre med at levere
dem Levnedsmidler. Kontorchefen mente imidlertid ikke, at man kun
de gøre dette, ogjeg bestyrkede ham heri og henviste til den allerede i
Dagspressen kundgjorte Meddelelse om, at Levering af Levnedsmidler
til Værnemagten og Flygtninge indtil videre skal finde Sted som hid
til.
Kontorchefen oplyste i øvrigt, at Landmændene enkelte Steder var
begyndt at sløjfe tyske Dækningsgrave, idet disse var til stor Ulempe for
Kreaturerne etc. Han havde, naar han var stillet overfor Spørgsmaalet,
svaret de paagældende, at de maatte gøre dette paa eget Ansvar, idet
jo Beviset for sket Skade derved forsvandt, hvilket kunde medføre Van
skeligheder, naar Erstatningsspørgsmaalet skulde afgøres.
Kontorchefen bad om at erholde Oplysning herfra om FlygtningeSagens Stilling, naar vi hører Nyt fra København, Telefon Odense 1457.
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Vinderup Tømmerhandel forespørger D.D. telefonisk, hvorledes man
nu skal forholde sig i Bilbeslaglæggelsessagerne.
Jeg gjorde Firmaet bekendt med Landrat Caspers Udtalelse i Gaar
om, at saadanne Vogne, som var blevet beslaglagt, og som ikke var ble
vet ført ud af Danmark, skulde forblive her i Landet. Det gjaldt heref
ter blot om at faa Oplysning om, hvor Vognen befandt sig. Tømmer
handelen vil forsøge herpaa.
Sogneraadsformanden i Grene ved Vandel Flyveplads meddeler te
lefonisk, at Tyskerne er i Færd med at fjerne beslaglagte Heste.
Jeg gjorde ham bekendt med Caspers Udtalelse i Gaar og sagde til
ham, at han skulde søge at hindre dette.
Talte herefter straks med Oberløjtnant Esche, der oplyste, at Sagen
i Øjeblikket er Genstand for en Drøftelse mellem Oberstløjtnant von
Gärtner og Fuldmægtig Lundsteen. Han vilde nu foranledige, at ogsaa
dette Spørgsmaal blev taget op ved denne Drøftelse.
Han mente i øvrigt, at der ikke ved Vandel Flyveplads var Tale om
beslaglagte Heste, men derimod Heste (og i øvrigt ogsaa Kreaturer)
der i sin Tid var indkøbt af den tyske Værnemagt til Brug ved Driften
af Landbrug.
Jeg svarede hertil, at dette efter min Opfattelse ikke gjorde nogen
Forskel, idet det jo var bekendt, paa hvilken Maade de tyske Indkøb
havde fundet Sted nemlig over Værnemagtskontoen. Jeg maatte derfor
være af den Opfattelse, at ogsaa disse Heste og Kreaturer skulde blive
her i Landet, og vi maatte i hvert Fald forbeholde vor Stilling hertil.
Firmaet Christian Christensen, Herning, forespørger telefonisk, hvor
vidt der nu er nogen Mulighed for at faa udleveret den Firmaet tilhø
rende Lastvogn. Jeg gjorde Firmaet bekendt med Dr. Caspers Udtalel
se, at samtlige Lastvogne, der endnu befinder sig her i Landet, vil blive
frigivet. Firmaet vil nu undersøge, hvor Vognen befinder sig. Hvis der
bliver Vanskeligheder ved Udleveringen, vil man paany henvende sig
her.
KontorchefJørgensen, Aalborg Amt, anmodede telefonisk om Oplys
ning om de i Forbindelse med den tyske Besættelses Ophør opstaaede
Problemer vedrørende Flygtninge, Frigivelse af beslaglagte Vogne, Dæk
ningsgraves Sløjfning etc. Jeg gjorde Kontorchefen bekendt med Dr.
Caspers Udtalelser i Gaar angaaende disse Spørgsmaal. Kontorchefen
forespurgte, hvorvidt Schutzbereichtsamts Arkiv vil blive udleveret til de
danske Myndigheder. Jeg svarede, at Tyskerne havde erklæret sig rede
hertil, men at visse af Akterne desværre ved en Fejltagelse var blevet
brændt.
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Kl. ca. 10.30 Lu. og Ca. til Møde hos Oberstløjtnant von Gärtner. Til
Stede var desuden Dr. Casper, Dr. Nieland, Oberløjtnant Esche samt
en Hauptmann.
Det blev aftalt med Oberstløjtnant von Gärtner at vi skal have udle
veret det Kort, han har, hvorpaa Flygtningekvarterene er markeret. Vi
skal desuden have en Fortegnelse over de Officerer, som bliver tilbage
for at sørge for Flygtningene, indtil de danske Myndigheder overtager
Flygtningeforsorgen. De faar Ordre til at afgive deres Bilag til Røde
Kors, og det blev aftalt, at vi skal sørge for, at Repræsentanter for Røde
Kors straks sætter sig i Forbindelse med disse Officerer.
Oberstløjtnant von Gärtner blev endvidere anmodet om at sørge for,
at vi faar en Liste over de i den seneste Tid beslaglagte Motorkøretøjer,
hvorafjo Størsteparten nu skal tilbagegives.
Oberstløjtnant von Gärtner udtalte, at en Del af Motorkøretøjerne
efter Aftale med Englænderne skal anvendes af Tropperne til at med
føre de fornødne Forraad, idet Tropperne jo ikke kan forvente at blive
forplejet efterhaanden, som de kommer frem.
Oberstløjtnant von Gärtner kom ogsaa ind paa Sagen om Hestene
og Kvæget fra Vandel Flyveplads. Han oplyste, at Kvæget skal blive der,
derimod vil Afdelingen ikke kunne rejse, hvis den ikke kan anvende
de 20 Spand Heste. Da der imidlertid findes rigeligt med tyske Heste
ved Grænsen, blev det ordnet saaledes, at Hestene bliver efterladt her
i Landet.
Oberstløjtnant von Gärtner forklarede i øvrigt, at de her i Landet
værende tyske Tropper skal samles umiddelbart ved Grænsen (Største
parten skal i al Fald være syd for Grænsen), og her er det Oberquartiermeisterens Hensigt, at alt det medførte Gods skal gennemgaas, og det
der maa anses for dansk Ejendom, skal tilbageleveres. Han anser det
for ganske givet, at vi vil kunne faa Bilerne tilbage dernede, da hverken
Tyskerne eller Englænderne derefter har Interesse for Vognene.
Oberstløjtnant von Gärtner lovede i øvrigt at sørge for, at vi snarest
muligt faar en Liste over de Veje, som Tyskerne vil benytte sydover. Han
regner selv med at have Listen i Aften.
Dr. Casper anmodede om, at man herfra vil tage sig af følgende Sa
ger:
Den 5.5.45 skal en tysk Vagt paa 1 Underofficer og 30 Mand i Tiegelholzgade i København være afvæbnet og være holdt tilbage.
Det samme skal være Tilfældet ved et Ford-Værksted, i Ryesgade. Vag
ten bestod her af 4 Underofficerer og 35 Mand.
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I Ryesgade 19-21 er den tyske Vagt, som bestod af 1 Underofficer og
18 Mand, ført væk.
Dr. Casper afleverede i øvrigt forskellige Kort og Skrivelser vedrø
rende Flygtningeindkvartering. Han oplyste i øvrigt, at der foruden de
tyske Officerer, som blev tilbage, vilde kunne forhandles med de tyske
Konsulater om Flygtningeforhold.
Endvidere oplyste han, at følgende 3 tyske Læger, som leder den læ
gelige Forsorg i al Fald bliver her i Landet:
Dr. Friemert, Silkeborg,
Dr. Behrens, Aabenraa, og
Dr. Munter, Aalborg.
Dr. Casper vilde i øvrigt gaa ud fra, at alle de civile Flygtningelæger, Rø
de Kors-Søstrene o. lign, bliver tilbage her, og det blev fra dansk Side
anført, at man godkender denne Ordning.
Sogneraadsformanden i Bryrup meddeler i Tilslutning til sin Tele
fonsamtale med Fuldmægtig Lundsteen i Lørdags, at han meget gerne
ser, at der foretages Skridt overfor Oberløjtnant Heinemar fra Afdeling
M 61767 E, idet den paagældende - som allerede oplyst - har optraadt
paa provokerende Maade overfor Frihedskæmperne og Befolkningen
ved at fratage Frihedskæmperne Vaaben samt en Tid lang holde en
Frihedskæmper arresteret.
Sagen var nu gaaet i Orden, og Løjtnanten var over alle Bjerge, men
fra Sogneraadets Side var man interesseret i, at denne blev yderligere
forfulgt. Jeg svarede, at det under Hensyn til, at der jo trods alt ikke var
sket noget alvorligt, kunde være Vanskeligheder hermed. Sogneraads
formanden forstod dette, men vil dog hertil indsende en skriftlig Ind
beretning om det passerede.
Kl. 9.30: Dr. Casper meddeler, at de tyske Vogne bliver standset og
undersøgt i Skern-Omraadet.
Lovet at søge denne Trafik standset.
Kl. 9.50: Jens Gandrup meddeler, at det stadig gaar skævt til i Svejbæk. Tyskerne skyder fuldstændig vildt. Det siges, at Afdelingschefen
ikke vil respektere Kapitulationen. Afdelingen skal have faaet store Am
munitionsforsyninger udleveret.
Kl. 10.00: Casper har lovet at tage sig af Sagen.
Kl. 10.05: Fuldmægtig Grønkvist henleder Opmærksomheden paa,
at det vil være af Interesse at faa Tyskernes Marschveje at vide.
Lovede, at Spørgsmaalet skal blive bragt paa Bane.
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Kl. 10.10: Oberstløjtnant Feddersen, Kommandoen i Aarhus, har lo
vet at tage sig af Skern-Sagen. Han oplyste i øvrigt, at man er opmærk
som paa Problemet om Standsning af de tyske Vogne.
Kl. 11.45: Byraadssekretær Staal meddeler, at Verwaltungskompagni
629 har sendt Telegram om øjeblikkelig Udlevering af 137.000 kg Suk
ker og 28.800 kg Marmelade, der ligger paaJydsk Kølehus for Regning
Fa. Andersen & Reimers, Gothersgade, København. Kølehuset er vist
i Aalborg.
Meddelte, at saa store Lagre ikke maa udleveres, at Staal bør faa nær
mere Forholdsordre fra Handelsmin., før videre foretages.
For at sikre hurtig Ekspedition af denne Sag, har vi haft Forbindelse
med Sekretær Barteis, UM, der lovede, at der hurtigt skal blive givet
Forholdsordre vedrørende Sagen til Byraadssekretær Staal.
Silkeborg Bryghus spørger, hvorvidt der stadig skal leveres 01 til Ty
skerne, idet der jo kan være Spørgsmaal om, hvorvidt 01 er et Nærings
middel eller et Nydelsesmiddel. Jeg oplyste, at for mig var 01 et Næ
ringsmiddel, og at det var det nok ogsaa for Tyskerne, samt at det i øvrigt
stemte med de almindelige Forholdsordrer, at Forsyningerne skal fort
sættes paa rimelig Maade, derfor ogsaa Ølforsyningen.
Firmaet A.W. Kirkeby, Aahus, forespørger telefonisk, hvorvidt der er
Mulighed for, at vi kan være Firmaet behjælpelig med at faa udleveret
den Firmaet tilhørende Vogn X 2307 - Bedford - som blev beslaglagt
af Tyskerne for nogen Tid siden. Jeg drøftede Sagen med Oberløjtnant
Esche, der imidlertid henviste til den Samtale, der har været mellem
Fuldmægtig Lundsteen og Oberstløjtnant von Gärtner angaaende den
ne Sag. Jeg har herefter underrettet Firmaet Kirkeby om det i Sagen
passerede samt bedt Firmaet ringe hertil noget senere, saaledes at det
kan faa Besked om, hvornaar Vognen kan udleveres.
Provst Schülein, Løgumkloster, meddeler telefonisk, at Gestapo un
der en Razzia, som man sidste Tirsdag foretog i Hostrup Præstegaard,
samtidig med at man arresterede Præsten samt bortfjernede Præstegaardens Embedsstempel. Præsten er nu kommet paa fri Fod, men Embedsstemplet er endnu ikke blevet afleveret, og man spørger nu, hvorledes
man skal forholde sig.
Jeg svarede, at vi jo ikke længere havde Forbindelse med Gestapo og
derfor næppe har nogen Mulighed for ved Henvendelse til Tyskerne at
faa stemplet udleveret. I Stedet for foreslog jeg Provsten at indberette
Sagen til Kirkeministeriet og til Udenrigsministeriet. For en Ordens
Skyld bad jeg om, at en Genpart af Indberetningen maatte blive frem
sendt hertil.
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Kl. 9.30: Indehaveren af Fa. Reimar Nielsen meddeler, at han den 4.
d.M. fik beslaglagt for Kr. 630,- Træ, som skulde bruges til Reoler. Han
fik for Beløbet en Check, som han har indsendt til Nationalbanken. I
Dag kom vedkommende Østriger og forlangte Træet, hvilket Firmaet
nægtede at udlevere under Henvisning til den nu opstaaede Situation.
Tyskerne forklarede, at de nu vilde bruge Træet til Vogne.
Jeg var ganske enig med Firmaet i, at Træet ikke kunde udleveres,
og foreslog Firmaet at henvise Østrigeren til at henvende sig til mig.
Det havde Firmaet allerede gjort, sagde Reimar Nielsen, og Østrigeren
vilde vist snart komme.
Kl. 9.45: Silkeborg Motorkompagni meddeler, at det har nogle tyske
Vogne til Reparation, og spørger, om disse kan udleveres til Tyskerne.
Svarede, at der ikke er anden Udvej, da Vognene jo tilhører Tysker
ne og derfor maa betragtes som Krigsbytte, samt at det maa blive Eng
lændernes Sag at fratage Tyskerne deres Vogne.
Kl. 10.15: Kontorchef Bach, Aarhus Amt, meddeler, at Amtet har haft
en Del Henvendelser fra Landmænd, som spørger, om de kan sløjfe de
tyske Løbegrave, da man skal i Gang med Roesaaning og i øvrigt ogsaa
maa have Kreaturerne paa Græs. Bach havde sagt, at Landmændene
maatte sløjfe Løbegravene (det drejer sig ikke om Enkeltmandsdæk
ningsgravene) paa eget Ansvar.
Svarede, at der kunde være en vis Risiko forbundet med Sløjfning
af Løbegrave, som ligger tæt op til tyske Vagtposter, idet man ikke kan
udelukke Muligheden af, at disse, saa længe de stadig har Bevogtnings
opgaver, kan finde paa at skyde, men at vi i øvrigt skal komme tilbage
til Spørgsmaalet.
Kontorchef Bach kom derefter ind paa Spørgsmaalet om de tidli
gere af Tyskerne rekvirerede Lastvogne.
Svarede, at vi allerede har taget dette Spørgsmaal op med Casper, og
at det vil blive drøftet med Oberquartiermeisteren.
Kl. 10.25: Borgmesteren i Skanderborg meddeler, at han i Øjeblik
ket har Besøg af Amtmand Schau og gerne vilde have Retningslinier
vedrørende forskellige Spørgsmaal, som foruden i Skanderborg ogsaa
kan blive aktuelle i den øvrige Del af Amtet. Der er rettet Henvendelse
til Byen fra Værnemagtens Side angaaende Forplejningen af Garniso
nen ialt 1.100 Mand, som skal drage af Sted i Morgen. De har intet at
leve af nu eller til Turen og har derfor anmodet om at faa udleveret:
4.800 kg Brød, 400 kg Smør, 600 kg Pølse, 600 kg Spæk, 600 kg Ost.
Borgmesteren vilde nu gerne vide, om Byen straks kan samle Varerne
og udlevere disse uden Mærker, samt hvorledes man kan faa Restitu-
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tion af Mærkerne. Tyskerne havde henvist til, at det var umuligt med
det Kaos, som vil opstaa paa Vejene, at skaffe sig Mad undervejs fra
Skanderborg til Grænsen. Borgmesteren luftede ogsaa Muligheden for
at anvende de af Handelsmin. til Amtmændene udsendte Reserveratio
neringsmærker.
Jeg svarede, at jeg ikke kunde bedømme, hvor meget ovennævnte
Kvanta svarede til pr. Soldat pr. Dag, og at jeg senere skulde komme
tilbage til Sagen.
Borgmesteren spurgte derefter, hvorledes man skulde stille sig til Flygtningespørgsmaalet.
Svarede, at Tropperne først skulde ud af Landet, før det blev Flygt
ningenes Tur, og at Kommunerne derfor maatte rekvirere Fødevarer
til Flygtningene fra Dag til Dag, indtil Flygtningenes Forplejning over
tages af andre Myndigheder, antagelig Røde Kors.
Kl. 11.00: Amtmand Karberg spørger ligeledes, hvorledes man skal
stille sig vedrørende Bevogtningen af Flygtningene og disses Bespis
ning.
Svarede, at Kommunerne maatte tage sig af det, indtil der forelaa
nærmere Direktiver, og at det maatte ske fra Dag til Dag.
Kl. 11.05: Medlemmerne af Frihedsbevægelsen i Silkeborg, Mikkelsen
og Hans Juhl, indfandt sig her og anmodede om Bistand til Fremskaf
felse af 2-3 Revolvere til Bevogtningsopgaver. Frihedsbevægelsen havde
i den sidste Tid faaet saa mange ind, at det viste sig ugørligt at skaffe
Vaaben til dem alle. Da Mikkelsen er ansat paa Kontoret her og hidtil
har været Kontorassistent hos Kriminalpolitiet i Silkeborg, svarede jeg,
at vi antagelig i Løbet af en Timestid kunde oplyse, hvorvidt der kunde
skaffes 2 Revolvere.
Kl. 12.00 fik Mikkelsen udleveret de henholdsvis Lundsteen og Be
tjent i Færdselspolitiet Schmidt tilhørende, her beroende 2 Revolvere
med tilhørende 42 Patroner.
Kl. 11.10: Sekretær Kønigsfeldt, UM, spørger, om Frøslev-Lejren er
tom, idet Ministeriet modtager en Mængde Forespørgsler fra Fanger
nes Paarørende.
Svarede, at i Forgaars skulde alle Fangerne - 2.800 - ud, og Bort
transport ifølge Distriktschef Humles Oplysninger ske saaledes, at 1.000
om Eftermiddagen skulde afgaa med Tog til Sjælland og Fyn og Resten
afgaa i et Tog til Østjylland og i et Tog til Vestjylland. Hvis disse Planer
ikke lod sig udføre, vilde Humle telefonere. Det har han ikke gjort,
hvorfor jeg maatte gaa ud fra, at Lejren er tom. Hvis der er efterladt
Syge i den, maa det kunne oplyses gennem Røde Kors.
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Kl. 11.15: Amtmand Egedorf rejser Spørgsmaalet om, hvorledes man
skal forholde sig med Hensyn til Flygtningenes Bespisning, herunder
Anvendelsen af Rationeringsmærker.
Svarede som sket ovenfor til Amtmændene.
Amtmand Egedorf oplyste, at der findes 300 Georgier, der er deser
teret fra Tyskerne. Georgierne havde tilbudt Amtmanden at befri Thi
sted og kæmpe mod Tyskerne. Amtmanden fik dog ved Forhandling
med Georgierne og den tyske Kommandant en Overenskomst om, at
de skulde ud i en Lejr hos Overklitfoged Rasmussen. De bevogter sig
selv. De havde ogsaa udtalt Ønske om at komme ind i den danske Mod
standsbevægelse, der dog afviste Tilbudet med Tak. Nu har de bedt om
at faa noget Brød, og Amtmanden vil derfor skrive en Rekvisition paa
Brød til dem.
Jeg svarede, at vi ganske kunde tiltræde Amtmandens Dispositioner.
Amtmanden spurgte, hvem der skulde betale, og hvorledes man skul
de stille sig med Mærker.
Besvarede Forespørgslen som sket overfor de øvrige Amtmænd.
Kl. 11.30: Stiftamtmand Friis meddeler, at det er rent galt med Flygt
ningene i Amtet, idet den tyske Værnemagt ganske har ladt dem i Stik
ken. Ingen tager sig af dem, ingen Læger vil tilse dem (der findes kun
1 tysk Læge), og naar de dør, vil ingen levere Kister til dem. Ingen vil
grave en Grav for dem.
Svarede, at man i Fredericia og andre Byer i lang Tid havde klaret
sig uden Kister og hjulpet sig med Papirposer, idet der efterhaanden
var stor Mangel paa Kister. Stiftamtmand Friis bemærkede imidlertid,
at det ofte drejede sig om Transport af Ligene et Stykke Vej, og at man
derfor maatte have Kiste. Der havde saaledes nu i 3 Dage ligget et Lig
uden Kiste, og Stiftamtmanden vilde derfor nu rekvirere Kiste paa Kom
munens Regning.
Svarede, at hele Flygtninge-Spørgsmaalet med det allerførste vilde
blive ordnet fra København, og at det saa ud til, at Røde Kors skulde
forestaa det. Stiftamtmanden vilde nu underrette Kommunerne om, at
der snart vil komme Retningslinier paa dette Omraade, og at de i Mel
lemtiden maa tage sig deraf.
Kl. 11.35: Konsul Müller, Aalborg, meddeler, at han nu har samlet
forskellige Nationers Folk, som før var Krigsfanger, paa et Hotel i Aal
borg, saaledes at de kan blive hjemsendt, efter at de tyske Tropper er
kommet ud af Landet.
Konsul Müller rejste derefter Spørgsmaalet om Ligene af de i Ud
kamp faldne eller af Gestapo skudte Danskere.
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Svarede, at dette Spørgsmaal ifølge Udtalelse fra Kriminalret Ren
ner til mig den 3. Maj i Aarhus ikke har henhørt under Gestapo, men
under vedkommende tyske Militærkommandant, idet Fængslerne har
været bevogtet af Militær, og at Dr. Best for nogen Tid siden overfor
Direktør Svenningsen har forsikret, at hvert Lig kan identificeres ved
Hjælp af en Metalplade paa Liget eller en Glasbeholder, hvori den paa
gældendes Identifikationspapirer er lagt, samt at Dr. Best ligeledes har
forsikret, at Gravstedet er nøje afmærket.31 Konsul Müller vilde lade
Meddelelsen gaa videre til en Dame, som han netop har Besøg af angaa
ende et saadant Spørgsmaal.
Kl. 11.40: Direktør Svenningsen meddeler, at vi meget snart i Dag vil
faa Svar paa vort Telefontelegram angaaende en Række Spørgsmaal,
dog kunde han sige, at Svaret tenderede i, at man overhovedet ikke
vilde have nogen Tyskere til at passe de tyske Flygtninge.
Angaaende Minefelterne i Danmark kunde oplyses, at dette er et rent
militært Spørgsmaal, som kun kunde afgøres af Englænderne.
Direktør Svenningsen sagde sluttelig, at alt, hvad der kunde skaffes
af Arkivalier fra Tyskerne, herunder ogsaa Gestapo-Arkiver, vilde det
være af stor Betydning at sikre.32
Svarede, at Casper havde oplyst, at man i Schutzbereichamt uden Graf
von Pahlens Vidende havde brændt dets Arkiver, men at disse ifølge
Casper ikke skulde indeholde stort andet end Kopier af Brevene fra
Schutzbereichamt til danske Myndigheder, samt at Graf von Pahlen se
nere har oplyst, at han for 3 Dage siden havde bedt Casper undersøge,
om Arkiverne var af Interesse for danske Myndigheder, og at han, da
Casper ikke kom tilbage til Sagen, havde ladet Arkiverne brænde. Jeg
tilføjede, at Casper aldrig førend i Gaar har beskæftiget sig med saadanne Arkivspørgsmaal, førend vi rejste dem overfor ham.
Kl. 12.15 meddeler Vestre Luftværnskommando, at der fra Padborg
foreligger Melding om, at store allierede Styrker Kl. 11.45 har over
skredet Grænsen.
Har omgaaende underrettet Telefonvagten i UM, Sekretær Kønigsfeldt.
Kl. 14.00: Underrettet Amtmand Schau om, at Udlevering af Fødeva
rer til Militærafdelingen, som skal drage fra Skanderborg, kun bør ske
31 Trods Bests forsikringer var afmærkningen af gravene ikke foretaget nøje. Røde Kors
måtte efter 5. maj søge efter gravene og påfølgende identificere ligene (Herschends
telefonmeddelelse til Udenrigsministeriet 14. maj 1945. Jfr. Andrésen 1945, s. 184).
32 Arkivspørgsmålet bliver løbende fulgt i dagbogen. For Gestapo-arkiverne blev så godt
som alt totalt destruerede. For Ålborgs vedkommende er enkelte rester bevaret.

Silkeborgkontorets sidste dage

371

i Forhold til, hvad der er nødtørftigt og rimeligt, d.v.s. næppe udover
et Par Dages Forbrug, idet vi jo ingen Sikkerhed har for, at Afdelingen
ikke i hver By, den passerer under sin March Sydpaa, forlanger fuld
Forplejning til Grænsen, hvilket er ensbetydende med, at den skaffer
sig saa mange Fødevarer, at den kan leve et godt Stykke Tid i Tyskland,
og at dette jo ikke er Meningen. Jeg tilføjede, at Rekvisitioner til Fordel
for Militærafdelinger og Flygtninge kan ske i Henhold til Mærker og
Penge, hvis Tyskerne har saadanne, ellers maa Kommunen lægge ud
og senere faa Restitution.
Amtmand Schau meddelte, at Bønder og Slagtere i vidt Omfang op
køber Heste af Tyskerne til billig Pris. En tysk Veterinærmand sælger
ud under Henvisning til, at de skal efterlade syge Heste. Der er saale
des en Slagter, som har købt 23 Heste á 200 Kr., ligesom en Del Bønder
har benyttet sig af Lejligheden.
Svarede, at dette jo var groft, men at man fra dansk Side ikke bur
de skride ind, dels fordi det er af større Interesse, at Hestene bliver i
Landet, dels fordi det i Øjeblikket ikke lader sig gøre at kontrollere
saadanne ulovlige Køb, men at man saa bagefter kan prøve at finde
ud af gennem Sogneraadsformanden, hvem der har faaet sin Hest for
billigt.
Kl. 14.20: Borgmesteren i Skanderborg meddeler sejersstolt, at det
er lykkedes at skaffe Forsyninger til Militærafdelingen (de 1.100 Mand)
i et saa stort Omfang, at det er tilstrækkeligt til Afdelingens Ankomst
til Grænsen. Borgmesteren oplyste, at der pr. Soldat pr. Dag skal bru
ges: 600 gr Brød, 50 gr Smør, 200 gr Pølse eller 200 gr Ost eller 200 gr
Spæk.
Svarede, at man kun maatte give Afdelingen, hvad der var nødtørf
tigt og rimeligt, d.v.s. for et Par Dage, da man ellers maa regne med
Muligheden for, at Afdelingen i hver By, den passerer, forlanger Forsy
ninger til Grænsen.
Afdelingen havde ogsaa, sagde Borgmesteren, forlangt Kaffeerstat
ning til Morgendrikke under Turen til Grænsen. Borgmesteren havde
dog sagt, at dejo kunde prøve at faa noget Mælk paa Mejerierne, de
passerede om Morgenen. Borgmesteren vil nøjes med at lade dem faa
varm Morgendrik, naar de drager af i Morgen.
Kl. 14.45: Konsul Müller, Røde Kors, Aalborg, mener nu at vide, hvor
Gestapochefen, Kriminalrat Bolle, og hans øvrige Bødler opholder sig.
De er stadig Nord for Limfjorden og har blandet sig med tyske Soldater
for bedre at skjule sig. De to mishandlede Fanger, Nikolaj B. Frandsen
(G-27) og Aage Ingemann Christensen (G-34), er paa Kommunehospi-

372

John T Lauridsen

talet paa Müllers Foranledning blevet fotograferet, og Billederne viser
meget slemme Mishandlinger.
Jeg svarede, at nu var Englænderne jo rykket godt op i Jylland, og
vi maatte saa haabe, at det ved deres og Frihedskæmpernes og evt. vor
fælles Bistand maa lykkes at faa fat i Bolle og Kompagni.
Kl. 17.00: Bybud Martin Jensen, Drewsensvej 36, Silkeborg, meddeler,
at hans af Tyskerne beslaglagte Lastbil (en Chevrolet) nu staar paa Sme
debakken ved Forplejningsdepotet i Silkeborg, og Tyskerne har trods
flere Henvendelser ikke villet tilbagelevere den, skønt alle andre Vogne
er tilbageleveret. Nummerpladerne er taget af, og paa Vinduet er klistret
et Nummer 0 1060, og for et Par Dage siden har Tyskerne malet Vognen
graa, hvilket tyder paa, at de vil beholde den og føre den med sig.
Svarede, at vi intet kunde gøre, idet Hovedkvarteret i den Grad er
i Opløsning, at vi ikke kan regne med, at man vil interessere sig for et
Spørgsmaal som dette, men at der jo er den Mulighed, at Tyskerne, in
den de skal ud af landet, kommer til at aflevere Bilen til Englænderne.
Kommandocentralen meddeler:
Odense melder Kl. 18.17: De første engelske Vogne har passeret Byen
med Kurs mod Nyborg. Der er endnu enkelte Vogne Vest for Byen.
Byledelsen i Vejle meddeler, at Panserafdeling Nr. 233, der indtil
fornylig befandt sig i Gram i Sønderjylland, har medtaget Vejle Politis
Vaaben. Byledelsen beder os om at foranledige, at disse Vaaben tilba
gegives.
Jeg satte mig straks i Forbindelse med Dr. Casper, der oplyste, at samt
lige Politivaaben ifølge en Befaling fra Generalen vilde blive tilbagegi
vet. Vaabnene vil blive afleveret Syd for Grænsen og efter Dr. Caspers
Udsagn skilt ud fra de Vaaben, der bliver udleveret til Englænderne.
Meddelte Byledelsen i Vejle dette (Tlf. Vejle 522). Paa Foranledning
af Dr. Casper forespurgte jeg Byledelsen, hvorvidt det var rigtigt at Fri
hedskæmpere i Vejle kropsvisiterede tyske Officerer. Byledelsen men
te, at der forelaa en Aftale med den stedlige Kommandant herom.
Jeg henstillede, at man i videst muligt Omfang undgik Incidenter.
Byledelsen var ganske enig heri.
Dr. Casper forespørger telefonisk, hvorvidt der foreligger Tilladelse
fra Udenrigsministeriet til, at der kan udfærdiges Erklæring om, at de i
Dr. Caspers Skrivelse af 7. Maj d.A. omhandlede Personer uhindret kan
afrejse fra Silkeborg til Flensborg.33
33 Herschends telefontelegram nr. 135, 7. maj 1945 opregner 10 personer fra den rigsbefuldmægtigedes stab, som Casper ønskede uhindret udrejse for.
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Efter at have drøftet Sagen med Sekretær Oldenburg i Udenrigs
ministeriet, meddelte jeg Dr. Casper, at Sagen var forelagt de danske
Myndigheder, og at der formentlig inden længe vilde foreligge Svar i
Sagen, dog kunde jeg ikke give ham Løfte om, at Sagen kunde ordnes
allerede i Morgen.

Dagbog Nr. 492.
Mandag den 7. Maj 1945.

Borgmesterkontoret i Mariager spørger om eventuel Forplejning af
Flygtninge m.v.
Svarede som tidligere.
Kl. 14.30: Sogneraadsformanden i Vorbasse meddeler, at der pludse
lig er ankommet 200 Flygtninge dertil.
Aftalte, at Sogneraadsformanden maatte tage sig af dem paa rimelig
Maade, de kan bo i forladte Værnemagtskvarterer indtil videre.
Tilsvarende Flygtningeproblemer forelagt af Kontorchef Schøler, Viborg.
Kl. 15.10: Ingeniør Willumsen om Udlevering af Biler i Varde.
Meddelt, at vi her mener, man maa kunne sætte stærkt ind paa, at i
hvert Fald beslaglagte Biler skal blive her.
I denne Forbindelse oplyste Willumsen, at vore Modstandskæmpere
er inde paa at standse Vogne ved Grænsen.
Kl. 15.15. Landsretssagfører Friis-Jespersen, Vejle, spørger, om man
nu kan give sig til at rive den af Tyskerne opførte Dæmning ved Salten
Aa ned igen.
Svarede, at der intet kan være i Vejen herfor, blot de paagældende selv
er klar over, at de kan løbe en vis Risiko, hvis tyske Soldater ser det.
Kl. 17.00: Afdelingschef Skat-Rørdam meddeler Stiftamtmanden, at
der har været Møde i UM om forskellige Spørgsmaal, hvorefter man reg
ner med, at Røde Kors evt. Statens civile Luftværn skal tage sig af Flygt
ningeforsorgen. De paagældende skal have primitiv, men rimelig Kost
(Rugbrød, Smør og Kartofler). De sociale Udvalg bør tage sig af Bespis
ningen, evt. oprettes Folke køkkener, subsidiært Tjeneste ved D.K.B.,34
forsaavidt der skulde komme vanskelige Situationer.
Kl. 17.30: Oberløjtnant Esche meddeler, at Hedeselskabets Vogn i
Viborg kan hentes paa Kasernen efter Henvendelse hos Kommandan
ten.
34

DKB = Danske Kvinders Beredskab.
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Esche meddeler samtidig, at Fortegnelserne over beslaglagte Vogne
desværre allerede er ødelagte.
Man har vistnok Fortegnelse over Vogne, der henstaar paa Værkste
der m.v., og den Liste skal vi faa.
Han oplyste samtidig i Overensstemmelse med Oberquartiermeisteren, at samtlige beslaglagte Vogne, der er ført Sydpaa, nok skal blive
afleveret i Tønder som Opsamlingssted!
Jeg henledte Opmærksomheden paa, at der jo fra vor Side ogsaa var
Spørgsmaal om købte Vogne (disse Spørgsmaal er det vel i øvrigt ikke
af nogen Interesse at tale med Tyskerne om, da det er Englænderne og
os selv, der bestemmer Farten).
Kl. 17.40: Casper meddeler, at nogle Personer, tilknyttet den tyske
Rigsbefuldmægtigede, skal rejse i Morgen tidlig med Omnibus og ger
ne vil have en “Bescheinigung” herfra om, at vi intet har at erindre
imod, at de paagældende rejser ud af Landet.
Jeg bemærkede, at det vil være vanskeligt for os at udtale os om dette
Forhold, allerede fordi vi ikke kender de paagældende, men bemærke
de, at Sagen skal blive undersøgt, naar vi faar en Skrivelse fra Casper.
Kl. 17.50: Kontorchef Peschardt meddeler, at man i København har
truffet Bestemmelse om, at der overhovedet ikke skal blive nogen tyske
Ledsagere her i Landet i Anledning Flygtningeforsorgen.
Jeg henledte Opmærksomheden paa det lidt mærkelige i en saadan
Afgørelse, da det jo vist maa være i alles Interesse, at de tyske Røde
Kors- og Plejesøstre, Læger m.v. fejer op under Flygtningene i Stedet
for, at vi skal gøre det.
Peschardt var ikke uenig heri og vilde sørge for, at Sagen blev taget
op til Overvejelse igen.
Han sagde i øvrigt, at der kommer Telegram i Morgen som Svar paa
Telefontelegrammerne 132, 133 og 134.35

Med telegram nr. 132, 5. maj havde Herschend viderebragt generaloberst Linde
manns ønsker om, at der ikke blev gjort forsøg på at afvæbne de tyske tropper, at vigtige
tyske transporter ikke blev søgt standset, at virksomheder, der foretog livsvigtige leve
rancer til værnemagten, ikke standsede disse, samt at de hidtige betalingsmidler fort
sat kunne anvendes. Med telegram nr. 133, 6. maj videregav Herschends bl.a. Caspers
oplysninger om, hvordan det mellem generalmajor Reinhardt og general Dewing var
aftalt, hvordan den tyske udmarch skulle foregå, ligesom Casper spurgte til den frem
tidige danske forplejning af de tyske flygtninge. I telegram nr. 134, 7. maj spurgte Her
schend til, om det var ønskeligt, at de tyske myndigheder, der hidtil havde forestået
flygtningeforsorgen, indtil videre blev i landet.
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Aftalt med Kontorchef Peschardt, at man overfor Englænderne bør
tage Spørgsmaalet om Tilbageholdelse af de af Tyskerne beslaglagte og
købte Vogne, evt. ogsaa andre, op overfor Englænderne i København.
Lovede, at vi herovrefra omgaaende skal skaffe Navnene paa saadanne
Sagkyndige, der kan tage sig af Sagen, naar Vognene skal bedømmes.
Kl. 22.00 indfandt jeg mig hos General Bennike i Aarhus sammen
med Ingeniør Willumsen.36
Det oplystes her, at Englænderne kun syntes at have liden Interesse
for de tyske Vogne, og at vi derfor maa kunne regne med, at disse kan
holdes tilbage, evt. alle, evt. kun de her fra stammende Vogne.
Det aftaltes, at vi skulde anmode UM om at faa klarlagt de princi
pielle Forhold snarest, medens jeg i Morgen tidlig skulde tage Sydpaa
for at forhandle med Modstandsbevægelsens Myndigheder i “Region
3” samt om fornødent besigtige Forholdene ved Krusaa og de to andre
Overgangssteder Tønder og Rends for at tage Stilling til, hvordan For
holdene ligger i Praksis.
Kl. 18.50: Medlem af Modstandsbevægelsen i Silkeborg Herluf Jen
sen meddeler, at der paa Silkeborg Station holder et Tog med ca. 600
Flygtninge, vistnok for en stor Del bestaaende af Polakker og Tjekkere.
De skal i 3 Døgn have været uden Mad, og adskillige af dem er syge, og
flere har Koldbrand og maa derfor paa Hospital.
Vi aftalte, at Byledelsen skal sende en Ordonnans ud til Toget for
at søge at skaffe nærmere Oplysninger, inden vi herfra evt. prøver at
gribe ind.
Kl. 19.30 meddeler Herluf Jensen, at det nu er konstateret, at det
drejer sig om tyske Flygtninge.
Jeg tilføjede, at vi her havde faaet oplyst, at Toget i Morgen tidlig Kl.
7 skal køre videre til Kjellerup med Flygtningene.
Kl. 20.15: Meddeler Redaktør Schultz, Socialdemokraten, Silkeborg, at
Bladet i Dag har bragt en Artikel om ovennævnte Flygtninge, hvilket
har resulteret i, at Folk i Silkeborg i Massevis er styrtet ud til Toget
og har afleveret Mad til Flygtningene. Dette maa imidlertid antages at
være forbundet med stor Smittefare, og Redaktøren bad os derfor gri
be ind, idet Kredslægen ikke er til at faa fat i.
Kl. 20.30: Anmodet Herluf Jensen om at foranledige, at Frihedsfol
kene afspærrer Terrænet omkring Toget og tager mod Folks Madpak
ker og videregiver disse til Flygtningene.

36

Vagn Bennike, chef for modtandsbevægelsens Jyllandsledelse.
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Kl. 20.40: Underrettet Redaktør Schultz om min Samtale med Byle
delsen og dennes Oplysninger om, at Flygtningene er tyske, samt med
delt, at de i Morgen tidlig drager videre til I^ellerup.
Redaktør Schultz oplyste, at Byledelsen nu har afspærret Terrænet,
og at Kredslægen er kommet til Stede.
Dagbog Nr. 493.
Tirsdag den 8. Maj 1945.
Lokalkomiteen i Silkeborg (Tlf. 1505) forespørger telefonisk, hvorvidt
der er Pligt til at levere til Flygtningene.
Jeg svarede, at der efter Radiomeddelelsen i Gaar Aftes var Forbud
mod at sælge til Flygtningene, dog maatte Undtagelse gøres med Hen
syn til Levnedsmidler, idet der maatte sikres Flygtningene Levnedsmid
ler i strengt nødvendigt Omfang.
Hotel DANIA, Silkeborg, forespørger telefonisk, hvorvidt man sta
dig kan give de derboende tyske Officerer deres Maaltider. Jeg bekræf
tede dette.
Andelsslagteriet i Silkeborg forespørger telefonisk, hvorvidt man er
pligtig til at udlevere Flæsk, Kød etc. til Værnemagtsmedlemmer.
Jeg svarede, at Værnemagten maatte forsynes med Levnedsmidler i
samme Omfang som tidligere.
Frihedsbevægelsen i Kellerup meddeler telefonisk, at Tyskerne hos
en Mekaniker i Kellerup, der tidligere var blevet tvunget til at udføre Ar
bejde for Værnemagten, havde efterladt forskellige Reservedele til Biler
étc. Værkstedets Indehaver har efter Forhandling med Frihedsbevægel
sen henlagt de paagældende Genstande i et særligt Rum, hvor de skulde
forblive, indtil der var truffet Afgørelse om, hvem de skulde tilfalde.
Jeg erklærede overfor de paagældende, at dette forekommer mig at
være ganske korrekt.
Gartner Petersen, GI. Ry, forespørger telefonisk, hvorvidt han kan
afhente 2 Jagtgeværer hos den tyske Værnemagt paa Ny Hattenæs. De
paagældende Jagtgeværer blev for nogen Tid siden afleveret der.
Jeg svarede ham, at han selv kunde henvende sig til Værnemagten
og forlange Jagtgeværerne udleveret.
Hvis der opstod Vanskeligheder, kunde han paany rette Henvendel
se hertil.
Sogneraadsformanden i Give forespørger telefonisk, hvorvidt man
stadig er pligtig til at forsyne tyske Flygtninge med Levnedsmidler.
Jeg svarede, at Forsyning med Levnedsmidler maatte ske i strengt
nødvendigt Omfang, men at Salg til Flygtninge i øvrigt er forbudt.
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Sogneraadsformanden forespurgte, hvorvidt man kunde regne med
at 600-700 Kr., som var blevet anvendt til Aflusning af Flygtningene,
vilde blive refunderet. Jeg svarede, at Socialministeriet jo maatte tage
Stilling til dette Spørgsmaal, men at jeg gik ud fra som givet, at Refu
sion fandt Sted.
Landrat, Dr. Casper forespørger telefonisk, hvorvidt der herfra kan
udfærdiges en Erklæring om uhindret Passage til København af hans
Chauffør, som er dansk Statsborger. Den paagældende agter at rejse til
København, da hans Kone venter et Barn.
Jeg svarede, at Kontoret ikke kunde udfærdige en saadan Erklæring,
da man jo ikke vidste, om Andersen havde noget Udestaaende med
Frihedsbevægelsen, og jeg foreslog Dr. Casper at henvise Chaufføren
til at sætte sig i direkte Forbindelse med det lokale Frihedsraad.
Jeg drøftede senere Sagen med Byledelsen, der ikke mente, at en saa
dan Erklæring kunde udfærdiges, da Andersens Forhold først maatte
undersøges. Det forekommer mig i øvrigt at være urimeligt at ulejlige
os med en saadan Sag.
Ry Husholdningsskole forespørger telefonisk, hvorvidt der nu er no
gen Mulighed, for straks at komme af med de i Kommunen værende
Flygtninge.
Jeg svarede, at man maatte se Tiden an og indtil videre sørge for
deres Forsyning med Levnedsmidler i strengt nødvendigt Omfang. I
øvrigt var Salg til Flygtningene nu strengt forbudt.
Man forespurgte i øvrigt, hvorvidt de paagældende Flygtninge kun
de overføres til Kvarterer i andre Kommuner.
Jeg svarede hertil, at jeg ikke syntes, at man burde rejse dette Spørgs
maal, derimod var der naturligvis intet til Hinder for, at de paagælden
de Flygtninge blev indkvarteret andre Steder indenfor samme Kommu
ne, hvis deres nuværende Indkvartering medfører særlige Ulemper.
Byledelsen i Silkeborg henstiller, hvorvidt der er Mulighed for, at By
ledelsen kan faa overladt Dr. Caspers Bolig, naar de forskellige Embedsmænd, der har Kontor her, nu afrejser.
Jeg svarede, at Dr. Casper jo selv skulde blive her endnu et Stykke
Tid, og at han skulde være os behjælpelig med Aflevering af Arkiver
etc. Jeg syntes derfor ikke, at man endnu skulde rejse dette Spørgs
maal, men ved Lejlighed kunde der maaske blive Tale om, at han blev
installeret et Sted, hvor der i Forvejen bor Officerer, som indtil videre
skal blive her i Landet.
Borgmesteren i Skanderborg forespørger telefonisk, om Skanderborg
By kan levere de bortdragende Værnemagtsafdelinger Levnedsmidler
for 8 Dage - den Tid som Marchen til Grænsen varer -. Han vilde fore-
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trække dette frem for at rette sig efter den Besked, som i Gaar Aftes
var givet ham af Kontoret, og hvorefter der kun skulde kunne leveres
Levnedsmidler til Brug for de første Par Dage.
Frihedsbevægelsens midtjyske Afdeling skulde - efter hvad han op
lyste - have udtalt, at han roligt kunde afgive Forsyninger for 8 Dage,
og at det ogsaa var bedst, at dette principielt blev fulgt andre Steder,
saaledes at de Tropper, der drog gennem en By, ikke her kunde stille
noget Krav om Levnedsmidler til Brug under den videre March mod
Grænsen.
Jeg lovede, at jeg skulde tage Spørgsmaalet op med Udenrigsmini
steriet og Handelsministeriet og senere give ham Besked.
KontorchefJørgensen, Hjørring Amt, oplyser, at han har forsøgt ved
Forhandling med den tyske Kommandant at faa frigivet nogle af de
fornylig beslaglagte Vogne. Den tyske Kommandant havde imidlertid
oplyst, at han havde faaet Befaling fra den Øverstbefalende om ikke at
aflevere de beslaglagte Vogne, da disse efter Aftale med Englænderne
skulde anvendes til at transportere de tyske Tropper ud af Landet, for
at denne Transport kunde ske hurtigst muligt.
Jeg meddelte, at der ikke var Kontoret noget bekendt om, hvilke even
tuelle Aftaler, der kunde være mellem Tyskerne og Englænderne an
gaaende dette Spørgsmaal. Det forekommer mig dog i og for sig lidet
sandsynligt, at Englænderne skulde have taget dette Spørgsmaal med.
Forholdet var sikkert dette, at der var truffet Aftale om, at de Vogne,
der tilhører Værnemagten, skulde anvendes til den omhandlede Trans
port, og at saa Tyskerne fortolkede dette, som om det ogsaa gjaldt de
beslaglagte Vogne.
For ikke at prejudicere noget, vilde det dog være rigtigst ikke lige
frem at forlange de paagældende Vogne udleveret, men kun at søge
Udlevering opnaaet ved Forhandling.
Jeg underrettede i øvrigt Kontorchef Jørgensen om, at der næppe
var Fare for, at de paagældende Vogne ikke vilde blive afleveret igen,
idet der nu ved Grænsen var blevet etableret en Kontrol med de Vog
ne, der passerede.
Jeg oplyste i denne Forbindelse, at Fuldmægtig Lundsteen i Nat var
afrejst til Grænsen for personligt at overvaage, at denne Kontrol blev
iværksat paa bedst mulig Maade.
Telefonisk vejledet Kontorchef Skaalum, Thisted, med Hensyn til de
forskellige Problemer i Forbindelse med Forsyningen af Værnemagten
og Flygtningene. Kontorchef Skaalum forespørger, hvorledes man skal
forholde sig overfor russiske Krigsfanger. Jeg svarede, at russiske Krigs
fanger efter mit Skøn ikke kunde interneres. Vi var imidlertid enige om,
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at Kommunerne skulde sørge for at de paagældende Russeres Samkvem
med Befolkningen ikke bliver for intimt. De vil nu under gode Forhold
blive holdt i samlet Indkvartering i Kommunerne.
Jeg har straks telefonisk forespurgt Udenrigsministeriet, hvorledes
Myndighederne skal forholde sig overfor de paagældende Krigsfanger.
Sekretær Königsfeldt lovede at foranledige, at der omgaaende skulde
tilgaa os Meddelelse herom.
Under Samtalen med Kontorchef Skaalum nævnede denne, at der
i Thisted Amt er ca. 1.000 Ungarere, som bestemt vægrede sig ved at
følges med Tyskerne under Afmarchen fra Landet.
Vi enedes om, at man skulde forsyne de paagældende Ungarere med
Levnedsmidler, indtil samtlige Tyskere var draget bort, hvorefter det
saa er Meningen, at Ungarerne skal afrejse.
Kl. 10.50: Forespurgt Sekretær Bartels, UM, for hvor lang Tid de en
kelte Troppeafdelinger skal have nødtørftige Levnedsmidler med.
Sekretær Barteis oplyste, at der helst maa gives Tropperne Levneds
midler med fra de Steder, hvor de bryder op, saaledes at de kan klare
sig til Grænsen.
Underrettede endvidere Sekretær Barteis om, at vi her ligger med
visse Oplysninger om Antallet af de tyske Flygtninge her i Landet og
spurgte, om UM var interesseret i at faa disse Oplysninger.
Barteis oplyste, at man i København regner med at faa alle de nød
vendige Oplysninger fra Tyskerne, men at UM, hvis Oplysninger ikke
viser sig at være tilstrækkelige, eventuelt til sin Tid vil sætte sig i Forbin
delse med os.
Underrettede til sidst Barteis om, at Kredslægen her i Silkeborg lige
har ringet til os i Anledning af Handelsministeriets Forbud mod Salg
til Tyskerne og meddelt, at Flygtningene her i Silkeborg nu hverken
kan faa Mad, Medicin eller Ligkister. Spurgte, om Forbudet skal för
staas saaledes, at Flygtningene overhovedet ikke kan købe mere, eller
om det dog ikke er saaledes, at Lederne af Flygtningene kan købe Mad
til dem.
Barteis oplyste, at det kun er tyske Organisationer, som har en egent
lig Ledelse, der kan købe nu, og at dette ikke er Tilfældet med Flygt
ninge. Kommunerne maa derfor sørge for Flygtningene i alle Retnin
ger i det første Par Dage, indtil Forsorgen for Flygtningene endelig er
ordnet.
Barteis oplyste i øvrigt, at Ledelsen af Forsorgen for Flygtninge kom
mer til at sortere under Socialministeriet, som i øvrigt vil anvende Luft
værnets Organisation til denne Forsorg.
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Kl. 11: Ingeniør Jæger forespørger, hvorledes det nu skal gaa med
Betaling af tyske Kvartergodtgørelser og Leje for Ejendomme, som er
beslaglagt eller lejet af Værnemagten. Jæger oplyser, at i al fald Leje
beløbene hidtil i vidt Omfang er betalt med Checks, og Checks kan jo
ikke indløses mere.
Meddelte, at man efter min Mening maa stille denne betaling i Bero
nogle Dage, indtil der kommer nærmere Besked fra København. Am
tet kan jo samle Kravene foreløbig.
Ingeniør Jæger meddelte endvidere, at der var opstaaet endnu et
Problem i Anledning af, at de tyske Checks ikke bliver indløst, idet en
Del af Afdelingerne ikke kan betale den Fourage, de skal have med til
Grænsen med Checks.
Meddelte, at Kommunerne i saadanne Tilfælde maa betale Foura
gen for senere at faa Beløbet refunderet.
Kl. 11.15: Borgmesteren i Struer meddeler, at nogle tyske Officerer,
som vist i øvrigt er tilknyttet det tyske Lazaret i Struer, plejer at spise paa
Hotel. Man vil i Struer nu gerne vide, om Forbudet mod Udlevering af
Varer til den tyske Værnemagt ogsaa medfører, at disse Officerer maa
ophøre med at spise paa Hotel.
Efter aftale med Sekretær Barteis meddelte jeg Borgmesteren, at de
paagældende nu maa henvises til at spise hos de tyske Afdelinger. Det
vil i dette Tilfælde sige paa Lazarettet.
Barteis oplyste i øvrigt, at Tyskerne nu kun kan spise paa Restauran
ter i særlige Undtagelsestilfælde, hvor der overhovedet ikke vil kunne
skaffes dem føde paa anden Maade.
Kl. 12.10: Ingeniør Willumsen meddeler, at de Motorsagkyndige, som
man tidligere har givet os Navnene paa, er rede til at bistaa ved Udpeg
ningen af automobiler ved Grænsen. Yderligere er den Motorsagkyn
dige i Tønder, Daldorf Hansen, ogsaa villig til at bistaa.
Kl. 12.20: OscarJacobsen, Resdal, meddeler, at det ham tilhørende af
Tyskerne beslaglagte Lastautomobil nu henstaar ved “Lunden” i Silke
borg tilligemed en Del andre Lastautomobiler. De tyske Vagtposter har
forladt “Lunden” og Frihedskæmperne har overtaget Bevogtningen af
Lastbilerne. Han har henvendt sig til Frihedskæmperne for at faa sin
Vogn udleveret, men Frihedskæmperne har henvist ham hertil.
Lovet, at Sagen skal blive undersøgt.
Kl. 12.50: Efter Stiftamtmandens Anmodning har jeg forespurgt Af
delingschef Skat-Rørdam, hvorvidt de bortdragende tyske Afdelinger
saa vidt mulig skal have Fourage fra det Sted, hvor de drager af, saale
des at de kan klare sig til Grænsen, eller om man fra dansk Side kun
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bør tillade dem at sikre sig det nødtørftige Underhold til en eller to
Dage, saaledes at man maa regne med, at de skal have assistance hos de
danske Myndigheder, efterhaanden som de kommer sydpaa.
Afdelingschefen erklærede, at det vil være mest praktisk, hvis Afde
lingerne er forsynet fra det Sted, hvor de sidst har haft fast Kvarter,
med tilstrækkelige Levnedsmidler til hele Turen.
Afdelingschefen bemærkede i øvrigt, at Kommunerne bør træde til,
bl.a. med Mærker, i det Omfang de tyske Afdelinger ikke kan klare sig
selv. Kommunerne vil senere kunne faa Mærkerne refunderet i Han
delsministeriet.
Afdelingschefen bad til sidst om, at samtlige Amtmænd i Jylland her
fra maa blive underrettet om foranstaaende med Anmodning om at
lade Beskeden gaa videre til Kommunalbestyrelserne.
Underrettet Stiftamtmand Hvidt, Stiftamtmand Pinholt, Amtmand
Egedorf, Amtmand Schau, Amtmand Grev Schack og Kontorchef Studnitz om Meddelelsen fra Afdelingschef Skat-Rørdam vedrørende For
syningen af de tyske Tropper med Levnedsmidler.
Kl. 15.35 meddeler Stiftamtmand Berner, aten af Sogneraadsformændene i Aalborg Amt har forhandlet med den stedlige tyske Komman
dant om Tilbagegivelsen af en dansk Politibil, som befinder sig i den
derværende Afdelings Varetægt. Kommandanten har imidlertid i Dag
meddelt, at han i Dag har faaet en Fjernskrivermeddelelse, hvorefter
Tyskerne efter Aftale med Englænderne skal anvende alle de beslag
lagte Biler til Grænsen.
Stiftamtmand Berner vil nu gerne vide, om denne Oplysning er rigtig.
Svarede, at vi ikke herfra er underrettet om noget saadant, men at
det paa den anden Side næppe kan anses for usandsynligt, da Englæn
derne vist er interesseret i, at Tyskerne hurtigt kommer ud af Landet.
Lovede dog at spørge i UM, om man der kender noget til, at de be
slaglagte Vogne skal anvendes til Grænsen.
Kl. 15.40: Underrettet Ekspeditionssekretær Ricard om, at følgende
tyske Officerer, som hidtil har haft med Flygtningeforsorgen at gøre,
vil blive paa deres Poster, indtil denne Forsorg overtages af de danske
Myndigheder:
Bjerringbro: Hauptmann Emde
Brønderslev: Hauptmann von Stein
Lemvig:
Oblt. Tatzel
Varde:
Hptm. Fischer
Haderslev:
Major von Uglanski
Roskilde:
Major Scheunemann
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Underrettede samtidig Ricard om, at disse Officerer er instrueret om,
at de kan forvente Henvendelse fra danske Myndigheder om Udleve
ring af Arkivmateriale og vedrørende Flygtningsspørgsmaalet.
Kl. 15.45. indfandt Dr. Casper, Dr. Nieland og en Dr. Friemert sig hos
Stiftamtmanden. Til Stede var desuden Dr. Sabroe, Henn og Ca.
Dr. Casper indledte med at forestille Dr. Friemert og forklarede, at
han var den øverste Flygtningelæge her i Landet, samt at han, naar Dr.
Casper rejser, ogsaa vil varetage de Opgaver, som ikke er løst inden Dr.
Caspers Afrejse.
Paa Forespørgsel om, hvilke danske Myndigheder Dr. Friemert skal
træde i Forbindelse med, meddelte Stiftamtmanden, at dette Spørgs
maal endnu ikke er afklaret.
Dr. Casper meddelte, at han gik ud fra, at alle de tyske Myndighe
der, som har været beskæftiget med Flygtningeforsorgen, forbliver her
i Landet for at bistaa de danske Myndigheder.
Stiftamtmanden meddelte, at han endnu ikke kunde oplyse Dr. Ca
sper om, hvorvidt vi ønsker, at disse Personer skal forblive her i Lan
det.
Efter Anmodning fra Oberstløjtnant von Gärtner spurgte Dr. Casper,
om Stiftamtmanden kunde skaffe oplyst, hvorvidt en Baronesse Für
stenberg, som er strandet her i Silkeborg paa en Rejse fra Slesvig Hol
sten til sin Fætter Grev Piessen paa Lindholm ved Roskilde, vil kunne
fortsætte Rejsen til Lindholm og forblive der.
Stiftamtmanden lovede at undersøge Spørgsmaalet.
Dr. Casper rykkede endvidere for sit eget og Dr. Nielands Pas. Det
blev meddelt, at vi flere Gange har rykket i København for disse Pas,
og at dette vil ske paa ny.
Casper bemærkede i øvrigt, at det var dem bekendt, at Grænsen saa
at sige er lukket for civile Personer, kun ganske enkelte Civilpersoner
faar Tilladelse til at rejse ud af Landet. De er derfor bange for, at de
skal blive standset ved Grænsen, og de anmoder Stiftamtmanden om
at undersøge, om de vil kunne blive udstyret med en særlig Udrejsetil
ladelse.
Dr. Nieland forespurgte, hvorvidt det er rigtigt, at der er udstedt For
bud mod Salg til alle Tyskere. Da dette blev bekræftet, forespurgte de,
hvorledes Tyskere, som ikke var tilsluttet nogen Organisationer, skal
blive forplejet. Stiftamtmanden bemærkede hertil, at saadanne Tyske
re maa søge at blive forplejet af de nærmeste Værnemagtsafdelinger
eller ved de nærmeste Flygtningekantiner.
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Dr. Casper henledte herved Opmærksomheden paa, at der rundt om
i Landet findes en Del Rigstyskere, som ikke har nogen Forbindelse
eller særlig let Adgang til Flygtningekvarterer eller Værnemagtsafde
linger.
Dr. Casper meddelte derpaa, at han og Dr. Nieland vil afrejse fra Dan
mark sammen med Generaloberst Lindemann. Da det er uvist, hvornaar Generalobersten rejser, men da dette paa den anden Side kan
ske meget snart, ønskede Dr. Casper nu at tage Afsked, og han takkede
Stiftamtmanden for det tillidsfulde Samarbejde.
Stiftamtmanden bemærkede hertil, at han ogsaa vilde takke Dr. Ca
sper for Samarbejdet. Stiftamtmanden gik ud fra, at det havde været
pinagtigt for begge Parter, men Stiftamtmanden var glad for, at det i
al Fald var forløbet uden Gnidninger mellem Dr. Casper og Stiftamt
manden.
Stiftamtmanden benyttede i øvrigt Lejligheden til at forespørge Dr.
Casper, hvorvidt det af ham benyttede Hus vil blive tomt, naar han rej
ser.
Dr. Casper bemærkede hertil, at man fra tysk Side havde tænkt sig
at anvende Huset som Domicil for Dr. Friemert og hans Stab, som bl.a.
bestaar af en Stedfortræder og en Apoteker. Dr. Casper bemærkede,
at man fra tysk Side netop havde anset det for hensigtsmæssigt, at Dr.
Friemert blev boende i dette Hus, som er lejet ved almindelig Lejekon
trakt.
Stiftamtmanden oplyste, at man fra dansk Side gerne vilde kunne
disponere over Huset, naar Dr. Casper rejste, og forespurgte, om Dr.
Friemert ikke kunde anbringes et andet Sted. Dr. Friemert oplyste i
denne Anledning, at han vil kunne rykke ind med sine Folk paa “Grand
Hotel”, hvor de tidligere har boet i nogle mindre Lokaler.
Dr. Casper bemærkede herefter, at Huset vil være til Raadighed, naar
han rejser.
Kl. 16.15: Sekretær Barteis, UM, meddeler, at det nu er bestemt, at
Flygtningeforsorgen skal varetages af Statens civile Luftværn, hvilket
igen vil medføre, at det i Byerne bliver Borgmestrene, der skal forestaa
denne Opgave.
Efter Aftale med Direktør Jacobsen, Røde Kors, deltog jeg i Dag i
et Møde paa Aarhus Raadhus. Til Stede ved Mødet var Stiftamtmand
Hvidt, Amtmændene Hoick og Schau, Direktør Jacobsen, Kontorchef
Bach, Aarhus Stiftamt, Socialdirektør Orla Jensen, Fuldmægtig Jarde,
Aarhus Kommune, endvidere Lægerne Strunge og Baaskov (?) samt
Røde Kors’ Sekretær, Grosserer Vorbeck.
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Direktør Jacobsen oplyste indledningsvis, at der i de seneste Dage
havde vist sig store Vanskeligheder med Hensyn til Behandlingen af de
Flygtninge, der opholdt sig i Aarhus, Randers og Skanderborg Amter.
Han havde faaet udarbejdet en samlet Opstilling over de enkelte Flygt
ningelejre i det omhandlede Omraade, og af denne Liste fremgik det,
at der ialt i Aarhus-Omraadet befandt sig over 17.000 Flygtninge.
De Personer, som hidtil havde sørget for Flygtningenes Forplejning
m.m., var Værnemagtsmedlemmer, og mange af dem havde allerede
forladt Landet eller var i Færd dermed, og de lod nu Flygtningene sejle
deres egen Sø, hvilket medførte en Række Problemer for de danske Myn
digheder. Direktørjacobsen havde allerede været i Forbindelse med Eks
peditionssekretær Ricard i Socialministeriet, men denne havde oplyst,
at der endnu ikke i København var Klarhed over, hvem der skulde tage
sig af Flygtningeproblemerne. Saavidt Direktørjacobsen forstod, skulde
Ekspeditionssekretær Ricard samt en Del af Socialministeriets Embeds
mænd nu sortere under det nyoprettede Ministerium for særlige An
liggender, og der opstod, indtil Spørgsmaalet om, hvilket Ministerium
der skulde tage sig af Flygtningesagerne, var afgjort, et Interregnum,
hvor Røde Kors i Forbindelse med de lokale Myndigheder maatte tage
Affære. Naar der ikke længere var tyske Læger til at tilse Flygtningene,
maatte det - af Hensyn til den danske Befolkning - paalægges Amtslæ
ger og Kredslæger at udøve lægetilsynet med Flygtningene.
Endvidere maatte der træffes en Ordning med Hensyn til Spørgs
maalet om Flygtningenes Opholdssted. Mange Steder var Flygtningene
indkvarteret særdeles ubelejligt, f.Eks. ofte paa Skoler, hvor man med
Længsel venter paa at tage fat paa Arbejdet, og der var nu Grund til at
undersøge Mulighederne for at overflytte Flygtningene fra saadanne
Kvarterer, hvor de voldte uforholdsmæssig Ulejlighed, til andre Kvarte
rer, i hvilken Forbindelse der var Enighed om, at Flygtningene i stort
Omfang kunde anvende de af den tyske Værnemagt byggede Barak
ker. Der var Enighed om, at den praktiske Organisation i Byerne var
forholdsvis let, derimod kunde der paa Landet være ret store Vanske
ligheder, og der herskede rundt omkring stor Uklarhed med Hensyn
til Sogneraadenes Stilling til Flygtningeproblemerne. Det var derfor af
stor Betydning, at Sogneraadsformændene snarest erholdt Vejledning.
Jeg oplyste, at vi under en Samtale med UM i Dag til Morgen havde
bragt i Erfaring, at der snarest vilde blive udsendt en Bekendtgørelse
om Spørgsmaalet (denne Bekendtgørelse er nu modtaget her), lige
som jeg gjorde opmærksom paa, at der formentlig ikke var Mulighed
for at gennemføre den Ordning, som man en Tid lang havde overvejet,
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og hvorefter ca. 2.000 Værnemagtsmedlemmer, bestaaende af Køkken
personale, Chauffører og Forsyningspersonale, skulde efterlades her
indtil videre for at tage sig af Flygtningespørgsmaalene. Der var deri
mod Mulighed for, at Flygtningespørgsmaalet vilde blive henlagt un
der Luftværnet.
Under Drøftelserne var der Enighed om, at det gjaldt om at samle
Flygtningene mest muligt, saaledes at man bedre havde Kontrol med
dem, end Tilfældet var nu. Der syntes at være visse Vanskeligheder ved at
etablere en Vagttjeneste ved Flygtningelejrene, men der var dog Enig
hed om, at en vis Bevogtning maatte finde Sted.
Syge Flygtninge skulde ikke behandles paa Sygehusene, medmindre
der var Tale om Flygtninge, der led af saadanne epidemiske Sygdom
me, som ogsaa frembyder Fare for den danske Befolkning. Andre Syg
domstilfælde skulde behandles i Sygestuer, som maatte oprettes paa de
Steder, hvor Flygtningene er samlede.
Efter Drøftelsen af en Række Enkeltheder opnaaedes Enighed om,
at de tilstedeværende Amtmænd i Forening skulde udarbejde en In
struktion til Sogneraadsformændene, gaaende ud paa, at Sogneraadene
skulde lade Socialudvalgene tage sig af Flygtningesagerne. I Instrukti
onsskrivelsen skulde det kort omtales, hvilke Opgaver Socialudvalgene
skulde have i Forbindelse med Forplejningen af Flygtningene. Det vilde
være hensigtsmæssigt i Instruktionsskrivelsen at omtale, at Levnedsmid
ler, hvis Mærker ikke forefandtes, kunde afleveres mod Rekvisitionssed
ler, underskrevet af Sogneraadsformændene.
Dette svarede ogsaa til den Besked, man har faaet fra Kontoret her.
Det oplystes for øvrigt i denne Forbindelse, at det var Hensigten i saa
stort Omfang som muligt at lade tidligere Værnemagtsleverandører fore
tage de til Flygtningene fornødne Leverancer. Det blev under Mødet
understreget, at der var Enighed om, saaledes som det ogsaa var blevet
tilkendegivet fra Kontoret her at undgaa Episoder med Værnemagten.
Omkostningerne ved Flygtningenes Ophold her i Landet maatte udre
des af Socialministeriet. Direktør Jacobsen vilde i øvrigt drøfte de nær
mere i Forbindelse med hele Sagen staaende Spørgsmaal med Depar
tementschef Koch i Socialministeriet.
Da det var givet, at der vilde opstaa Vanskeligheder ved i Landkom
munerne at tilvejebringe fornøden Bevogtning af Flygtningelejrene,
foreslog Direktør Jacobsen, at der i hver enkelt Lejr skulde udnævnes
en Lejrfører, som skulde være ansvarlig for Roens og Ordenens Opret
holdelse. Hvis der herefter blev Vanskeligheder med en Lejr, skulde
Lejrføreren holdes ansvarlig. Hvis en saadan Ordning etableredes, var
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det den almindelige Mening, at man kunde undvære Vagt ved Lejrene,
kun maatte man betyde Flygtningene, at Vagt vilde blive anbragt, saafremt de ikke fulgte de dem givne Forskrifter.
Amtmand Hoick understregede, at der var et Brændselsproblem i For
bindelse med Forplejningen af Flygtningene. Der var Enighed om, at
dette maatte løses. Der burde kun stilles meget smaa Mængder Brænd
sel til Disposition og kun Brændsel af den daarligste Art.
Efter at foranstaaende var skrevet, kom Meddelelsen om, at Luftvær
net overtager Flygtningeforsorgen.
Dagbog Nr. 494.
Tirsdag d. 8. Maj 1945

I Gaar Aftes ved ca. 21-Tiden, da jeg var paa Vej herfra ind til Silkeborg,
erfarede jeg, at Vagten ved GI. Skovridergaard netop havde skudt en
ung Mand fra Silkeborg, og at de havde nægtet at udlevere ham. Dajeg
et Par Minutter efter passerede GI. Skovridergaard, saa jeg, at Vagten
var ved at blive forstærket, idet der blev placeret et Maskingevær i Dæk
ningsgraven uden for Bommen, og 2 mand med Patroner tog Plads
ved Maskingeværet. Samtidig saa jeg, at yderligere et Maskingevær blev
anbragt i Haven bag GI. Skovridergaard, og at Soldaterne løb af Sted
med Kasser med Patroner. Da man aabenbart fra tysk Side havde ind
stillet sig paa at afslaa eventuelle Angreb fra Frihedsbevægelsen eller
af andre unge Mennesker fra Silkeborg, henstillede jeg til Frihedsbe
vægelsens 2 Vagter paa Sanatorievej at advare Folk mod at nærme sig
GI. Skovridergaard, da der tydeligt raadede Nervøsitet blandt de tyske
Soldater. Derefter gik jeg ind paa Politistationen i Silkeborg og anmo
dede den fungerende Leder af Politiet om ligeledes at advare Folk i
Silkeborg mod at nærme sig GI. Skovridergaard.
Kl. 22.20 meddelte Medlem af Byledelsen, Boghandler Mogensen,
at en ung Mand ved Navn Arni Thomsen var blevet skudt af Vagten
paa GI. Skovridergaard. Bylederen og Boghandler Mogensen vilde i
denne Anledning gerne have en Samtale med den tyske Kommandant
for Silkeborg og bad mig om Bistand til at arrangere et saadant Møde,
idet man gerne vilde have mig med som Tolk.
Kl. 22.25 lykkedes det at faa Forbindelse med Oberquartiermeister
von Gärtner, som kendte Sagen og i Øjeblikket var ved at afgive Mel
ding til Generaloberst Lindemann. Jeg anmodede von Gärtner om sam-
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men med Byledelsen at faa et Møde med ham. Han lovede at tage imod
os Kl. 22.45.
Kl. 22.30 meddelte Casper fra Generaloberst Lindemann, at 2 dan
ske, som kom paa Cykle, med Vaaben havde forsøgt at afvæbne Vagten
ved GI. Skovridergaard. Generaloberst Lindemann har i denne Anled
ning anmodet om, at det passerede blev paatalt, og at man sørger for
at hindre Gentagelser, idet Generalobersten henviste til sin Befaling
om, at Forsøg paa at afvæbne tyske Vagtposter vilde blive mødt med
Vaabenmagt. - Samtidig meddelte Casper fra Oberstløjtnant i Gene
ralstaben Toepke, at Frihedskæmpere i Vejle foretager Kropsvisitation
af Officerer. Generalobersten anmodede om at sørge for, at den Slags
ikke skete fremtidig, og hvis det ikke blev overholdt, saa Generalober
sten sig nødsaget til at sætte sig i Forbindelse med den engelske Gene
ral Dewing.37
Jeg underrettede Byledelsen om, at Gärtner kunde tage imod os Kl.
22.45 og aftalte, at de to Herrer skulde holde paa Vejen foran GI. Skov
ridergaard, hvor jeg da vilde være forinden og sørge for, at de tyske
Vagtposter ikke beskød Bilen. Da denne var kommet, indfandt Oberløjtnant Esche sig paa Vejen og meddelte fra Oberquartiermeisteren,
som var paa Silkeborg Bad hos Generaloberst Lindemann, at Sagen
kunde forhandles med Landrat, Dr. Casper. Dette afslog jeg blankt un
der Henvisning til det mig udtrykkelig givne Løfte fra Gärtner om, at
han vilde modtage os. Vi aftalte da, at Esche skulde ringe til mig, naar
Gärtner kom tilbage fra Mødet med Lindemann, hvorefter vi hver gik
til sit.
Kl. 23.45 meddelte Esche, at Generaloberst Lindemann havde befa
let, at Forhandlingerne skulde foregaa paa Badet med Major i General
staben Müller, som var “Sachbearbeiter”.
Kl. 23.55 fik jeg Forbindelse med Bylederen, Fabrikant Gisselbæk
og hans Kollega, boghandler Mogensen og foreslog dem, at de, da der
var fare for, at deres Bil blev beskudt, hvis den passerede GI. Skovrider
gaard for at hente mig, straks kørte til Badeanstalten ved Almindsø,
hvor jeg vilde støde til, og hvorfra vi saa kunde køre til Silkeborg Bad.
Hertil ankom vi Kl. 0.15. En Major modtog os ved Indkørslen og ledsa
gede os til Major Müller. Til Stede var hos denne den under vore Mø
der med Lindemann benyttede fortræffelige unge Tolk samt en Dame,
der stenograferede, hvad der skete under de følgende Forhandlinger.

3/ Generalmajor Richard Dewing var chef for SHAEF’s mission i Danmark.
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Fabrikant Gisselbæk oplæste en af den skudte unge Mands Kamme
rat afgivet kort Rapport, hvoraf fremgaar, at de 2 unge Mennesker var
cyklet ud til GI. Skovridergaard for at prøve at købe et Par Revolvere af
Vagten. De unge Mennesker var ubevæbnede. Den ene af dem havde
holdt sig lidt i Baggrunden, medens den anden gik hen til Vagten ved
Bommen. Forsøget paa at afkøbe Vaaben havde været resultatløst. Da
den unge Mand derefter vendte sig om for at cykle bort, skød Vagtpo
sten ham gennem Ryggen. Den anden unge Mand flygtede pr. Cykle
mod Silkeborg, medens Vagten affyrede et Par Skud efter ham, men
uden at ramme, da han cyklede i Zig-Zag. Gisselbæk oplyste, at ingen af
de unge Mænd hørte til Frihedsbevægelsen, i hvert Fald var de denne
ubekendt.
Gisselbæk maatte nu forlange oplyst, sagde han, hvor den unge saa
rede Mand befandt sig. Major Müller oplyste, at Liget befandt sig paa
GI. Skovridergaard. Indtil dette Øjeblik vidste vi ikke, at han var død.
Gisselbæk forlangte straks Liget udleveret. Major Müller tog øjeblik
kelig Telefonen for at konferere med Oberquartiermeisteren og med
delte derefter, at Liget straks kunde udleveres.
Gisselbæk udbad sig nu en Forklaring fra Müller om, hvorledes man
overhovedet kunde tænke sig at skyde paa en ubevæbnet Mand.
Müller udtalte en Beklagelse af det indtrufne Dødsfald og erklærede
derefter paa Generaloberst Lindemanns Vegne, at Skydningen var sket
i Henhold til de almindelige foreliggende Ordrer. Som bekendt havde
Tyskerne kapituleret overfor Englænderne, og blandt Betingelserne var
den, at den tyske Værnemagt under Generaloberst Lindemanns Ledelse
skulde marchere ud af Danmark med deres Vaaben i Behold. Der var
ligeledes udstedt Befaling om, at Bevogningen skulde fortsættes af de
tyske Tropper, og at forsøg paa at afvæbne disse vilde blive mødt med
Vaabenmodstand. Denne Befaling var blevet meddelt Stiftamtmand
Herschends Kontor og den danske Regering og maatte forudsættes at
være bekendt.
Gisselbæk bekræftede, at den var ham bekendt, men kunde ikke forstaa, hvorledes man fra tysk Side skulde kunne tale om et Forsøg paa
Afvæbning af tyske Tropper, naar det drejede sig om en ung ubevæb
net Mand.
Müller svarede hertil, at Tyskerne i vidt Omfang havde Erfaringer
for, at tilsyneladende ubevæbnede Mennesker nærmede sig tyske Vagt
poster, talte lidt med dem og derefter, naar de havde fjernet sig nogle
faa Skridt, vendte sig om og skød paa Vagtposterne. Vagtposten havde
i hvert Fald følt sig truet.

Silkeborgkontorets sidste dage

389

Gisselbæk bemærkede hertil, at Vagtposterne, der jo alle var stærkt
bevæbnede, blot kunne have visiteret den unge Mand og overbevist sig
om, at han var uskadelig,
Müller kom derefter ind paa en Række Incidenter forskellige Steder
i Jylland, hvilket foranledigede mig til at bede Müller om at holde sig
til Sagen, idet jeg gjorde opmærksom paa, at d’Herrer Frihedsfolk kun
havde Ansvaret for Silkeborg og kun kom for at drøfte en Silkeborg
Sag, samt at det vilde være ørkesløst, hvis vi skulde tilbringe Natten
med at drøfte alle Episoder i Jylland for ikke at sige hele Landet over.
Müller fastholdt imidlertid, at det var nødvendigt for at illustrere den
her omhandlede Sag, idet den til Tropperne udstedte Befaling var al
mindelig, og man ikke kunde lave en Særbefaling for Vagtposterne i
Silkeborg. Man kom endog ind paa Forholdene paa Sjælland, hvor han
netop havde været sammen med den tyske Kommission, der forhand
lede med Englænderne. Det havde, sagde han, været nødvendigt for
det kgl. danske Krigsministerium at sende en Officer til Korsør for at
modtage Tyskerne, idet den danske Officer havde oplyst, at Friheds
kæmperne skød paa samtlige Tyskere i Uniform, hvis de nærmede sig
paa Strækningen Korsør-København. I København havde Kommuni
ster endog afvæbnet tyske Biler med Officerer og Soldater, hvilket hav
de nødvendiggjort, at en engelsk Officer tog Plads paa hver tysk Bil for
at sikre dennes uskadte Passage.
Jeg bad atter Müller holde sig til Sagen, idet vi ellers aldrig blev færdigeGisselbæk udtalte nu skarpt, at der ikke fra tysk Side kunde paavises eet
eneste Tilfælde i Silkeborg, hvor man kunde bebrejde Frihedsledelsen
noget. Tværtimod kunde Frihedsledelsen derimod bebrejde Tyskerne
en utilbørlig Optræden i adskillige Tilfælde. Saaledes havde man i Lør
dags, altsaa samme Dag som Vaabenstilstanden var indtraadt, standset
en Frihedsbil og taget alle Vaaben, hvilket først blev ordnet ved Oberquartiermeisterens Mellemkomst. Gisselbæk kunde nævne adskillige an
dre Tilfælde, men vilde nøjes med at meddele, at tyske Soldater i vidt
Omfang solgte Revolvere for 25 Kroner til Gangsters og andre i Under
verdenen. Frihedsbevægelsen skred meget haardt ind hver Gang, den
konstaterede saadanne Tilfælde og arresterede omgaaende vedkom
mende danske. Gisselbæk syntes derfor ikke, at det var saa mærkeligt,
at den unge Mand havde forsøgt at skaffe sig et Vaaben ved at spørge
Vagten paa GI. Skovridergaard.
Müller, der af vore Møder med Lindemann syntes at have lært noget,
raabte: “Beispiele”.
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Gisselbæk svarede tørt, at han havde mange, men naar Müller øn
skede at vide: “Wann, wie und wo”, kunde Gisselbæk straks meddele,
at det bl.a. var sket ved Teknisk Skole og paa Skoletorvet i Silkeborg.
Endvidere optraadte Tyskerne i høj Grad provokerende og skræmte Be
folkningen ved i disse Dage at afholde Skarpskydningsøvelser og Haandgranatkastning i Dele af Byens Udkant. Endvidere forelaa der Daglig
Rapporter fra Omegnen om lignende Tilfælde. Bl.a. i Svejbæk, hvor
Tyskerne terroriserede Befolkningen.
Jeg bekræftede, at vort Kontor ogsaa havde Klager fra mange Sider
over, at Afdelingen paa “Ludvigslyst” i Svejlæk morer sig med at skyde
paa Mennesker, Køretøjer, Baade og lign., og at vi talrige Gange gen
nem Casper havde klaget, men at det stadig ikke syntes at hjælpe. Ma
jor Müller noterede sig disse Tilfælde.
Gisselbæk spurgte derefter Müller, hvad man foretog sig for at af
straffe Vagtposten, der havde skudt den unge Mand.
Müller svarede, at sagen straks var kommet for en Krigsret.
Gisselbæk spurgte, om man, hvis Dommen faldt utilfredsstillende ud
set fra et dansk Synspunkt, kunde faa Vagtposten udleveret til Paadømmelse af en allieret Domstol.
Müller afviste dette indigneret.
Gisselbæk forlangte derefter at faa tilstillet en Udskrift af den tyske
Krigsrets Dom, hvilket Müller lovede.
Paa Forespørgsel erklærede Müller, at han ikke kunde udtale sig om,
hvornaar Dommen blev afsagt, idet dette ikke hørte under ham, men
under Krigsretten. Dog vilde han love, at det skete, inden Tropperne
marcherede ud.
Müller udtalte derefter sin Glæde ved at træffe de to Repræsentan
ter for Frihedsbevægelsen og komplimenterede dem til, at det var lyk
kedes at rejse en saadan Bevægelse med en saa stor Slagkraft, som den
viste sig at have. Han henstillede, at man benyttede den kraftigt til at
holde Justits, hvortil Gisselbæk bemærkede, at man nu i 5 Aar netop
havde holdt streng Justits, idet man aldrig havde ladet sig provokere,
og at der ogsaa i Dag herskede den strengeste Disciplin.
Müller mente nu nok, at man kunde undlade at give Tyskerne de
smaa Naalestik saa som at forhindre dem i at faa deres lille Rundstykke
om Morgenen samt Mælk. Personlig var det uden Betydning for ham
selv, sagde Müller, men det virkede irriterende paa dem alle.
Gisselbæk svarede, at naar det kneb med Mælken, skyldtes det bl.a.:
1) at ogsaa Rationerne til danske som bekendt var skaaret meget stærkt
ned,
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2) at der i den sidste Tid var sprængt flere Mejerier og Mælkeudsalg
i Luften, uden at Frihedsbevægelsen havde haft noget dermed at
gøre,38
3) at der var kommet et Par Tusinde Flygtninge til Omegnen og at
ogsaa disse tærede paa de i Forvejen knappe Mælkerationer.
Müller syntes derefter, at man var uridderlig, naar man klippede de
Piger, der havde gaaet med Værnemagten.
Gisselbæk svarede, at man, som Tyskerne maatte kunne forstaa, kun
kunde se med Foragt paa disse Piger, men at man nu fra dansk Side
havde draget Omsorg for, at de med Haar blev indlagt paa Sygehuset til
Observation for Kønssygdomme, efter at de saa kraftigt “havde ligget i”
med Værnemagten. Og hvad en Udtalelse fra Müller om, at Mælkele
verandørerne nu havde faaet “kolde Fødder”, angik, kunde Gisselbæk
kun sige, at det ikke vil hjælpe disse Mælkeleverandører det fjerneste
til at fri dem for Straf, selv om de nu var ophørt med deres Leverancer,
saafremt disse havde fundet Sted i de foregaaende Besættelsesaar.
Müller sagde, at han fuldt ud forstod Frihedslederen og dennes Fø
lelser, idet han selv i sin Tid havde været illegal. Dajeg herefter indskød,
om det vilde sige, at han og Frihedsfolkene skulde kunne betragtes som
en slags Kolleger, udbrød man baade fra dansk og tysk Side i en hjer
telig Latter, og det endte med, at Müller udtalte, at han meget gerne
i den kommende Tid, saafremt det var gørligt, vilde have direkte Kon
takt med Frihedsfolkenes Ledere i Silkeborg. Disse udtalte paa deres
Side, at de meget gerne saa en saadan Kontakt, og det endte med, at
man udvekslede Telefonnumre og aftalte, at Forhandlinger kunde fø
res mellem Parterne enten telefonisk eller ved, at Frihedsfolkene begav
sig ud til Silkeborg Bad. Derved vilde sandsynligvis mange Incidenter
kunne ordnes paa bedste Maade.
Paa Gisselbæks Forespørgsel, om de kunde faa et “Ausweis”, svarede
Müller imidlertid benægtende, men jeg trøstede dem alle med, at det
vilde være unyttigt nu at bede om et “Ausweis”, da vi d. 9. April bad om
et saadant for Wegener-Clausen, og det først i Dag d. 8. Maj er blevet
tilstillet ham.
Forhandlingerne sluttede Kl. 1.30.
Kl. 8.45: Amtmand Egedorf, Thisted, spørger, om der foreligger no
get Nyt vedrørende Flygtningene.

38 Det var ikke Gestapo, der lod foretage sprængninger af mejerier og mælkeudsalg,
men modstandsbevægelsen.
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Svarede benægtende, og at man derfor stadig maa klare sig fra Dag
til Dag.
Amtmanden omtalte ligeledes Georgierne, der stadig sidder i Lej
ren, men nu eventuelt kunde tænke sig at drage til Grænsen.
Svarede, at det ikke gik, da vi saa blot risikerede, at de skulde sendes
tilbage og maaske betragtes som Russere. Det er derfor bedst at stille
Spørgsraaalet i Bero. Det samme gælder et Antal Ungarere, der lige
ledes nægter at drage til Tyskland. Da de tyske Tropper synes at have
forladt Egnen, maa det ligeledes vente til senere med at afgøre, hvad
der skal gøres af Ungarerne.
Kl. 8.5: Direktør Petersen, Silkeborg Motorkompagni, meddeler, at
Folk er begyndt at stjæle Dele af de 6-7 tyske Biler, som endnu henstaar
hos Motorkompagniet, hvorfor han gerne vilde køre dem ned til “Lun
den” i Silkeborg, hvor Tyskernes Vognpark bevogtes af Modstandsbe
vægelsen.
Svarede, at hvis der ikke kunde arrangeres tysk Bevogtning af Silke
borg Motorkompagni, hvad Direktør Petersen ikke ønskede, saa jeg
intet til Hinder for at køre Bilerne til “Lunden” og henvise Tyskerne
til at henvende sig der, men at man ikke burde være ivrig for at hindre
Tyskerne i at benytte deres egne Biler, da vi fra dansk Side kun er in
teresseret i, at Tyskerne saa snart som muligt naar Grænsen, hvor Eng
lænderne alligevel tager Bilerne fra Tyskerne og lader disse spadsere
ind i Tyskland.
Kl. 9.30: Vagtmand Kofoed fra Frihedsbevægelsen meddeler, at Sil
keborg Motorkompagni har oplyst, at jeg har givet Tilladelse til, at Fir
maets tyske Biler føres til “Lunden”. Kofoed vilde i denne Anledning
gerne henlede Opmærksomheden paa, at Silkeborg Motorkompagnis
Leder aldrig tidligere har haft noget imod at have et stort Antal tyske
Biler staaende, idet Firmaet er en af de største Værnemagere. Friheds
bevægelsen vil derfor ikke bevogte Firmaets Biler.
Svarede, atjeg kun havde udtalt mig om Motorkompagniets Forhold
til Tyskerne, hvad Bilerne angaar, men atjeg selvfølgelig ikke kunde
blande mig i, om Frihedsbevægelsen ønskede at bevogte Bilerne eller
ej, og at Sagen jo saa var ganske klar, idet Frihedsbevægelsen blot kunde
afvise Firmaets Henvendelse, hvorefter Bilerne maatte blive staaende.
Kl. 10.10: Direktør Jacobsen, Røde Kors, Aarhus, meddeler, at han i
Øjeblikket har Besøg af nogle tyske Herrer, som paa Foranledning af
Dr. Casper har henvendt sig til Røde Kors angaaende Forsorgen for
17.204 Flygtninge. Samtidig oplyste Direktør Jacobsen, at der er man
ge Spørgsmaal at tage sig af paa dette Omraade, bl.a. skal der begraves
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97 Lig, der har ligget i 14 Dage. Endvidere er der russiske Krigsfanger,
som Socialvæsenet foreløbig har taget sig af og afluset dem.
Svarede, at vi endnu intet Nyt havde vedrørende Flygtningeforsor
gen, men at jeg vilde ringe, saa snart Oplysning foreligger.
Kl. 10.15: Medlem af Frihedsbevægelsen i Silkeborg, Skovrider Schoubye, meddeler, at der vist er Vanskeligheder ved at faa Liget af den af
Tyskerne ved GI. Skovridergaard i Gaar Aftes dræbte unge Mand ud
leveret.
Svarede, at det let maa kunne ordnes ved en Opringning fra Byle
deren, Fabrikant Gisselbæk, til Major Müller. I Nat paa vort Møde paa
Silkeborg Bad efter en Opringning til Oberquartiermeisteren udtaltes
det, at Liget straks kunde udleveres. Jeg tilraadede, at man ikke lod Fa
deren men Frihedsraadet - efter forudgaaende telefonisk Aftale med
GI. Skovridergaard - hente Liget i Ambulance og derefter foranledige
legalt Ligsyn foretaget. Jeg tilbød, hvis der mod Forventning skulde
blive Vanskeligheder - Schoubye kunde ikke oplyse, i hvilke disse be
stod - at gribe ind og søge Sagen ordnet.
Kl. 10.25: Kredslægen i Silkeborg meddeler, at han gerne vil se Liget
af den unge Mand for at kunne udstede Dødsattesten. Vi aftalte, at
Kredslægen skal forsøge samtidig at faa Liget udleveret og underrette
Fabrikant Gisselbæk om sin Hensigt.
Kl. 10.40: Konsul Müller, Røde Kors, Aalborg, meddeler, at han nu
har faaet overladt en Del Barakker, hvor Tyskernes Krigsfanger kan an
bringes. Samtidig har han talt med Konsul Brandtner. I øvrigt oplyste
Konsul Müller, at der rundt om i de smaa Byer, som Tyskerne er draget
fra, staar hjælpeløse Flygtninge tilbage.
Jeg lovede at ringe, saa snart der forelaa Nyt om Flygtningeforsor
gen.
Konsul Müller meddeler, at en til Sverrig ved Røde Kors’ Foranstalt
ning transporteret dansk Statsborger, der stadig opholder sig i Sverrig,
ligger alvorligt syg. Müller spørger, om hans Broder i Aalborg i den
Anledning kan rejse til Sverrig. Jeg lovede at søge Oplysninger frem
skaffet gennem Udenrigsministeriet.
Kl. 10.50: Kontorchef Bach, Aarhus Amt, meddeler, at Socialtjenesten
i Forbindelse med Røde Kors foreløbig vil tage sig af Flygtningene.
Kl. 11.00: Major Müller i Hovedkvarteret meddeler, at Frihedsraadet
i Øjeblikket lader Højttalervogne køre rundt i Silkeborg og meddele, at
der ikke maa sælges Varer til den tyske Værnemagts Repræsentanter.
Svarede, at jeg ikke havde Kendskab til, hvad der blev sagt fra Højt
talervognene, men at der i Morgenbladene fra i Dag fandtes gengivet
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Indholdet af en af Handelsministeriet udstedt Bekendtgørelse, hvori
det forbydes at sælge Varer til de enkelte Medlemmer af den tyske Vær
nemagt og af de til denne sluttede Organisationer. Müller vidste ikke
dette og bad mig derfor søge oplyst, om det, som man meddelte gen
nem Højttalervognene, var identisk med Indholdet af Bekendtgørel
sen,
Har umiddelbart derefter bedt Politifuldmægtig Grønkvist undersøge
og ringe.
Kl. 11.10: Politimester Martensen Larsen meddeler, at han netop til
Brug for de engelske Myndigheder har faaet Anmodning om at oplyse,
hvilke Lokaliteter i Landet, der har været belagt med tyske Tropper.
Svarede, at vi vist havde modtaget over 4.000 Beslaglæggelsesdekre
ter, der alle var kommuniceret Indenrigsministeriet og Odel-Udvalget,
hvortil man kunde henvende sig,39 samt at der hertil kom alle de mel
lem private Folk og Tyskerne indgaaede frivillige Lejemaal om Overta
gelse af fast Ejendom, samt at Odel-Udvalget ogsaa beskæftiger sig med
saadanne Tilfælde.
Martensen Larsen vilde derefter paa en direkte Linie tale med Kø
benhavn om Spørgsmaalet.
Kl. 11.15: Borgmesteren i Ribe spørger, om de af de tyske Tropper
hidtil benyttede Lokaliteter, som efter at Tropperne er draget bort i
disse Dage staar ubenyttede, atter kan tages i Brug. Det drejede sig om
en Del af en Ejendom, der beboes af en Lærer.
Jeg svarede, at man endnu et Par Uger maatte have Taalmodighed,
idet det var Hensigten, at bortdragende Tropper fra de nordlige Dele af
Landet skulde overnatte i Kvarterer, som de allerede bortdragne Trop
per havde benyttet.
Borgmesteren bemærkede, at det drejer sig om en privat Bolig, men
indrømmede paa Forespørgsel, at den havde været beboet af tyske Of
ficerer.
Svarede, at efter de internationale Regler havde Officerer, endog naar
de var i Fangenskab, Krav paa saa vidt muligt at faa eget Værelse og
ikke at skulle sove sammen med deres Soldater i en Sal.
Kl. 11.30: Politiledelsen i Silkeborg meddeler, at tyske Soldater i Nat
har stjaalet en Jumpevogn hos Fru Sørensen, Svejbæk, og nu trækker
med den efter Virklund, hvor Tyskerne har Heste.
39 Odel-udvalgets formål var at kontrollere priser og fortjenester ved danske virksom
heders leverancer til værnemagten. Udvalget skulle godkende alle danske virksomhe
ders kontrakter med værnemagten.
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Kl. 11.35: Hr. Gustav Hansen fra Frihedsraadet i Silkeborg meddeler,
at tyske Soldater i Øjeblikket opholder sig i Butikken hos Bagermester
Carlsen, Evaldsgade 7, og forlanger Brød, idet de erklærer, at de ikke
forlader Forretningen, før de har faaet Brødet.
Jeg lovede at rette Henvendelse til Hovedkvarteret.
Samtidig gjorde jeg Gustav Hansen opmærksom paa Højttalervog
nen, som kører rundt og fortæller, at Folk ikke maa sælge til Tyskerne.
Jeg tilføjede, atjeg fandt det uheldigt, da det kun kan vildlede og føre
til Misforstaaelser, navnlig da der jo bestaar Pligt til at sælge de tyske
Afdelinger, men ikke til deres enkelte Medlemmer.
Gustav Hansen var ganske enig heri og vilde straks søge at finde den
paagældende Vogn.
Kl. 12: Amtmand Schau, Skanderborg, ringede i Anledning af vor
Meddelelse i Gaar om, at den tyske bortdragende Militærafdeling fra
Skanderborg kun maatte faa udleveret Forsyning til et Par Dage.
Svarede, at vi kendte Skanderborgs Standpunkt og nu paany vilde
tale med København.
Amtmanden oplyste, at Afdelingen drager bort Kl. 14.
Kl. 12.10: Politifuldmægtig Grønkvist, Silkeborg, meddeler, at man
dybt beklager, at en Højttalervogn er kørt ud for at forbyde Folk at sæl
ge til Tyskerne. Den paagældende har selv faaet Ideen, men vil aldrig
oftere blive udsendt med Højttalervogn, idet den Slags Spørgsmaal skal
forelægges og ordnes.
Kl. 12.15: Overbetjent Mortensen, Silkeborg Politistation, meddeler,
at der i Forretningen hos Bagermester Harald Jensen, Vestergade 87,
Silkeborg, er fuldt af tyske Soldater, som nægter at forlade Butikken,
førend de har faaet det, de forlanger.
Umiddelbart efter ringede jeg til Major Müller og gjorde ham be
kendt med:
1) Forholdet vedrørende Højttalervognen,
2) tyske Soldaters Optræden i de to Bagerbutikker,
3) det stjaalne Jumpekøretøj.
Major Müller erklærede, at han straks vilde udsende Feltgendarmer
for at ordne Forholdene i Bagerbutikkerne, og samtidig vilde han sør
ge for, at Forholdet med Jumpekøretøjet blev ordnet.
Kl. 12.20: Underrettet Overbetjent Mortensen, som oplyser, at Friheds
raadet - han ved ikke hvilken Gruppe - nu har smidt de tyske Soldater
ud af Butikken.
Svarede, at det var meget uheldigt, at Frihedsraadet, Byledelsen og
Politiet trak i hver sin Retning og samtidig gennem mig foranlediger,
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at det tyske Feltgendarmeri griber ind. Den Slags vil let kunne føre til
Sammenstød. Overbetjent Mortensen var ganske enig heri.
Kl. 12.55: Amtmand Egedorf meddeler, at Korvettenkapitän Knippenberg i Hansted, som er Chef for det tyske Minedistrikt, der strækker
sig fra Bulbjerg til Thyborøn, har tilbudt at blive her i Landet nogen
Tid for at faa Minerne bort. Det lokale danske Frihedsraad gaar stærkt
ind for Tanken og vil henvende sig til dets Hovedafdeling. Korvetkap
tajnen karakteriseres som en ordentlig Mand, der altid har optraadt
pænt overfor Befolkningen og bl.a. af Overklitfoged Rasmussen faar
det bedste Skudsmaal.
Svarede, at vi ogsaa er meget interesseret i Mine Spørgsmaalet og
har indsendt Telefontelegram til Udenrigsministeriet, som imidlertid
foreløbig har meddelt, at det er et engelsk Militæranliggende.40
Vi faar Skrivelse fra Amtmanden om Sagen.
Kl. 13.55. underrettet Borgmesteren i Skanderborg om, at den tyske
Afdeling paa 1.100 Mand kan faa nødtørftige Forsyninger med af, hvad
der er nødvendigt for Marchen til Grænsen, og at det skyldes en Misforstaaelse i Telefonen mellem Handelsministeriet og Kontoret her, at
der er afgivet Meddelelse om, at der kun maatte udleveres Forsyninger
til et Par Dage. Borgmesteren oplyste, at Afdelingen var afmarcheret
med Forsyninger til 8 Dage, Sagen var blevet ordnet ved Konference
med midtjysk Frihedsledelse i Aarhus (en Oberstløjtnant), der havde
dekreteret, at Afdelingen skulde have Forsyning til Grænsen, uanset
Instruktion herfra.
Kl. 14.20 spurgt Sekretær Hude, Udenrigsministeriet, om Syge i Sverrig internerede danskes Paarørende her i Landet kan rejse til Sverrig
og besøge deres Slægtninge. Hude svarede, at det som Hovedregel ikke
lod sig gøre. I et enkelt Tilfælde, hvor den paagældende i Sverrig laa
for Døden, var det dog blevet ordnet. Hude vilde undersøge og ringe.
Kl. 15.00: Boghandler Mogensen, Silkeborg Byledelse, meddeler, at
det igen er galt i Svejbæk. Der skydes atter fra den tyske Afdeling i Lud
vigslyst. I Gaar modtog Byledelsen 5 Rapporter og i Dag 3. Bl.a. har
man skudt paa Mælkemanden.
Kl. 15.05 klagede jeg til Dr. Casper og sagde, at vi nu ikke længere
vilde finde os i den tyske Afdelings Optræden.
Casper syntes at være noget chokeret og erklærede, at han Kl. 16.30
skulde til Generaloberst Lindemann og da vilde ordne Sagen.

40

Se Herschends telegram nr. 133, 6. maj 1945.
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Casper beklagede samtidig, at Oberquartiermeisteren ikke havde truf
fet mig i Gaar Aftes. Oberquartiermeisteren havde villet sige, at han
om 20 Minutter vilde meddele mig, hvornaar han kunde modtage Fri
hedskæmperne og mig.
Svarede, at der ikke forelaa nogen Mulighed for Misforstaaende, idet
jeg flere Gange i Telefonen havde gentaget, at saa kom Frihedskæm
perne og jeg Kl. 22.45. Jeg tilføjede, at hele Sagen jo nu var ordnet
under vort andet Møde hos Major Müller. Casper sagde, at han var be
kendt med, hvad der sket paa dette.
Kl. 15.25 underrettet Boghandler Mogensen. Denne vilde gerne vide,
om Casper rejser nu, idet Byledelsen skal have hans Hus paa Alders
rovej snarest. Jeg lovede at undersøge Spørgsmaalet, naar Casper kom
paa Afskedsvisit Kl. 15.45.
Kl. 16.45 underrettet Konsul Müller om, at Statens civile Luftværn,
d.v.s. Borgmestrene, skal overtage Flygtningeforsorgen. Oplyste samti
dig, at Udenrigsministeriet undersøger, hvorvidt man kan rejse til Sver
rig for at besøge syge Slægtninge.
Kl. 16.55 underrettet Direktør Jacobsen, Røde Kors, Aarhus, om Flygtningespørgsmaalets Løsning. Jacobsen vilde underrette Amtmændene
for Aarhus, Randers og Skanderborg, der netop var samlet til Møde
hos ham.
Kl. 17.05 underrettet Stiftamtmand Friis som ovenfor.
Kl. 17.45: Politifuldmægtig Halsteen, Esbjerg, spørger fra Bykomman
danten om, hvad der gøres, for at de Biler, som Tyskerne har taget,
tilbagegives. Jeg redegjorde for, hvad der herfra er gjort og gøres.
Politifuldmægtigen spurgte derefter om, hvorledes det stiller sig med
Hensyn til Spørgsmaalet om de tyske Miner.
Svarede, at vi i Telefontelegram har rejst Sagen overfor Udenrigsmi
nisteriet, men endnu ikke faaet Svar.
Kl. 18.15: Ekspeditionssekretær Ricard, Socialministeriet meddeler,
at han efter Anmodning af Departementschef Sauerbrey gerne vilde
oplyse os om, at der nu til Luftværnscheferne udsendes følgende Fjern
skrivermeddelelse vedrørende Overtagelsen af Forsorgen for de tyske
Flygtninge (herefter oplæstes hele Bekendtgørelsen)
Ricard tilføjede, at Skrivelse om Spørgsmaalet er afgaaet til Amtmæn
dene, herunder om at de skal indberette til Socialministeriet om de
Udgifter, der er afholdt i Tidsrummet mellem Tyskernes Sammenbrud
og Bekendtgørelsens Udstedelse.
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Kl. 18.20: Landpolitibetjent Hvass, Politistationen i Silkeborg, spør
ger, om Folk nu kan tage deres af Tyskerne beslaglagte, i “Lunden”
anbragte Biler.
Svarede benægtende og tilføjede, at Spørgsmaalet om Bilerne for
handles med Englænderne.

Dagbog Nr. 495.
Tirsdag den 8. Maj 1945.
Mødte tidligt om Formiddagen efter Aftale hos Chefen for “Region 3”,
Kaptajn Højland Christensen, Kolding, der oplyste, at der var gaaet Or
dre ud om, at samtlige tyske Vogne skal afleveres og Tyskerne gaa vide
re. Han regnede med, at Bremsning af Vogne, Heste og Cykler kunde
blive ordnet helt og holdent af Frihedskæmperne, men det hele var saa
nyt, at man ikke ganske kunde se, hvorledes det hele vilde gaa.
Under Samtalen med Kaptajn Højland Christensen oplyste denne,
at der fra Tid til anden kom Henvendelser til “Region 3” om, hvorle
des de tyske Afdelinger og forresten ogsaa Flygtningene skulde blive
forplejet.
Jeg meddelte ham, hvordan vi besvarede den Slags Spørgsmaal, men
han mente, at “Region 3” blev nødt til at sikre sig, at Forsyningerne
kunde bringes i Orden. Han havde derfor sat sig i Forbindelse med Di
rektør Thorvald Andreasen, Buen 2, Kolding, som vilde foranledige, at
Forsyninger tilgik de Steder, der ikke kunde klare sig. Andreasen vilde
straks indrykke en Annonce i Avisen for at faa Oplysning om, hvilke
Lagre der laa hos de Handlende, men som var købt af og saaledes for
beholdt Værnemagten, idet man maatte kunne bruge af dem i første
Række til Forsyning af Værnemagten. Jeg oplyste de Herrer om, at der
er ved at blive etableret en Forplejningsordning for Flygtninge og for
bortdragende Værnemagtsafdelinger, at Luftværnet vistnok skal tage
sig af disse Spørgsmaal, og at man maa være forberedt paa, at den Ord
ning, som “Region 3” nu er ved at indrette, muligt vil blive afløst af en
anden Ordning. Jeg lovede at underrette Luftværnet om den Ordning,
man midlertidigt vilde etablere i Sydjylland.
Langt om længe kom jeg videre og tog direkte til Krusaa, hvor jeg
fik Lejlighed til at iagttage det besynderlige Liv, der foregik dernede.
De tyske Kolonner eller Grupper blev af danske Frihedskæmpere af
væbnede, efter at samtlige deres Køretøjer var blevet dem frataget og
parkeret. Tyskerne blev derefter stillet i Grupper paa ca. 25 Mand, der
saa vandrede Sydover, slæbende paa Rygsække, Tasker o.s.v, af og til
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kom der enkelte engelske Krigskøretøjer kørende den modsatte Vej,
en grænseløs Modsætning til de slagne Tyskere. Befolkningen var, da
jeg saa paa det, forholdsvis fornuftige, naar Tyskerne kom forbi, og
syntes ikke at komme med særlige Mishagsytringer. Jubelen fandt deri
mod selvfølgelig ingen Ende, naar der viste sig nogle Englændere.
Der var store Skarer af Publikum og ikke særlig god Organisation
med Henblik paa Placering af Publikum paa uskadelige Steder.
Medens Tyskerne i Gaar havde kunnet køre igennem Grænsen, var
der i Dag givet Ordre fra engelsk Side, at en saadan Kørsel ikke maatte
finde Sted, jfr. foran. Jeg saa dog, at et Par Generaler fik Lov til at køre
videre, men alle andre maa gaa, bortset fra Syge. Medens Tyskerne vist
nok i Gaar i et vist Omfang kunde beholde Vaaben, indtil de kom Syd
for Grænsen, blev det i Gaar ved Krusaa gennemført, at alle Vaaben
blev dem frataget, dog bortset fra Haandvaaben for Officerer. Senere
paa Dagen kom der en ny Ordre om, at samtlige “Bæltevaaben” kunde
medføres, og paa et senere Tidspunkt synes det at være blevet beor
dret, at Tyskerne kunde beholde alle personlige Vaaben, altsaa ogsaa
Geværer.
I Dagens Løb havde Englænderne saa godt som intet med Afvæbnin
gen og Fratagelsen af Køretøjer at gøre, dette forestodes udelukkende
af Frihedskæmpere. Om Eftermiddagen skal der dog være kommet en
Ordre om, at tyske Kommandoer ikke maa antastes af Danske, medmin
dre disse har Englændere med sig. Denne nye Ordning var ikke traadt
i Kraft, da jeg forlod Krusaa. Frihedskæmperne havde dog stadig en vis
Forbindelse med en engelsk Løjtnant paa Stedet, med hvem man fra
Tid til anden konfererede, og Chefen for Grænsebevogtningen, Oberst
løjtnant Skjoldager, havde haft Forbindelse med en engelsk Officer i
Aabenraa, der har det paagældende Omraade under sig og træffer evt.
fornødne Aftaler med denne.
En Overgang var man blandt Frihedskæmpernes Ledere lidt nervøse
for, hvordan det hele skulde gaa, hvis Tyskerne protesterer mod at af
give Vaabnene, idet der ikke var ret mange Englændere paa Stedet og
vistnok ikke saa godt kunde afgives ret mange til dette Formaal. Om
Eftermiddagen kom imidlertid den første Gruppe af de danske Trop
per fra Sverige, og der ventes flere i Løbet af Dagen i Morgen.
Organisationen af Fratagelse af Vaaben m.v. var maaske en lille Smule
forvirret, man havde lidt Indtryk af, at der var for faa virkelige overord
nede blandt de egentlige Frihedskæmpere og for mange Løjtnanter
blandt “Svenskerne”, uden at nogen havde den virkelige Kommando
paa de forskellige Steder, men det gik ellers altsammen ganske fred-
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sommeligt og roligt, og der er Grund til at tro, at Frihedskæmperne,
naar det hele falder lidt til Rette, med Lethed kan udføre herfra den
Opgave, der allerede i Øjeblikket udføres af dem ved Grænsen.
Drøftede hele Sagen med Oberstløjtnant Skjoldager, der havde over
taget Kommandoen over Grænsebevogtningen sammen med 500 an
dre Fanger fra Frøslev, der allerede i de sidste Dage i Frøslev havde
organiseret en Bataillon, som straks kunde træde i Funktion, efter at
de var kommet ud af Frøslev.
Vi var enige om, at Skjoldager i videst muligt Omfang burde aftale
alle de praktiske Spørgsmaal med de lokale engelske Officerer.
I Dagens Løb havde jeg ventet Besked fra UM om, hvorvidt der havde
fundet Forhandling Sted vedrørende de principielle Spørgsmaal om
hvor evt. Overtagelse af det opsamlede Materiel, men saadan Forhand
ling fandt ikke Sted i Dagens Løb.
Paa Hjemvejen til Silkeborg havde jeg en Samtale med Politimester
Brix, der oplyste, at man havde Indtryk af, at Gestapofolkene, deri
blandt de værste Forbrydere, mænger sig med Værnemagten, til dels
gaar i Værnemagtsuniform og antagelig saaledes vil søge at smutte ud
over Grænsen upaaagtet (altsaa ganske svarende til de Oplysninger, vi
har om Bolle fra Aalborg).41 Der er danske Kriminalfolk, der let kan
kende de vigtigste Personer, ved Grænsen og faa dem udpeget, men
Englænderne vil ikke tage sig af, at de paagældende sættes fast. Brix,
der var meget hæs, bad derefter straks gennem mig Direktør Svenningsen spørge overfor Englænderne i København, hvilket Svenningsen lo
vede.
Paa Hjemvejen stødte jeg i øvrigt paa Folk, der fandt forskellige Sager,
bl.a. Haandgranater, som Tyskerne havde smidt fra sig i Grøfterne.

Dagbog Nr. 496.
Onsdag d. 9. Maj 1945.

Kl. 9.30: Kontorchef Studnitz meddeler, at Chefen for den tyske Flyve
plads paa Vandel, Kaus, kun vil overgive sig til Englænderne og agter
at blive paa Flyvepladsen med sine Folk foreløbig. Da Sagen synes lidt
uklar, raadede jeg til, at man snarest fra Amtets Side, evt. ved Henven
delse til Hr. Kaus, fik Oplysninger om, hvad Meningen egentlig er, evt.
kan Spørgsmaalet tages op her.
41 Det var den af Gestapofolkene mest anvendte fremgangsmåde for at slippe uhin
dret ud af Danmark.
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Bohnhoff meddeler, at Oberbefehlshaber har anmodet om, at der
stilles 4-5 rm Brænde til Raadighed for Silkeborg Bad m.v. i Dagene
indtil Afmarchen.
Har straks efter talt med Skovrider Schoubye, der erklærede, at man
straks kunde svare, at man skulde sørge for, at Tyskerne kunde faa Bræn
det, saaledes at det blev anvist, hvor Tyskerne selv kunde hente det.
Bohnhoff har endvidere henstillet, at der gives Tilladelse for Over
borgmesteren i Flensborg, Dr. Kracht,42 der har med Røde Kors at gøre,
til at begive sig fra Flensborg til Silkeborg og tilbage.
Satte mig straks efter i Forbindelse med Modstandsbevægelsen (Kollund 411) og bad om, at der sikres Kracht frit Lejde frem og tilbage.
Der er lovet mig Besked om, hvorvidt Tilsagn herom kan afgives til
Tyskerne.
Har underrettet Oberstløjtnant Møller og Ingeniør Willumsen om
Resultatet af Undersøgelserne vedrørende Vogn tilbageholdelserne ved
Grænsen.
Afdelingschef Wassard har ligeledes faaet Underretning herom. Han
regner med at faa en Forhandling med en engelsk Officer (muligt en
amerikansk Oberst), der desværre havde ymtet noget om, at man se
nere skulde se, hvad de allierede vilde bruge af Vognene dernede, forhaabentlig faar vi dog Lov til at beholde det hele. Dette Spørgsmaal vil
blive drøftet i UM med Englænderne.
Oberstløjtnant Møller meddeler, at det overalt oplyses, at de tyske
Afdelinger smider Sprængstof, Haandgranater m.v. fra sig samt hælder
Granater og andet i Havne og Vandløb.
Lovede, at vi herfra skal sætte os i Forbindelse med den tyske Gene
ralstab for at søge denne uheldige Praksis hindret. Vi var dog begge
klar over, at et Tilsagn fra tysk Side om Hindring af dette ikke vilde
have praktisk Betydning.
Har derefter talt med Major Müller, der lovede, at Sagen skulde blive
taget op og en Ordre udgaa (jeg gad nok vidst, ad hvilken Vej).
Kl. 13.00: Fuldmægtig Wedel-Heinen, UM, meddeler, at Fængsels
direktør Tetens gerne vil have Horserød-Lejren, som er fyldt med saarede tyske Soldater, fri. Wedel-Heinen spurgte, om der herfra kunde
rettes Henvendelse derom til Generaloberst Lindemann.
Svarede, atjeg ansaa det for udelukket, at tysk Militær under de nuvæ
rende Forhold kunde flytte rundt med deres saarede Tropper. Tyskerne
42 Dagbogen staver konsekvent overborgmesterens navn Kascht. Det er rettet til Kracht
her og i det følgende.
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skulde jo i disse Dage marchere ud med deres væbnede Styrker, efterla
dende de saarede. Det maatte, sagde jeg, vel snarere blive et dansk eller
maaske et dansk-engelsk Spørgsmaal at flytte de saarede, men jeg tilbød
at tale med Stiftamtmanden om Sagen.
Kl. 13.30: Kaptajn Dohlmann, Silkeborg, meddeler, at han har faaet
overdraget Forsorgen af de tyske Flygtninge og i den Anledning for
handlet med tyske Læger om Indretning af Silkeborg Bad til Opholds
sted for Flygtningene. Dohlmann havde ogsaa talt med gamle Redak
tør Sørensen og et andet Medlem af Bestyrelsen for Silkeborg Bad og
derefter ringet til Indenrigsmin., der havde henvist til os. Dohlmann
spurgte, om vi kunde rette Henvendelse i Sagen til Generaloberst Lin
demann.
Svarede, at Stabene forblev paa Silkeborg Bad endnu en kort Tid,
maaske kun 4-5 Dage, men der kunde godt - ifølge Major Müllers Ud
talelse til mig i Gaar - gaa 1-2 Uger, og jeg maatte anse det for ude
lukket, at Generaloberst Lindemann flyttede sine Kontorer fra Barak
kerne paa Silkeborg Bad (der ifølge Dohlmann i første Omgang var
tilstrækkelige) til Stenhusene dersteds.
Kl. 13.50: Talte med Stiftamtmanden, som er enig i, at der ikke her
fra kan rettes Henvendelse til Tyskerne angaaende Rømning af Horserød-Lejren, da dette ikke er et tysk Spørgsmaal.
Kl. 14.50: Underrettet Fuldmægtig Wedel-Heinen, idet jeg tilføjede,
at jeg vil anse det for rimeligt, at man gennem os underretter den tyske
Oberstarzt, Professor Nissen, om Flytningen fra Horserød, hvis denne
finder Sted.
Wedel-Heinen mener, at man saa vil lade det danske Krigsministe
rium forestaa Flytningen.
Kl. 10.20: Grev Schack meddeler, at en tysk Afdeling i Dag er ankom
met til Møgeltønder og har krævet Kvarter der paa Stedet. Der findes
ikke frigjorte Kvarterer i Møgeltønder endnu, men Soldaterne vil sag
tens kunne anbringes i Lader, hvilket Grev Schack havde tænkt sig.
Fra anden Side er der protesteret herimod, idet det er blevet erklæ
ret, at Tyskerne skal bivuakere. Grev Schack vil derfor gerne vide, om
Kravet om Kvarterer bør afvises.
Svaret, at ogsaa vi har forstaaet, at det fra engelsk Side er tilkendegi
vet Tyskerne, at de skal bivuakere. Fra dansk Side kan man maaske se
igennem Fingre med, at Tyskerne paa Rejsen af og til benytter Kvarte
rer, som er rømmet af Afdelinger, som er draget sydpaa, men at man
næppe bør give sig til at indkvartere tyske Soldater i Omraader, hvor
der endnu ikke er frigjort Kvarterer.
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Kl. 11: Underrettet Amtmand Friis Jespersen om Afdelingschef SkatRørdams Meddelelse vedrørende de tyske Troppers Forsyninger.
Amtmanden meddelte, at han allerede har faaet en saadan Medde
lelse fra Handelsministeriet over Luftværnets Ijernskriversystem.
Kl. 11.05: Gartner Petersen, Struer, spørger, hvorvidt han kan sælge
Kranse og Tulipaner til det derværende Lazaret.
Varerne bliver som Regel købt af en Ordonnans, men Gartneren me
ner, at det er til Enkeltpersoner, Salget i Virkeligheden sker.
Svarede, at Varerne herefter ikke bør leveres.
Anmodet Sekretærvagten i UM (Sekretær Carstens) om at undersø
ge, hvorvidt Baronesse Fürstenberg kan rejse videre fra Silkeborg til sin
Fætter paa Lindholm, eller hvorledes vi skal forholde os med hende.
Anmodede samtidig Sekretær Carstens om at undersøge, hvorvidt
der kan udstedes en særlig Udrejsetilladelse til Dr. Casper og Dr. Nieland.
Lidt senere meddeler Sekretær Carstens, at Baronesse Fürstenberg
kan rejse videre til sin Fætter paa Lindholm, hvis hun har Indrejsetil
ladelse og Opholdstilladelse fra de danske Myndigheder. Er dette ikke
Tilfældet, skal hun betragtes som tysk Flygtning og maa antagelig an
bringes i en Flygtningelejr.
Justitsministeriet havde i øvrigt oplyst, at det hverken kan finde Dr.
Caspers eller Dr. Nielands Pas.
Dr. Casper underrettet om, at Baronesse Fürstenberg vil blive betrag
tet som Flygtning, hvis hendes Papirer ikke er i Orden.
Kontorchef Hinrichsen meddeler, at Tyskerne ikke gider slæbe Am
munitionen med og henkaster den derfor i Vanddamme og Vandgra
ve. I Randers mener man, at denne Trafik straks maa standses.
Henviste Kontorchefen til at sætte sig i Forbindelse med Frihedsbe
vægelsen i Aarhus, som jo har direkte Kontakt med Englænderne.
Kl. 16.10: Kontorchef Jørgensen meddeler, at Tyskerne er draget af
med hele Besætningen fra Knivholt ved Hjørring. Godset var lejet af
Tyskerne, hvorimod de havde købt Besætningen. Kontorchefen spør
ger, om man mon ikke kan faa standset Afdelingen og faa frataget den
Besætningen, da det jo vil være mere praktisk straks at faa denne tilba
geført til Knivholt, saaledes at Godset kan drives videre. Kommer Be
sætningen først helt ned til Grænsen, bliver det meget vanskeligt at faa
den tilbage til Knivholt.
Da Kontorchefen mente, at Afdelingen endnu befandt sig i Vend
syssel, foreslog jeg, at han først prøver at sætte sig i Forbindelse med
Konsul Brandter.
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Senere paa Dagen meddeler Kontorchef Jørgensen, at han nu har
talt med Konsul Brandtner, som har erklæret, at det vil være umuligt
for de centrale tyske Myndigheder at komme i Forbindelse med Afde
lingen nu, som maa antages at være spredt over en stor Del afJylland.
Meddelte, at det herefter ogsaa vil være umuligt for os, at faa Afde
lingen standset.
Kl. 20.30: Sogneraadsformanden i Skern meddeler, at der maa indret
tes et Flygtningelazaret. Man vil helst have dette indrettet i en Del af Mis
sionshotellet, som nu er forladt af Tyskerne. Ejeren af Missionshotellet
protesterer imidlertid. Sogneraadsformanden spørger, om vi har Hjem
mel til at forlange Indkvarteringen gennemført i Missionshotellet.
Udtalte, at dette næppe kunde lade sig gøre, og raadede til, at man
i Stedet for brugte et Par Værelser i Skolen, der ogsaa netop er forladt
af Tyskerne.
Kl. 20.45: Har meddelt Oberstløjtnant Skjoldager, at Afdelingschef
Wassard har oplyst, at man i København vil tage det principielle Spørgs
maal op, hvorvidt de tilbageholdte Vogne kan forblive i dansk Eje, eller
om noget skal afgives til Englænderne.
Oberstløjtnant Skjoldager meddeler samtidig, at Henvendelsen om
Overborgmester Kracht’s Indrejse hertil Landet maa forelægges Eng
lænderne i Flensborg, da vi ikke kan raade i denne Sag.
Kl. 21.00: Direktør Basse meddeler, at Major Richter ikke vil udle
vere Hedeselskabets Vogn. Lovet at tage Sagen op.
Kl. 21.10: Skovrider Schoubye meddeler paa Forespørgsel, at der sta
ar ca. 120 rm Brænde i Sønderskoven, som er beslaglagt, men ikke be
nyttet af Tyskerne. Dette kan Tyskerne hente af til deres Daglige Brug
paa Silkeborg Bad, indtil de rejser. Skovfoged Munk Jørgensen vil tage
sig af Detaillerne.
Kl. 22.00: Aftalt med Skovfoged Munk Jørgensen, at Tyskerne skal
komme ud og hente ham med en Lastbil ved “Lunden”, hvor han er
Frihedskæmpervagt, han vil da - evt. kørende i eget Befordringsmid
del - anvise Tyskerne, hvor de kan tage, d.v.s. selv hente Brænde.
Casper underrettet om Brænde-Sagen og om Spørgsmaalet om Over
borgmesteren i Flensborg,
Casper oplyste samtidig, at han forlader sit Hus i Morgen, og at det
saa kan overgives til andre.
Anmodede samtidig Casper om at undersøge, hvorvidt nogle Brev
duer, som den tyske Værnemagt har, og som er hugget i Belgien, kan
udleveres til os til Afgivelse til Belgien. Henvendelse herom har vi mod
taget fra Jydsk-fynsk Kommando i Aarhus.
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Casper lover at tage sig af Spørgsmaalet og siger samtidig, at Duerne
ikke vil blive “vernichtet”.
Casper meddeler senere, at han nu har sikret sig, at Duerne kan
overleveres til os uden videre.
Jeg meddelte derefter, at der nu vil komme Duekyndige ud og se paa
Duerne, der er i Laven.
Underrettet Oberstløjtnant Møller om Due-Sagen.
Underrettet Skovrider Schoubye om, at Caspers Hus kan overtages
i Morgen.
Schoubye vil da give Møde og modtage Nøglerne.
Dagbog Nr. 497.
Torsdag den 10. Maj 1945.

Konsul Müller, Røde Kors, Aalborg, meddeler telefonisk, at samtlige
Medarbejdere ved Gestapokontoret i Aalborg nu er blevet paagrebet
ved den tyske Værnemagts Foranstaltning og overgivet til Frihedskæm
perne. Kriminalrat Bolle og en af hans nærmeste Medhjælpere Thezet
har dog begaaet Selvmord.
Der er Tale om 16 Personer, heraf 3 danske Stikkere.
Firmaet Kirkeby, Aarhus, meddeler, at man nu har skaffet oplyst, at
den Firmaet tilhørende Lastvogn, som var beslaglagt af den tyske Vær
nemagt, er blevet fundet i Horsens, hvor den henstaar i en Garage.
Firmaet vil nu sende en Mand til Horsens for at hente Vognen.
Savværksejer Eriksen, Resenbro, meddeler telefonisk, at han har er
holdt oplyst, at den ham tilhørende Lastvogn, der var beslaglagt af den
tyske Værnemagt, er blevet fundet i Rødding. Hr. Eriksen vil nu rejse
til Rødding og forsøge at faa Vognen udleveret.
Kl. 23.00: Konsul Müller, Aalborg, meddeler, at den tyske Konsul
Brandtner, dersteds, i Aften er blevet arresteret af den danske Friheds
bevægelse. Müller var i den Anledning blevet ringet op af Konsulinde
Brandtner, der havde spurgt, om han kunde gøre noget for hendes
Mand. Müller havde ved Henvendelse til Frihedsbevægelsen faaet op
lyst, at Arrestationen var sket paa Foranledning af en Afdeling af Fri
hedsbevægelsen, som hidtil har været i Sverige. Der var kommet et Par
Stykker af dem pr. Hurtigbaad fra Sverige, og en af dem havde ladet
Frihedsbevægelsen foretage Anholdelsen. Den paagældende hører til
en Afdeling i Sverige, der betegnes ved P.D.43 I Sverige har man nøje
skygget alle, der kunde tænkes at give sig af med Spionage.
43 Se herom J. Grundt Larsen: Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45,
1976, s. 43.
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Brandtner opholder sig i Øjeblikket paa Hotel “Kong Frederik” i Aal
borg. Müller spurgte mig, om Brandtner som udsendt tysk Konsul ikke
var dækket af de internationale Regler.
Svarede, at kun Gesandtskabspersonale kunde paaberaabe sig de in
ternationale Regler om Exterritorialitet. Müller vilde skaffe yderligere
Oplysninger og ringe hertil i Morgen.
Om Gestapochefen, Kriminalrat Bolle, og Souschefen Thezet Meyer’s
Selvmord oplyste Müller yderligere følgende:
En af Gestapofolkene Jessen, der er Sønderjyde, har et Par Gange
under Gestapofolkenes Flugt ringet til Müller og bedt om hans Bistand
under Paaberaabelse af, at Jessen jo altid havde været saa pæn imod de
danske Fanger. Samtidig havde Fru Jessen henvendt sig til Müller og paa
dennes Forespørgsel om, hvor Jessen da opholdt sig, plumpet ud med
Opholdsstedet, og dette sammenholdt med de stedfundne Opringnin
ger til Müller havde været tilstrækkeligt til at lokalisere Gestapofolke
ne. Disse var omsider trukket ud til Løkken. Derefter havde Frihedsfol
kene rettet Opfordring til Aalborgs tyske Kommandant, Oberst, Graf
Schimmelmann, som var ankommet til Aalborg for 3 Uger siden, og
havde bedt ham om at tage Affære under Henvisning til, at det drejede
sig om Krigsforbrydere. Schimmelmann havde sendt sine Feldgendarmer til Løkken og omringet Gestapokvarteret, hvorefter Kriminalrat
Bolle og Thezet Meyer skød sig og døde, medens de øvrige blev taget
til Fange af Feldgendarmerne, som bragte dem til Aalborg, hvorefter
de blev overgivet til Frihedsbevægelsen. 9 af dem blev straks indsat i
det Fængsel, hvor de selv har pint danske Fanger, medens der i Dag
vil komme en Eftersending af Gestapofolk, som skal anbringes sam
mesteds.44
Kl. 10.00 meddeler Oberstløjtnant Møller, at General Bennike agter
sammen med Major Fisher, Royal Dragoons i Aarhus, at aflægge Visit
hos Stiftamtmanden i Morgen Kl. ca 11.
Oberstløjtnanten bemærker, at Besøget ikke, forinden det finder
Sted, bør kundgøres, da Major Fisher paa den ene Side gerne vil hilse
paa den øverste administrative Institution i Jylland, men paa den an
den Side jo fortrinsvis har med militære Opgaver at gøre og nødig vil
foregribe en evt. civil Kommissions Funktioner.
Jeg lovede, at vi ikke, før Mødet finder Sted, skal omtale Mødet, men
bemærkede samtidig, at naar det har fundet Sted, ved alle, hvad der
er sket.
44

Fritz Bolle og Meyer skød sig ikke. Det lykkedes dem at undslippe.
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Ordnet Spørgsmaalet vedrørende Hedeselskabets Bil med Esche og
Kontorchef Dahlberg Larsen.
Kl. 14.00: Paa Dueekskursion i Laven sammen med Intendant Lillemoes og Formanden for en Række Duesammenslutninger Juul (Tlf.
Aarhus 6138 eller 7101).
Det viste sig, at der er ca. 600 meget fine belgiske Duer, meget fint
og meget kostbart installeret i Laven, Chefen for Duehusholdningen
er en verdensberømt “Duelist” Hauptmann Seel, der passer Duerne
sammen med 11 Mand, der alle er Duesagkyndige.
Man vedtog, at Halvdelen af Duerne skal køres bort i Morgen, me
dens den anden Halvdel, der har Unger, skal køres af Sted om 14 Dage,
forsaavidt de tyske Duepassere kan blive der saa længe.
Hauptmannen (der staar direkte under Oberst von Etzdorf) havde
intet mod selv sammen med sine Folk + 1 Oberveterinär at blive i 14
Dage og passe Duerne, men han vilde gerne have, at der sikredes Sol
daterne Fred og Ro og Mad samt Mulighed for ikke at blive standset,
naar de kørte Sydpaa med Vogne.
Under Forudsætning af, at det godkendes, at de 13 maa blive paa
Stedet, aftalte jeg med Hauptmannen, dernæst med Socialinspektør
Frank og endelig med en af Frihedskæmperlederne, at Afdelingen faar
Mad som hidtil, mod at Udlæggene sker ved Sogneraadet og saaledes,
at Soldaterne ikke selv betaler. Naar der kommer en almindelig Ord
ning om Forplejning af Flygtninge, forberedte jeg Hauptmannen paa,
at Soldaterne maatte gaa ind under denne Ordning (man kendte intet
til denne Ordning i Laven, og baade Soldaterne og Flygtningene var
derfor selvfølgelig begyndt at sulte, efter at de Handlende har nægtet
at sælge til dem).
Forsaavidt Staten ikke vil betale for Soldaternes Ophold paa Stedet,
vil Dueforeningerne gøre dette.
Lovet at faa undersøgt, hvorvidt Soldaterne kan være der i de 14 Da
ge, der er Tale om, samt at undersøge, om der kan tilsikres dem en
rolig Affart.
Kl. 21.00 spørger Amtmand Friis Jespersen, hvorledes man skal for
holde sig med Hensyn til Spørgsmaalet om Beboelse af de tyske Kvar
terer ved disses Afgivelse.
Raadede til, at man lod Sagkyndige Folk, selv om de ikke var Med
lemmer af Vurderingskommissioner, se paa Husene og afgive en Erklæ
ring om disses Tilstand, og at man saa senere skulde lægge saadanne
Erklæringer til Grund. Man kan ikke vente paa, at Kommissionerne
kan komme ud at besigtige Husene.
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Dagbog Nr. 498.
Fredag den 11. Maj 1945.

Direktørjacobsen, Røde Kors, Aarhus, meddeler telefonisk, at Røde
Kors i Aarhus har taget sig af nogle polske Krigsfanger - polnisches
Arbeits- und Baubataillon 30, Feldpost Nr. 32117 A, ursprünglich Norwegen - De paagældende polske Krigsfanger befinder sig godt og har
henstillet, at der gennem den polske Udsendelse i Londons Radio
udsendes Meddelelse herom, saaledes at deres Paarørende kan erfare
dette.
Direktørjacobsen forespurgte endvidere, om det kan forventes, at
de russiske Krigsfanger, der befinder sig i Aarhus, snart vil blive afhentet
eventuelt pr. Skib. Røde Kors har hidtil taget sig ogsaa af disse Fangers
Forplejning.
Endelig oplyser Direktør jacobsen, at man ikke kunde finde ud af,
hvor Gestapo har begravet de henrettede danske Statsborgere i Aar
hus. Det drejer sig om ialt 34 Personer. Direktørjacobsen henstiller, at
dette Spørgsmaal tages op gennem Udenrigsministeriet.45
Kl. 9.05: Konsul Müller, Aalborg, meddeler, at den tyske Konsul
Brandtner nu er blevet løsladt. Der var forskellige Ting som Frihedsle
delsen vilde spørge ham om, men han synes aabenbart at have kunnet
klare sig.
Kl. 9.15: Sygehusforvalter Laier, By- og Amtssygehuset i Silkeborg,
meddeler, at man meget gerne vilde af med de tyske syge Soldater, som
har en Afdeling af Sygehuset, idet det kniber svært med at skaffe Plads
til de danske Patienter. Han spørger, om der herfra kan gøres noget.
Svarede, at det i.den tyske Kapitulation er en Betingelse, at de tyske
Soldater skal marchere ud af Landet først, hvorefter de saarede og syge
Soldater samt Flygtningene skal følge.
Jeg sagde, at vi senere i Dag fik Besøg af en Englænder, som vi vilde
prøve at tale med.
Under det af General Dewings Repræsentant for Jylland, Major Fi
sher, i Formiddags her aflagte Besøg, rejste jeg Spørgsmaalet om Mu
ligheden for at flytte de syge tyske Soldater, som kunde taale at flyttes,
til et andet Lazaret i Silkeborg, for at der paa Sygehuset kunde blive
Plads til danske Patienter,
Majoren erklærede sig straks indforstaaet og anmodede den danske
Kaptajn Helk, der ledsagede ham, om straks telefonisk at beordre det
45

Se note 30.
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tyske Hovedkvarter til at flytte de syge tyske Soldater. Det skete over
Kontorets Telefon her.
Kl. 14.45: Underrettet Overlæge Østergaard-Christensen, som sagde,
at Sygehusforvalterens Henvendelse til os var sket uden Overlægens
Vidende, men at Overlægen naturligvis var glad ved at faa den paagæl
dende Hospitalsafdeling fri.
Kl. 16.30: Sekretær Poul Hansen, Justitsministeriet, oplyser, at for
henværende Overborgmester Nieland’s Pas d. 3. eller 4. Maj fra Justits
ministeriets Visumkontor i Ny Kongensgade er blevet afleveret til det
tyske Konsulats Bud, Krüger, og at det derfor maaske befinder sig i det
tyske Konsulat i Vesterport. Passet var af Justitsministeriet blevet forsy
net med Opholdstilladelse til d. 30/6.
Sekretær Hansen meddelte samtidig, at Justitsministeriet ikke ses at
have modtaget Dr. Caspers Pas.
Paa min Forespørgsel, om Passet var gyldigt til Udrejse her fra Lan
det, svarede Sekretær Hansen, at derom kunde Justitsministeriet ikke
udtale sig, men at det maaske var muligt at faa Oplysninger hos den
danske Politikommando i København, der synes at have afspærret Græn
sen.
Ca. Kl. 11.00 aflagde Chefen for de engelske Styrker i Nørrejylland,
Major Fisher, General Bennike samt Kaptajn Helk Visit hos Stiftamt
manden. Til Stede var foruden Stiftamtmanden Dr. Sabroe, Henn, Wg.Cl., Lu. og Ca. Besøget, som varede en Times Tid, var præget af stor
Hjertelighed.
Kl. 12.45 indfandt Skovrider Poulsen, Fusingø, sig. Skovrideren kom
for at spørge, om der ikke kunde gøres noget for Baronesse Fürsten
berg, som naturligvis meget nødig vil ind i en Flygtningelejr.
Forklarede Skovrideren, at jeg næppe vilde tro, at Baronessen kan
undgaa Flygtningelejren, men at jeg alligevel i Dag skal tale med Ju
stitsministeriet i anden Anledning og da vil spørge paa ny.
Lidt senere talt med Sekretær Poul Hansen, Justitsministeriet i An
ledning af, at Justitsministeriet ikke kan finde hverken Dr. Caspers el
ler Dr. Nielands Pas.
Sekretær Poul Hansen meddelte, at man i Justitsministeriet havde
forstaaet, at Navnet var Wieland og ikke Nieland, og at man nu vil fore
tage et fornyet Forsøg. Der vil blive ringet Besked herom i Dag,
Spurgte endvidere Poul Hansen, om der kan gøres noget for Baro
nesse Fürstenberg.
Poul Hansen meddelte, at jeg kan sige til Baronessen, at hun kan
rejse videre til sine Slægtninge, hvis jeg er sikker paa, at hun virkelig
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har Slægtninge her i Landet. Da jeg erklærede, atjeg tilfældigvis ved,
at hun virkelig har Slægtninge her i Landet, blev vi enige om, at Ba
ronessen i Stilhed tager Ophold hos sine Slægtninge og straks søger
Opholdstilladelse, naar det danske Politi bliver genoprettet om nogle
Dage.
Skovrider Poulsen underrettet om foranstaaende.
Kl. 13.10: Forstander Petersen, Engelsholm Højskole, ved Vejle, med
deler, at Tyskerne har Forladt Engelsholm, og at Højskolen er ved at
flytte ind igen. Imidlertid er Kommandanten paa Vandel Flyveplads,
en Oberst Kraus, i Dag mødt op og har klistret gule Plakater paa Byg
ningen, hvori det meddeles, at Engelsholm er beslaglagt af den tyske
Værnemagt til Brug for engelske Soldater.
Lovede, at vi skal tage os af Sagen herfra.
Kl. 16.35: Firma Hansen & Schneider, Aalborg, meddeler, at Aarhus
Byledelse i disse Dage bekendtgør, at Byledelsen vil afholde Auktion
over ca. 130 Heste, som Tyskerne har forladt i Aarhus. Imidlertid me
ner Firmaet, at der blandt disse Heste findes 3, som Tyskerne for gan
ske kort Tid siden har beslaglagt hos Firmaet, og som Firmaet natur
ligvis gerne vil have igen. Firmaet spørger, om denne Auktion ikke kan
standses, i al fald for saa vidt angaar disse 3 Heste.
Foreslaaet, at Firmaet umiddelbart sætter sig i Forbindelse med By
ledelsen.
Kl. 21.25: Kaptajn Agger, Jysk-Fynsk Kommando, meddeler, at der
herfra i Dag er klaget over Forholdene paa Vandel og Tirstrup Flyve
pladser.
Kommandanten har nu undersøgt Sagerne. Klagerne for saa vidt an
gaar Vandel har ved Undersøgelserne vist sig ikke helt at kunne holde
Stik, men større Ulykker kan i al Fald ikke indtræde, da der er posteret
900 Frihedskæmpere omkring Vandel Flyveplads.
En Undersøgelse har derimod vist, at tyske Soldater fra Tirs trup i
vidt Omfang sælger Vaaben til Befolkningen. Fra Frihedsbevægelsens
Side er der rettet Henvendelse til Kommandanten, som dybt har bekla
get Salget, og som har lovet at standse dette.
Kl. 10.00: Kaptajn Kragh frajydsk-fynsk Kommando spørger, om det
er muligt, at vi herfra kan faa tryllet de Mineoplysninger frem, som
Politiet i sin Tid har givet sig til at samle efter nærmere Ordre.
Lovede at undersøge, om det er muligt, men meddelte straks, at Po
litiets Oplysninger af denne Art sikkert næppe er til at faa fat i.
General Bennike mener ikke, der kan være noget i Vejen for, at de
tyske Duefolk bliver i 14 Dage i Laven. Paa den anden Side mener han
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ikke, der kan tilsikres en særlig sikker Vognkørsel, det er kun Tyskerne
tilladt at have 15 t Vognrum pr. 1.000 Mand, og en Afdeling som den,
der er en Enhed for sig selv, maa vel kunne køre med en enkelt Vogn,
men heller ikke mere i Henhold til de af Englænderne givne Retnings
linier.
Kaptajn Helk, der ledsagede General Bennike hertil, har herfra ryk
ket Tyskerne for Mineplaner.
Kaptajn Helk meddelte dernæst Tyskerne, at den tyske Afdeling paa
Silkeborg Sygehus skal rømmes omgaaende for Tyskere ifølge Krav fra
Major Fisher.
Amtmand Hoick spørger, hvorledes man skal forholde sig for at faa
Flygtningene flyttet fra de Steder, de nu bebor - efter Omstændighe
derne til stor Gene for Befolkningen - til bedre placerede Kvarterer.
Man har saaledes tænkt sig snarest at flytte Flygtninge til en Del af Tir
strup Flyveplads, som nu er rømmet af Tyskerne.
Jeg udtalte, at jeg maatte mene, at Amtet uden videre maatte kunne
iscenesætte saadan Forflytning efter at have aftalt Dispositionerne med
de lokale Folk og med Frihedskæmperne og saaledes, at de sidste sør
ger for, at Flygtningen finder Sted.
Amtmand Schau meddeler, at han er vred over, at Frihedsbevægel
sen uden videre har sat sig i Besiddelse af Amtsraadssalen i Skander
borg. Han har beklaget sig til Lokalkomiteen i Skanderborg, der synes
at have optaget Henvendelsen ilde.
Raadede paa en pæn Maade Amtmanden til at tage det roligt.
Direktør Skovboe Madsen, Vorladegaard, spørger, om Dæmningen
ved Salten Aa nu ikke kan nedbrydes.
Raadede ham til selv at foranledige, at Dæmningen gennembrydes,
evt. efter nærmere Aftale med de lokale tyske Soldater.
Amtmand Hoick meddeler, at han i Dag har talt med Kontorchef
Knud Larsen, der var tilbøjelig til at mene, at Amterne ikke skulde tage
sig af Spørgsmaalet om Omplacering af Flygtninge.
Amtmand Friis Jespersen spørger, om vi nu har faaet nærmere Oplys
ninger om, hvordan Amterne skal forholde sig med Hensyn til Spørgs
maalet om Besigtigelse forinden Aflevering af tyske Kvarterer.
Meddelte, at vi ikke havde faaet nærmere Oplysninger.
Raadede stadig til, at Amtet paa bedste Beskub lader fornuftige sag
kyndige Folk se paa Kvartererne og fremkomme med en skriftlig Udta
lelse om disses Tilstand ved Afleveringen.
Kl. 17.50: Har anmodet Kaptajn Kragh om at undersøge, om ikke der
kan gøres noget for, at Forholdene bl.a. paa Vandel Flyveplads kan bli-
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ve i Orden. Tyskerne vil kun afgive Anlægget til Royal Airforce, og det
er derfor ikke de danske Myndigheder muligt at sikre sig, at de for
skellige Ting, der findes paa Flyvepladsomraadet, ikke nappes af Bebo
erne paa Egnen. Det hele flyder vistnok i Henhold til Meddelelse fra
Kontorchef Studnitz, Skovrider Halskov-Hansen og Frihedskæmperne
i Vejle.
Kaptajn Kragh lovede, at Spørgsmaalet skal blive undersøgt, antage
lig vil Kaptajn Agger give Besked hertil om Resultatet.
Meddelte dernæst Kaptajn Kragh, at det antagelig vil være vanskeligt
at faa evt. Materiale fra Politikredsene vedrørende Minefelterne ind,
da Materialet næppe er til at faa fat i.
Kaptajn Kragh var meget interesseret i, at Planerne kom ind snarest
muligt til Supplement af de Planer, vi evt. fik fra tysk Side, hvorfor han
henstillede, at vi prøvede at faa sendt Meddelelse ud om, at evt. Oplys
ninger om Minefelter sendes til Jydsk-fynsk Kommando.
Lovede at sørge for, at der skal blive givet Meddelelse herom ud til
Kredskontorerne, der muligt har overtaget Politiets Dokumenter i saa
Henseende.
Telefonisk forelagt de af Direktør Jacobsen rejste Spørgsmaal ved
rørende Polakkerne og Russerne for Udenrigsrrinisteriet - Sekretær
Königsfelt - der lovede at give os Underretning.
Sekretær Ahiers, Udenrigsministeriet, meddeler, at Forstanderen ved
Engelsholm Højskole ved Vejle har rette Henvendelse til Udenrigsmi
nisteriet i Anledning af, et nogle tyske Officerer, har indfundet sig paa
Skolen medbringende nogle gule Plakater, ifølge hvilke Skolen paany
maatte beslaglægges til Brug for Englænderne. Skolen har imidlertid
tidligere været beslaglagt af Tyskerne men blev herefter frigivet, og man
vil nu gerne vide, hvorvidt det kan være rigtigt, at de tyske Myndighe
der skulde kunne foretage Beslaglæggelse til Brug for Englænderne.
Forstanderen har samtidig direkte rejst dette Spørgsmaal overfor Castberg. Jeg har straks sat mig i Forbindelse med Stabsintendant Zimmer
mann, idet Oberstabsintendant Wollny ikke var til Stede. Hr. Zimmer
mann lovede omgaaende at undersøge Spørgsmålet.

Dagbog Nr. 499.
Lørdag den 12. Maj 1945.
Fuldmægtig Knox, Udenrigsministeriet, meddeler telefonisk, at Dr. Best
har meddelt Udenrigsministeriet, at Kriegsgerichtsrat, Dr. Cantor i Sil
keborg er instrueret om at give fornødne Oplysninger vedrørende de
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Steder, hvor Danskere, der er blevet henrettet, er blevet begravet. Den
ne Sag ligger Udenrigsministeren stærkt paa Sinde, og Hr. Knox beder
os derfor straks drøfte Spørgsmaalet med Dr. Cantor.
Telefonisk underrettet Direktør Jacobsen, Røde Kors, om at de af
ham G.D. rejste Spørgsmaal nu er blevet forelagt Udenrigsministeriet.
Direktør Jacobsen oplyser samtidig, at der paa Banegaarden i Aarhus
henstaar nogle særlige Tog med tyske saarede Militære. Han har været
i Forhandling med Distriktschef Humle om Tilvejebringelse af Loko
motiver til at befordre disse Lazarettog over Grænsen, og spørger nu,
om der skulde være noget til Hinder herfor.
Jeg svarede, atjeg gik ud fra, at dette ikke var Tilfældet, idet det jo
var Meningen, at alle Værnemagtsmedlemmer saa hurtigt som muligt
skulde udbringes af Danmark. Jeg foreslog ham dog at søge Sagen ord
net ved Forhandling med den tyske Kommandant i Aarhus. Direktør
Jacobsen vilde gøre dette.
Kriegsgerichtsrat Dr. Cantor oplyser paa telefonisk Forespørgsel, at
han ikke ved noget om, hvor de henrettede Danskere er blevet begra
vet. Hen kan kun oplyse, at de paagældende Kommandanter maa være
i Stand til at underrette de danske Myndigheder herom, og han anmo
der os om at foranledige, at de danske Myndigheder træder i Forbin
delse med Kommandanterne i København, Aarhus og Oksbøl.
Jeg svarede ham, at der for Aarhus Vedkommende syntes at være Van
skeligheder, idet Direktør Jacobsen, Røde Kors, telefonisk havde med
delt mig dette.
Dr. Cantor mente, at Vanskelighederne maatte skyldes, at der i Aarhus
gentagende Gange var skiftet Kommandant. I København og Oksbøl
skulde Vanskeligheder ikke kunne vise sig. For saa vidt angik Aarhus
lovede han at sætte sig i Forbindelse med Oberstløjtnant von Gärtner,
der eventuelt kunde hjælpe med at faa Sagen klarlagt.
Foranstaaende er telefonisk meddelt Sekretær Holten Eggert, der
lovede at lade Meddelelsen gaa videre til Fuldmægtig Knox,
Fuldmægtig Schøn, Udenrigsministeriet, meddeler i Besvarelse af
Kontorets den 8. Maj rejste Spørgsmaal vedrørende Behandlingen af
russiske Krigsfanger, at Englænderne i Henhold til en mellem Englæn
derne og Russerne indgaaet Overenskomst skal tage sig af baade civile
og militære russiske Fanger. Myndigheder og andre, der retter Fore
spørgsel til Kontoret angaaende dette Spørgsmaal, bør herefter henvi
ses til at sætte sig i Forbindelse med de paagældende militære engelske
Tjenestesteder. Der er en engelsk Kaptajn Straus, der har med Sagen at
gøre, og den paagældende sorterer under Colonel Hobbard.
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Angaaende Polakkerne kan Schøn endnu intet sige. Han mener dog,
at der ikke er ret mange egentlige polske Krigsfanger i Danmark, og
saadanne polske Statsborgere, som har gjort Tjeneste i den tyske Hær,
maa rejse ud af Landet sammen med Tyskerne. Schøn oplyser endvi
dere, at Regeringen overvejer alle Spørgsmaal om Behandlingen af de
mange Flygtninge af forskellig Nationalitet, som befinder sig i Dan
mark.
Schøn oplyser endelig, at vi roligt kan henlægge samtlige Gestaposager. Hvis enkelte af de arresterede ikke skulde være dukket op, hører
Udenrigsministeriet sikkert fra de paagældendes Familier og vil saa un
derrette os.
Gartner Møller, Struer, forespørger telefonisk, hvorvidt han og hans
Familie samt et Par andre Familier, der for nogen Tid siden maatte
rømme deres Lejligheder, idet den paagældende Ejendom blev beslag
lagt af den tyske Værnemagt, nu - da den paagældende Bygning er
blevet ledig - kan rykke ind i denne.
Jeg foreslog, at Spørgsmaalet ordnedes lokalt, og gjorde den paagæl
dende bekendt med, at de enkelte Afdelinger af den tyske Værnemagt,
efterhaanden som de kommer sydpaa, benyttede de ledigblevne Kvar
terer; først naar Gennemtransporten af tyske Tropper var afsluttet, vil
de man være helt sikker paa, at Lokalerne ikke igen skulde benyttes.
Hr. Møller oplyste heroverfor, at Myndighederne i Byen ikke mener,
at der kommer flere tyske Tropper gennem Byen. Jeg sagde herefter,
at jeg ikke mente, at der kunde være noget til Hinder for, at han og de
øvrige Familier paany flyttede ind i Ejendommen, men jeg bad ham
dog forinden sætte sig i Forbindelse med Borgmesterkontoret og Byle
delsen, for at han kunde være helt sikker paa, at Sagen var i Orden.
Telefonisk underrettet Direktørjacobsen, Røde Kors, om den fra
Udenrigsministeriet modtagne Meddelelse vedrørende russiske Krigs
fanger og Polakker.
Telefonmeddelelse givet til samtlige Amtmænd, Borgmestre og Kreds
kontorer om Indsendelse af eventuelle Oplysninger, samlet af Politiet,
vedrørende Minefelter.
Vestre luftværnskommando lovet at foranledige Meddelelsen afgivet
omgaaende.
Har underrettet Ingeniør Willumsen om, hvad Sagen om Indsam
ling af Gods fra Tyskerne staar paa.
Willumsen er indstillet paa at give et Nap med, hvis der bliver Brug
for ham og hans Kontor ved Spørgsmaal om Fordeling af Biler m.v.
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Har underrettet en af Kontorchef Ricards Folk (Finn Nielsen(?)) om
den Ordning, jeg har iscenesat i Laven vedrørende Bespisning af det
lille Duekornpagni.
Har paa et senere Tidspunkt underrettet Kaptajn Dohlmann, der
intet havde at erindre mod Ordningen, og som var opmærksom paa, at
Sogneraadet foreløbig betaler Udgifterne og evt. vil sende Regningen
til Luftværnet.
Lovet Afdelingschef Skat-Rørdam at søge indhentet Oplysninger om,
hvordan Indsamlingen af Gods fra Tyskerne foregaar. Man er i Køben
havn inde paa Muligheden af, at det overdrages Politimestrene at sørge
for Godsets Udlevering og Anvendelse paa bedste Maade.
Dagbog Nr. 500.
Søndag den 13. Maj 1945.

Drøftelse i Aarhus med Kaptajn Agger vedrørende de tyske Lagre. Kap
tajn Agger forklarede, at Forholdene ligger saaledes:
I. Forsendelser:
A. Betalte Varer behandles som den danske Stats og behandles alt
saa som alle de andre Sager, der overtages af Staten.
B. Ikke betalte Varer: Meddelelse gives til Sælgeren om, at Varerne
henligger for hans Regning og Risiko, hvorefter man maa an
tage, at han handler paa bedste Maade.
II. Overtagne eller tilbagetagne Sager:
A. Opsamlingen:
Opsamlingen sker i Øjeblikket ved Frihedsbevægelsen; der er
dels Tale om Opsamling ved Grænsen, dels Overtagelse af tyske
Depoter rundt omkring i Landet. Ved Grænsen er fortrinsvis Bi
ler, Heste og Cykler, medens Depoterne indeholder alle mulige
Varer i stor Mængde og til meget stor Værdi.
Varerne ordnes straks ved Frihedsbevægelsens Foranstaltning under Bi
stand af Sagkyndige, der tilkaldes de forskellige Steder af Frihedsbe
vægelsen.
Der sondres i øvrigt mellem de fordærvelige Varer og de ikke-fordærvelige Varer.
De fordærvelige Varer sælges normalt snarest muligt paa bedst mu
lig Maade, dog at Levnedsmidler saavidt muligt afgives til Luftværnet
til Brug ved Bespisning af Flygtninge etc.

416

John T. Lauridsen

De ikke-fordærvelige Varer deponeres paa fornuftig Maade og saa
ledes, at Fortegnelser over Varerne sendes til Jydsk-fynsk Kommando
i Aarhus.
I øvrigt samles disse Varer i et vist Omfang i Sydomraadet i Kolding
og Esbjerg, hvor der efterhaanden findes meget store Mængder af Bi
ler m.v.
Kaptajn Agger oplyste, atJydsk-fynsk Kommando og Frihedsbevægel
sen utvivlsomt var interesseret i, at selve Fordelingen og Behandlingen
af de beslaglagte og oplagrede Varer blev overtaget af andre Myndig
heder, og at det derfor sikkert vil være rigtigt, at der snarest kommer et
fornuftigt og handlekraftigt Menneske f. Eks. til Aarhus, som kan lede
hele Fordelingen af Varerne.
Jeg meddelte, at Handelsmin. netop var inde paa Spørgsmaalet om,
hvorvidt de burde sende en Mand over, samt at man var inde paa at
anmode Politimestrene om at sørge for Overtagelsen og Fordelingen
af Varerne paa rette Maade.
Agger mente, at dette havde stor Interesse.

Dagbog Nr. 501.
Mandag den 14. Maj 1945.

Har underrettet Afdelingschef Skat-Rørdam om de af Kaptajn Agger
givne Oplysninger.
Skat-Rørdam fortæller, at der netop er et Cirkulære under Udsen
delse, hvorved Politimestrene anmodes om at overtage Overtagelsen
af de mange Varer.
Raadede til, at man under alle Omstændigheder sendte f. Eks. Kon
torchef Thygesen eller en anden handlekraftig Person til Aarhus, hvor
han kan sidde sammen med Jydsk-fynsk Kommando og være Raadgiver
for, hvad der foregaar.
Kontorchef Knud Larsen meddeler, at der ikke i Øjeblikket kan gives
nærmere Vejledning med Hensyn til, hvorledes der skal forholdes med
de af Tyskerne forladte Huse, da man ikke officielt ved, hvorvidt Eng
lænderne skal bruge nogle af de paagældende Huse. Underhaanden
er man imidlertid i Ministeriet ganske enig i, at Amterne i et vist Om
fang lader Folk overtage deres Huse, efter at disses tilstand er blevet
bedømt af fornuftige Folk, og idet det naturligvis maa staa Folk klart,
at der heri ikke ligger nogen Tilkendegivelse fra Statens Side om, at
Staten paatager sig nogen Forpligtelse til at betale Erstatning.
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Kontorchefen bad mig om at komme til Møde Fredag til Forhand
ling om alle disse Forhold i Ministeriet.
Kl. 10.00: Ca. hos Wollny for at forespørge om, hvorvidt vi fra Intendantens Arkiv kan faa udleveret Akter, som er af Interesse for de dan
ske Myndigheder.
Wollny oplyste, at han efter Anmodning fra Lu. allerede har under
søgt det Spørgsmaal, og han kunde oplyse, at der hverken inden for
hans Omraade (Indkvarteringen) eller inden for Oberstabsintendant
Schulenburgs Omraade (Forplejningen) i In tendan tens Arkiv findes
Akter af Interesse for os. De Akter, som kunde have Interesse for os,
er allerede tilbagesendt til Afdelingerne, og Afdelingerne har som Ho
vedregel tilintetgjort dem. Selv om de ikke maatte være tilintetgjort,
vilde det være vanskeligt at samle Materialet, da Afdelingerne jo kunne
befinde sig paa Rejse Syd over.
Efter Anmodning fra Kaptajn Heiberg-Jürgensen, Jysk-fynsk Kom
mando meddelte jeg endvidere Wollny, at man fra dansk Side gerne
vilde have en Fortegnelse over de Baraklejre, som Tyskerne efterlader
her i Landet.
Wollny meddelte, at han ikke er i Besiddelse af saadanne Oplysnin
ger, og at han vil anse det for tvivlsomt, om han kan skaffe dem nu,
men han vil for en Sikkerheds Skyld undersøge Spørgsmaalet.
Dagbog Nr. 502.
Onsdag d. 16. Maj 1945.

Kl. 12.30: Stiftamtmanden ledsaget af Lu. Drøftelse med Kontorchef
Kryger fra Handelsministeriet i Aarhus sammen med Kaptajn Agger
vedrørende Etablering af Handelsministeriets Kontrol med de af Fri
hedsbevægelsen opsamlede Sager, der efterlades af eller tages fra Ty
skerne.
Kl. 14: Stiftamtmanden ledsaget af Lu. til Frokost hos General Dewing
paa Restaurant Ritz i Aarhus. Til Stede var General Dewings Adjutant,
Major Croft, Kommandanten i Jylland, Major Fisher, den engelske Or
ganisator for den danske Undergrundsbevægelse Major Garret, General
Bennike, Forbindelsesofficererne Kaptajn Helk og Kaptajn Malling,
Godsejer Juncker, Overgaard, der er kommet tilbage som Kaptajn i den
engelske Hær m.fl.
Efter Frokosten havde Stiftamtmanden en Drøftelse med General
Dewing. Til Stede var Major Croft, Major Fisher, Captain Juncker og
Lu.
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Stiftamtmanden spurgte, hvorvidt der er Mulighed for, at de tyske
Kolonner kan tvinges til, før de starter fra deres Udgangspunkter, at
lade Genstande blive tilbage, som ikke bør medføres til Tyskland.
General Dewing ansaa det for vanskeligt at hindre disse Transporter,
men mente paa den anden Side, at det vil være forholdsvis lidt, som Ty
skerne kan føre med sig, saaledes at Spørgsmaalet ikke vil faa væsentlig
Betydning. Der kan ikke i Øjeblikket gives de danske Myndigheder Til
ladelse til at overtage de tyske Lagre. Der afventes nærmere Ordre fra
de overordnede engelske Myndigheder i saa Henseende, men denne
Ordre, der gaa ud paa,
hvordan Forholdet skal ordnes, kan ventes forholdsvis snart.
Stiftamtmanden henstillede dernæst Muligheden af, at der statione
res en engelsk Officer med mindre Følge hos hver af Amtmændene i
Jylland, saaledes at disse der i det væsentlige repræsenterer Befolknin
gen, kunde faa Støtte direkte hos vedkommende Englændere.
General Dewing var enig i, at en saadan Ordning vilde være særdeles
hensigtsmæssig, men mente efter at have drøftet Spørgsmaalet med sine
Officerer, at der i Øjeblikket ikke var tilstrækkeligt Personnel i Landet
til, at en saadan Ordning kunde gennemføres. Han var dog indstillet
paa at søge hidført saa mange Officerer, at Ordningen kan gaa i Or
den. I hvert Fald vil han foranledige - og han gav Major Fisher Ordre
hertil - at sørge for, at der skabes Kontakt mellem de engelske militære
Myndigheder og hver enkelt af Amtmændene.
Stiftamtmanden gav derefter en Fortegnelse over Amtmændene og
deres Placering i Jylland.
Stiftamtmanden berørte derefter Spørgsmaalet om, hvorvidt de dan
ske Myndigheder kunde faa Lejlighed til at bruge de tyske Lastvogne,
altsaa laane dem, indtil der fandt en Afklaring Sted med Hensyn til
Spørgsmaalet om, hvorvidt disse Lastvogne kan overgaa til den danske
Stat.
General Dewing kunde ikke paa indeværende Tidspunkt give noget
Løfte herom og bemærkede, at der var Mangel paa Lastvogne andre
Steder, navnlig var der stor Mangel paa dem i Holland, og fra engelsk
Side var man naturligvis indstillet paa snarest at hjælpe Holland, der
som bekendt er langt ringere stillet end Danmark. Han kunde imidler
tid godt tænke sig en Ordning, hvorefter Lastvogne udlaanes til danske
Selskaber eller Myndigheder, men foreslog, at man forløbig formule
rede Ønskesedler med Hensyn til hvor mange Lastvogne der ønskedes
de forskellige Steder.
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General Dewing bekræftede, at der ikke er Mulighed for de danske
Myndigheder til at sætte sig i Besiddelse af de tyske Flyvepladser. Disse
skulde afgives til Royal Air Force, og Afdelinger af Royal Air Force vilde
antagelig først komme til Landet d. 25. Maj. I et vist Omfang vil der
imidlertid blive sendt engelske Soldater til Flyvepladserne. Der vil for
mentlig i en forholdsvis nær Fremtid kunde gives Danskerne Adgang
til Yderdistrikterne, medens Centraldelene af Flyvepladserne foreløbig
ikke kan betrædes.
Stiftamtmanden bemærkede, at Tyskerne i stor Stil rekvirerer Kvæg
fra de af Tyskerne tidligere drevne, nu til Danskerne overgivne Land
brug paa Vandel Flyveplads, uden at disse Kvægrekvisitioner synes at
svare til det fornødne Behov for vedkommende Troppeafdelinger.
General Dewing bemærkede, at saadanne Rekvisitioner snarest mu
lig burde anmeldes til de engelske Myndigheder, da disse ikke kunde
tillades.
General Dewing bemærkede endelig, at der ikke paa indeværende
Tidspunkt kunde gives de danske Myndigheder Tilladelse til at over
tage Værnemagtens Benzinbeholdninger, men ogsaa paa dette Spørgs
maal vil der komme nærmere Klaring.
Major Croft bemærkede bagefter, at Generalen havde udtrykt sig me
get tilbageholdende, men at man nok kunde være nogenlunde optimi
stisk. Generalen maatte naturligvis udtrykke sig meget forsigtigt i sine
Udtalelser.
Umiddelbart efter refererede Stiftamtmanden sin Forhandling med
General Dewing for Oberstløjtnant Møller, der for sit Vedkommende
fandt det meget hensigtsmæssigt, at der kunde skabes en Kontakt di
rekte mellem de civile Myndigheder og Englænderne, idet dette vilde
være en Lettelse for den Jydsk-fynske Kommando, der for sit Vedkom
mende ogsaa vilde sørge for at være i Forbindelse med Amterne.
Og med dette Referat af Stiftamtmand Herschends Forhandling med
den engelske General kan Kontorets Dagbog passende sluttes. Man maa
haabe paa, at Stiftamtmandens og Kontorets Anstrengelser i Kontorets
Levetid ikke i alt for udpræget Grad har staaet i omvendt proportionalt
Forhold til de opnaaede Resultater.
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SUMMARY
John T. Lauridsen: The last days of the Silkeborg Office. Peder Herschend’s daily log, during
the time of the German capitulation, May 1945.

In November 1943, the German Wehrmacht’s Commander-in-Chief in Denmark, Her
mann von Hanneken, moved his headquarters from Copenhagen to Silkeborg. He
demanded that a representative of Danish department heads be sent there to ensure
efficient arrangement for, and implementation of, the Wehrmacht’s needs. The depart
ment heads unanimously appointed Chief County Administrator Peder Herschend to
“provisionally carry out the central administration and administer its central institu
tions according to due process of law on their behalf for urgent decisions.” Herschend
took on the task and established an office in Silkeborg (the Silkeborg Office) to this
end. He was assisted by a small, experienced staff of civil servants, some of them from
the Ministry of Foreign Affairs. Until May 1945, Herschend functioned as adviser to
the Danish authorities in Jutland and on Funen and as intermediary with the German
headquarters when necessary. The Silkeborg Office was closed on 16 May.
An official log was kept at the Silkeborg Office from November 1943 to May 1945.
Notes were kept on all the cases with which the Office had to deal. The log is in five
volumes, consisting of a total of approximately 7,000 pages, in which some 3,036 cases
were recorded. There is one copy of the log in the National Archives and one at the
Royal Library (Herschend’s copy). The National Archive’s copy contains only the log
cases while the Royal Library’s copy also has a volume with the telegrams exchanged
between Herschend and the Ministry of Foreign Affairs. The log has by no means been
ignored but has been used only rarely. It is a unique source of information on many as
pects of German occupation policy in Denmark at the regional level, particularly indis
pensable given that nearly all of the corresponding German archives were destroyed.
The log covering the period from 4 May to 16 May 1945 has now been published in
its entirety. It bears witness not only to a role change during the days of capitulation
in which it was no longer the occupying power that decreed and confiscated but also
to the fact that liberation brought many new problems and other players onto the
scene. The Silkeborg Office handled everything professionally. If there was a celebra
tory atmosphere in the Office on 4 and 5 May, this was not commented on in the log.
Herschend and his co-workers sought throughout the entire process to maintain an
official style that, in numerous cases, was the only means of satisfying the Germans.

EN SUR UDFORDRING
OM SURT PAPIR I BIBLIOTEKETS SAMLINGER
AF

Birgit Vinther Hansen

angt den største del af vores skriftlige kulturarv er nedfældet på paJ pir - et materiale, der gennem mange århundreder har formidlet
viden mellem mennesker. Biblioteker og arkiver verden over har ind
samlet denne skriftlige kulturarv og har, som det Kongelige Bibliotek,
en forpligtelse til at bevare den for eftertiden. Den største fare for at
miste hovedparten af disse værker er ikke katastrofer som oversvøm
melser eller brand, men omkring 130 års industrielt fremstillet papirs
selvdestruktive karakter.
På Det Kongelige Bibliotek er vi begyndt at støde på bøger og hånd
skrifter fra 1800- og 1900-tallet, som er så nedbrudte, at de ikke længere
kan tåle fysisk håndtering, og dermed ikke længere kan stilles fysisk til
rådighed for borgerne. Nedbrydningen skyldes, at et højt syreindhold i
papiret ved almindelig stuetemperatur forårsager kemiske splitninger,
så papiret bliver svagere og svagere, ender med at blive mere og mere
gulbrunt og til sidst bliver så sprødt, at det kan falde fra hinanden ved
almindelig håndtering.
Det industrielt fremstillede papirs forholdsvis korte levetid er en vel
kendt udfordring verden over. Siden slutningen af 1970erne, hvor bib
lioteker i USA og Europa begyndte at rapportere om et voksende antal
meget nedbrudte bøger fra 1850erne og frem,12 har der internationalt
været stort fokus på den korte levetid, som store dele af samlingerne
forventeligt har tilbage. Erkendelsen af at hovedparten af det industri
elt fremstillede papirs kemiske sammensætning er en trussel mod be
varing af bibliotekernes kulturarv, har medført, at der siden er brugt
meget store ressourcer på at finde en metode til at forhindre samlin-

L

1 Terry Sanders: Slow Fires: On the Preservation of the Human Record (1987). Dokumentar
film. 58 min.
2 The Yale Survey. A Large-Scale Study of Book Deterioration in the Yale University
Library. College & Research Libraries, 46, 1985.
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gernes forholdsvis hastige nedbrydning. Som datidens eneste bud på
at forlænge samlingernes levetid blev masseafsyring af de enorme mæng
der papir taget i brug i USA og Europa. Der er i dag adskillige masse
afsyringsmetoder i brug, som alle har det til fælles, at de neutraliserer
syren i papiret med et alkalisk salt, og indlejrer en bufferkapacitet, som
forebygger fremtidig forsuring. Behandlingen reducerer nedbrydnings
hastigheden kraftigt, men vil ikke medføre en fysisk forstærkning af
allerede nedbrudt papir. Masseafsyring gennemføres i dag i større må
lestok på eksempelvis Library of Congress i USA og på Nationalbiblio
teket i Schweiz.

Papirhistorie og nedbrydning

Før industrialiseringen fremstillede man traditionelt det håndgjorte pa
pir af indsamlede, langfibrede klude afhør og bomuld. Det håndgjorte
papir blev efterlimet med gelatine, hvilket resulterede i en meget stærk
og langtidsholdbar papirkvalitet.
Med industrialisering af papirproduktionen og kraftig stigende ef
terspørgsel blev der i første halvdel af 1800-tallet overalt i den vestlige
verden mangel på råstoffet klude. I Danmark blev det i 1825 endda
forbudt ved lov at eksportere klude ud af Danmark, da der var brug for
det til dansk papirfremstilling.3 Kludemanglen bevirkede, at der blev
eksperimenteret med anvendelse af mange andre fiberkilder - enten
sammen med kludene for at strække kludepapirmassen eller for helt
at erstatte denne. I Danmark blev halmmasse anvendt i stor stil i pe
rioden 1850-90, men på længere sigt blev det træmassen, der sejrede
som fiberråstof. I 1862 fik Danmark sit første træsliberi.4 Tilsætningen
af halm og træmasse medførte en forringet papirkvalitet, da fibrene
herfra er kortere end det langfibrede hør og bomuld, og desuden in
deholder en stor andel sur lignin, der i træet fungerer som en form for
lim i fiberstruktur, men i papiret medvirker til forsuring.
Sammen med papirmaskinens indtog - i Danmark i 1829 - introdu
ceredes med stor succes en vegetabilsk harpikslim tilsat direkte til pa
pirmassen, da papiret nu blev produceret i løbende baner, og ikke læn
gere kunne efterlimes arkvis. Harpiks fungerer kun som fiberlimstof
i et surt miljø, så det er nødvendigt at tilsætte store mængder alun til
papirmassen for at justere surhedsgaden (pH-værdien) til rette niveau.
3 I^eld Dalsgaard Larsen: Dansk Papirindustri 1829-1999, 2000, s. 17.
4 Dalsgaard Larsen 2000, s. 19.
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Limtypen bliver derfor i Danmark naturligt kaldt surlimning. Med sur
limning kan det ikke undgås, at det færdige stykke papir ender med at
have et forholdsvis højt syreindhold (det samme som en lav pH-værdi).
Omkring 1870erne erstattedes den ellers naturudvundne alun af en in
dustrielt fremstillet alun, som var langt mere koncentreret, og desuden
indeholdt en del svovlsyre, hvilket bidrog til at datidens papirkvaliteter
forsuredes yderligere.
En stor del af papiret var i slutningen af 1800-tallet hermed både sur
limet, og indeholdt forholdsvis kortfibret, ligninholdigt fibermateriale.
Således skete på forholdsvis kort tid en meget stor kvalitetsændring af
papirindustriens produkter, som sammen med en meget hård indbyr
des konkurrence i dansk papirindustri førte til en katastrofal dårlig
papirkvalitet i slutningen af århundredet. Den generelle papirkvalitet
var tydeligvis så dårlig, at den danske regering iværksatte en undersø
gelse5 af samtidens papirs fysiske egenskaber. Undersøgelsen viste at
det danske papir var væsentligt dårligere end samtidigt tysk papir og at
den fysisk dårlige papirkvalitet skyldtes udstrakt indblanding af træslib
og fyldstoffer i selv de bedre papirkvaliteter.6 Iblanding af fyldstoffer
gør, udover at sikre en hvis hvidhed og dække over urenheder, papiret
tungere (og dermed billigere) og ikke mindst svagere. Undersøgelsen
viste desuden at der ikke var sammenhæng mellem kvalitet og pris.
Man blev altså tidligt opmærksom på de nye papirtypers ringe fysiske
kvaliteter, men tillagde ikke den sure limning nævneværdig indflydelse
på kvaliteten/holdbarheden. I 1930erne blev det dog endeligt klart, at
syren i papiret spiller en afgørende rolle for papirets holdbarhed. En
basisk limning blev efterfølgende udviklet i 1950erne, og der blev si
den udviklet en international standard7 for krav til papirets holdbarhed.
I løbet af 1970erne vandt neutralt eller alkalisk limet, langtidsholdbart
papir terræn, og fra 1980erne blev det dominerende på markedet. Pa
piret, som vi anvender i dag, har dermed igen generelt en god hold
barhed med en forventet levetid på mere end tusind år for de bedste

5 V.A. Secher: Vort Papir: Meddelelser om Papirundersøgelse og Papirsorteme fra de danske
Fabrikker og Lessebo Bolag i Sverige, 1887, 62 s.
6 Secher 1887, s. 48.
7 ANSI NISO Standard Z39.48-1984 - “Permanence of Paper for Publications and Do
cuments in Libraries” i 1984. Siden også vedtaget som “International Standard ISO
9706:1994, International Organization for Standardization, Geneva.Information and
documentation - Paper for documents - Requirements for permanence”.

424

Birgit Vinther Hansen

Ill. 1. Sprødt papir. Her avisen Information fra 1946, Det Kongelige Bibliotek

kvaliteter.8 Aviser og billigbøger er dog stadig eksempler på materiale,
som er trykt på papir fremstillet af ligninholdigt træslib, og som hurtigt
nedbrydes.

Surt og sprødt papir i Det Kongelige Biblioteks samlinger

Tidligere tiders traditionelt håndgjorte papir har, som nævnt, vist sig
at være et yderst stabilt materiale med en meget lang holdbarhed. Vi
har således papirhåndskrifter på Det Kongelige Bibliotek fra sen mid
delalder, som stadig er i en rigtig god bevaringstilstand.
I modsætning hertil har vi på biblioteket eksempelvis avispapir fra
1946 (se fig. 1), som er så nedbrudt, at det ikke længere kan håndteres
uden at smuldre. I dag støder vi således jævnligt på meget nedbrudte
genstande i bibliotekets samlinger og med flere og flere nedbrudte vær
ker bliver en aktiv bevaringsindsats presserende.

8 ASTM D 3290-00, “Standard Specification for Bond and Ledger Papers for Perma
nent Records”, section 3.2.3.2 and Appendix XI.
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De alarmerende udenlandske undersøgelser af papirets ringe holdbar
hed førte i 1987 til, at Det Kongelige Bibliotek lavede en egen under
søgelse af papirsurhed og papirstyrke i nordiske bøger 1850-1985.9
Undersøgelsen viste, at papiret i bibliotekets samlinger samlet set var
mindre nedbrudte end tilsvarende undersøgte amerikanske samlinger,
men at vi stod overfor samme bevaringsmæssige problem som resten
af den vestlige verden. I et senere arbejde med bibliotekets store be
varingsplan fra år 200110 blev andelen af sprødt papir i samlingerne
undersøgt, og det viste sig her, afhængig af samling, at mellem 10 og
40 % af papiret var sprødt papir defineret ved, at det ikke kunne holde
til seks håndfalsninger af et hjørne, uden at det knækkede. Det viste sig
her, at også en forholdsvis stor andel af papiret mellem 1800 og 1850
var sprødt, hvilket sjældent dokumenteres i stikprøveundersøgelser, da
denne periode som regel ikke inkluderes.
Med de to undersøgelser fik biblioteket et aktuelt billede af samlin
gernes mindre synlige bevaringsmæssige tilstand, da vi fik et indblik i
hvor fremskreden den kemiske nedbrydning af papiret var. Men selv
med kendskab til andelen af sprødt papir i samlingerne, var det på da
værende tidspunkt vanskeligt at forudsige, hvor hurtigt denne nedbryd
ning ville fortsætte. Uvisheden omkring årtusindskiftet gav anledning
til forestillinger om en meget hurtig nedbrydning, og man talte om
en tidsindstillet bombe og afmontering af denne indenfor den næste
menneskealder.11
I 2003 udarbejdede Kulturministeriet rapporten “Udredning om be
varing af kulturarven” hvor det anerkendes, at bevaring af surt papir
kræver en særlig indsats. Derfor nedsatte Kulturministeriet i 2004 en ar
bejdsgruppe under Biblioteksstyrelsen (i dag Styrelsen for Bibliotek og
Medier), som skulle undersøge, hvor meget bevaringsværdigt surt pa
pir der var i de statslige, danske samlinger, og hvorvidt masseafsyring af
samlingerne kunne anbefales.12 Det Kongelige Bibliotek var repræsen-

9 Ivar Hoel: Papimedbrydning. En undersøgelse af papirsurhed og papirstyrke i nordiske bøger
1850-1985. Det Kongelige Bibliotek. Forskningsrapporter 1. 1987.
10 Bevaringsplan 2010. Det Kongelige Bibliotek, 2001. 92 s. Tilgængelig på <http://
www.kb.dk/da/kb/nb/bev/bevaringsplan_2010.html>
11 Erland Kolding Nielsen: Har fortiden en fremtid? Omkring nutidens bevaringspro
blemer. Bogens Verden, 6, 2001.
12 Resultatet af arbejdet, der løb frem til 2008, kan ses i netpublikationen Bevaring
af surt papir i de statslige samlinger. 45 s. Styrelsen for Bibliotek og Medier, 29.12.2008
<http://www.bibliotekogmedier.dk/publikationer/rapporter-fra-bibliotek-og-medier >.
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teret i udvalget og bidrog dermed aktivt til udvalgets undersøgelser og
anbefaling omkring bevaring af surt papir i Danmark.
Stikprøveundersøgelsen

For at kortlægge omfanget af surt papir og bevaringstilstanden af bl.a.
Det Kongelige Biblioteks samlinger gennemførte Bevaringsafdelingen
en stikprøveundersøgelse af materiale fra den kritiske periode mellem
1800 og 1985 i alle samlinger kategoriseret som værende af enestående
national betydning (ENB). Stikprøveundersøgelsen omfattede både bø
ger, kort, småtryk og håndskrifter. I tabel 1 er ENB-samlingernes stør
relse opgjort i hyldemeter (hm) sammen med samlingernes andele af
genstande fra perioden 1800-1985.
Samling

Tidsperiode

Udenlandske Ældre Samling (ÆS) før 1949
Danske Samlinger (1.-2. samling)

1474-1959

Danske Samlinger (3. samling)

1960-

Orientalske og Judaistisk Samling

1600-

hm i alt pr.
1.1.2005

hm fra
% fra
perioden
perioden
1800-1985» 1800-1985

22.600

73

16.498

7.900

76

6.004

11.300

59e)

5.000

3.644a)

73

2.660

87

Musikafdelingens tryk

1600-

3.920a)

Småtryksamlingen

1900-

5.500

3.410
3.500c)

Kortsamlingen

1470-

2.200

82

1.804

Ældre Naturvidenskabelig Samling

1500-1899

2.500

59d)

1.475

Håndskrifter

1500-

7.999

83b)

6.639

Ialt

59.564

40.351

Tabel 1. Oversigt over Det Kongelige Biblioteks samlinger med bevaringsforpligtelse.
a) Bestand pr. 1.1. 2003.
b) Beregning baseret på stikprøveundersøgelse i 1999. 13
c) Bestand opgjort i 1985.
d) Beregning baseret på stikprøveundersøgelse i 1996.14
e) af 8.475 hm opgjort i 1999.
13 Bevaringsplan 2010. Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling, 2000. 92 s. Findes
tilgængelig på <http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/nb/bev/dokumenter/
BevPlan2010-sept01 .pdf>
14 Dorrit Bergqvist: Smuldrende naturvidenskab. Intern rapport, Det Kongelige Biblio
tek, 1996. 62 s.
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Som det fremgår af tabellen, så er 70 % (godt 40 hyldekilometer ud af
knapt 60 hyldekilometer) af bibliotekets bevaringsværdige bøger, kort
og håndskrifter fremstillet i den kritiske periode mellem 1800 og 1985,
selvom bibliotekets papirbaserede samlingers ældste genstande er fra
sen middelalder. To tredjedele af bibliotekets beholdning er således
fremstillet i papirfremstillingens “mørke” årtier.
Et vigtigt formål med stikprøveundersøgelsen var at bestemme pa
pirets surhedsgrad i samlingerne med en mere præcis målemetode15
end hvad tidligere havde været muligt. På tværs af bibliotekets trykte
og håndskrevne ENB-samlinger blev 390 tilfældigt udvalgte genstande
undersøgt i 2006, hvilket giver et konfidensniveau på 95 % +/- 5 %.
Der blev udtaget små prøver på 1 mm i diameter tre steder på hver
genstand til måling af surhedsgrad (pH) ved koldekstrakt og ligninbestemmelse, nederste højre hjørne af et udvalgt ark blev håndfalset til
bestemmelse af den fysiske nedbrydningsgrad, papirets egenfarve blev
målt ved hjælp af et farvespektrofotometer og tykkelsen og vægten af
de enkelte genstande blev målt. Metode er udførligt beskrevet i rappor
ten “Resultater af stikprøveundersøgelser udført i Det Kongelige Bib
lioteks og Statens Arkivers Samlinger”.16

Resultater af undersøgelsen
De 390 genstande er repræsentative for bibliotekets samlinger således,
at man ud fra resultaterne af stikprøven kan overføre disse til generelt
at omfatte hele det undersøgte samlingsmateriale. Af de undersøgte
genstande viste det sig, at 93 % var syreholdige svarende til 1,2 mil
lioner genstande i bibliotekets samlinger. Da surt papir er udsat for
en forholdsvis hurtig nedbrydning, vil det sige, at næsten alle biblio
tekets værker fra perioden 1800-1985 nedbrydes langt hurtigere end
de ældre og nyere dele af samlingerne, og de udgør således en særlig
bevaringsmæssig udfordring.
Undersøgelsen har først kunne påvise ligninholdige fibermaterialer
fra 1870 i bibliotekets samlinger, men da her er tale om en relativ lille

15 M. Sandahl & I. Nielsen: pH measurement of paper: a micro-extraction method.
PapierRestaurierunglA, 2006, s. 26-31.
16 Resultater afstikprøveundersøgelser udført i Det Kongelige Biblioteks og Statens Arkivers Samlin
ger. Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling, 2007. 34 s. Findes tilgængelig på chttp:
//www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/bilagA_Resultater_stikproeve.pdf.>
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stikprøve, er det muligt, at det ville kunne påvises i tidligere værker, da
Danmark som nævnt havde træsliberi i 1862 og også kan have impor
teret træslib.
I tidligere undersøgelser - både Bevaringsplan 2010 og andre interna
tionale undersøgelser - har man arbejdet med at sprødt papir defineres
ved at det knækker ved højst 6 falsninger. Ved 6 falsninger er der dog
stadig et vist tidsspænd hvor håndtering, samt substitution/sikkerhedskopiering ved digitalisering/kopiering/mikrofilmning er mulig. Når
papiret knækker ved højst 3 falsninger, er genstanden så nedbrudt, at
der indenfor en forholdsvis kort tidsramme må iværksættes en form
for sikkerhedskopiering til et nyt bærende materiale for at bevare in
formationen.
I fig. 2 ses hvor stor andelen af nedbrudt papir er i Det Kongelige
Biblioteks samlinger i de undersøgte årtier. I opgørelsen er medtaget
alle genstande, hvis papir knækker ved 12 håndfalsninger eller min
dre, da vi hermed får det bedste billede af hvordan bevaringstilstanden
er for de enkelte årtier. Ved kun at medtage de virkelig nedbrudte gen
stande (tre falsninger) eksisterer så få prøver, at en opdeling på årtier
giver et for usikkert billede.
Sammenholder man papirets fysiske tilstand, illustreret i fig. 2, med
papirfremstillingshistorien, så ses tydeligt en effekt af papirmaskinen og

Ill. 2. Nedbrydningsgraden af de undersøgte genstande fordelt på årtier i forhold til
den samlede bestand af genstande fra de enkelte årtier i perioden 1800-1985.
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□ pH >7

□ pH 6-7
■ pH 5-6

■ pH<5

Ill. 3. Surhedsgraden af de udtagne stikprøver på Det Kongelige Bibliotek fordelt på
tiårsperioder. pH værdien af de enkelte stikprøver er beregnet som gennemsnit af tre
målinger fordelt over siden på det enkelte blad.

surlimningens indtog omkring 1830 og de ligninholdige fibermaterialer
som halm og træ fra 1870 sammen med en mere koncentreret, sur lim
ning og stærk benyttelse af fyldstoffer. Det er tydeligt, at samlingernes
tilstand er dårligst for genstande fremstillet i 1880erne, hvor konkur
rencen i branchen var meget hård, efterfulgt af en forholdsvis kraftig
forbedring i 1890erne for at blive gradvis bedre i årtierne fremover,
hvor genstandene også har færre år på bagen. Den hårde konkurrence
på markedet afsluttedes brat i 1889, hvor De forenede Papirfabrikker
A/S blev stiftet. Dette kan meget vel tænkes have haft en stor effekt på
det danske papirs kvalitet og dermed holdbarhed i tiden derefter.
Det er værd at bemærke at papiret i 1850-60erne er i ret god stand,
og generelt har højere pH-værdi, i forhold til både tiden før og efter.
Samme tendens ses i andre nordiske stikprøveundersøgelser og som
her uden en god papirhistorisk forklaring.1718
17 Jonas Palm og Per Cullhed: Ett vittrande kulturarv. Undersökningar av papper I Kung.
biblioteket, Göteborgs och Uppsala universitetsbibliotek samt Riksarkivet. FoU-projektet för pap
perskonservering, rapport nr. 2, 1988. 25 s.
18 Birgit Vinther Hansen og Inger Hoby: Oplæg til bevaring af Geologisk biblioteks Ældre
Samling. 2007. 13. s. Ikke publiceret.
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De udtagne stikprøvers pH-værdi er fremstillet i fig. 3, hvor man kan
ane, at der er en vis sammenhæng mellem en stor andel af lave pHværdier (< 5) i de pågældende årtier i forhold til papirets nuværende
fysiske styrke illustreret i fig. 2. For eksempel har mere end halvdelen
af papiret fra 1870 til 1910 en pH-værdi på mindre end 5, mens kun
knapt halvdelen af papiret fra 1980 og frem overhovedet er surt. Som
nævnt er der en sammenhæng mellem hvor surt papiret er, og hvor
hurtigt det nedbrydes. Papir med meget lav pH-værdi nedbrydes væ
sentlig hurtigere end papir med en pH-værdi mellem 6 og 7.

Forudsigelse af Det Kongelige Biblioteks samlingers levetid
Kigger man nærmere på de allerede meget nedbrudte papirer (dem
der knækker ved tre falsninger), og udelukker data fra perioden 18001850, som er en noget uhomogen periode papirfremstillingsmæssigt,
så ses i fig. 4 at det er muligt at lave en grov tendenslinje, som illustre
rer en sammenhæng mellem pH, alder og nedbrydningsstadium. Jo
surere papiret er des tidligere vil det nå nedbrydningsstadiet “3 fals
ninger”.
Tendenslinjen (angivet som “Lineær”) viser, at man kan forvente, at
et papir på Det Kongelige Bibliotek med en pH på 4,5 kan holde i om-

111. 4. Stikprøveundersøgelsens målinger viser sammenhæng mellem alder og pH i
genstande nedbrudt til 3 håndfalsninger.
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kring 100 år, før i hvert fald papirets kanter er så nedbrudte, at papiret
ikke længere kan håndteres uden at knække. Forudsætningen er at
det opbevares i klima sammenligneligt med det historisk gældende. Da
det trods alt er et forholdsvist lille datamateriale, der ligger til grund
for beskrivelse af sammenhængen, kan fremskrivningen for bibliote
kets materialer kun regnes for vejledende. Nedbrydningshastigheden
af historisk papir ved stuetemperatur i forhold til pH bekræftes af en
engelsk undersøgelse (med andre klimatiske forudsætninger og med
andre målemetoder) om end denne undersøgelse giver en mere opti
mistisk levetidsforudsigelse.19
Med tendenslinjen, som er repræsentativ for netop Det Kongelige
Biblioteks Samlinger, er det muligt at lave en grov prognose for biblio
tekets endnu ikke nedbrudte genstandes resterende håndterbare leve
tid, idet vi ud fra stikprøveundersøgelsen kender samlingernes alder
og pH-værdi.
En sådan prognose er fremstillet i figur 5. Stikprøven viste, at det i
dag er otte procent af papiret, der er så nedbrudt, at papiret knækker,
hvis det falses tre gange og derfor ikke uden videre kan formidles i sin
fysiske form uden at knække eller smuldre.

Ill. 5. Grafen viser hvor stor en del af de undersøgte samlinger fra 1850-1985, som vil
have nået et nedbrydningsstadium, hvor papiret knækker efter 3 falsninger, hvis de
fortsat opbevares i magasiner med tempereret klima som det historisk har været.

19 Jana Kolar et al: Predicting the Future: Estimating Future Conditions from Past Trends i
Advances in Paper Conservation Research, London 23.-24.11 2009, s. 38-39.
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Fremskrivningen viser, at så godt som alle bibliotekets omkring 1,2
mio. syreholdige, bevaringsværdige genstande vil have overskredet
grænsen for almindelig fysisk brug om 200 år, hvis de opbevares i maga
siner under samme tempererede forhold, som de historisk har været
opbevaret i. I et bevaringsmæssigt perspektiv er dette en meget kort
levetid idet vi har været forvent med tidligere tiders papirs (og andre
materialers) meget længere levetid. I dag møder vi kun sporadisk de
meget nedbrudte genstande, da papiret trods alt kan holde en del år
fra fremstillingstidspunktet. Men som tiden skrider frem, vil de kom
mende generationer opleve en massiv nedbrydning af bøger, håndskrif
ter, noder, kort og billeder i biblioteker og arkiver og naturligvis også
af deres egne private bøger og dokumenter.
Indsats: afsyring eller nedkøling

De nye papirfremstillingsprocesser resulterede altså i et surt papir, som
på grund af syren nedbryder sig selv forholdsvis hurtigt ved almindelig
stuetemperatur. Jo mere surt papiret er des hurtigere går nedbrydnin
gen. Når værket bliver så nedbrudt at det ikke længere kan anvendes
må tilgængeligheden på anden vis sikres. Informationen kan da digita
liseres eller lagres på et nyt langtidsholdbart materiale som mikrofilm
eller nyt papir. Det er dog stadig mange gange dyrere at langtidsbevare
informationen digitalt i forhold til at bevare den fysiske original i et
magasin. Derfor er det afgørende at forlænge værkets fysisk anvende
lige levetid så længe som muligt.
I 1980erne var eneste bud på at forlænge samlingernes levetid at
masseafsyre disse. I løbet af de seneste årtier er der imidlertid udført
en del forskning i, hvorledes sænkning af temperatur og luftfugtighed
kan forlænge organiske materialers levetid. I dag har vi derfor viden
om effekten af både masseafsyring og magasinklimaændringer, og er i
stand til at sammenligne disse. For at øge samlingernes levetid kan vi
med andre ord vælge at opbevare dem i køligere magasiner med lav
luftfugtighed og/eller masseafsyre dem.
Effekten af masseafsyring har det afsluttede EU-projekt PaperTreat
(Evaluation of Mass deacidification Processes) beregnet til at give cirka
tre gange forlænget levetid for papir med pH 520, hvilket er repræsen20 J. Kolar (mundtlig fremlæggelse), “Immediate and long-term Effect of Deacidification
Treatments (thermal ageing)” på konferencen PaperDurability II, 7.-9. juli, 2008 i Slo
venien.
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tativt for hovedparten af vores nationale samlinger. Effekten angives i
anden undersøgelse 21 at være 3,3 gange ved afsyring af papir med pH
6,2 ved 20 grader og 65 % RH.
Nedbrydningshastigheden af papir påvirkes først og fremmest af
temperaturen, men også den relative luftfugtighed (RF) i magasiner
ne spiller en stor rolle, da nedbrydningen hovedsagelig er hydrolytisk
- altså kræver vand for at kunne foregå. Påvirkningen er veldokumen
teret22, og man kan med rimelig sikkerhed antage, at papirets levetid
kan fordobles, hvis klimaet for eksempel ændres fra 20° C/50 % RH til
18° C/40 % RH. Ved at ændre klimaet er det endda muligt at forlænge
levetiden med 20 gange, hvis temperaturen sænkes til 5° C i kombina
tion med en luftfugtighed på kun 30 %.
Modellen anvendt for fremskrivning af levetiden (i fig. 5) bygger
på den nedbrydningshastighed der historisk set har været gældende i
bibliotekets magasiner. Her har der typisk været opvarmet til omkring
stuetemperatur for at tilgodese de mange medarbejdere, der har ar
bejdet i magasinområderne. Med den viden vi har i dag og med biblio
tekets placering på de nordlige breddegrader er der grund til at kigge
nærmere på hvordan mindre opvarmning eller direkte nedkøling kan
påvirke samlingerne levetid.
I fig. 6 er de mulige levetidsforlængelser beregnet og indsat i forhold
til hinanden. En forlængelse af levetiden med tre gange, som kan op
nås med masseafsyring, kan alternativt opnås ved at sænke temperatur
og luftfugtighed fra bibliotekets typiske magasinforhold på 20° C/50 %
RH til 15° C/45 % RH. Herved er det muligt at forlænge genstandenes
brugbare levetid så meget, at kun omkring halvdelen af de syreholdige
papirgenstande vil have overskredet grænsen for sikker fysisk håndte
ring om 200 år. Efter 300 år vil omkring 60 % af bibliotekets genstande
have overskredet grænsen selvom samlingerne masseafsyres, hvis de
derefter fortsat opbevares ved stuetemperatur. Ved at køle samlingerne
ned er det altså muligt at forlænge levetiden markant mere end ved
masseafsyring alene.

21 Aneta Balazic et al.: Extending the Useful Life of Paper - Evaluation of the Effect of Various
Preservation Actions i Museum Microclimates. Contributions to the conference in Copen
hagen 19.-23. November 2007, s. 39-41.
22 ASHRAE Handbook - Heating, Ventilating, and Air-Conditioning - Systems and Equip
ment, Chapter 21, 2007.
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Årstal
Magasin 20 grader

Godsbanen 16°C/45%RF (2)

♦

Masseafsyring i 2020 (3)

—A— Magasin 12°C/45%RF (4)

—Magasin5°C/3 0%RF (20)

Ill. 6. Forventet andel af genstande som i fremtiden vil have nået nedbrydningsstadiet
3 håndfalsninger afhængig af bevaringsindsats. Prognosen har udgangspunkt i tilstan
den i 2006 hvor stikprøven blev gennemført. En effekt af nedkøling til 5 grader og
masseafsyring er først regnet ind som en realistisk indsats fra 2020. Tallene i parentes
angiver den opnåede levetidsforlængelse for de enkelte indsatser.

Både masseafsyring og nedkøling er kostbare indsatser og bør kun
omfatte bibliotekets hurtigt nedbrydelige materialer. Regner man på
omkostningerne per ekstra opnået levetidsforlængelse viser det sig at
det er langt billigere at køle ned end det er at afsyre idet alene en femgraders sænkning af temperaturen og nedsættelse af RF fra 50 til 45 %
modsvarer effekten af masseafsyring. Med energipriserne gældende i
2006, hvor beregningerne blev udført, vil det være muligt at nedkøle til
10° C med 50% RF i 180 år for samme pris som masseafsyring.23 Disse
beregninger viste også, at jo mere vi køler ned - des billigere er det i
energiforbrug per levetidsforlængelse. Man får altså mere levetid per
krone jo mere man køler. Sammenholdningen af omkostninger de to
“livsforlængende” metoder imellem er alene baseret på selve “behand
lingen” og medtager ikke omkostninger ved udvælgelse, transport,
23 Birgit Vinther Hansen: Cold storage as an alternative to mass deacidification. In
credible Industry. Preserving the evidence of industrial society. Conference Proceedings May 2009
Denmark. Nordisk Konservator Forbund, s. 59-66.
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logistik og kvalitetskontrol for masseafsyring og ej heller investering i
velegnede magasiner med ekstra stor kølekapacitet og kan derfor sy
nes forsimplet.
Ud fra en evaluering af fordele og ulemper ved kolde magasiner frem
for masseafsyring har biblioteket besluttet at arbejde for en udvidelse
af kapaciteten af koldest mulige magasiner, da masseafsyring hverken
er en økonomisk eller (bevaringsmæssig) etisk konkurrencedygtig løs
ning. Bevaring af surt papir er en i dobbelt betydning sur udfordring
- og det vil det blive ved med at være indtil vi får sikret ressourcer der
til.
Forhåbentlig lykkes det dog at sikre den skriftlige kulturarvs fysiske
eksistens i mange generationer fremover, så biblioteket kun i begrænset
omfang for de næstkommende generationer, vil være nødt til at give
beskeden, at det efterspurgte materiale desværre ikke længere kan be
nyttes.

SUMMARY
Birgit Vinther Hansen: A particularly “acidic” challenge - acidic paper in the Library's
collections.
New materials were adopted during the industrialisation of paper production in the
early 1800s. Experiments were done with straw and wood as fibre sources and acidic
alum was commonly used as a sizing agent for all paper qualities produced by the pa
per machines. This, along with stiff competition among paper manufacturers, resulted
in a drastic decrease in the quality of all types of paper and the production of vast
quantities of acidic paper that could last only a relatively short time.
Many of the Royal Library’s collections consist of acidic, short-fibre paper from
around 1830 up to the middle of the 1980s when, finally, increased production of neu
tral-sized, long-like paper became possible.
Acidic paper breaks down under ordinary storage conditions of room temperature
and a certain degree of air humidity. Librarians and archivists throughout the Western
world face a major challenge in the preservation of this relatively unstable material. To
meet this challenge, various mass deacidification processes have been developed that,
by deacidifying the paper, extend its lifetime three to four times.
On the basis of a national report on the preservation of Danish cultural heritage,
a committee was set up in 2004 to examine more closely the extent of acidic paper in
the collections and whether mass deacidification of the country’s collections of unique
national significance could be recommended. The committee had various sample tests
done, including of the Royal Library’s collections. It was found that 70% of the Li
brary’s collections date from 1800 to 1985 and that 93% of the objects concerned are
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more or less acidic. On the basis of the sample tests, it was possible to establish a rough
prognosis as to how long the Library’s collections would be able to withstand ordinary
physical handling, given that the paper, over time, will inevitably become so brittle that
it disintegrates with use. If the collections are preserved in a climate, as was historically
the case, at room temperature and varying humidity throughout the year, then half of
the collections will have severely deteriorated in a hundred years.
In order to ensure a longer lifetime, the collections can either be mass deacidified
or the temperature and air humidity can be reduced so as to inhibit the breakdown
processes. The committee and the Royal Library chose to work to ensure the collec
tions’ long-term life by focusing on cool, dry storerooms, since this solution is, both
from the financial point of view and with respect to preservation ethics, the most com
petitive. Lowering the temperature and the air humidity also makes it possible to ex
tend the collections’ lifetime far more than with deacidification alone.

“JYSKE LOV” SOM KRIGSBYTTE
EN MYTES OPSTÅEN, UDNYTTELSE OG FALD*
AF

Erland Kolding Nielsen

I
efteråret 1996 fremsatte Dansk Folkeparti i Folketinget krav om, at den
danske stat og regering skulle kræve krigsbytte fra svenskekrigene i
1600-tallet tilbage fra Sverige.1 Partiet var stiftet den 6. oktober året før
som det første nationalkonservative parti i nyere tid. Sagen var ganske
vist tidligere blevet rejst over for kulturministeren fra privat side, men
det var første gang, et politisk parti rejste sagen i Folketinget. Kravet er
siden gentaget af Dansk Folkeparti seks gange i Folketinget og Nordisk
Råd i de følgende knap 15 år. Sagen har fået omfattende offentlig om
tale i medierne, førte med mellemrum til en politisering af debatten
om kulturarven uden tidligere sidestykke og fik bl.a. til følge, at der
efter regeringsskiftet i 2001 flere gange forsøgtes sat en proces i gang
med det formål at tvinge regeringen til at rejse kravet udenrigspolitisk
over for Sverige.2
Krav om tilbagelevering af kulturarv er i den seneste menneskealder
rejst af mange lande, i mange sammenhænge og ud fra skiftende syns
punkter og argumenter. Den kategori, der omfatter tilbagelevering af
krigsbytte, der ved afslutningen af den pågældende krig er reguleret i
fredstraktaten, er i international sammenhæng hidtil altid blevet afvist,
og der findes ingen folkeretlige bestemmelser, der kan tvinge en tilba
gelevering igennem. Modstanden imod at rejse denne type krav har

I

* For oplysninger, inspiration og diskussion af aspekter af denne afhandling gennem
årene takker jeg fhv. fuldmægtig, cand.phil. Karsten Christensen, Københavns Universi
tet, arkivar, mag.art. Michael H. Gelting, Rigsarkivet, fhv. forskningschef, mag.art. Stef
fen Heiberg, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fhv. kontorchef, cand.
jur. Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet og forskningsbibliotekar, dr.phil. Erik Pe
tersen, Det Kongelige Bibliotek.
1 Folketingstidende. Forhandlingerne i Folketingsåret 1996-97, II, onsdag 30.10.1996
(Spm), s. 683-97.
2 En søgning i Infomedia på “Jyske Lov, krigsbytte” i perioden 1.1.1994 - 1.7.2010 giver
knap 150 artikler, i Google pk “svensk krigsbytte” mere end 9.000 hits. Jyske Lov skrives
i denne fremstilling overalt uden d, bortset fra i citater.
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indtil omkring 1991 være så godt som enstemmig, hvad enten det har
gjaldt stater som sådan eller fagfolk som historikere og jurister. Efter
murens fald i 1989 og fremkomsten af nye stater har enkelte forsøgt at
rejse krav om tilbagelevering af krigsbytte især fra det 17. århundrede,
bl.a. over for Sverige. Dette land, som i stormagtstiden fra 1617 til 1709
foretog plyndringer i Polen, Preussen, Tyskland, Danmark, Bøhmen,
Måhren og Rusland, som også efter datidens målestok især i årene
1647-48 og 1655-60 var af usædvanligt omfang og grovhed, har imid
lertid i lighed med andre nationer, der besidder omfattende krigsbytte
fra tiden før anden verdenskrig, altid afvist sådanne krav ud fra det
folkeretlige grundsynspunkt, at krigsbytte som sådant var afgjort juri
disk en gang for alle igennem de indgåede, afsluttende fredstraktater,
en folkeretlig praksis, der startede i det 17. århundrede og varede lige
indtil kort før den anden verdenskrig.3 Problemstillingen har herefter
taget en anden retning som følge af den folkeretlige udvikling gennem
udbygningen af Geneveko nven tionen i 1949 og Haage rkonventionen
i 1954 (Konvention om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væb
net konflikt med en 1. protokol om bl.a. tilbagelevering) i UNESCOs
regi.
Det af Dansk Folkeparti (herefter: DF) i 1996 rejste krav om tilbagele
vering af svensk krigsbytte4 omfattede bl.a. tilbagelevering af et bestemt
håndskrift i Kungliga Biblioteket i Stockholm, som angiveligt skulle være
“førsteudgaven afJyske Lov”. I begrundelsen indgik, at svenskerne ikke
skulle have styr på deres bestand, idet de angivelig ikke vidste, at de
havde denne “førsteudgave”. For de sagkyndige gjorde denne formule
ring det klart, at DF tilsyneladende havde kendskab til en af de vigtigste
nyere opdagelser i dansk middelalderhistorie, nemlig omdateringen i
1977 af de ældste dele af samlingshåndskriftet Codex holmiensis 37 (C
37) i Sveriges nationalbibliotek, der bl.a. indeholder en afskrift afJyske
3 Notat fra det svenske udenrigsdepartements retsafdeling af 26.1.1990; se også Lars
Munkhammer: “Byte är byte och kommer aldrig mer igen”, Svenska Dagbladet, 20.7.2002,
Senast ändrad: 3.12.2008, se <www.svd.se/kulturnoje/understrecket/byte-ar-byte-ochkommer-aldrig-mer-igen_2142635.svd >. Forfatteren er førstebibliotekar ved Uppsala
Universitetsbibliotek. Om krigsbytte fra biblioteker og arkiver i almindelighed, se Tön
nes Kleberg: Den nyare tiden, Nordisk håndbog i bibliotekskundskab. Red. af Svend Dahl.
Bd. II, Bibliotekernes og bibliofiliens historie. 1958, s. 47-127 og passim; om 30-årskrigen s.
66ff.
4 DF eksemplificerede i flere sammenhænge sit krav gennem tre genstande, Jyske Lov,
dronning Margrethes (d. 1412) kjole, der befinder sig i Uppsala Domkirkes museum
og Kronborgspringvandet. Denne artikel behandler kun den første del af kravet, som
i øvrigt var generelt formuleret.
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Lov, fra at være et håndskrift fra tiden omkring 1350 til tiden omkring
eller før 1280, men i en form og forståelse, der ikke ganske svarede til
virkeligheden, dvs. forskningens resultater. Derved var dansk historisk
middelalderforsknings resultater imidlertid også blevet politiseret i en
grad, der ikke er set i nyere tid.
Formuleringerne tydede på, at DF måtte have sine oplysninger fra
kredse, der i hvert fald ikke omfattede folk med dybtgående kendskab
til nyere dansk middelalderforskning, men snarere befandt sig i en ama
tørhistorisk sammenhæng. Thi de to middelalderhistorikere, der i 1977
henholdsvis fremførte omdateringen og siden understøttede denne,
tog dengang ikke stilling til, hvorfra håndskriftet stammede, idet dette
ikke var relevant for deres problemstilling.
Da sagen fik den virkning, at danske politikere stillede krav om hånd
skriftets tilbagelevering ud fra den kombinerede argumentation, at det
havde særlig betydning for Danmark (“førsteudgaven”) og altså var
krigsbytte, er det interessant at undersøge, hvorfra denne opfattelse,
evt. viden skulle stamme, ikke mindst da sagens politisering medførte,
at forskningen, denne gang bevidst, tog proveniensen op til egentlig
videnskabelig undersøgelse. Resultatet heraf blev, at det i 2004 over
raskende kunne påvises, at håndskriftet ikkevax krigsbytte. Derved blev
der åbnet for en henvendelse fra forfatteren af denne artikel som chef
for Det Kongelige Bibliotek, Danmarks nationalbibliotek, til vor sven
ske søsterinstitution om muligheden for en håndskriftsudveksling med
præcedens i eller parallel til en udveksling i 1929, der bl.a. førte til, at
Danmark fik det lidt yngre håndskrift fra o. 1300 med Kong Valdemars
Jordebog fra 1230erne tilbage som led i en noget større byttehandel5.
Sjældent har dansk historisk forskning om middelalderen haft så di
rekte politisk betydning med så direkte “politisk anvendelige” resulta
ter som i dette tilfælde.
Sagens karakter må imidlertid også ses på baggrund af overleveringsog bevaringssituationen.6 De - få - bevarede dansksprogede håndskrif3 Se rigsarkivar L. Laursen: “Nyt fra historisk Tidsskrift”, Historisk Tidsskrift, 10. rk, I,
1930, s. 106-07. Iflg. Laursen var initiativtageren dengang Sverige, der ønskede at få
den svenske adelsfamilie de yngre Sturers arkiver, som Christian 2. tog med sig til Dan
mark efter det stockholmske blodbad, tilbage; om udvekslingen set fra svensk side, se
Meddelanden från svenska Riksarkivet for år 1929, s. 2 og 59ff. Jeg har senere til hensigt
i en særskilt artikel at redegøre for udvekslinger af manuskripter imellem Danmark,
Frankrig og Sverige siden det 19. århundrede.
6 Den mest ajourførte videnskabelige forskningsoversigt over den middelalderlige bog
kultur, herunder overleverings- og bevaringssituationen, er Levende ord & lysende Bil-
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ter i kodeksform (“bøger”) fra middelalderen før bogtrykkerkunstens
indtog i Danmark efter 1495 er efter manges mening “national kultur
arv i særklasse”, og de udgør hævet over enhver tvivl kun en mindre del
af, hvad der dengang blev til og især skrevet på dansk. I alt findes der
kun 4 håndskrifter på dansk før ca. 1300 med Stockholm-håndskriftet
Codex holmiensis B 74 som det ældste, dateret til ca. 1250, og 31 fra det
14. århundrede, dvs. 13 % af de 197 - kendte - bevarede i alt fra før
1500.7 Af disse udgør lovhåndskrifter hhv. 100 %, 74 % (23 af 31) og
54 % (113 af 162) af det totale antal bevarede dansksprogede kodekser
fra hhv. 1200-, 1300- og 1400-tallet.8
Den første danske rigslov ?

Sidst, men ikke mindst skal sagen formentlig også ses på baggrund af
Jyske Lovs længe anerkendte særstilling blandt de såkaldte landskabs
love. Den formelle kongelige udstedelse (“givelse”) og offentliggørelse
har nemlig betydet, at Jyske Lov er blevet optaget i samlingen af danske
forfatnings- og grundlove, der er udstillet i Folketinget på Christians
borg som et nationalt symbol på en tidlig dansk statsdannelse og fælles
identitet.9
Det skete i forbindelse med en renovering af Vandrehallen og en ny
udstilling af historiske forfatningsdokumenter i forbindelse med Fol
ketingets åbning i oktober 1997.10 1 den anledning indlånte Folketin
get C 37 til udstillingen indtil marts 1998, hvorefter den erstattedes af
leder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Essays. Red. af Erik Petersen. 1999.
7 Britta Olrik Frederiksen: Dansksprogede bøger fra middelalderen - i tørre og min
dre tørre tal, Levende ord & lysende Billeder. 1999, s. 154-62, og tabel 1 s. 157; det skal
dog understreges, at latinske håndskrifter ikke er medtaget i oversigten, og at der er
rester, dvs. fragmenter, af slagtede kodekser, der er ældre, bl.a. det såkaldte Angers
fragment af Saxo Grammaticus fra ca. 1200; det anslås (1999), at der er mindst 15.000
sådanne af alle arter før 1500 bevaret i Danmark, jf. Chr. Gorm Tortzen: Middelalder
lige håndskriftfragmenter i Danmark, sst., s. 163-72.
8 Beregnet ud fra tabel 1, sst. s. 157. Talgrundlaget er af Olrik Frederiksen tilvejebragt
ud fra Gammeldansk Ordbogs kildeliste med supplement i Det Danske Sprog- og Littera
turselskabs regi; kildelisten offentliggøres på DSLs hjemmeside i efteråret 2010. Man
regner i dag med, at det bevarede antal håndskrifter udgør ca. 7 % af de i middelalde
ren producerede, jf. sst., s. 158.
9 jf. Ole Fenger: En anledning?, Jydske Lov 750 år. Red. af Ole Fenger og Chr. R. Jan
sen. 1991, s. 9-16.
10 Notat af 29.1.1997 til præsidiemøde 4.2. af protokolsekretær Kristian Hvidt om montrene i Vandrehallen, Folketingets j.nr. 8100-2-6, se ndf.
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en faksimilekopi af det noget yngre håndskrift Codex holmiensis C 39 fra.
Kungliga Biblioteket i Stockholm.11 Det skete på baggrund af en ind
stilling fra protokolsekretæren, historikeren Kristian Hvidt (f. 1929),
hvori det hed: “Det ville forhøje og festliggøre indvielsen af denne ud
stilling af dansk forfatningshistories aktstykker, hvis dette Danmarks
magna carta kunne indlånes fra dets gemmested i Det kgl. Bibliotek
i Stockholm til åbningen af den nyrestaurede Vandrehal og den nye
udstilling af grundlovene den 1. oktober i år”.12
Baggrunden13 for dette er formentlig genoplivningen i jubilæums
året 1991 af tesen om, at Jyske Lov i virkeligheden var tænkt som en
egentlig rigslov, dvs. gældende for hele Danmarks rige, og ikke blot en
enkelt landsdel. Denne tese er ikke ny, men faktisk fremsat allerede af
Arild Huitfeldt o. år 1600 og gentaget af J.F.W. Schlegel i 1827, men
siden afvist af samtlige retshistorikere indtil sidst i det 20. århundrede
og derfor formentlig gået aldeles i glemmebogen.14
Men i det store festskrift til 750-årsjubilæet i 1991 tog retshistorikeren Ole Fenger (1931-2003) imidlertid denne tese op til behandling
påny og påpegede overraskende, at retshistorikernes argumenter imod
opfattelsen af Jyske Lov som en tænkt rigslov alle byggede på den se
nere, faktiske retstilstand, hvor lovsamlingen kun havde formel rets
kraft i den jyske retskreds (Jylland og Fyn), og at de derfor ikke reelt
havde forholdt sig til, hvad der havde været den oprindelige hensigt
med loven. Jyske Lov siger nemlig intet som helst om, at den kun skulle
gælde for det jyske retsområde. Og en række bestemmelser har udpræ
get rigslovskarakter. Det kan derfor ikke afvises, at lovsamlingen kunne
være tænkt som en lov, der havde rigsomfattende gyldighed, også selv
om den aldrig var blevet gennemtrumfet som sådan, formentlig på
grund af modstand i visse dele af riget efter kongens død 2 uger efter
rigsmødet i marts 1241, således at kun det jyske landsting i Viborg ef
terfølgende godkendte den.15 En række rets- og middelalderhistorikere
har siden mere eller mindre forsigtigt tilsluttet sig Ole Fengers revision
11 Aftale af 3.9.1997 imellem Folketinget og Kungliga Biblioteket, Folketingets j.nr.
8100-2-18.
12 Anf. notat af 29.1.1997, s. 2.
13 Protokolsekretærens notat var bilagt en fotokopi af afbildningen af fortalen til Jyske
Lov i C 37 fra Jydske Lov 750 år. 1991, s. 245, jf. ndf.
14 Se Per Andersen: Lærd ret og verdslig lovgivning. Retlig kommunikation og udvikling i mid
delalderens Danmark. 2006, s. 3ff.
13 Ole Fenger: Jydske Lov og de øvrige danske landskabslove, Jydske Lov 750 år. 1991,
s. 37-50, her s. 47ff.
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af Jyske Lovs oprindelige sigte,16 mest omfattende Michael Gelting (f.
1951)17 og Per Andersen (f. 1969).18 Michael Gelting har bl.a. påpeget,
at overskriften til lovteksten i C 37 savner den eksplicitte betegnelse af
loven som jysk, der er gengivet i Danmarks gamle landskabslove, og som
først senere håndskrifter angiver. Den lyder således: Swa takær een for
talte tilfor loghæn a danskæ thær lærthæmæn kallæ prologus a latinæ, hvilket
lige så godt kan passe på en rigslov.19 Jyske Lov er med andre ord ikke
særlig jysk, men snarere den første danske\ov\
Mistanken
Under en af Dansk Folkepartis kampagner for at få returneret Jyske
Lov i 2002 fik forfatteren af denne artikel imidlertid den mistanke, at
Jyske Lov i C 37 ikke kunne være krigsbytte fra svenskekrigene 164345 eller 1657-60. Den svenske historiker, der i 1916-20 offentliggjorde
den grundlæggende og banebrydende kortlægning af proveniensen af
svensk litterært krigsbytte fra det 17. århundrede, og i øvrigt må anses
for den autoritative kilde på området, omtalte nemlig ikke - i modsæt
ning til andre håndskrifter - C 37 som sådant. Sproghistorikeren Peter
Skautrup (1896-1982), der i 1973 udgav en faksimileudgave medviden
skabelig indledning af C 37, meddelte også en række iagttagelser om
håndskriftets proveniens, der, hvis man læser dem med krigsbyttebril
lerne på, indicerer, at det ikke kan forholde sig sådan.20
Jeg anmodede da den historiker, der i sin tid havde omdateret det på
gældende håndskrift med de senere så uforudsete politiske virkninger,
om at foretage en proveniensundersøgelse af håndskriftet for om mu16 Anders Bøgh: Kongen og hans magt, Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra
trosskifte til reformation. 1999, s. 64-81, her s. 68; Ditlev Tamm: Retshistorie. Danmark-Europa
- globale perspektiver. 2002, s. 66, men allerede nævnt som en mulighed i Retshistorie I.
Dansk retshistorie. 1990, s. 22; endelig Per Andersen: Rex imperator in regno suo. Dansk kon
gemagt og rigslovgivning i 1200-tallets Europa. 2005, s. 6Iff.
17 Michael H. Gelting: Skånske Lov og Jyske Lov. Danmarks første kommissionsbetænk
ning og Danmarks første retsplejelov, Jura & historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker.
Red. af Henrik Dam, Lise Dybdahl & Finn Taksøe-Jensen. 2003, s. 43-80, konklusion
s. 70f.
18 Per Andersen: Anf. arb. 2006, bl.a. kap. 1, s. 3-26 og 193ff.
19 Michel Gelting: Anf. arb., s. 52.
20 Peter Skautrup (udg.): Corpus codicum danicorum medii aevi, vol. X: Codex holmiensis C 37 - Codex holmiensis C 44 ... Lex Iutiae cum danica praefatione edidit Peter
Skautrup”. 1973, s. vii-ix, (C 37) s. 3-154, (C 44) s. 155-229. Forkortes herefter: CCDMA.
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Ill. 1: Indholdsfortegnelsen/kapitelregistret til Jyske Lov i Codex Holmiensis 37. (fol. 1 r)
Kungliga Biblioteket, Stockholm. Foto: Kungliga Biblioteket.
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Ill. 2: Indholdsfortegnelsen/kapitelregistret til Jyske Lov i Codex Holmiensis 37. (fol. 1 v)
Kungliga Biblioteket, Stockholm. Foto: Kungliga Biblioteket.
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Ill. 3: Indholdsfortegnelsen/kapitelregistret til Jyske Lov i Codex Holmiensis 37. (fol. 2 r)
Kungliga Biblioteket, Stockholm. Foto: Kungliga Biblioteket.

446

Erland Kolding Nielsen

ligt at søge at bestemme, hvor håndskriftet kom fra, og hvordan det var
endt i Stockholm. Denne undersøgelse21 gav det i sig selv overraskende
resultat, at det med stor sikkerhed havde været i Danmark i begyndel
sen af 1700tallet, at det formentlig først havde forladt landet efter 1717,
og at håndskriftet først var kommet til Sverige i 1720erne.
C 37 er altså ikke en del af det svenske krigsbytte fra det 17. århund
rede. Men hvor stammer denne opfattelse, der nu måtte siges at være
en myte, så fra? Det er formålet med denne artikel at søge at efterspo
re, hvor og hvordan denne myte er opstået på baggrund af en historio
grafisk redegørelse for Jyske Lovs overlevering og den i sig selv bane
brydende omdatering af C 37, som i udnyttelsen af krigsbyttetesen er
blevet grundigt misforstået og misbrugt i brede skånsknationale kredse
og i en dansk, politisk sammenhæng.
Metodisk set skal det principielt bemærkes, at denne afhandling er
skrevet ud fra en tredobbelt rolle, forfatteren har haft i sagen, dvs. både
som historiker, rådgiver og aktør i sagen gennem mange år. Forfatteren
har siden 1997 både skullet udtale sig ex officio om juridiske og faglige
aspekter i den til ministerier og offentlighed, men han har desuden på
virket og interveneret i dens udvikling på forskellig måde, som det vil
fremgå. Han har haft og udøvet, hvad man i samtidshistorisk teoridan
nelse betegner som en samtidshistorisk deltagerrolle. Sigte og synsvinkel
vil naturligvis være præget af alle disse roller, men overskrider på flere
måder dissezi den her givne fremstilling. Til dele af begivenhedsforløbet
er forfatteren således både førstehåndsvidne og handlende person.
II

Jyske Lovs overlevering
Lovtekster til Danmarks historie eksisterer ikke forud for Valdemarernes tid. I Valdemar Sejrs regeringstid 1202-1241 blev landskabslovene
nedskrevet med Skånske Lov som den ældste fra begyndelse af perio
den,22 og Jyske Lov blev “givet” af kongen på hans sidste rigsmøde i
Vordingborg 10. marts 1241, kort før han døde d. 28. i samme måned,
men de originale eller samtidige nedskrifter, der måtte have været fra
denne tid, er gået tabt formentlig allerede i middelalderen. De sjæl21 Thomas Riis: Det ældste håndskrift af Jyske Lov (Codex holmiensis C 37), Fund og
Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 43, 2004, s. 43-52.
\
22 Overleveret i en afskrift fra ca. 1250 i pergamentsdelen af Codex holmiensis B 74 (Stock
holm), se: Britta Olrik Frederiksen: Anf. arb., s. 155f. og Merete K. Jørgensen: Sprog
og bog. Det danske sprog i den middelalderlige bog, sst., s. 185-92.
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landske love, kaldet henholdsvis Valdemars og Eriks, er udaterede og
stammer fra forskellig tid.23 Disse tre landskabslove, der alle blev ned
skrevet på dansk, kom til at danne grundstammen for al videre lovgiv
ning og blev rettesnor for al rettergang i mere end 400 år. For konge
riget ophævedes Jyske Lov ved Danske Lov i 1683 - der inkorporerede
en lang række af dens bestemmelser - men for Slesvig vedblev den at
være gældende ret indtil 1. januar 1900, forvisse enkeltbestemmelser
endda indtil Nordslesvigs tilbagevenden til Danmark i 1920.24
Blandt landskabslovene indtagerJyske Lov således en særstilling. Mens
de skånske og sjællandske lovarbejder er mere eller mindre private op
tegnelser af gældende ret, er Jyske Lov en egentlig lov, der - som den
eneste - blev vedtaget af rigets højeste politiske forsamling i 1241, hvor
kongen og hans sønner mødtes med ærkebiskoppen, biskopperne, og
“desuden med alle de bedste mænd, der var i hans rige”. Om rigsmø
det vides kun, at kongen her med samtykke af alle de nævnte udstedte
Jyske Lov - eller som det hedder i dens fortale: “lod skrive denne bog
og gav denne lov.”25 Om den efterfølgende er vedtaget på landstinget
i Viborg vides heller ikke, men det må antages.26 Dens særstilling un
derstreges af, at den - som den eneste - yderligere er forsynet med
en retsfilosofisk indledning i form af den berømte fortale, der indle
des med ordene “med lov skal land bygges”, muligvis forfattet af bisp
Gunnar af Viborg (ca. 1152-1251, biskop 1222-51),27 ganske ydst efter
udenlandsk, kanonisk forlæg. Der må derfor have eksisteret en eller
flere originaler eller parallelle nedskrifter fra lovforberedelsesproces
sen fra dette år, f.eks. til officiel brug for landstingene eller privat,28
men ingen af dem er bevaret, dvs. den/de synes forsvundet allerede i
middelalderen og har ikke sat sig konkrete spor i overleveringen f.eks.
gennem konkrete henvisninger, hvilket formentlig ikke er unormalt,
da opmærksomheden i daglig brug var rettet imod teksten og dens ind
hold og ikke den konkrete nedskrift i et særligt håndskrift.
23 Aksel E. Christensen: Danmarks historie. Bd. 1: Tiden indtil 1340. 1977, § 164, s. 383f.
og s. 527.
24 Se hhv. Ditlev Tamm: Jydske Lov i Danske Lov, Jydske Lov 750 år. 1991, s. 218-28, og
Poul Erik Olsen: Jydske Lov efter Danske Lov, sst., s. 229-41.
2o Aksel E. Christensen: Anf.arb., § 172, s. 395;jf. også Ole Fenger: “Kirkerrejses allevegne”
1050-1250. 1989, s. 337-40 {Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie. Bind 4).
26 Stig Iuul: Jyske Lov, KLMN, VIII 1963, s. 50. Jf. også Per Andersen: Anf. arb., pas
sim.
27 Om bisp Gunnar, se senest Chr. R. Jansen: Et menneske på Jydske Lovs tid: bisp Gun
nar, Jydske Lov 750 år. Red. af Ole Fenger og Chr. R. Jansen. 1991, s. 109-23.
28 Antaget af bl.a. Skautrup, CCDMA, IX. 1972, s. viif, jf. også Gelting: Anf. arb. 2003.
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Jyske Lov er den af landskabslovene - og af danske love i alminde
lighed - der er overleveret i det største antal håndskrifter. Dette beror
vel især på, at loven - i kraft af, at den formentlig var tænkt som dansk
rigslov - har haft større udbredelse end de andre provinslove, der i
det store og hele kun forekommer i danske afskrifter fra det område,
inden for hvilket de er gældende love, mens Jyske Lov ikke blot findes
i afskrifter fra det jyske, men også fra det østdanske område - Sjæl
land og Skåne, hvor loven også er blevet benyttet som retskilde29 - og
endvidere derpå, at Jyske Lov tidligt blev oversat til latin og - som lov
i Sønderjylland - plattysk, senere også højtysk.30 I alt findes ca. 240
håndskrifter bevaret, heraf 16 fra 1300-tallet.31 Hovedparten - ca. 160
- er på dansk, ca. 70 på plattysk og tysk, og 11 på latin, hvortil kommer
en del fragmenter og tidligere kendte, nu forsvundne håndskrifter. Og
for Jyske Lovs fortale, der tidligt vandrede over som indledning til de
sjællandske love og efter 1500 også findes foran Skånske Lov, når man
antagelig til et tal mellem 350 og 400.32 Antallet viser, hvor stor betyd
ning loven har haft for det praktiske retsliv og i det hele taget for det
danske samfunds kulturelle udvikling. Det samme viser de trykte ud
gaver. Loven var blandt de første verdslige skrifter, der blev trykt, da
bogtrykkerkunsten vandt indpas i Danmark efter 1482, første gang på
plattysk, det mest anvendte sprog i Slesvig, i I486,33 på dansk og latin i
1504,34 på dansk i 150835 og i en ny dansk, af formynderregeringen for
Christian 4. autoriseret udgave i 1590,36 der uden årstalsangivelse blev
29 Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og For]atningsrettens Historie indtil
sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede. 2. udg. 1947, s. 42.
30 Peter Skautrup: Jyske Lov. Text 1: NkS 295 8°. Udg. af Peter Skautrup. Danmarks gamle
Landskabslove med Kirkelovene. II. 1933, s. I. Herefter: DGL.
31 Af disse indeholder et kun fortalen, og et, AM 79, 8°, kun brudstykker; reelt er der
således kun 14 før 1400; for gennemgangen af de enkelte håndskrifter, se DGL, II, s.
lc-cxvi, og CCDMA, IX, s. viiff.
32 Skautrup: DGL, II, sst.; jf. Paul G. Ørberg: Med lov skal land bygges. Håndskrifter og
bogtryk. Udgiverselskab ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1991, s. 19. Alle før ca. 1960
kendte lovhåndskrifter er blevet fortegnet i indledningerne til DGL, bd. 1-8.1930-1961;
siden er der fundet eet i Bremen, jf. Britta Olrik Frederiksen: Anf. arb., s. 158; om
fortalens forekomst, se DGL, II, s. cxxi-cxxv.
33 Jutische Lov. Lübeck: Matthæus Brandis, 1486. 4°. LN nr. 132: Lauritz Nielsen: Dansk
Bibliografi 1482-1550. 1919 og Dansk Bibliografi 1551-1600 med særligt Hensyn til dansk
Bogtrykkerkunsts Historie. 1931-33.
34 Kanutus, Episcopus Viburgensis: Expositiones circa leges Jutice. Ribe: Matthæus Bran
dis, 1504. 4°. LN nr. 110; Skautrup: Sst., s. V.
35 Samme. København: Gotfred af Ghemen, 1508. 4°. LN nr. 111.
36 Den jyske Lovbog. København: Mads Vingaard, 1590, 4°. LN nr. 1071.
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trykt i tre piratudgaver,37 og endelig en ny plattysk udgave i 1593.38 Den
første udgave på højtysk, kaldet “meissnisk”, er fra 1684, men trykt efter
rigsråd Erik Krabbes (1512-1564) ved kongelig anordning autoriserede
oversættelse fra 1557.1 1600-tallet blev Jyske Lov trykt i adskillige sam
menhænge med anden lovgivning, senest inden dens ophævelse 1683
for kongeriget i 1668 og 1670. De mange genoptryk igennem næsten
to hundrede år er udtryk for lovens centrale plads i rets- og kulturlivet.
De afspejler endvidere bogtrykkerkunstens udvikling og brydningen
mellem dansk og tysk i Slesvig.
Flertallet af håndskrifter findes i dag i Den Arnamagnæanske Sam
ling på Københavns Universitet, i Det Kongelige Bibliotek i København
og i Kungliga Biblioteket i Stockholm, mens enkelte findes i Uppsala
Universitetsbibliotek, Stadsarkivet i Flensborg, Den Antikvariske Sam
ling i Ribe, og enkelte andre steder.39 De fleste håndskrifter er overle
veret i kvart eller oktav, enkelte i folio format.
Indtil 1977 var det den almindelige opfattelse i forskningen, at der
ikke var overleveret lovhåndskrifter ældre end ca. 1300.40 Dette var bl.a.
opfattelsen hos udgiverne afJyske Lov i den moderne, kritiske udgave,
der udkom i 1933 i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs regi.41 Her
valgte man håndskriftet NKS 295 8° i Det Kongelige Bibliotek som ho
vedgrundlaget for tekstfastsættelsen, et håndskrift, der dateres til ca.
1325, selvom dette heller ikke dengang ansås for det ældste. Årsagen
var, at NKS 295 8° dels repræsenterer den største gruppe håndskrifter i
overleveringen, dels var det ældste af nogenlunde fuldstændighed in
den for denne gruppe.42 Dette håndskrift kan efter den nyere forsk-

37 Jf. LN nr. 1071, note 2.
38 Dal judske Lowboek. Slesvig: Nic. Wegener, 1593. 4°. LN nr. 1072.
39 Se Skautrup: Jyske Lov. Text 1. Speciel indledning, DGL, II, s. xv-xxxvii, hvor der
alene til brug for tekstgrundlaget for den såkaldte tekst 1 opregnes 128, heraf 45 i Den
Arnamagnæanske Samling, 40 i Det Kongelige Bibliotek, 28 i Kungliga Biblioteket, 5 i
Uppsala Universitetsbibliotek, 4 i Oslo, 3 i Sverige i øvrigt, 2 i Danmark, 1 i Flensborg
og 3 tabte. Ved søgning i titelfeltet i Rex Classic fremkommer 29 poster på “jyske lov”
og i fritekst yderligere 96 poster på “jydske lov”, hvoraf en del dog ikke er lovhåndskrif
ter i den her medregnede forstand. Angående antallet af overleverede håndskrifter i
kodeksform fra middelalderen, jf. Britta Olrik Frederiksen: Anf. arb.
40 Jf. Aksel E. Christensen: Anf. arb., s. 516; jf. også Stig Iuul: KLMN, VIII, 1963, s. 50.
41 DGL, II. 1933, s. i-xiv, der giver en sammenfatning af den udførlige gennemgang i
den specielle indledning.
42 DGL, II, s. xxxviii-xli, jf. dateringsoversigten over de 14 (15) ældste s. xxxviii, jf. s.
xlv. Den seneste, reviderede gennemgang af slægtskabsforholdene hos Per Andersen:
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nings omdateringer nu end ikke anses for det ældste af nogenlunde
fuldstændighed inden for sin slægtsgruppe.43
Som det ældste håndskrift med en overlevering i afskrift afJyske Lov
har Flensborghåndskriftet, der befinder sig i Stadsarkivet i Flensborg og
dateres til ca. 1300, hidtil været anset.44 Det ældste i dansk eje er AM 4,
4° i Den Arnamagnæanske Samling, ligeledes fra o. 1300.45 Det Konge
lige Biblioteks ældste er Ny Kongelig Samling 295, S°fra ca. 1325, dernæst
Gammel Kongelig Samling 3657, S°fra ca. 1350, og et senere pragthånd
skrift Uldall 227, 4° (det såkaldte Ostenske håndskrift) fra ca. 1400. Den
Arnamagnæanske Samling rummer endvidere AM 286, 2° fra ca. 13001320, der er et af de ganske få foliohåndskrifter,46 AM 453, 12° (dvs.
duodez (salmebogsformat)) fra ca. 1325-50,47 samt AM 19, 8° og AM
11, 8° (en latinsk oversættelse), der begge ikke er bestemt nærmere
end til 1300-tallet i almindelighed. I Kungliga Biblioteket i Stockholm
befinder sig i den såkaldte C-række af håndskrifter, Codices holmiensis,
fem frafør 1400, nemlig ud over C 37, 4°tidligere antaget fra ca. 1350,48
C 39, 4° fra ca. 1325,49 C 40 fra ca. 1325, C 44, 12° fra ca. 1325,50 C 63,
4° fra 1325-40,51 samt C 45, S°fra ca. 1450. En anden latinsk oversæt
telse, Ledreborg 11, 4°, anses for atvære fra 1300-1350. RibehåndskriftetA
Den Antikvariske Samling i Ribe, hvis første del rummer Ribe Stadsret
på latin og dansk, anden del Jyske Lov på dansk, antages først at være
skrevet lige før 1443.52 Mindst tre håndskrifter er gået tabt siden 1783,
Lærd ret og verdslig lovgivning. Retlig kommunikation og udvikling i middelalderens Danmark.
2006, s. 204-16.
43 Se oversigten med angivelse af senere omdateringer siden DGL, II, i Per Andersen:
Anf. arb. 2006, s. 203f., her også note 31, samt gennemgangen af håndskriftsgrupper
ne og deres slægtskabsforhold s. 204-16.
44 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 4, s. 25, faksimileudg. i DGL 3, 1951, s. 7-188.
Håndskriftet er første gang omtalt i 1728.
45 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 5, s. 25; udg. i facsimile, CCDMA, IX. 1972, s.
51-123, jf. s. xixf.; tidligere antaget for at være noget yngre, nemlig fra ca. 1350, (om)
dateret af Erik Kroman til ca. 1300, Danmarks gamle Love i Oversættelse, I. 1945, s. ix.
46 Udg. i facsimile, CCDMA, IX, s. 1-50, jf. s. ix-xiv.
47 Udg. i facsimile, CCDMA, IX, s. 124-98, jf. s. xvf.
48 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 3, s. 23, jf. ndf.
49 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 7, s. 26; udg. i DGL, 3.1951, s. 1-70; tidligere anset
for væsentlig yngre, fra ca. 1375.
50 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 10, s. 27f.; Udg. i facsimile, CCDMA, X. 1973, s.
155-229, jf. s. ix.
51 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 9, s. 27.
52 Paul G. Ørberg: Anf. arb., kat. nr. 13, s. 28f.; er permanent udstillet på Ribe Mu
seum.
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hvor de var kendt og anvendt af retshistorikeren Peter Kofod Ancher
(1710-1788).53
Flere af håndskrifterne er såkaldte samlingshåndskrifter, hvilket vil
sige, at de enten indeholder flere tekster eller på et senere tidspunkt er
sat sammen af flere håndskriftdele. Med få undtagelser, og heraf ingen
fra 1300-tallet, har disse håndskrifter ikke kunnet dateres nøjagtigt, lige
som afskrifternes ophavsmænd heller ikke kendes for de tidligste, idet
håndskrifterne tier om tilblivelsestidspunkt og ophavsmand, ligesom
kun meget få kan stedfæstes. Det er først håndskrifter fra 1400-tallet,
der kan dateres mere præcist, og hvis skrivere eller ophavsmænd kan
identificeres. I en række tilfælde kendes senere ejere ud fra navnetilskrifter eller ejermærkestempler. Tilblivelses tidspunkterne har derfor
måttet fastsættes ved skøn hovedsagelig baseret på sproglige og/eller
palæografiske iagttagelser, af en sen eftertid, ikke mindst efterhånden
som den kritisk-historiske videnskab gjorde fremskridt, og disse skøn
kan veksle fra at gælde et helt århundrede til et halvt, et kvart eller bare
et årti.54

Det ældste, bevarede håndskrift
Håndskriftet C 37, som i 1933 forkastedes af sproghistorikeren Peter
Skautrup som grundlag for den moderne, kritiske udgave med den be
grundelse, at det måtte dateres til ca. 1350, selvom det “vistnok [var]
afskrevet efter et betydeligt ældre hs.“, er et samlingshåndskrift, der
af Skautrup i den senere faksimileudgave fra 197355 beskrives således:
Det består af tre dele, “der antagelig 1580 er blevet samlet i ét presset
læderbind over træsideflader og med flere røskenrammer. På bindets
forreste perm er indpræget bogstaverne CHB og på bageste perm års
tallet 1580. Af bindets spænder er nu kun beslagene bevaret.”
Første del, fol. lr-65v, “det ældste pergamentshåndskrift, der indehol
derjyske Lov, har oprindelig haft et lidt større format end nu (26,5 x
17,8 cm) og er ved indbindingen såvel foroven som i ydermargen ret
stærkt beskåret. Håndskriftet består af 9 læg. Læg 1 og 9 har 4 blade, læg
2 har 9 blade, idet folio 5 er et enkeltblad, og læg 3-8 har hvert 8 blade.
Folieringen (1-65) er ny. Der er normalt 25 linier på siden, fol. 6-13
53 Jf. Skautrup: DGL, II, s. xxxiii, og CCDMA, IX, s. xiii.
54 Skautrup: DGL, II, s. xlii-liv, jf. Britta Olrik Frederiksen: Anf. arb. s. 156.
55 Skautrup: “Indledning”, CCDMA, X. 1973, s. vii-ix. Jf. også Thomas Riis: Anf. arb.,
passim.
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Ill. 4: Fol. 3 r: Slutningen på indholdsfortegnelsen til Jyske Lov; Odensekonciliets
bandsdom af 22. februar 1245; Erik Klippings forordning om majestætsforbrydelse af
9. oktober 1276 i skriveren Thomas G.s hånd. Foto: Kungliga Biblioteket.
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dog kun 24 linier. - Forrest, fol. lr-3r står kapitelregistret [indholdsfor
tegnelsen, min bem.] til hele loven, tospaltet... Fol. 3v-5r følger Forta
len, og derefter Jyske Lov fol. 5r-65 r. Efter sidste kapitel er med oprin
delig hånd tilføjet: benedictus sit ihesus christus filius dei uiui amen.
Fol. 64v nederst er med en hånd fra 1400tallet indføjet trolddomska
pitlet ... Ud over disse og andre penneprøver ... er der fol. 3r (efter ka
pitelregistret) indført to vigtige aktstykker på latin, nemlig - 1. (Spalte
1:) Odensekonciliets bandsdom (eller bandsformular, “sententia”) af
22/2 1245, skrevet med en hånd, der næppe er meget yngre end selve
lovtekstens ... - 2. (Spalte 2 øverst, med samme hånd:) Erik Klippings
forordning om majestætsforbrydelse, Nyborg 9/10 1276 ...” Anden del,
fol. 66r - 76v, er et pergamenthåndskrift fra ca. 1400. Også dette hånd
skrift synes beskåret ved indbindingen. Dette håndskrift består af en
række forskellige tekster, alle i afskrift, heraf Erik Klippings forordning
for Jylland, givet i Nyborg 21.-27. maj 1284, sammes håndfæstning af
29. juli 1282, Erik af Pommerns gårdsret af 27. juni 1417 og flere min
dre skrifter. Tredje del består af 4 læg upaginerede og ubeskrevne papirs
blade (i alt 34 blade).
C 37 er blevet faksimileret to gange, første gang i sort/hvid af Peter
Skautrup,56 anden gang i en digital udgave i farver af Kungliga Biblio
teket som gave til Det Kongelige Bibliotek og publiceret på sidstnævn
tes hjemmeside i 2003.57
C 37 har været kendt af den historiske forskning i hvert fald siden
1783, hvor retshistorikeren Peter Kofod Ancher (1710-1788) i sin ud
gave af Jyske Lov omtaler håndskriftet som hjemmehørende i Kung
liga Biblioteket i Stockholm.58 Ingen historiker før 1977 synes at have
været opmærksom på, at de forskellige aktstykkers optræden og pla
cering i håndskriftet kunne have betydning for dateringen af de en
kelte teksters nedskrift. Sproghistorikeren Peter Skautrup nævner dog
som anført i 1973, at der “fol. 3r (efter kapitelregistret) [er] indført to
vigtige aktstykker på latin ... skrevet med en hånd, der næppe er me36 Peter Skautrup (udg.): “Codex holmiensis C 37. Cum danica praefatione edidit”,
CCDMA, X. 1973, s. 3-154.
37 Se på webadressen: <www.kb.dk/permalink/2006/manus/41/dan > under tilsyn af
og med særskilte tekster om overlevering, datering og beskrivelse af Thomas Riis, jf.
også pressemeddelelse fra Det Kgl. Bibliotek af 18.9.2003. Den digitale faksimileudgave
medtager ikke den tredje del.
38 Peter Kofod Ancher: Den Jydske Lovbog paa Gammel Dansk. 1783, hvor han s. xxiii be
nævner det som “St. 37”; interessant nok antager han, at det er lige så gammelt som
Flensborghåndskriftet, se ovf.
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get yngre end selve lovtekstens”, men uden at drage dateringsmæssige
konsekvenser af denne iagttagelse, idet lovteksten stadig anses for at
være fra senest 1350.59 Ingen rets- eller anden historiker har før 1977
kunnet datere det mere nøjagtigt end til engang i 1300-tallet, og ingen
har tidligere været opmærksom på, at lovtekstens sproglige og juridi
ske affattelse af en række straffebestemmelser i sig selv indicerer, at
afskriften er ældre end de øvrigt kendte, man har lagt til grund for
tidligere udgaver.
Omdateringen af C 37 i 1977

Derfor var det også en videnskabelig sensation, da den danske histori
ker Thomas Riis (f. 1941) i 1977 i sin disputats Les institutions politiques
centrales du Danemark 1100-1332 med betydelig sikkerhed mente at kun
ne omdatere håndskriftet C 37 i Stockholm fra o. 1350 til o. 1276, og
endvidere, at professor Niels Skyum Nielsen (1921-1982) i sin oppo
sition 16. september 1977 på Odense Universitet yderligere mente at
kunne sætte en mere præcis terminus ante quem for dens seneste nedskrift.60
Indholdsfortegnelsen til lovens forskellige kapitler fylder de to første
hele blade og ender midt på fol. 3 recto i venstre spalte. Nederst i højre
spalte står med rødt blæk “Herre taker én for talæ til fo[r] loghen a danskæ. ther lerthe men kallær prologus a lætin”, hvorefter fortalen begyn
der øverst på fol. 3 verso. På den tomme plads i venstre spalte er med en
anden hånd indskrevet en bandlysningsdom fra kirkemødet i Odense
22. februar 1245,61 og på den øverste del af højre spalte findes den eneste
kendte middelalderlige overlevering af teksten til Erik Klippings forord
ning om majestætsforbrydelse af 9. oktober 1276,62 som Thomas Riis
59 Skautrup: CCDMA, X, s. viif., hvilket er ejendommeligt i betragtning af Erik Kro
mans omdatering i DRL, I, 1971, se note 62; i beskrivelsen i DGL, II, s. xxvf. omtales
de to aktstykker ikke.
60 Niels Skyum-Nielsen: Opposition i form af anmeldelse af Thomas Riis, Les instituti
ons politiques, Historisk Tidsskrift, 14. rk. I (bind 80), 1980, s. 525-38.
61 Diplomatarium Danicum, 1. rk., VII, 1990, nr. 167, ms. a. Denne overlevering stam
mer fra Odense bispedømme eller et af de jyske stifter, altså et stift inden for det jyske
retsområde, jvf. Thomas Riis: Det ældste håndskrift afJyske Lov (Codex holmiensis C
37), Fund og Forskning, 43, 2004, note 9.
62 Den danske Rigslovgivning indtil 1400. Udg. af DSL ved Erik Kroman. Bind I. 1971, nr.
10, s. 60-61. Kroman anser originalen for tabt og nedskriften i C 37 som en afskrift fra
“beg. af 14. årh.”, hvilket i sig selv er en omdatering af håndskriftet i forhold til Skautrup
1933 og tidligere forskning; der gives ikke nogen begrundelse herfor.
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benævner loven om feudalret,63 indført med formentlig samme hånd.
Begge må være indført efter, at teksten til Jyske Lov er nedskrevet. Tidli
gere havde man ment, at denne håndskrift var fra midten af det 14. år
hundrede, men ud fra Niels Skyum-Nielsens tidligere palæografiske re
sultater mente Riis at kunne konkludere, at den måtte dateres til anden
halvdel af det 13. århundrede og dermed, at nedskriften af feudalret
ten ikke bare var samtidig, dvs. fra eller kort efter 1276, men formentlig
selve originalen.64 Implikationen heraf var, at nedskriften af Jyske Lov
i C 37 var fra før 9. oktober 1276, men udmærket kunne være ældre,
dvs. at terminus post quem for nedskriften er 1241, og overleveringen kan
være fra et hvilket som helst tidspunkt imellem 1241 og 1276.65
Niels Skyum-Nielsen bekræftede Thomas Riis’ resultater således: “Det
sidste kapitel [i disputatsen] om kildeproblemer handler om lovud
kastet af 9. oktober 1276. Her er det evident ..., at dr. Riis har fået ret
i forhold til tidligere dateringer af afskriften - i øvrigt den eneste over
levering der kendes (den findes i et håndskrift med Jyske Lov, Cod.
Holm. C 37). Sidst er afskriften af den kyndige palæograf Erik Kroman
dateret til begyndelsen af 1300-tallet.66 Riis argumenterer for, at den
er samtidig. - Gennem mine tidligere studier i skriverhænder indtil
1305 har jeg erhvervet mig en vis erfaring i vurderingen af denne tids
skrivere. Det var for mig i og for sig ikke usandsynligt, at hånden ef
ter sin skriftføring kunne være så nogenlunde samtidig (afskriften er
fotografisk gengivet af forf. s. 62-63). Stor var imidlertid min overra
skelse, da jeg måtte konstatere, at den var ført i pennen af skriveren
Thomas G. Han har muligvis været kancellist og kendes i forvejen fra
ét diplom. Det er et dronningediplom fra den mægtige Margrete Sambiria, og det regulerer handelen i Reval by. Dette dronningediplom er
udstedt i Nykøbing Falster, hvor Margrete havde fast sæde, og datoen
er 1279 24. juli.67 Således bliver teorien hos dr. Riis bekræftet, hvad
angår samtidigheden.
Men jeg kan ikke se nogen sikker motivering for, at denne, den ene
ste bevarede tekstkilde skulle være originalen til lovudkastet, som forf.
har formodet, omend med en vis forsigtighed ... Ganske vist er de sidste
63 Riis mener, at den hidtidige fortolkning af lovudkastet som en lov om majestætsfor
brydelse er tvivlsom, jf. Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332. 1977.
s. 60.
64 Riis: Anf. arb., s. 64.
65 Riis: Anf. arb., s. 65.
66 Se note 62.
67 DD, 2. rk., II, 1941, nr. 377, Atlas nr. 186.
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Ill. 5: Jyske Lovs fortale før 1276, C 37, fol. 3 v. Foto: Kungliga Biblioteket.
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Ill. 6: Jyske Lovs fortale før 1276, C 37, fol. 4 r. Foto: Kungliga Biblioteket.
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Ill. 7: Jyske Lovs fortale før 1276, C 37, fol. 4 v. Foto: Kungliga Biblioteket.
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Ill. 8: Jyske Lovs fortale før 1276, C 37, fol. 5 r. Foto: Kungliga Biblioteket.

459

460

Erland Kolding Nielsen

ord i § 4 skrevet med afstand mellem bogstaverne, som det af og til
findes i originalers udgangsord. Men bagefter er der, efter et indskud,
en § 5, som nok må regnes til teksten - så usystematiske som love og
lovudkast nu engang er i denne tid. Og Thomas G har forinden af
skrevet dommen fra rigskirkemødet i Odense 1245, nederst i forrige
spalte. Så han har blot indført to afskrifter, dels af 1245- og dels af 1276teksten. - Resultaterne er jo smukke nok, som dr. Riis har formuleret
dem: for det første en fastsættelse af skriveren som samtidig og for det
andet en datering af lovhåndskriftet som det allerældste til Jyske Lov.
Det er af interesse også for retshistorikere og filologer. Lovhåndskriftet
må vel være skrevet henad 1280.”68
Dette epokegørende videnskabelige resultat blev i begyndelsen næp
pe bemærket uden for middelalderhistorikernes snævre kreds. I jubi
læumsværket om Jyske Lov fra 1991 omtales omdateringen for første
gang i faglig sammenhæng i billedteksten til en gengivelse af fortalens
begyndelse fra C 37: “Fortalen til det ældste, bevarede håndskrift af
Jydske Lov. Det er dateret til omkring 1280; indtil for en halv snes år si
den mente man, at det var 60-70 år yngre. Det vides også nu, hvem der
har skrevet det ...”69 Den er naturligvis også indgået i udstillingskatalo
gen i samme anledning. Derefter synes omdateringen atvære indarbej
det i senere oversigter og undersøgelser af både sprog- og retshistorisk
karakter.70 Men da perspektivet i omdateringen blev erkendt, gav det
uden for fagets snævre kredse anledning til misforståelser og politiske
slutninger af helt usædvanlig art.
Den videnskabelige følge af bestemmelsen af C 37 som den ældste
bevarede nedskrift afJyske Lov må i øvrigt være, at den videnskabelige
udgave af teksten, som Peter Skautrup udgav for Det Danske Sprog- og
68 Niels Skyum Nielsen, Historisk Tidsskrift, 14. rk. I (bind 80), 1980, s. 531 med yder
ligere henvisninger. Denne opfattelse “omkring 1280” fastholdes i Diplomatarium Danicum, 1. rk., VII, 1990, nr. 176, udgivet (posthumt) af Niels Skyum-Nielsen og Herluf
Nielsen, hvor dommen fra rigskirkemødet i Odense af 22. februar 1245, er udgivet.
69 Jydske Lov 750 år. Red. af Ole Fenger og Chr. R. Jansen. 1991, s. 245.
70 Se Britta Olrik Frederiksen: Anf. arb., Levende Ord & Lysende Billeder, s. 159, og sam
me: The history of Old Nordic manuscript IV: Old Danish, The Nordic Languages, Vol. 1
(Ser.: Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Band 22.1) Berlin. 2002,
s. 816-24, her s. 820; Gelting: Anf. arb. 2003, s. 5If.; Per Andersen: Anf. arb. 2006, s.
203. Ejendommelig er Kai Hørby: Velstands krise og tusind baghold 1250-1400. 1989, s.
132 {Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie. Bind 5), der i forbindelse med gennem
gangen af majestætsforbrydelsesforordningen anfører, at “håndskriftet der har bevaret
disse bestemmelser til vore dage stammer fra tiden omkring år 1300”, dvs. han følger
Erik Kroman, DRL, I, 1971 uden argumentation.
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Litteraturselskab i 1933, er forældet i forhold til sigtet at fastsætte den
ældste version af teksten, at hans og den tidligere forsknings bestem
melse af slægtskabsforholdene imellem de forskellige håndskrifts- og
teksttraditioner, for så vidt angår C 37s placering heri, må revideres,
og at der er behov for en ny udgave, hvis formålet med en sådan skal
være at nå tilbage så tæt på den oprindelige lovtekst fra 1241, som det
nu synes muligt at komme. Udgaven fra 1933 repræsenterer en senere
version fra 1300-tallet med en række ændrede og svækkede bestem
melser i forhold til den oprindelige intention og giver derfor ikke et
fuldgyldigt billede af den retstilstand, Valdemar Sejr og rigets bedste
mænd ønskede indført i 1241. Hvor store ændringer, der er sket i de
følgende 50-75 år, er det naturligvis vanskeligt at sige noget afgørende
om, men Thomas Riis’ eksempler peger i retning af, at de ikke er ube
tydelige.71 Retshistorikeren Per Andersen har i 2006 foretaget den før
ste gennemgribende analyse af C 37 ud fra de implikationer for de tre
forskellige teksttraditioners indbyrdes afhængighedsforhold, som om
dateringen må medføre.72 Der er ingen tvivl om, at C 37 muliggør en
rekonstruktion af loven fra 1241, som er tættere på denne end, hvad
Skautrup og den tidligere forskning er nået frem til. Et af de foreløbigt
meget interessante resultater af Michael Geltings og Per Andersens forsk
ning er, at Jyske Lov i den oprindelige “urform” ikke var så omfattende,
som den fremtræder i de overleverede, senere tekster.73
Sluttelig skal omdateringens perspektiv understreges gennem den
nyeste sammenfatning: “Analysen af de håndskrifter, som er overleve
ret, og som indeholder Jyske Lov, har vist, at denne lovsamling har været
under konstant udvikling i 1200- og 1300-tallet - i første omgang ved,
at der i perioden mellem lovsamlingens offentliggørelse i 1241 og det
ældste overleverede håndskrift fra ca. 1276 er blevet tilføjet en række
bestemmelser til lovsamlingens 3. bog, og i anden omgang ved, at der
i begyndelsen af det 14. århundrede i to omgange er foretaget en deZ1 Jf. Riis: Anf. arb. 2004.; Skautrup bemærkede i sine kommentarer til valg af tekst
grundlag imellem de 12 mulige: “Af disse er, som allerede Kofod Ancher bemærkede i
fortalen til sin udgave, Flensborghåndskriftet uheldigt på grund af de mange skrivefejl.
Del samme gælder Stockh. C 37, der tillige har en mængde særsprogsformer, som ville
bevirke yderligere opsvulmen af variantapparatet [mine fremhævelser]”, DGL, II, s.
xxxix. Disse må efter omdateringen vel anses for ældre sprogformer, snarere end sær
sprogsformer.
/2 Per Andersen: Anf. arb. 2006, del 3: Jyske Lov, s. 193-298, med konklusion vedr. tekst
grundlaget for undersøgelsen s. 216.
73 Gelting: Anf. arb. 2003, s. 61-67, jf. Per Andersen: Anf. arb. 2006, s. 220.
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cideret redaktion af lovsamlingen med hensyn til kapitelinddelingen,
sproget og en opdatering af den materielle ret på enkelte punkter.”74

III
Krigsbyttetesens opståen
Hvor og hvordan er så tesen om “Jyske Lov” som krigsbytte så opstået?
I flere senere sammenhænge, bl.a. i debatter og nyhedskommenta
rer i DR, henvises til den svenske lokal- og amatørhistoriker Uno Röhndahl (f. 1924), der indtil sin pensionering var chef for kriminalpolitiet
i Kristiansstad,75 som ophavsmand til tesen. Efter et mindre arbejde i
197676 udsendte han i 1981 en større fremstilling af Skånes historie,
Skåneland utan forskoning, ud fra både en revisionistisk synsvinkel på
den hidtidige historieskrivning om Skånelandenes historie og en de
cideret antisvensk synsvinkel med staten Sveriges og svenskernes for
brydelser imod det skånske folk frem til begyndelsen af 1700-tallet som
hovedtema under synsvinklen “en studie av omnationaliseringens tra
gik”.77 Det kompilatoriske værk bygger på omfattende studier i faglitte
raturen, men ikke på selvstændige, primære kildestudier, ligesom det
som sammenfatning er uden konkret dokumentation i form af præcise
kildehenvisninger. Blandt det svenske krigsbytte, ofte benævnt “rov”,
nævnes beslaglæggelsen af rigsråd Jørgen Seefelds bibliotek i Ringsted,
som antages at have været Danmarks største bibliotek i privateje.78 Men
han angiver kun undtagelsesvis enkeltværker eller -håndskrifter. Begge
steder, både i foredraget fra 1976 og den store fremstilling fra 1981
nævnes, at “Jydske Lov” blev svensk krigsbytte.
1 1976 skrev han bl.a. følgende: “Klosteret i Ringsted hjemsøgtes også
af de svenske skattegravere. Her fandtes nogle virkelige kostbarheder
74 Per Andersen: Anf. arb. 2006, s. 224, jf. også påpegningen af vanskelighederne ved at
benytte teksten i C 37 i mangel af en transskriberet tekstfastsættelse, s. 226, note 100.
75 Se interviewet “Den sidste snapphanen”, Info-Bladet. Förenings- och företagsinformatio,
5. maj 2010, på <www.infobladet.com/?p=1325>
76 Stormaktstidens svenska plundringståg i Europa og i synnerhet i Danmark. Trykt efter for
fatterens manuskript til tale holdt på Øresundsbåden “Ørnen” søndag d. 28.11.1976.
På dansk og svensk ved Dansk-Skaansk Forening. Kbh. 1976. Også på nettet: <www.
danskskaanskforening.dk/lit_svenskeplyndringstog.htm> lagt op som mere eller min
dre autoritativ tekst af Dansk-Skånsk Forening.
77 Skåneland utan försköning Om kungahusens och den svenska överklassens folkdråp
og kulturskovling i Skåneland. En studie av omnationaliseringens tragik. Karlshamn.
1981. 2. rev. oplag 1993. Også på nettet 2009: <www.scania.org/Rondahl/index.html >
78 Röndahl: Anf. arb., s. lOOf. og 128ff. Kilden er uden tvivl O. Walde, jf. ndf.
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i form af gamle islandske håndskrifter. Disse findes også til beskuelse i
Sverige. Det er egentlig ejendommeligt, at islændingene ikke har for
søgt at få også disse tilbage til deres ø, når det nu lykkedes dem at få
dem tilbage, som stadig fandtes i Danmark. Blandt andre kendte og
værdifulde bogværker, som på denne tid forsvandt fra Danmark, bør
også nævnes Valdemar Sejrs jordebog, Jydske Lov mfl. I det hele ta
get kan man med føje påstå, at alt, som fandtes udenfor Københavns
volde, blev undersøgt de to år 1658 og 1659, og så godt som alt, som
det gik an at flytte og som havde nogen værdi, forsvandt over Sundet
til den svenske magt.”79
Röndahls påstand fra 1976 er første gang, tesen om “Jydske Lov” som
krigsbytte har kunnet spores i en form, hvor den ikke er kvalificeret
gennem en konkret henvisning til et af de bevarede håndskrifter. Den
bliver fremført i et foredrag for en større forsamling, der næppe har
haft sagkundskab til at gennemskue, at tesen for så vidt både er sand
og falsk, når den fremsættes i denne form. Dette forhold er formentlig
afgørende for tesens udbredelse og brug.
11981 udbyggede og kvalificerede Uno Röndahl sin påstand nu med
henvisning til Magnus Gabriel de la Gardies beslaglæggelse af rigsråd
Gunde Rosenkrantz’ bibliotek og i en formulering, der kan få den usag
kyndige læser til at drage den slutning, at Jyske Lov i håndskrift stammer
derfra.80 Videre nævner han, at der i Kungliga Biblioteket “finns om
kring ett femtiotal volymer ur Seefelds handskriftssamlinger. Förutom
vad som i den vägen nämnts förut, innehåller dessa handskriftsvolymer nationella danske skatter av oersättligt värde. ... Bland de danska
handskrifter som tillhört Seefeld kan nämnas en pergamentscodex av
Jydske Lov, ett blandat pergaments- och papperscodex innehållande
Sjællandske Lov med flera ...”81 Som det fremgår, bestemmes hånd
skriftet heller ikke her nærmere.
79 Röndahl: Stormaktstidens svenska plundringståg, s. [ 13f.]. Det er en fejlagtig antagelse,
at håndskriftet Kong Valdemars Jordebog er krigsbytte, og anførslen af “Jydske Lov” er
upræcis, idet flere håndskrifter med nedskrifter af Jyske Lov kom til Stockholm som
krigsbytte, men ikke C 37, jf. ndf. Om den svenske erhvervelse ved køb i 1682 af Kong
Valdemars Jordebog, se C. Vilh. Jacobowsky: J.G. Sparwenfeld. Bidrag till en biografi. Stock
holm 1932, s. 47f.
80 Röndahl: Skåneland utan försköning, s. 124. Röndahl bygger for så vidt angår det lit
terære krigsbytte naturligvis på O. Walde, jf. ndf. afsnittet om “Jyske Lov-håndskrifter
som svensk krigsbytte”, altovervejende uden præcise angivelser som denne af hverken
værker, udgaver eller håndskrifter bortset fra, hvor disse i sagens natur er unika.
81 Röndahl: anf. arb., s. 131; der findes faktisk adskillige, jf. ovf. note 39.
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Skåneland utan försköning har fået nærmest kultstatus og gav Uno
Röndahl en fremtrædende position i skånsk-nationalistiske kredse og
tilsvarende i Danmark, ikke mindst i det historierevisionistiske og irredentiske foreningsliv omkring Dansk-Skånsk Forening,82 Föreningen
Skånelands Framtid,83 Stiftelsen Skånsk Framtid (SSF),84 og Foreningen
Skånsk Fremtid85 m.fl. Den diskuteres og citeres flittigt, ikke mindst på
nettet.86
Röndahl blev æresmedlem af Skånsk Fremtid i 1997, i hvilken anled
ning det i foreningens tidsskrift bl.a. hedder: “Han har med professio
nel sagkundskab opklaret hvert eneste af de tyverier, svenskerne begik
i Danmark under Karl Gustav-krigene og opsporet, hvor tyvekosterne
befinder sig. Alene det kvalificerer ham til at blive æresmedlem efter
Irs. Hermod Lannung,87 der døde i oktober efter en livslang kamp for
at få Frederik II’s bordhimmel, Jyske Lov og andre stjålne kulturskatte
tilbage til Danmark.”88
Jyske Lov-håndskriftet fra landsdommer og rigsråds Jørgen Seefelds
(1594-1662) bibliotek er vitterligt krigsbytte, og der er således belæg
for tesen om “Jyske Lov som krigsbytte”, men det er imidlertid ikke Co
dex holmiensis C 37, dvs. den ældste “udgave” heraf, som myten senere
påstår. Jeg tvivler på, at Röndahl, da han udarbejdede sin bog, havde
kendskab til hverken C 37 eller Thomas Riis’ omdatering fra 1977.
Der er imidlertid næppe tvivl om, at myten har sit udgangspunkt hos
Röndahl, uden at man dog kan lægge ham til last, hvordan den senere
udbygges og udnyttes i nationale og politiske kredse.
I 1983 vedtog FNs generalforsamling en resolution om tilbageleve
ring af kulturskatte,89 og siden blev kravet om tilbagelevering af krigs
bytte, ofte benævnt “tyvegods”, fremført på begge sider af Øresund.
82 Grundlagt 1955, se <www.danskskaanskforening.dk>. Jf. f.eks. “Debat. Svensk krigs
bytte bør tilbageleveres”, Dansk-skånsk tidsskrift, 2005:2, s. 12f.
83 Se <skanelandsframtid.org>, fusioneret 2007 med Sällskapet Skånsk Samling un
der navnet Sällskapet Skånsk Samling - Föreningen Skånelands Framtid (SSS-FSF), se
<www.scania.org/index.html>.
84 Grundlagt 1989, se <www.scania.org/index.html>
80 Grundlagt 1992 som “en vestensundsk søsterorganisation” til Foreningen Skånelands
Framtid, se <www.skaanskfremtid.dk>
86 En Googlesøgning på Uno Röndahl gav august 2010 1.800 hits.
87 Om Hermod Lannung, se ndf.
88 Skånsk Fremtid, nr. 17, 1997, cit. fra <www.skaanskfremtid.dk/sf_art/sfl7_a2.html >
89 Generalforsamlingsresolution fra november 1983. Resolutionen indeholder en ræk
ke anbefalinger af skridt til fremme af tilbagelevering af kulturel ejendom, herunder
tiltrædelse af konventioner. En lang række vestlige lande stemte imod eller udlod at
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Resolutionen blev grundlaget for en række henvendelser fra svensk
skånsk side.
Stiftelsen Skånsk Framtid (SSF) var sammen med sin danske søster
forening Skånsk Fremtid den mest aktive forening i det skånsk-nationale
miljø. Den så det fra sin start i 1989 “som en mærkesag at virke for at
få de danske kulturskatte, som blev røvet under krigene i 1600’tallet,
ført tilbage til dansk og skånsk kulturområde.” Gennem henvendel
ser til det svenske Unescoråd, den svenske regering, den danske re
gering, den danske Unesco-Nationalkommission, Nordisk Råd og Une
seos generalsekretær i Paris forsøgte man i de følgende år at få taget
spørgsmålet op, men uden resultat. I et brev af 14. august 1991 svarer
det danske kulturministerium på den daværende VK-regerings vegne,
da man havde fået tilsendt kopi af en henvendelse til den svenske rege
ring, “at Danmark ikke har lovgivet om tilbageførelsen af kulturværdier,
der har relationer til krigssituationer, og at Danmarks heller ikke har
ratificeret internationale aftaler, som omhandler denne problematik.
- Det er endvidere opfattelsen, at Sverige har vundet historisk hævd på
de nævnte kulturgenstande, og at der i øvrigt finder et fortrinligt sam
arbejde sted mellem svenske og danske museer om disse genstande,
herunder udlån.”90 Derefter klagede SSF til den svenske diskriminati
onsombudsmand over den afvisende holdning hos de officielle instan
ser, men fik imidlertid det svar, at denne ifølge svensk rigsdagsbeslut
ning intet har at gøre med “oprindelsesmindretal”.
I et brev af 23. februar 1993 til “Danmarks regering”, underskrevet
af hele bestyrelsen, hvori Uno Röndahl bl.a. sad, ønskede SSF igen
tilbagelevering af “de kulturföremål som togs av Sverige från Danmark
under åren 1657-68 [sic] till föremålens ursprungliga hemort eller till
danskt kulturområde i enlighet med internationella proklamationer,
konventioner og rekommendationer som FN och Unesco ställt upp. Vi
menar att dessa frågor måste komma till en för alla parter tillfredsstäl
lande lösning.” Bilagt var bl.a. et omfattende svensk-engelsk “Summary
of Cultural Property Seized by Sweden from Denmark during the wars
1657-60”, der bl.a. nævner Jørgen Reedtz’, Gunde Rosenkrantz’, Jør
gen Seefelds og Holger Rosenkrantz’ biblioteker, men mht. Jyske Lov
ikke nærmere angivet end “talrika laghandskrifter”.91 Det samme med
stemme for resolutionen, der ikke er baseret på eller omsat i folkeretslige konventio
ner. Sagen kan følges i de følgende år i Kulturministeriets j.nr. 610-6-87.
90 Kulturministeriet, j.nr. 92:484/8999, herefter: KUM.
91 Statsministeriet, j.nr. 5269-51. Bilag af 24.2. 1993; som kilders. 7 anføres ‘Knud Fabricius “Skaanes Overgang fra Danmark till Sverige band I-IV” [-] O Walde “Storhets-
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deltes endvidere i et brev til den danske kulturministerJytte Hilden (S)
modtaget i Kulturministeriet 4. april 1993 fra den danske pendant-for
ening Skånsk Fremtid, hvor formanden, journalisten Kjeld B. Nilsson
i øvrigt beklagede “at måtte savne kulturministerens tilstedeværelse,
når formanden for Stiftelsen Skånsk Framtid (SSF), Göran Hansson,
og præsidenten for det skånske akademi, Peter Broberg, fredag efter
middag [2. april !] orienterer om skånske bestræbelser for at få bort
fjernede danske kulturskatte tilbageleveret.” Bilagt var en kort oversigt
over “krigsbyttet”, som igen byggede på Uno Röndahls bog.921 en ud
førlig skrivelse af 18. april sættes sagen, idet man havde henvendt sig
“med hopp om att en ny regering skulle se annorlunda på frågan ån
den tidigare”, ind i et regionalt, skånelandsk “kulturellt uppvaknande”perspektiv med Skånelands status som kulturregion eller Skånelands
folk som representant för ett ursprungsfolk.” Dette var kulminationen
på henvendelser til samtlige danske kulturministre siden foreningens
grundlæggelse, men den gav ikke kulturministeren anledning til at præ
cisere andet i sit svar af 18. juni, end at “det er fortsat regeringens hold
ning, at der ikke kan rejses krav om tilbageførsel - og den af stiftelsen
senest fremførte argumentation giver ikke regeringen anledning til at
ændre opfattelse”.
Derefter gik man over til en anden strategi. I enslydende skrivelser
til de nyvalgte folketingsmedlemmer (og ministre) af 1. december 1994
“i ett årende av stor kulturell och principiell betydelse” redegjorde SSF
for hele krigsbytteproblemstillingen med Frederik 2.s bordhimmel fra
Kronborg, der i dag befinder sig i Nationalmuseet i Stockholm, som
eksempel. Dens tilbagelevering til Kronborg ville være “et tecken på
bilateral god vilja från politiskt håll”, og man appellerer til, at “från
både dansk och svensk sida måste man försöka finna en Nordisk återföringsmodell, som kan ge människorna i hela Norden tillgång till sina
kulturföremål på de platser där dessa hör hemma ... Vi vill härmed
uppmana Folketingets medlemmar att söka lösa detta problem. Målet
bör vara, att innan den fasta förbindelsen över Öresund öppnar 1999,
då ska Kronborgs Bordshimmel finnas på den plats den är skapad för.”
Brevet blev samtidig sendt til svenske rigsdagsmedlemmer valgt i Skå
ne, Halland og Blekinge, og man “uppmanar politikerna att bygga en
tidens litterära krigsbyten” [-] Lena Rangström “Krigsbyten på Skokloster. Skokloster
studier 13” [-] Uno Röndahl “Skåneland utan försköning”, Karlshamn 1981’.
92 KUM, j.nr. 92:484/8999. Formanden Kjeld B. Nilsson skrev 25.4. en større artikel
“Sverige vogter danske skatte”, Berlingske Tidende, som gennemgik sagen som sådan og
indholdet af krigsbytteoversigten.
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kulturell bro över sundet...”93 På regeringens vegne afviste kulturmi
nisteren henvendelsen 22. december. Stiftelsen forsøgte sig en sidste
gang med en opfølgning 20. februar, hvori man henstillede til dan
ske “folketingsmedlemmar, organisationer och allmänhet i Danmark”
om at rette direkte henvendelse “till svenska politiker i Sverige om
Bordshimmeln - och kanske också om Valdemar Sejr’s Jydske Lov från
1241 samt Roskildebispens Jordebog som också ligger som ‘krigsbyte’ i
Stockholm - så tror vi att reaktionen bland svenska politiker skulle bli
positiv på en sådan anmodan”.
Det er formentlig denne dobbelte henvendelse, der ligger bag sa
gens rejsning i Folketinget knap to år senere.
Skånsk Framtids henvendelse til Folketing og regering gav imidler
tid også det efterhånden 99-årige tidligere folketingsmedlem Hermod
Lannung anledning til for sidste gang i sit lange liv at rejse denne sag
over for kulturministeren. Han havde mødt kulturministerJytte Hilden
i Videnskabernes Selskab i december 1994 og skriver d. 20., at hun har
givet tilsagn om en “telefonsamtale ... om et spørgsmål, der ligger mig
meget på sinde (hjemførsien af Frederik Ils bordhimmel, som jeg har
arbejdet på altid, når lejlighed gaves i de ca. 50 år, jeg sad i det nu for
nylig ophævede Kronborgudvalg).” Med henvisning til sin egen arti
kel to år tidligere94 fremhævede han, “at jeg finder det helt irrationelt
og urimeligt, at bordhimlen beror som en ren museumsgenstand i et
tilfældigt museum i Stockholm, mens den i Danmark er meget større
end en museumsgenstand, en vigtig del af vor kulturelle og nationale
identitet, en betydningsfuld del af vor nationale arv. - Der er tidligere
givet to fra mit synspunkt dybt ulykkelige hovedsvar til Stiftelsen Skånsk
Framtid. Det første af Deres forgænger i embedet 14/8 1991 ...” Kul
turministeren henviste i sit svar af 26. januar 1995 til sit svar til stiftelsen
af 22. december, hvilket fik Hermod Lannung til i et nyt brev af 10.
februar 1995 at svare: “Jeg finder selvfølgelig Deres svar til Stiftelsen
Skånsk Framtid ulykkeligt - ligeså beklageligt som Deres konservative
forgængers. De skriver, at der over for Sverige ikke kan rejses krav om
tilbageførsel, men det som vi, hvem sagen ligger mest på sinde, ønsker
er jo først og sidst, at man søger at få en forhandling, en dialog, i gang
om hele spørgsmålet. Det er og bliver jo urimeligt og irrationelt, for
ikke at sige forrykt, at eksempelvis originalen [min fremhævelse] til Val93 Henvendelsen refereret i foreningen Skånsk Fremtids medlemsblad, nr. 10, dec. 1994.
94 “Sverige må aflevere dansk nationalskat. Frederik 2’s bordhimmel hører rettelig til
på Kronborg”, Politiken, 25.8.1992.
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demar Sejrs Jydske Lov af 1241 og Roskildebispens Jordebog med den
ældste matrikelfortegnelse over København skal ligge som krigsbytte
(eller plyndringsgods) i Sverige, hvor de ikke har virkelig interesse, i
stedet for herhjemme. Det må forekomme en naturlig og nærliggende
opgave for den danske kulturminister at søge at få en forhandling i
gang, og jeg håber derfor, at De vil overveje at søge en sådan forhand
ling.”95
Kulturministeren svarede 10. marts særdeles forstående, at hun for
står, at “det må være svært for Dem at acceptere, at man ikke ønsker
at indlede forhandlinger med de svenske myndigheder om en even
tuel deponering af bordhimlen i Danmark” og gav så en “uddybning”
af, hvorfor det ikke var hensigtsmæssigt at rejse en deponeringssag:
“Rundt om i verden findes der utallige eksempler på, at kulturgenstan
de, på grund af forskellige historiske begivenheder, nu befinder sig på
et andet sted end det oprindeligt var tanken, ja, ofte i et andet land.
I en række af disse tilfælde har der i nutiden været rejst kritik af den
aktuelle placering med krav om, at kulturminderne blev ført tilbage
til deres oprindelige plads. Man behøver blot at tænke på de græske
ønsker om tilbagelevering af dele af Parthenon-frisen fra British Mu
seum. - Ministeriet har den opfattelse, at man i sådanne sager end ikke
bør rejse et spørgsmål om deponering, da man herved ville bringe den
part, som har kulturgenstanden i besiddelse, i en ubehagelig situation.
Det pågældende land kan komme til at fremstå i et negativt lys, selvom
landet blot holder på sin ret, således som det f.eks. har været tilfældet
i den græsk/engelske sag. - Ministeriets opfattelse bygger bl.a. på de
holdninger, som de danske museer har til spørgsmålet, og som også
er den almindelige holdning blandt de lande vi har et kulturelt sam
arbejde med. - Jeg kan derfor ikke, hvor gerne jeg end ville, imøde
komme Deres ønsker i denne sag.” Hermod Lannung svarede 4 dage
senere, at “jeg vil blot endnu en gang have lov til, som tidligere over for
påberåbelsen af præcedens ved tilbageførsel af kulturgenstande, at un
derstrege, at tilbageførsel imellem skandinaviske broderfolk, hvis der
da skal være virkelig mening i broderskabet, ikke med rimelighed kan
påberåbes som begrundelse for krav fra f.eks. Tjekkiet og Polen ... - Vi
var da heller betænkelige ved at give de islandske håndskrifter tilbage
eller træffe en særlig deponeringsordning med Det norske Rigsarkiv.

93 KUM, j.nr. 92:484/8999; med kopi til statsministeriet og Det Radikale Venstres fol
ketingsgruppe.
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... Jeg tør derfor stadig håbe, at der kan blive en rimelig mulighed for
en dialog med svenskerne.”
Disse argumenter skulle i de følgende år gå igen i en ganske anden
sammenhæng.

Krigsbyttetesens fremsættelse i politik 1996-97
Den 30. oktober 1996 stillede Dansk Folkepartis politiske ordfører Kri
stian Thulesen Dahl to spørgsmål i Folketinget til kulturminister Jytte
Hilden (S) om tilbagelevering af kulturskatte fra Sverige til Danmark
og gav dermed anledning til den første debat i den lovgivende forsam
ling om dette spørgsmål siden debatten om udleveringen af de island
ske håndskrifter i 1960erne.96 Anledningen var umiddelbart en debat
i skånsk-nationale kredse, bl.a. i tidsskriftet Skånsk Fremtid, og en udta
lelse af den danske TVjournalist Mogens Berendt,97 forfatter til den
stærkt svenskkritiske bog Tilfældet Sverige™ I artiklen udtrykte forenin
gens 100-årige æresmedlem, Hermod Lannung, sin skuffelse over, at
de skiftende kulturministre, Jytte Hilden inklusive, intet har foretaget
sig i sagen. “Danskerne er nogle skvadderhoveder. Politikerne tør ikke
møde svenskerne med oprejst pande ... Det kan ikke kaldes krigsbytte.
Det er plyndringsgods”.
Det ene spørgsmål ønskede en redegørelse fra ministeren om, “hvad
der er blevet gjort fra dansk side for at få Sverige til at tilslutte sig FN’s
erklæring fra 1983 om udlevering af kulturskatte”, det andet en ori
entering om, “hvilke initiativer regeringen kan og vil tage for i den
kommende tid at sikre en dialog med Sverige om udlevering af danske
kulturskatte i overensstemmelse med FN’s erklæring fra 1983 herom”.
Kulturministeren svarede, at både Danmark og Sverige undlod at
stemme, dvs. hverken for eller imod, og at man derfor ikke fra dansk
side har foretaget sig noget for at få Sverige til at tilslutte sig erklærin
gen, og “da vi jo ikke selv stemte for, ville det være sært”. FN-erklæringen sættes i perspektiv således: “Spørgsmålet om tilbageføring af kultur
skatte til oprindelseslandene har i øvrigt været diskuteret flere gange på
96 Spørgsmål nr. S 289 og S 290, Folketingstidende. Forhandlingerne i Folketingsåret 199697, II, 30.10.1996 (Spm), s. 683-97.
9/ Jf. Gorm Grove i Morgenavisen Jyllands-Posten 27.10.1996 (“Svensk krigsbytte spøger
stadig”), senere Skånsk Fremtid, 16, 1996 (“Røre om tyvekoster”), <www.skaanskfremtid.
dk/sf_art/sfl 6_al .html>
98 1983. 2. udg. 1990.1 en artikel i Sydsvenska Dagbladet 26.10.1996 kaldtes han “svenskhatere”.
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nordisk plan i forbindelse med UNESCO’s arbejde med disse forhold
i 1980’erne. Interessen har i denne forbindelse navnlig været koncen
treret om udviklingslandenes forhold til tidligere kolonimagter”. Dansk
Folkeparti ville gerne have regeringen til at tage stilling, “om det ikke er
en meget fornuftig erklæring ...”, thi det er “jo ikke bare et spørgsmål
mellem Danmark og Sverige; det er også et spørgsmål mellem Danmark
og Grønland og Danmark og Norge, og det er også et spørgsmål om
de kulturskatte, som på et tidspunkt kommer tredjeverdenslande, som
jo gerne vil have kulturskatte tilbage, til gode.” Dermed rejste partiet
krigsbyttesagen i en meget bredere folkeretlig og kulturpolitisk sam
menhæng, der involverer udveksling af alle former for kulturarv, uanset
hvornår og hvordan de måtte være dislokeret i fortiden, og uanset hvor
dan stats- og folkeretstilstanden på det givne tidspunkt har været.
Kulturministeren tilkendegav afslutningsvis under debatten om det
første spørgsmål, at hun ville finde ud af, “på hvilken måde det vil være
en god ide at tage den diskussion op mellem nordiske venner”.
Debatten om det andet spørgsmål uddybede synspunkterne om tilba
gelevering af kulturgenstande til oprindelseslandet, og ministeren hen
viste til fagkyndige kredse, der mener, “at man bør undgå at rejse tilba
geleveringsspørgsmål mellem lande, der har mange og store samlinger
med genstande af national betydning”, henviste til “at også Danmark er
i besiddelse af en række kulturskatte hentet som krigsbytte, bl.a. hele
det Gottorpske kunstkammer” og nævnte endelig det udmærkede sam
arbejde mellem museer, biblioteker og arkiver i Danmark og Sverige
samt i andre lande, herunder det udstrakte udlånssamarbejde, bl.a. se
nere manifesteret i den store jubilæumsudstilling i 1997, der var plan
lagt i anledning af Kalmarunionens 600-årsdag. Kristian Thulesen Dahl
nuancerede sin opfattelse angående krigsbytte kontra kulturgenstande,
der måske ikke er krigsbytte, idet han mente, at grænsen herimellem
var flydende. Og “det kan måske undre, hvorfor det er helt naturligt, at
f.eks. originaludgaven af Jydske Lov findes i Sverige, eller hvorfor origi
naludgaven af Sjællandske Lov ligger i Sverige. Hvorfor er sådan nogle
ting ikke i Danmark, hvor man ville forvente at finde dem [mine frem
hævelser]?”
I behandlingen af det andet spørgsmål deltog også folketingsmed
lemmerne, udenrigsordfører Per Stig Møller (K) og Kent Kirk (K). Per
Stig Møller støttede Dansk Folkepartis synspunkter og drog en flersidet
parallel til udleveringen af de islandske håndskrifter, herunder at også
fagfolk var delt i dette spørgsmål, så det “blev en politisk afgørelse”, og
endelig inddrog han også Europarådsbeslutningen fra januar 1996 om,
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“at russerne skal aflevere en masse ting, de trak med hjem fra de balti
ske lande og fra Tyskland i 1945. Der er altså en ny politisk beslutning
i Europa om tilbagelevering.”99 Om Jyske Lov udtalte han endelig, at
“vores Jydske Lovjo er en fundamental ting, for med den grundlægges
Danmark som en retsstat. Det er lidt pjattet, at da man skulle have fat i
den i Stockholm for 2 år siden, vidste svenskerne end ikke, at de havde
den, og de havde ikke engang katalognummer på den.100 Så mon ikke
den lå bedre i Danmark ? - Jeg vil opfordre ministeren til i anledning
af 600-året næste år [for Kalmarunionen] at indlede en dialog med
henblik på at få den tilbage”, og endelig mente han ud fra den anta
gelse, som i debatten optræder som en kendsgerning, at den var taget
af svenskerne af politiske grunde, “så lad os da få den tilbage af politi
ske grunde”. Kristian Thulesen Dahl ønskede, at ministeren indledte
en “dialog” med Sverige “på dette område” og afsluttede sine indlæg
med en nuancering: “Jeg er da med på, at man ikke juridisk kan gøre
et folkeretsligt krav gældende over for Sverige og sige, at svenskerne
skal udlevere de ting, de tog med sig hjem for en 300-400 år siden, men
man kunne tale til den sunde fornuft hos svenskerne og sige, som hr.
Per Stig Møller også har gjort, at det er helt selvmodsigende, at man
skal drage til Sverige for at kunne se originaludgaverne [sic] af Jydske
Lov fra 1241. Det tror jeg også svenskerne vil kunne forstå, hvis man
først får åbnet for diskussionen med dem om disse ting.” Og endelig
“bare lige for, at det ikke skal stå uimodsagt i Folketingets forhandlin
ger, vil jeg sige - jeg har også læst artiklen i Berlingske Tidende101 ...
- at jeg ikke tror, det er muligt på nuværende tidspunkt så lang tid efter
at de her ting er sket, og i betragtning af de forhold, de skete under,
præcist at sige, hvad svenskerne tog med sig hjem som krigsbytte, og
hvad svenskerne simpelthen bare tyvstjal ...”
99 Parallellen halter i enhver henseende. Det skal for perspektivet nævnes, at staten
Rusland ikke har tilbageleveret ret meget, og at der senere i Dumaen er vedtaget en
lov, der forbyder tilbagelevering. Der er heller ikke noget bindende folkeretligt grund
lag for en sådan vedtagelse i Europarådet, da der først blev sluttet fred efter 2. verdens
krig med 4+2-traktaten fra 1990, og den nævner ikke krigsbyttespørgsmål.
100 Det har ikke været muligt at afdække, hvad den påstand dækker over, men det er
evident, at hvis spørgeren ikke præciserer sin forespørgsel - eller ikke er vidende om
overleveringssituationen - ved den, der skal svare, ikke, hvad det drejer sig om, thi
Kungliga Biblioteket har som nævnt ovf. mange håndskrifter, der indeholder afskrifter
afJyske Lov, jf. bl.a. fortegnelsen i DGL, II. 1933, s. xxv-xxviii, der opregner 28.
101 Museumsdirektør Mogens Bencard i Berlingske Tidende28.10.1996; artiklen blev brugt
af kulturministeren 30.10. tidligere under debatten.
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Per Stig Møllers synspunkt, at man skulle have tingene tilbage af po
litiske grunde, var - og er - præcis det synspunkt, der, som det har vist
sig i andre sammenhænge, aktuelt fik - og får - svenskerne til at gå i
baglås, og Kristian Thulesen Dahis skel imellem (lovligt) krigsbytte og
(simpelt) tyveri kan ikke opretholdes ud fra det datidige folkeretlige
grundlag, dvs. reguleringerne i fredstraktaterne.
Dansk Folkeparti pressede på allerede ugen efter i Folketinget over
for den nordiske samarbejdsminister, Marianne Jelved (RV), og Kristian
Thulesen Dahl sagde bl.a., “at det for de fleste danskere, jeg kunne
næsten sige de fleste jyder, måske, så da de fleste danske er fuldstændig
uforståeligt, at eksempelvis originaludgaven [min fremhævelse] afJyske
Lov den skal ligge i Sverige i stedet for at ligge i Danmark”. Kristian
Thulesen Dahl paralleliserede endvidere sagen til tidligere udleveringsog udvekslingssager på håndskrifts- og arkivområderne, og understre
gede, “at det er klart, at Dansk Folkeparti er tilhænger af, at vi også fra
dansk side, når vi starter en diskussion om udveksling af kulturskatte,
så også selv er indstillet på naturligvis at udveksle fra Danmark til an
dre lande. Det har Danmark i øvrigt også gjort både over for Norge
og over for Grønland og over for Island, og derfor er det naturligt, at
vi også rejser sagen over for specielt svenskerne i det nordiske samar
bejde.” Han kom imidlertid ikke ind på, at disse sager har forskellig
natur og derafjuridisk grundlag og på ingen måde danner folkeretlig
præcedens for krav om tilbagelevering af krigsbytte eller anden mel
lemstatslig udveksling. Marianne Jelved svarede forsigtigt og juridisk
nuanceret, at hun gerne ville “kvittere” over for Thulesen Dahl, og at
hun gjorde “det med en vis veneration over for tidligere medlem af
dette ting, hr. Hermod Lannung, som nu er afgået ved døden, men
som har brugt meget af sit liv for at kæmpe for den sag, og det er ikke
uden problemer at tage den diskussion op og slet ikke uden proble
mer, hvis vi skulle lykkes at bevæge nogen ting, og da er det jo korrekt,
at Danmark har jo gået foran på grund af de særlige forhold til Norge,
Island og Grønland, men at det ikke er nogen nem sag, og det er heller
ikke uproblematisk at gøre det.”102
Sagen blev taget op i spørgetimen på Nordisk Råds session i Køben
havn allerede 13. november 1996, hvor de danske og svenske samarbejdsministre tilkendegav, at man ville drøfte spørgsmålet landene imel
lem. Her var det imidlertid Det Konservative Folkepartis repræsentant
Kent Kirk, der førte ordet fra dansk side og bl.a. henviste til, at “FNs
102

Referatudskrift i KUM, j.nr. 1997-200-5.

“Jyske Lov ” som krigsbytte

4X3

generalforsamling vedtog en resolution i november 1983 om udleve
ring af kulturelle ejendomme. Europarådet har i januar i år vedtaget
en beslutning om, russerne skal aflevere de kulturelle skatte, de har ta
get fra de baltiske lande, og som de har taget fra Tyskland efter 1945”,
og begrundede så sit spørgsmål til samarbejdsministrene ud fra et øn
ske om at få “svar på, om man ikke synes, at tiden nu her i 600-året for
Kalmarunionen er inde til, at man finder ud af, hvordan vi kan få vore
kulturelle ejendomme udvekslet imellem de nordiske lande.” Og så til
føjede han: “Situationen er jo den, at Jydske Lov fra 1241, der er funda
mentet for den danske retsstat, ligger i Stockholm, og da man spurgte
til den for et par år siden, vidste man slet ikke i Sverige, at man havde
Jydske Lov. Situationen er altså den, at hvis en dansker har lyst til at se
originaludgaven af Jydske Lov, skal man rejse til Stockholm. Man kan
vel ikke sige, at Jydske Lov har nogen stor økonomisk betydning som
krigsbytte for Sverige, så mit spørgsmål er: Er tiden nu ikke inde til, at
samordningsministrene og regeringerne går sammen og finder en løs
ning, således at de kulturskatte, der hører til i det enkelte nordiske land, kom
mer tilbage igen [mine fremhævelser]?” Den svenske samarbejdsminister
Margareta Winberg gled elegant af og henviste til, at hun “vet att den
här frågan har diskuterats i det danska Folketinget. Jeg vet också vad
den danska kulturministern (Jytte Hilden] sade, nämligen att detta var
en fråga som skulle tas upp mellan kulturministrarna. Hon hävdade
också att det kanske inte var så lätt att hävda dagens rätt för någonting
som hade skett för så många år sedan”. Den danske samarbejdsmini
ster Marianne Jelved nøjedes med kort at gentage, hvad hun sagde ugen
før i Folketinget, dvs. henvise til udleveringen af håndskrifter til Island
og museumsgenstande til Grønland.103
På denne baggrund drøftedes sagen i embedsmandskomiteen for
nordisk kulturelt samarbejde i februar 1997, hvor det noteres, at “det
er formentlig klart, at der ikke kan rejses juridiske krav om tilbagele
vering af kulturskatte som de, der nævnes i debatten, og at eventuelle
udleveringer alene beror på “besidderlandet”, jf. f.eks. Danmarks tilba
gelevering af de islandske håndskrifter.”104
Udenrigsordfører Per Stig Møller (K) præsenterede i en kommentar
i Berlingske Tidende Ti .januar under overskriften “Tør Lundgaard?” den
103 Nordisk Råd Plenarforsamlingen, 48:e session, 3. møde, 13.11.1996, Uddrag af preliminær protokol, dagsorden pkt. 1, spm. E 11, jf. også Ri tzau te legram s.d., begge i
KUM, j.nr. 1997-200-5. Ritzautelegrammet indeholder adskillige misforståelser og fejl
fortolkninger.
104 Referat fra embedsmandskomiteens møde 1/97 10.2., KUM, j.nr. 1997-200-5.
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nye kulturminister Ebbe Lundgaard (RV), der var tiltrådt 30. decem
ber 1996, for ønsket om krigsbytteudveksling ud fra følgende mere po
litiske end juridiske synspunkt: “Krigsbytte var i fortiden dagens orden,
men fortid er fortid, og de nordiske folk er ikke fjender, men brødre
og søstre, som vi kalder hinanden. Derfor burde tiden være inde til, at
vi under tilbørlig respekt for museernes muligheder for at leve videre,
udveksler nationale klenodier, der på grund af krigens luner befinder
sig de forkerte steder ... I efteråret lovede daværende kulturminister
Jytte Hilden at drøfte problemet med sin svenske kollega. Intet tyder
på, at hun nåede det. Det må så være en sag for vor nye, radikale kul
turminister, så meget desto mere som det var en hjertesag for den radi
kale Jørgen Jørgensen at overføre de islandske håndskrifter til Island og
en hjertesag for den radikale Hermod Lannung at få dansk kulturarv
tilbage fra Sverige i hvilken anledning han uden noget radikalt forbe
hold sagde: ‘Danskerne er nogle skvadderhoveder. Politikerne tør ikke
møde svenskerne med oprejst pande.’ Tør Ebbe Lundgaard?”105
Dermed var der lagt op til et år, hvor krigsbyttediskussionen både i
Folketinget og i offentligheden fik en ganske fremtrædende position.
Dansk Folkeparti fulgte op i Folketinget allerede i marts med spørgs
mål om, “hvilke konkrete initiativer regeringen har taget for at sikre
samarbejdet og dialogen med Sverige om udlevering af danske kultur
skatte i overensstemmelse med FNs erklæring fra 1983 herom?” Kul
turminister Ebbe Lundgaard svarede, at det i Nordisk Råd var “blevet
konstateret, at spørgsmålet ikke som sådant vedrører det fællesnordiske
samarbejde, men i givet fald må drøftes bilateralt.” Ministeren oplyste
endvidere, at hans forgænger Jytte Hilden “under et besøg i Stockholm
22. november 1996 har underrettet sin svenske kollega om den debat,
der har været om sagen i Folketinget og i forbindelse med Nordisk
Råds session i København i 1996.”106 Dermed var sagen udspillet i Nor
disk Råd, men ikke i Folketinget, ligesom sagen blev udførligt omtalt
og debatteret i pressen.107
1(b per gfjg Møller brugte i øvrigt det meste af artiklen til at fremhæve stiftelsen “Skånsk
Framtid”, der “i 1990’erne har gjort en betydelig indsats for at genfinde den særlige,
skånske identitet og trække den særlige, skånske historie ud af glemselen”, jf. også ovf.
106 Spm. nr. S 1676 af 11.3.1997 af Kr. Thulesen Dahl med svar 20.3., Folketingstidende.
Forhandlingerne i Folketingsåret 1996-97, s. 5390f.
107 Se bl.a. Berlingske Tidende21.4. (“Respekt for kulturarven”) og undertegnedes kom
mentar i Kristeligt Dagblad, 26.4.1997 (“Kulturarv contra krigsbytte. Danmarks tilbage
levering af håndskrifter til Island kan ikke bruges som begrundelse for tilbagelevering
af krigsbytte”).
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I Folketinget pressede Kristian Thulesen Dahl på i april 1997 med et
nyt spørgsmål til kulturministeren for at få gang i den lovede bilaterale
dialog om tilbagelevering af kulturskatte, og i den skriftlige begrundel
se nævnes en række konkrete genstande som “Dronning Margrethe I’s
brudekjole, førsteudgaven af Jydske Lov fra 1200-tallet, Næstved By’s
jordebog, Neptunspringvandet, Frederik II’s bordhimmel og andre for
Danmark vigtige kulturskatte”.108 Kulturministeren svarede, at sagen ud
over, hvad forgængeren havde foretaget sig, havde været oppe i Nor
disk Ministerråd i Oslo i marts, og at regeringen havde “levet op til det
tilsagn, som tidligere er givet, med hensyn til at starte en dialog med
Sverige om problemet”. Han fortsatte derefter: “Men hvis spørgeren
ønsker, at vi skal stille krav om tilbagelevering af en række kulturskatte,
må jeg sige ligeud, at regeringen ikke kan give et sådant tilsagn. Jeg
er dog indstillet på ved passende lejlighed ... at følge sagen op ved en
uformel kontakt til min svenske kollega. Som det må være spørgeren
bekendt, findes der ikke grundlag for, at det officielle Danmark farer
voldsomt frem i denne sag.” Thulesen Dahl spurgte så direkte: “Hvad
er der så kommet af reaktion fra svenskerne på den dialog...?”, hvortil
kulturministeren svarede, at “spørgsmålene er taget op med den sven
ske kulturminister. Der er ikke i Sverige en umiddelbar vilje til at indgå
i forhandlinger om dette ...Jeg tror, at vi er nødt til at sige, at historie
er historie, og at vi er kommet så langt, som vi kan. Skulle svenskerne
komme og tilbyde os Jyske Lov, så tror jeg, vi ville sige ja til at få den.”
Thulesen Dahl gav imidlertid ikke op, men ønskede, at Danmark skul
le presse mere på, og spurgte videre: “Hvilken logik finder regeringen,
der er i, at Jyske Lov, som ministeren selv nævner, er i Sverige og ikke
i Danmark? Jyske Lov, som svenskerne indtil for få år siden vist slet ikke
var klar over, at de havde. De havde slet ikke registreret den, men måt
te finde den frem på opfordring. Hvilken logik er der i det, og hvorfor
skal Danmark ikke presse på?” Han afsluttede debatten med, at han
gerne så, at regeringen fik “en officiel tilkendegivelse fra svensk side
om, at man ikke er indstillet på at tilbagelevere eksempelvis Jyske Lov
eller originaludgaven af Sjællandske Lov [min fremhævelse].”109
108 Spm. nr. S 1933 med svar i Folketinget af kulturminister Ebbe Lundgaard og debat
imellem spørger og minister 16.4.1997, Folketingstidende. Forhandlingerne i Folketings
året 1996-97, s. 5709-11.
109 Heller ikke for Sjællandske Lov findes der en “originaludgave”, og i modsætning til
Jyske Lov har der aldrig været et originalt håndskrift, idet den aldrig er blevet givet og
stadfæstet på samme måde, som Jyske Lov blev det i 1241, og der findes således alene
en række håndskrifter fra forskellige tidsperioder.
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Det er i debatten meget tydeligt, at det svenske standpunkt tager ud
gangspunkt i folkerettens fastslåede principper om krigsbytte, mens det
danske blander en række forskellige kategorier af “kulturarvsflytninger ”
sammen, mest grotesk i Kent Kirks indlæg i Nordisk Råd, der henviser
til - hvad han formentlig ikke selv var vidende om - den juridisk sta
dig uafklarede situation omkring krigsbytte fra den anden verdenskrig.
Men i den mest anvendte argumentation paralleliseres enten til udle
veringen af de islandske håndskrifter, som var en ensidig statsgave fra
Danmark til Island,110 til tilbagelevering af kulturgenstande inden for
et statsfællesskab eller til tilbagelevering fra tidligere kolonilande, en
debat, der især har foregået i FN- og Unesco-regi. De fire situationer
har folkeretligt imidlertid intet med hinanden at gøre.
Men med disse indlæg er der samtidig skabt en myte omkringjyske Lov,
der ud over, at den opfattes som noget entydigt, omfatter påstande, der
i sine gentagelser konverteres til kendsgerninger, om, at den er krigs
bytte, at originaludgaven [sic], underforstået det originale håndskrift, fra
1241 er bevaret, men bare befinder sig i Stockholm, og at svenskerne
ikkeseN er klar over dette, hvilket i en af varianterne må betyde, at de
har rod i sagerne.111 Det eneste tilnærmelsesvist rigtige heri er, at nedskrifter af Jyske lov er bevaret i mange ældre håndskrifter i C-rækken
i Kungliga Biblioteket i Stockholm, bl.a. Codex holmiensis 39, 40, 41,
44 og 63, der alle er fra 1300-tallet, og at flere af disse er krigsbytte.
Men for så vidt angår mytens genstand, C 37, ses klart, hvordan histo
rieforskningens epokegørende resultat fra 1977 i den folkelige og poli
tiske overlevering er fordøjet til en flerhed af misforståelser.
En intervention fra Sverige og dansk reaktion 1997

Folketingsdebatten i april 1997 gav anledning til, at kulturminister Ebbe
Lundgaard d. 28. april modtog et brev fra Uno Röndahl, der ud fra en
omtale i Kristianstadsbladet d. 18. april af Thulesen Dahis spørgsmål til
den danske regering gjorde opmærksom på, at han allerede i februar
havde skrevet til statsminister Göran Persson og foreslået, at Sverige
i anledning af Kalmarunionens 600-årsjubilæum forvandlede udlånet
af “dronning Margretes medeltida klänning” til en beslutning om til110 Se: Erland Kolding Nielsen: Gaven til Island, Weekendavisen, 22.-28.8.1997 [Kultur
sektionen], s. 8, og samme: Afslutningen på den dansk-islandske håndskriftudlevering,
Årsberetning 1997. Det Kongelige Bibliotek. 1998, s. 25-29.
111 Se ovf. Per Stig Møllers (K) og Kent Kirks (K) udtalelser, jf. note 100 og 103.
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bagelevering. Den svenske kulturminister Marita Ulvskog svarede dog
negativt, at “Sverige har liksom en lång rad andra västerländska länder
en restriktiv hållning i frågor om återlämnande av äldre kulturföremål
till de länder varifrån de en gång i tiden fördes till Sverige. Det finns
heller inte någon konvention som förpliktar Sverige att återlämna kul
turföremål.” Uno Röndahl nævnte, at han tidligere i 1988 havde fore
slået Christian IVs tronhimmel fra kroningsceremonien tilbageleveret,
og henviser i øvrigt til sine tre bøger om “det östansundska Danmark”.
“På flera ställen men särskilt i ‘Skåneland utan försköning’ sidorna 111133 har jag dokumenterat de planerade svenska plundringarna i danska
slott, kyrkor och herrgårdar m fl under det andra kriget 1658-60. Det
går således att leda i bevis, att de stora mängderna av särskilt värdefulla
kulturföremål, som blev plundrarnas byten på Själland och andra de
lar av det danska riket inte kan betecknas som krigsbyte taget i strid,
utan planererat plundringsbyte av en plundringsbenägen ockupationsarmé och dess företrädare i den högsta ledningen,” og han vedlægger
en “begränsad förteckning” herover udarbejdet til Stiftelsen Skånsk
Fremtid.”112 Kulturministeren svarede 12. juni, at han havde tilkende
givet, at det var hans agt at følge sagen op på uformel vis, “når jeg får en
passende lejlighed til det”, men understregede også, at “situationen er
jo den, at eventuelle udleveringer, lån eller langtidsdeponeringer må
komme ad frivillighedens vej, og det er i denne forbindelse vigtigt for
mig at støtte det velfungerende samarbejde, der i mange år har eksiste
ret mellem de kulturelle institutioner i Sverige og Danmark.”113
Samme dag besluttede kulturministeren på baggrund af sagens rejs
ning i Folketinget og Nordisk Råd sig til at indhente vurderinger af
spørgsmålet om eventuel tilbagelevering af danske kulturskatte fra che
ferne fra tre af de store nationale kulturarvsinstitutioner, Det Kongelige
Bibliotek, Nationalmuseet og Rigsarkivet, herunder “om der eventuelt
vil være perspektiv i at arbejde for en langtidsdeponering af genstande,
som har en ganske særlig betydning for Danmark”, f.eks. Jyske Lov, der
blev nævnt “under debatten i Folketinget”. Ministeren mente, at det må
ske kunne være en ide, om man uformelt rejste spørgsmålet over for de
svenske kolleger og give ham et indtryk af holdningerne til tilbageleve112 KUMJ.nr. 1997.200-5; udat. brev modtaget 28.4. med bilag i form af brev af 2.2. til
statsminister Göran Persson og svar af 12.2. fra kulturminister Marita Ulvskog, krigsbyt
tefortegnelsen som bilag 3, hvor Jyske Lov dog ikke nævnes særskilt. Ihvorvel Röndahl
givetvis har ret i sin karakteristik af svenskernes plyndringer, er - og var - skellet juri
disk set uholdbart allerede i datiden.
113 Sst.. svar af 12.6.1997.
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ring eller deponering. Ministeren udtrykte også interesse i at få oplyst,
om vi i Danmark havde kulturværdier af svensk oprindelse, som Sverige
kunne have en særlig interesse i at få tilbage. Endelig nævnte han, at han
var “blevet orienteret om, at en svensk statsborger har rejst udleverings
spørgsmålet over for sin regering og har modtaget det i kopi vedlagte
svar fra min svenske kollega”, dvs. den svenske kulturminister Marita
Ulvskogs ovennævnte brev af 12. februar 1997 til Uno Röndahl.114 4. juli
orienterede han endvidere folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
(DF) som svar på dennes fornyede spørgsmål om “regeringens bestræ
belser på at få danske kulturskatte, som er i svensk besiddelse tilbage til
Danmark”, at han havde fortsat sine uformelle samtaler med sin svenske
kollega og i den “forbindelse drøftet muligheder for en deponeringsord
ning for sådanne genstande, hvad enten det drejer sig om danske gen
stande i svensk besiddelse eller omvendt”, og at han i den forbindelse
endvidere havde “anmodet Rigsarkivaren, Rigsantikvaren og Direktøren
for Det Kgl. Bibliotek om at fremkomme med en vurdering af problem
stillingen, herunder om muligheden for aftaler om langtidsdeponering
af genstande, evt. på gensidighedsbasis.”115
De tre “rigschefer” svarede hen over sommeren. Rigsarkivar Johan Pe
ter Noack nævnte arkivudvekslingen i 1929 imellem Danmark og Sve
rige, hvorigennem der var opnået enighed om udveksling af arkivalier,
og at man ikke fra Statens Arkiver havde planer om at rejse konkrete
spørgsmål om udleveringer, men dog ikke kunne afvise, “at der fra
svensk side i givet fald kunne fremføres ønsker om udlevering af de
arkivalier, der ikke blev omfattet af udvekslingen i 1929, hvis der fra
dansk side ytres ønske om udlevering af kulturværdier fra Sverige.”
Mht. til de i Folketinget fremførte ønsker om udlevering af f.eks. Jyske
Lov, “er det min opfattelse, at den praktiske betydning for offentlighed
og forskning af udlevering eller langtidsdeponering ikke vil være af en
sådan vigtighed, at den kan retfærdiggøre de forholdsvis betydelige
ressourcer, der uvægerligt medgår ved udveksling af kulturværdier. I
denne forbindelse kan der også peges på, at der i de nordiske lande er
en liberal holdning til udlån af museumsgenstande, arkivalier m.v. En
række håndskrifter af Jyske Lov i svensk besiddelse har således inden
for de seneste år været udlånt til Danmark. Konkluderende er det min
114 Sst., indholdsmæssigt enslydende skrivelser til Det Kongelige Bibliotek, National
museet og Rigsarkivet af 12.6.1997.
113 Sst., Spm. nr. S 2632 af 27.6. med svar af 4.7.1997; Det Kgl. Biblioteks j.nr. 97-502545.
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vurdering, at udlevering eller langtidsdeponering kun bør søges gen
nemført i sådanne tilfælde, hvor formålet med gennemførelsen stræk
ker sig ud over det symbolske”.116
Rigsantikvar Steen Hvass tog i sit svar 18. august udgangspunkt i det
forhold, at “privatpersoner gennem årene jævnligt har hævdet, at det
var ganske rimeligt, at Sverige tilbageleverede nogle af de genstande,
som i 1600-tallets krige var blevet taget som krigsbytte i Danmark”, og
at der ikke var tvivl om, “at man i vide kredse gerne så, at de ‘natio
nale stykker’ som f.eks. Margrete I’s (formodede) kjole, bordhimlen
fra Kronborg og Jyske Lov kom tilbage til Danmark. Især nu efter Margrete-udstillingen, hvor netop den formodede kjole var udstillet her på
Nationalmuseet”. Han oplyste endvidere, at han på det sidste møde for
de nordiske rigsantikvarer i maj samme år havde orienteret sin svenske
kollega om, “at vi i Danmark havde en politisk debat om dette emne og
gerne ville høre hans synspunkt. De svenske antikvariske myndigheder
var fuldstændig afvisende på dette punkt, hvor tilhørsforholdet er hi
storisk betinget. På de svenske slotte og museer findes der meget store
mængder genstande, der netop under 1600-tals krigene er hjemtaget
fra de lande i Europa, som de svenske hære gik igennem. Det ville være
fuldstændigt uoverskueligt, hvis man begyndte en sådan tilbageleve
ringspolitik. - I Danmark vil vi heller ikke være interesseret i gennem
førelsen af denne politik. Vi har nemlig et ganske tilsvarende problem
med Slesvig-Holsten. I årene fra 1713 til 1721 blev Go ttorp Slot ved
Slesvig ganske enkelt tømt for alle sine kunstskatte af den danske kon
ge og ført til København, disse kunstskatte indgår i dag i Nationalmu
seet, De Danske Kongers Samlinger på Rosenborg, Statens Museum
for Kunst, Tøjhusmuseet, Det Kgl. Bibliotek samt Frederiksborgmuseet. - Denne aktion blev betragtet som krigsbytte, foretaget som hævn
for at Gottorp Slot frivilligt var blevet åbnet for den svenske hær under
den Store Nordiske Krig. For første gang nogensinde er disse genstan
de udlånt fra de danske museer til en stor udstilling på Gottorp Slot.”
Endelig nævntes, at der ikke på Nationalmuseet fandtes krigsbytte fra
Sverige, og spørgsmålet om langtidsdeponering havde rigsantikvaren
bekendt ikke hidtil været drøftet med svenskerne, “men det var da et
forsøg værd.”117

116 Skrivelse af 2.7.1997, i begge journalsager.
11 ‘ Skrivelse af 18.8.1997, i begge journalsager.
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Undertegnede svarede 28. august med henvisning til tidligere artik
ler i Kristeligt Dagblad og Weekendavisen'™ samt til rigschefkollegernes
ovennævnte svar, som jeg erklærede mig enig i, ligesom i ministerens
holdning under folketingsdebatten, “at krav om tilbagelevering af
krigsbytte fra Sverige - såvel som fra andre lande - vil have så vidtræk
kende konsekvenser også for Danmark selv, at det ikke bør fremsættes”.
Endvidere fremsatte jeg den opfattelse, “at Danmark ¿Åføskal betone
viljen til frivillig tilbagelevering for stærkt, men betragte sagen om de
islandske håndskrifter, som der ofte henvises til, som en unik begiven
hed, hvis forudsætninger formentlig meget sjældent vil være tilstede i
fremtiden. Det i debatten fremførte argument, at Sverige skulle gøre
ligeså med sin bestand af islandske håndskrifter, er helt forfejlet, al den
stund, at Island aldrig har hørt under Sverige. Islandske håndskrifter
findes i mange biblioteker og samlinger i Nordeuropa og -Amerika, og
alle lande i Europa har håndskrifter, der stammer fra andre lande, er
hvervet gennem krig, tyveri, køb, tvangsgave eller egentlig gave. Det vil
le være fuldstændig uoverskueligt, kræve enorme ressourcer, som kan
anvendes til bedre formål, og i enhver henseende uden rimelighed,
hvis vi skulle til at udlevere på kryds og tværs imellem Europas gamle
kulturlande.” Også jeg forelagde spørgsmålet for min svenske kollega,
rigsbibliotekar Tomas Lidman, der kunne oplyse, “at den svenske stat vil
være totalt afvisende over for tilbagelevering af såvel bøger som hånd
skrifter fra statslige samlinger. Sverige er tidligere, heraf adskillige gan
ge efter den anden verdenskrig blevet stillet over for ønsker om noget
sådant fra andre lande, således senest af Tjekkiets første præsident Va
clav Havel, da denne besøgte Sverige for nogle år siden. Han ønskede,
at Sverige tilbageleverede den berømte ‘Djævlebibel’ i gigantfolio, som
den svenske general Konigsmark tog i Prag i 1648. Det blev blankt af
vist.” Svaret uddybede endvidere problemstillingen om præcedens for
andre lande, retsgrundlaget i det 17. århundrede for plyndringer og
krigsbytte, samt det ikke uvæsentlige hævdsaspekt, nemlig “at svensker
ne - ligesom danskerne i forhold til Gottorp - for længst har vundet
hævd på de hjemførte kulturgenstande. Med andre ord: de foretagne
plyndringer skete inden for datidens juridiske rammer og har været an
erkendt af både sam- og eftertid.” Endelig gav jeg en uddybende frem
stilling af forholdene specielt om Jyske Lov, dens tilblivelse, udgavebe
grebet, håndskriftsoverlevering, og specielt en redegørelse for, hvad C
118 “Kulturarv kontra krigsbytte”, Kristeligt Dagblad, 26.4., og “Gaven til Island”, Week
endavisen, 22.8.1997.
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37 var i forhold til påstandene under folketingsdebatten.119 Om lang
tidsdeponering skrev jeg afslutningsvis, at der kunne være “særlige til
fælde, hvor deponering kan være relevant, men det er undtagelsen”
og nævnte, at Det Kongelige Bibliotek og Dansk Folkemindesamling
for en tidsbegrænset periode havde deponeret to kvædehåndskrifter af
dansk proveniens fra det 19. århundrede i Færøernes Landsbibliotek
i Torshavn.
Kulturministeriets departement sammenfattede debatten i Folketin
get og rigschefernes svar i et notat til ministeren i september 1997,
og konkluderede at man ikke kunne isolere en egentlig tilbageleve
ringspolitik til Sverige og Danmark, og at rigschefernes svar støttede
“den hidtil førte politik, nemlig ikke at fremsætte eller imødekomme
krav om udlevering. Man bør altså ikke fra officielt hold kræve udleve
ring af ‘danske’ kulturskatte og heller ikke udlevere kulturværdier af
udenlandsk oprindelse, med mindre dette kan ske uden præcedens
virkning, og er anbefalet af de berørte fagkredse.”120
Folketingets præsidium rejser sagen overfor Sveriges rigsdag 1997
Parallelt med den første folketingsdebat i efteråret 1996 rejstes sagen
også i Folketingets præsidium.121 Det fremgår ikke, hvem der tog initia
tivet, men det kan formodes at være Det Konservative Folkeparti, der
med Henning Grove besad den 2. næstformandspost. Folketinget hav
de planlagt en renovering af Vandrehallen, og præsidiet havde i januar
1997 besluttet en nyindretning af udstillingsmontrene med Danmarks
grundlove i midten af hallen. I den anledning udfærdigede protokol
sekretæren Kristian Hvidt et notat om indholdet i udstillingen, hvori
det hed: “I midten af den store montre ville der være plads til et særligt
kostbart dokument, der danner udgangspunkt for dansk forfatnings
ret, den berømte Jyske Lov af 1241, der begynder med de berømte ord:
“Med lov skal land bygges”, kendt efter indskriften over indgangen til
folketingssalen.” Hvidt nævnte videre, at “der findes ikke nogen ori
ginal fra tiden bevaret af Jyske Lov, men derimod et meget stort antal
senere afskrifter, der blev brugt ved domstolene langt op i tiden. Den
første trykte udgave på dansk kom i 1504. - Af de 75 bevarede hånd119 Skrivelse af 28.8.1997, begge journalsager; redegørelsen for C 37 m.v. blev naturlig
vis til ud fra vor viden på det pågældende tidspunkt.
120 Notat af 26.6.1997, KUM,j.nr. 1997.200-5.
121 Folketingets direktør Carsten U. Larsen har venligst givet mig adgang til relevante
akter i Præsidiets arkiv, j.nr. 8100-2.
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skrevne fragmenter er nogle af de ældste havnet i Sverige som krigs
bytte.” Derefter redegør han som tidligere nævnt for C 37 - “den ældst
eksisterende afskrift” - indirekte ud fra den seneste forsknings resul
tater og anfører: “Det ville forhøje og festliggøre indvielsen af denne
udstilling af dansk forfatningshistories aktstykker, hvis dette Danmarks
magna carta kunne udlånes fra dets gemmested i Det kgl. Bibliotek i
Stockholm til åbningen af den nyrestaurerede Vandrehal og den nye
udstilling af grundlovene den 1. oktober i år.”122
Han tog også stilling til det åbenbart over for præsidiet rejste krav
om tilbagelevering af C 37: “Spørgsmålet om udlevering skønnes ikke
at kunne rejses af kulturministeren, da man heller ikke fra danske mu
seers side har interesse i tilbagelevering af kunstgenstande. Derimod
skønnes spørgsmålet bedre at kunne rejses over for formanden for den
svenske riksdag, således at man i første omgang får stillet håndskrifterne
[sic] til rådighed i forbindelse med indvielsen af Vandrehallen og den
planlagte udstilling af historiske forfatningsdokumenter”. Dette blev
også indstillingen til præsidiet, der burde drøfte, “hvordan denne sag
skal gribes an.” Det skete på præsidiemødet 4. februar, hvor forman
den, tidligere justitsminister Erling Olsen, resumerede protokolsekre
tærens notat og indstilling, der efter en “kort drøftelse” tiltrådtes. Un
der drøftelsen oplyste Folketingets direktør, Ole Stig Andersen, “at han
havde drøftet sagen med Kulturministeriet, som af principielle grunde
ikke ønskede at medvirke i forbindelse med en udlevering af doku
mentet.”123
I august var sagen i forbindelse med en status om renoveringen af
Vandrehallen oppe igen i præsidiet, hvor direktøren nævnte, “at man
forberedte håndskriftsoverførslen af Jyske Lov fra Sverige.”124 Forman
den sagde, “at han alene ønskede en låneordning. I første omgang ville
man få fortalen til Jyske Lov, der fandtes i to eksemplarer, til låns i et år.
Det drejede sig om det ældste eksemplar. I den mellemliggende perio
de ville der blive lavet en kopi til Folketinget af det andet - det yngre ek
semplar, der var det pæneste. Folketinget ville få dette eksemplar efter
låneperiodens udløb [mine fremhævelser].” Drøftelsen afsluttedes med
et forslag om at invitere den svenske konge og Rigsdagens formand til
åbningen, der imidlertid “gav anledning til en nærmere drøftelse af
122 Notat af 29.1.1997, Folketinget, j.nr. 8100-2-6, s. 2.
123 Ekstraktudskrift af præsidiemøde nr. 6, 4.2., pkt. 5, sst., j.nr. 8100-2-7.
124 Direktøren for Sveriges Rigsdag Gunnar Gunfors meddelte i brev af 28.5. sin dan
ske “broder”, at Kungliga Biblioteket var gået med til at “låna ut den jydske lov. Biblio
teket är också villigt att medverka vid en kopiering av lagen”, sst., j.nr. 8100-2-12.
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risikoen for en diskussion om udlån af svensk krigsbytte ikke mindst i
de svenske medier.”125
Bag formandens i sagforholdet noget upræcist refererede udtalelse
gemte sig, at Kungliga Biblioteket 20. august havde meddelt Folketin
gets direktør, at til udstillingen i oktober stillede “Kungl. Biblioteket
naturligvis den begärda handskriften (C 37) till förfogande och åtar
sig också på egen bekostnad låta utföra en vacker kopia av en annan
dansk laghandskrift (C 39), som därefter permanent kan ingå i utställlningen.” Et udkast til aftale var vedlagt.126 Aftalen blev underskrevet
af den svenske vicerigsbibliotekar Folke Sandgren og Folketingets for
mand Erling Olsen i Stockholm 3. september.127
Som det fremgår, har man i Folketingets præsidium gennem proto
kolsekretæren, der er faghistoriker, været fuldt informeret om sagens
rette sammenhæng i forhold til den myte, der samtidig blev udfoldet i
folketingssalen. Og formanden afviste ganske klart at rejse sagen over
for den svenske rigsdag som en sag om tilbagelevering af krigsbytte. Men
det fremgår også klart, at man troede, at begge håndskrifter, man ville
låne, hhv. kopiere til udstillingen, skulle være krigsbytte.
IV

Ny regering, sagen genoptages 2002
Derefter hvilede sagen i nogle år. Efter skiftet til en borgerlig regering
i december 2001 overgik sagen i DF til næstformanden, udenrigsord
fører Peter Skaarup, der midt i Folketingets sommerferie i 2002 den
15. juli stillede spørgsmålet til den nye kulturminister Brian Mikkelsen
(K), om han ville “iværksætte en bilateral dialog med den svenske kul
turminister vedrørende tilbagelevering af kulturskatte, der oprindelig
stammer fra Danmark, men som er røvet af svenskerne ved tidligere
lejligheder.”128 Den nye kulturminister holdt sig i sit svar, udførligt råd
givet af embedsværket,129 til de tidligere regeringers hovedsynspunkter:
“Spørgsmålet om tilbagelevering af kulturgenstande, der er taget som
krigsbytte, er en vanskelig problemstilling. De pågældende genstande
123 Ekstraktudskrift af præsidiemøde nr. 14, 13.8., pkt. 4 Eventuelt, sst., j.nr. 8100-2-17.
126 Brev af 20.8 fra chefen for Kungl. Bibliotekets håndskriftsamling, Anders Burius, til
folketingets direktør, sst., j.nr. 8100-2-15.
127 Aftale, sst., j.nr. 8100-2-18. Sagen blev omtalt i et Ritzau-telegram 29.9. (“Det ældste
eksemplar afJyske Lov på fransk visit i Danmark”), dog med adskillige faktuelle fejl.
128 Spm. nr. S 2711 (2. samling) af 15.7.2002.
129 KUM, j.nr. 2000.2002-3.
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er kommet til Sverige i en tid, hvor det var sejrherrens ret at tage krigs
bytte”. Han henviste videre til de svenske myndigheders principielle
holdning, som Danmark havde tilsvarende, og “vi har desværre ikke
erobret så meget fra svenskerne - vi har jo tabt de fleste af krigene men vi har bl.a. et tilsvarende problem med kunstskattene fra Gottorp
Slot ved Slesvig, der i 1700-tallet blev ført til København som krigsbytte
og i dag befinder sig på bl.a. Nationalmuseet, Rosenborg og Det Kgl.
Bibliotek. Disse genstande betragter vi i dag som en del af vor kultur
arv”. Den nye regering slog afslutningsvis fast, at “af disse grunde kan
vi principielt ikke rejse krav over for den svenske regering om tilbagele
vering ...”, men ministeren ville gerne ved lejlighed drøfte spørgsmålet
med sin svenske kollega.130 Peter Skaarup ønskede nogle få dage efter
modtagelsen af svaret i et nyt spørgsmål, at “ministeren i forbindelse
med førstkommende drøftelse med sin svenske kollega, gerne her un
der formandskabet, venligst [ville] forespørge til, om svenskerne fri
villigt vil tilbagelevere to konkrete kulturgenstande, nemlig Dronning
Margrethe I’s brudekjole og førsteudgaven afJyske Lov fra 1200-tallet, idet
det er spørgerens opfattelse, at tilbageleveringen af netop disse kultur
genstande betyder meget for mange historisk interesserede danskere
[mine fremhævelser] ?”131
Peter Skaarup lod sig i anledning af sagens genoptagelse både inter
viewe i en række dagblade og skrev selv en kommentar “Danske kul
turskatte bør tilbage”,132 og sagen gav anledning til omfattende medie
omtale og debat, hvor bl.a. myten om førsteudgaven af Jyske Lov som
krigsbytte sammen med en række andre genstande fik nærmest fri ud
blæsning. Pressen støttede dog i almindelighed ikke DFs og Peter Skaarups initiativ.133 Historikeren Steffen Heiberg (f. 1945) skrev en større
130 Kulturministerens svar af 23.7., Kulturudvalget (2. samling), Alm. del, bilag 554.
131 Spm nr. S 2783 af 26.7. med svar af 1.8.1 et brev fra Nationalmuseet af 11.3.2004 til
Kulturministeriet redegøres for kjolens historie, og det påpeges, at en nyligt foretagen
kulstof 14 analyse viser, at kjolens klæde efter al sandsynlighed er udfærdiget mellem
1403 og 1439 og derfor umuligt kan have været brudekjolen fra 1363. Også dette er
en myte.
132 Flensborg Avis 16.7.2002.
133 TV-avisen 15.7., Line Holm Nielsen i Berlingske Tidende 15.7. (“Margrethes brudekjole
skal hjem”), 19.7. (“Ballade om marmorfriser”) og 20.7 (“Kulturarv bygger på tyveko
ster”), Henrik Døcker i en Æz/zrzzz-artikel 17.7. (“Krigsbytte er svært at få tilbage”), Hans
Bjerregaard i Ekstrabladel (interview “Røvede skatte skal hjem”) 18.7., Henrik Døcker i
Frederiksborg Amts Avis 18.7. (“Krigsbytte svært at få igen”) m.fl., kritiske ledere i Jyske Vest
kysten 16.7. (“Svensk krigsbytte”), Sjælland Tidende 17.7. (“Varm luft”), Ekstrabladet 18.7.
(“Enmandshæren Peter”), MorgenavisenJyIlands-Posten 20.^1. (“Tyvekoster”), Politiken%>.7'.
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artikel i Politiken om krigens kunstneriske konsekvenser, hvor han efter
en omfattende gennemgang af Sveriges plyndringer i 1600-tallet slår
fast, at “fordelingen af kunst og historiske genstande på europæiske
museer afspejler historiens gang ... Krigsbytte bliver i vore dage opfat
tet som noget kriminelt. Sådan var det ikke for 300 år siden.”134
I december samme år rykkede Peter Skaarup kulturministeren og vil
le under henvisning til svaret på spørgsmålet fra juli have oplyst, “hvor
langt man er kommet i drøftelserne om tilbagelevering” af “f.eks.” de
to nævnte genstande, herunder også, “om man er ved at nå frem til en
dato for tilbageleveringen?” Kulturministeren henviste til sit tidligere
svar og påpegede så, at han ikke med dette svar havde “givet tilsagn
om, at jeg ville indgå i en egentlig forhandling om tilbagelevering, men
udelukkende tilkendegivet at jeg ved lejlighed vil nævne spørgsmålet
for min svenske kollega. Der pågår således ikke forhandlinger om en
tilbagelevering.”135 Spørgsmålet havde dog ført til, at han i brev af 12.
december havde orienteret den svenske kulturminister Marita Ulvskog
om sagen og i den forbindelse “påpeget, at der ikke kan rejses nogen
form for krav om tilbagelevering ...”136
Samme dag kom turen til udenrigsminister Per Stig Møller (K), der
blev spurgt, om han “under EU-topmødet i København [ville] rejse
spørgsmålet om tilbagelevering af kulturskatte, der oprindelig stammer
fra Danmark, men som er røvet af svenskerne ved tidligere lejlighe
der, over for den svenske udenrigsminister og/eller statsminister, med
henblik på, at disse kulturgenstande snarest leveres tilbage?”13' I be
grundelsen henvistes til partifællen Kristian Thulesen Dahis spørgsmål
i 1996-97, hvori denne havde “krævet, at den daværende regering tog
fat i sagen ..., men den daværende regering var desværre yderst vrangog modvillig”. Og så kom den politiske pointe: “I forbindelse med den
mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 290 blandede det konservative
folketingsmedlem Per Stig Møller sig i debatten og opfordrede ministe(“Stop demagogi om kulturarven”), ledere med en vis tilslutning i Berlingske Tidende20.7.
(“Kulturarv og rov”) og Information 26.7. (“Tak til Peter Skaarup”), debatindlæg bl.a. i
Berlingske Tidende 26.7. Et Ritzaulelegram (“Regeringen vil ikke kræve krigsbytte i Sverige
tilbage”) bringes forsinket i bl.a. Kjerleminde Avis, Køge Dagblad, Roskilde Tidende, Ringsted
Dagblad‘17.1. Senere i en større sammenhæng arkæologen Lotte Hedeager i Weekendavi
sen 10.9.2004 (“Polyhistor: Bliv, skat!”).
134 Politiken 27.20.2002.
133 Spm. nr. S 1063 af 9.12. med svar af 13.12.
136 KUM, j.nr. 2002.202-3, bilagt spørgsmål og svar fra juli og december.
137 Spm. nr. S 1062 af 9.12.2002.
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ren til at benytte 600-året for Kalmarunionen til at opfordre svensker
ne til at opføre sig politisk på samme måde, som Danmark gjorde med
de islandske håndskrifter, og få kulturskattene leveret tilbage. - Efter
at Danmark har fået en ny regering, er det spørgerens opfattelse, at
spørgsmålet om tilbagelevering af røvede danske kulturskatte igen må
sættes på den politiske dagsorden mellem Danmark og Sverige”, hvor
efter han gentog sin opfordring fra spørgsmålet. Udenrigsministerens
svar 20. december er formentlig et af de korteste svar, der nogensinde
er blevet afgivet på et § 20 spørgsmål i Folketinget. Det var et lakonisk
“nej” uden yderligere begrundelse.
Den omfattende debat gav Det Kongelige Bibliotek anledning til at
forsøge at formidle problemstillingen omkring Jyske Lov gennem en
aftale med søsterbiblioteket i Sverige om at digitalisere håndskriftet C
37 og forsyne den nye digitale udgave med en videnskabelig indled
ning og redegørelse for alder og proveniens i henhold til forskningens
aktuelle stade.138 Digitaliseringen var færdig i efteråret 2003 og blev
præsenteret på et pressemøde 18. september 2003, i hvilken anledning
den svenske rigsbibliotekar Tomas Lidman kort før sin afgang besøgte
København. Pressemeddelelsen havde den lidt provokerende overskrift
“Jyske Lov ‘vender’ tilbage til Danmark fra Sverige. Digitalisering af
det ældste, kendte håndskrift med en afskrift af Jyske Lov, Codex Hol
miensis 37, fra Kungliga Biblioteket, Stockholm”, men gav i øvrigt en
udførlig orientering om hele sagens sammenhæng. Således hed det i
tilknytning til den aktuelle pressedebat: “C 37 blev i spørgsmålet fra Pe
ter Skaarup omtalt som en førsteudgave. Det er en - desværre udbredt
- misforståelse. Dels var bogtrykkerkunsten ikke opfundet, dels er der
tale om en afskrift, muligvis men ikke bevisligt af originalen, men det
er således i dag det ældste, kendte håndskrift indeholdende en afskrift
af Jyske Lov. Det originale eksemplar fra 1241 må antages at være gået
tabt allerede i middelalderen.”139 Digitaliseringen blev også relativt ud
førligt omtalt i pressen, bl.a. gennem et Ritzau-telegram samme dag,
men DF og Peter Skaarup var dog ikke tilfreds. En fattig løsning kaldte
han det: “Jeg betragter det som et ran, og mener stadig, at det bør til
bageleveres.”140
138 Se ovf. note 57.
139 KB, j.nr. 97-5025-45.
140 /úVzrzn-artikel 18.9. (“Jyske Lover vendt tilbage til Danmark-digitaliseret”), Marianne
Juhl: “Jyske Lov på nettet. Svensk krigsbytte vender tilbage til Danmark på internettet.
Fattig løsning, mener Dansk Folkeparti”, Morgenavisen Jyllands-Posten 20.9.2003.
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V
Krigsbyttetesens faglige proveniens

Denne argumentation vakte allerede i 1999 nærværende forfatters mis
tanke til, hvorvidt tesen om, at håndskriftet C 37 virkelig var krigsbytte,
nu også kunne være rigtig.
Første gang, det i faghistorisk sammenhæng anføres, at C 37 skulle
være svensk krigsbytte, synes at være i 1991.1 anledning af 750-års jubi
læet for Jyske Lovs udstedelse i Vordingborg i marts 1241 foranstaltede
Landsarkivet for Nørrejylland og Det Kongelige Bibliotek i maj 1991
en fælles udstilling, der blev vist først i Viborg og siden i København.
Udstillingen viste 19 af de ældste og vigtigste håndskrifter samt tryk
te udgaver og videnskabelige bearbejdelser fra middelalderen til vor
egen tid, og en tilsvarende samling havde aldrig tidligere været vist for
offentligheden. Udstillingskataloget satte Jyske lov ind i en politisk, retshistorisk, kodikologisk og udgivelseshistorisk sammenhæng.141
Som udstillingsgenstand nummer tre vistes Codex holmiensis 37, om
hvilken arkivar Paul G. Ørberg (1923-2000) skrev: “Det ældste sikkert
daterede håndskrift med Jyske Lov findes i Kungliga Biblioteket i Stock
holm under betegnelsen: Codex Holmiensis 37, ... Håndskriftet var indtil
for få år siden dateret til omkring 1350, men efter de nyeste undersø
gelser er det godtgjort, at det er skrevet adskillige år tidligere, nemlig
omkring 1280. Skriverens navn er Thomas G, som muligvis var ansat hos
Erik Klippings mor, Margrethe Sambiria (død 1282). - Håndskriftet er
også på anden måde bemærkelsesværdigt; det indeholder nemlig den
eneste kendte middelaldertekst af Erik Klippings forordning af 9. okto
ber 1276 om majestætsforbrydelse, men ganske vist skrevet med en hånd
fra 1500-årene.142 Håndskriftet er, som de fleste af de øvrige håndskrif
ter i Stockholm, efter al sandsynlighed kommet til Sverige som krigs
bytte under krigene i 1600-årene. Indbindingen er i hvidgarvet skind
med en kombination af guld- og blindtryk; der er rester af messing
spænder. På forsiden er trykt årstallet 1580.”143
141 Med lov skal land bygges. Håndskrifter og bogtryk. Ved Erik A. Abitz og Paul G. Ør
berg. Landsarkivet for Nørrejylland 25. maj - 3. august 1991, Det Kongelige Bibliotek
2(5. august - 22. november 1991. 1991. Se også Chr. R. Jansen, Nordisk arkivnyt, 1991/3,
s. 79f. og Paul G. Ørberg, sst., s. 112.
142 Dette er en misforståelse. Det er hånden, der har nedskrevet forordningen af 1276,
der er identificeret som Thomas G’s fra omkring 1280, og som har nedskrevet forord
ningen efter indskriften af teksten til Jyske Lov, jf. ovf.
143 Anf. arb., s. 23.
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Som det ses, bygger katalogoplysningerne, der desværre er uden kil
deangivelse, på de nævnte undersøgelser af Thomas Riis og Niels Skyum-Nielsen, som imidlertid ikke anfører noget om proveniensen som
eventuelt krigsbytte. Men da flere af de øvrige håndskrifter på udstillin
gen med afskrifter afJyske lov fra Kungliga Biblioteket, samt yderligere
nogle, der ikke blev vist, formentlig er krigsbytte, selvom dette heller
ikke i alle tilfælde positivt kan eftervises,144 har Ørberg formentlig blot
antaget, at C 37 også var det. Havde han kendt Peter Skautrups faksi
mileudgave fra 1973, var han muligvis kommet i tvivl. Skautrup skriver
nemlig i sin beskrivelse af håndskriftets anden del: “Rundt om i dette
håndskrift findes talrige penneprøver, brudstykker af notitser, person
eller ejernavne m.m. især fra 1400 og 1500tallet. Enkelte af disse navne
lader sig identificere ... Fol 76v findes ... også ejernotitsen Bisp Muwss
i Ribe er mit rethe naffuen - hvis dette da er en ejernotits? Christian Muus
(1656-1717) var biskop i Ribe 1701-1712, og hele håndskriftet (Stock
holm C 37) skulle altså på den tid have hørt hjemme der. Det kan føl
gelig ikke have hørt til Jørgen Sefelds bibliotek, men må først senere
være kommet til Stockholm.”145
Til jubilæet udsendtes endvidere festskriftet Jydske Lov,146 der gav den
hidtil mest alsidige behandling af loven i dansk og international sam
menhæng. På omslaget afbilledes et opslag med lovens fortale fra pragt
håndskriftet Codex holmiensis 39, der formentlig heller ikke er krigs
bytte.147 Men i øvrigt behandles overleveringen af teksten til Jyske Lov
ejendommeligt nok ikke her, bortset fra at den epokegørende omdate
ring af C 37 nævnes i en billedtekst.148
I 1999 rettede undertegnede en forespørgsel til Paul Ørberg om kil
den til oplysningen om, at håndskriftet skulle være krigsbytte, men Ør
berg meddelte, at katalogsagen i mellemtiden desværre var bortkommet,
og at han ikke havde nogen erindring om kilden.149
Krigsbytteproveniensen for Jyske Lov var i 1998 indgået i artiklen om
krigsbytte i Den Store Danske Encyklopædi og dér i en sådan kontekst, at

144 C 39 (nr. 7), C 63 (nr. 9), C 44 (nr. 10), C 45 (nr. 12) og C 43 (nr. 19); se O. Walde: Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistoiisk-bibliograjisk studie. Bd. II. Uppsala.
1920, passim.
145 CCDMA, X, s. ix.
146 Jydske Lov 750 år. Red. af Ole Fenger og Chr. R. Jansen. 1991. 312 s. Ill. Fol.
14/ Det omtales heller ikke af Walde: Anf. arb.
148 Jydske Lov 750 år. 1991, s. 245.
149 Brev til undertegnede, KB, j.nr. 99-0329-25.
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den måtte antages at være taget på Sjælland 1658-59.150 1 sagens natur
er den ikke konkret dokumenteret, men pga. værkets status kunne te
sen således nu siges at have fået et autoritativt præg. Forfatteren har
desværre heller ikke efterfølgende kunnet fastslå kilden.
Det nyeste leksikon på nettet, den danske Wikipedia, har imidlertid
inkorporeret tilbagevisningen af krigsbytteproveniensen.151 Også en in
stitution som Danmarks Borgcenter under Vordingborg-Museerne har
i 2010 inkorporeret den nyeste viden på sin hjemmeside.152
Tesen kolporteres imidlertid flittigt videre ikke mindst på elektroni
ske hjemmesider og blogs153 som f.eks. det i 2004 grundlagte Trykkefri
hedsselskabs elektroniske tidsskrift Sappho, i hvis demokratikanon fra
2006 Jyske Lovs fortale indgik,154 og på det angiveligt “faghistoriske”,
men anonyme websted SkanskDansk.dk, der beskæftiger sig med det
gammeldanske kulturområde, herunder ikke mindst Skånelandene ud
fra en rabiat antisvensk og anti-EU-synsvinkel.155 Endvidere på Netlek
sikon, et onlineleksikon, der tager sine artikler fra den danske udgave
af Wikipedia.1561 det hele taget har der været en omfattede diskussion
både i dagblade siden 2002 og på blogs i 2009-10, ikke mindst efter, at
krigsbyttetesen faldt i 2004.

k’° Gert Posselt: “Krigsbytte”, Den Store Danske Encyklopædi. Bd. 11. 1998, s. 262f.
131 Se <da.wikipedia.org/wiki/Jyske_Lov> med henvisning til Thomas Riis’ artikler til
Det Kongelige Biblioteks digitale udgave af C 37.
k’2 Se <www.museerne.dk/content/dk4/forskning/nyheder_forskning/jyske_lov_-_
hele_danmarks_lov>
k’3 En søgning på Google i juli 2010 på (“jyske lov” (og) krigsbytte) gav ca. 150 fund,
alle dog ikke lige relevante.
134 Se <www.sappho.dk/DemokratiKanon/jyskelov.html> Demokrati-kanons tekstud
valg og ledsagende tekst er forfattet af historikeren Lars Hedegaard.
133 Se <www.skanskdansk.dk/PSk%E5nske_%2FJydske_Lov>. Formentlig oprettet i
anledning af det angivelige “statskup” (tilslutning til Lissabon-traktaten) i 2008. De
sædvanlige oplysninger om Jyske Lov er dog modificeret derhen, at forfatteren er klar
over, at det ikke er “førsteudgaven” eller originalen. Artiklen, der er affattet efter 2. de
cember 2009, er en polemik imod Ritzau-telegrammet af s.d. og indeholder en række
faktuelle fejl og misforståelse, bl.a. om følge af usikre kildeangivelser, men fremtræder
trods sin polemiske form som skrevet af en amatør med en vis historisk indsigt.
136 Se <www. netleksikon. dk/j/jy/jyske_lov.shtml>. Leksikonet havdej uli 2010 haft næ
sten 2.5 mio. besøgende. Artiklen er angiveligt fra Wikipedia, men er tilsyneladende
ikke ajourført i forhold til sit forlæg, da den stadig anfører, at “førsteudgaven af Jyske
Lov fra 1241 er i dag opbevaret på Kungliga Biblioteket i Stockholm, da den blev krigs
bytte i Karl Gustav-krigen og ikke siden er leveret tilbage”.
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Jyske Lov-håndsknfter som svensk krigsbytte
At fastslå eller afvise, at C 37 skulle være svensk krigsbytte, må imidlertid
tage udgangspunkt i tidligere forskning herover, og den er ikke uop
lyst. Hovedværket er den svenske litteratur- og boghistoriker Otto Waldes (1879-1963) grundlæggende undersøgelse i to bind Storhetstidens
litterära krigsbyten fra 1916-20, hvoraf første del udgjorde hans disputats
ved Uppsala Universitet i 1916.157 Walde var på dette tidspunkt bibliote
kar ved universitetsbiblioteket. Disputatsen omfatter svensk krigsbytte
under Sveriges deltagelse i 30-årskrigen 1630-1648, herunder Torstensson-krigen imod Danmark 1643-1645, anden del af Karl Gustav-krigene
imod Polen og Danmark 1655-1660 og Polen og Rusland 1700-1706.
Herudover har Walde i talrige afhandlinger især i Nordisk tidskrift för
bok- och biblioteksväsen behandlet krigsbyttespørgsmål før og efter udgi
velsen af hovedværket. Al senere behandling af svensk krigsbytte, f.eks.
i den tredie udgave af Haandbog i Bibliotekskundskabx™ og den udvidede
Nordisk Haandbog i Bibliotekskundskabx™ og adskillige leksika bygger såle
des på Waldes gennem årtier udførte forskning.
Waldes undersøgelser byggede på meget omfattende og i en række
henseender udtømmende kildestudier i Sverige og de omkringliggende
lande, herunder en udførlig gennemgang af, hvad der fandtes i svenske
samlinger og biblioteker i nutiden, og er - i modsætning til de fleste se
nere udsagn - fuldt dokumenteret. Waldes analyseniveau er ikke bare
proveniensen af enkeltsamlinger, arkiver eller biblioteker, men også
enkeltværker heri. Hvor det er muligt ud fra kilderne, skelner Walde
endvidere imellem krigsbytte og de omfattende køb tværs over lande
grænserne, der også foregik i perioden op til Karl Gustav-krigene. I
vidt omfang må man således antage, at vigtige enkeltskrifter og -værker
i de nutidige svenske samlinger, der kan bestemmes som krigsbytte, vil
være omtalt.160
O. Walde: Storhedstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie. I-IL Upp
sala & Stockholm 1916-20. 350, 511 s. Anm. af Ellen Jørgensen i Historisk Tidsskrift,
9.rk., bind 2, 1921, s. 384-86.
k’8 Haandbog i Bibliotekskundskab. Under medvirken af en række fagmænd. Udg. af
Svend Dahl. 3. udg. Bind 1-2. 1924-30, især 2, hvor Walde selv sammenfattede sin forsk
ning indtil da i afsnittet “De svenske Bibliotekers Historie”, ss. 184-218.
Nordisk Håndbog i Bibliotekskundskab. Udg. af Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarfor
bund. Red. af Svend Dahl. Bind I-III. 1957-60, især bind III.
160 Desværre rummer værket kun et personregister, ikke et register over de omtalte
værker i håndskrifts- eller bogform.
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Walde omtaler særskilt, hvorvidt han har konstateret, om der blandt
krigsbyttet er håndskrifter. Den svenske rigskansler Magnus Gabriel de
laGardie (d. 1686), Karl 10. Gustavs svoger, der opholdt sig på Sjælland
fra september til december 1658, fik f.eks. tildelt meget omfattende
besiddelser, hvor der fandtes betydelige bogsamlinger, som er veldo
kumenteret,161 bl.a. Jørgen Reedtz’ bibliotek på Jungshoved, hvorover
De la Gardies sekretær udfærdigede en fortegnelse, men “några ma
nuskript af betydelse förekomma icke, så vidt jag kan finna.”162 Største
delen af dette krigsbytte findes i dag i Uppsala Universitetsbibliotek og
Kungliga Biblioteket i Stockholm. Vanskelighederne med at bestemme,
hvad der er krigsbytte, og hvad der er købt af De La Gardie, fremgår
tydeligt: “Af handskrifter, som tillhört De la Gardie och nu äro beva
rade i Uppsala och Kungl. biblioteket, finnes också ej få, hvilkas danska
proveniens är säker, men i afseende på hvilka det varit mig omöjligt att
afgöra hur de kommit i De la Gardies ägo ... I Kungl. biblioteket finnas
Sidsel Billes bönbok, några danska laghandskrifter, två afJydske Lov163
och en av Skånelagen ,..”164
Det betydeligste danske adelsbibliotek, rigsråd og landsdommer Jør
gen Seefelds (1594-1662), som Karl Gustav overdrog til landsforræde
ren Corfitz Ulfeld, blev efter dennes flugt fra Malmø i juli 1660 split
tet op, og dele deraf findes i dag i både Uppsala, Stockholm og Lund
samt i København,165 og blandt håndskrifterne, der indgik i det i 1666 i
Stockholm oprettede Antikvitetskollegiums arkiv, var en række danske
lovhåndskrifter, der ved Antikvitetsarkivets opløsning i 1780 indlem
medes i Kungliga Biblioteket.166 Den store håndskriftsamling her be
stod af både krigsbytte, gaver og køb fra de forløbne 150 år, heriblandt
f.eks. det håndskrift fra o. 1300, der indeholder Kong Valdemars Jordebog, der i 1929 blev udvekslet med Danmark, og som i sin tid var købt

161 Walde: Anf. arb. II, s. 231ff.
162 Anf. st., s. 235.
163 Sst., s. 247, note 1: “Gamla signa C 52 och C 59. - Den förra har tillhört Christian
Gyldenstierne til Stiernholm 1612 och Jesper Grubbe 1616”.
164 Sst., s. 246f.
Ito Om Jørgen Seefelds bibliotek, se Walde: Corfitz Uldelds och Jörgen Seefelds bib
liotek, Anf. arb. II, s. 391-438 og den deri anførte ældre forskning.
166 C 48, C 65, C 68, C 70 og C 71, Walde: Anf. st., s. 428.
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af den lærde samler, greve J.G. Sparfvenfeld (1655-1727)167 i København
og siden i 1705 skænket til Antikvitetsarkivet.168
Det er tydeligt, at Walde har gennemgået hele C-rækken af håndskrif
ter fra Antikvitetsarkivet,169 og det må derfor antages, om end det er en
e silentio-slutning, at Walde ville have omtalt et så vigtigt og særpræget
samlingsbind som C 37 eller for den sags skyld pragthåndskriftet C 39,
såfremt han havde ment at kunne påvise, at det var krigsbytte.170
Det var denne konstatering, der var udgangspunktet for den proveniensundersøgelse af C 37’s herkomst, Thomas Riis foretog for Det Kon
gelige Bibliotek i 2003-04, og som blev offentliggjort i december 2004.171
Blandt de afgørende nye oplysninger, denne undersøgelse bragte frem
i lyset, er initialerne C H B og årstallet 1580 på for- og bagside af bin
det og en række ejermærkeindførsler på den sidste side fol. 76 v., som
ingen tilsyneladende tidligere har taget notits af, bl.a. “Bisp Muwss i
Ribe er mit rethe Naffuen”.172 Denne biskop kan ikke være andre end
Christian Muus (1656-1717), der 1701-1712 var biskop i Ribe, derefter
til sin død i 1717 i Odense. Han kan have købt det, men kan også have
tilegnet sig det på anden måde, idet han i henhold til samtidige kil
der var slem til at ‘låne’ bøger, “som han fik lyst til præstegaardene.”173
Thomas Riis sporer ejerskabet tilbage til Rønnow-slægten i det 15. år
hundrede, men fra omkring 1600 og til det dukker op i Ribebispens
besiddelse i begyndelsen af 1700-tallet, dvs. bl.a. under svenskekrigene,

16/ Om denne se: C. Vilh. Jacobowsky: J.G. Sparwenfeld. Bidrag Lill en biografi. Stockholm
1932; Walde: Haandbog i Bibliotekskundskab. 2, s. 199f.; Erik Kroman: Kong Valdemars
Jordebog. Et Haandskrifts Historie. 1936, s. 80ff.
168 Solveig Tunold: Håndskriftsamlinger, Nordisk håndbog i bibliotekskundskab. Red. af
Svend Dahl. III. 1960, s. 291; som eksempel på, hvor kompliceret krigsbyttebestem
melser kan være, kan det nævnes, at dette håndskrift oprindelig stammede fra Jørgen
Seefelds bibliotek, men var ikke blandt den del, der blev taget af Karl Gustav, se Erik
Kroman: Anf. arb., s. 80.
169 Jf. ovf. note 163 og 166; C 26 omtales s. 385, C 23 og C 89 s. 406, C 22 s. 410.
1/0 Boghistorikeren Karsten Christensen oplyser i mail til undertegnede 8.12.2009, at
“det kan ikke udelukkes, at der i Waldes meget store arkiv i Uppsala UB kunne findes
et mere udtømmende materiale i form af noter vedr. hele C-samlingen. Arkivet er ikke
registreret på et niveau, der gør det muligt uden yderligere lokale undersøgelser at af
gøre dette, men i første omgang kan det bemærkes, at Harald Ilsøe ikke har medtaget
sådanne notater i det udvalg af materiale, som han lod fotokopiere til KB i Kbh.”
171 Thomas Riis: Det ældste håndskrift afJyske Lov (Codex holmiensis C 37), Fund og
Forskning, 43, 2004, s. 43-52.
1/2 Jf. dog Peter Skautrup som anf. ovf., CCDMA, X. 1973, s. vii-ix.
1/3 A.Jantzen: Dansk biografisk Lexikon, XI. 1897, s. 555.
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er dets skæbne ukendt.174 I 1720.erne befandt det sig imidlertid i An
tikvitetsarkivet, hvortil det må være indgået som køb, gave eller tyveri.
Andre muligheder gives ikke.175
De forskere, publicister, politikere og andre, der gennem årene har
postuleret, omtalt og troet, at C 37 var et af hovedstykkerne i den sven
ske krigsmagts “kaduker” eller krigsbytte tagning i årene 1643-45 eller
1657-60, har således bygget på en myte, der i bedste fald har været en
parallelslutning ud fra det faktum, at C 37 befandt sig i Stockholm og
derfor i lighed med så meget andet nok måtte være krigsbytte. Ingen
har gået kilder og forskning efter - uanset om man formelt henviser
hertil - og forsøgt at veri- eller falsificere antagelsen, der derfor lang
somt, men sikkert i de forskellige kredses bevidsthed har antaget karak
ter af et faktum. Det er der i og for sig ikke noget besynderligt i, men
i lyset af den udnyttelse i nationalistisk og politisk sammenhæng, som
myten pga. den ufordøjede inkorporering af C 37s betydning, påvist
af den faghistoriske videnskab, i folkelige og politiske kredse er gjort
til genstand for, er det ikke uden betydning at efterspore mytens op
rindelse.
Det skal afslutningsvis tilføjes, at Riis’ fornyede undersøgelse af hånd
skriftet også ud fra retlige og indholdsmæssige argumenter understøt
tede og udbyggede hans omdatering fra 1977, nu baseret på en sam
menligning imellem formuleringerne af konkrete bestemmelser i NKS
295, 8°, grundlaget for den trykte udgave, og C 37. I en række tilfælde
er C 37 nemlig mere kategorisk, herunder skrappere, end i den senere
version fra o. 1325, dvs. at der gennem udviklingen i retspraksis i de
følgende ca. 50 år er sket en svækkelse eller mildning af loven på en
række områder. “Det er fornuftigt, set ud fra et brugssynspunkt, at ind
arbejde udviklingen i retspraksis i senere udgaver af loven; men på den
måde kan trykversionen ikke tages som udtryk for regeringens hensig
ter i 1241.”176 Som Riis’ konkluderer, tyder “noget ... på, at den oprin
delige lov fra 1241 var strengere end den version, der ligger til grund
for trykket i Danmarks gamle Landskabslove. Valdemar Sejrs regering reg
nede vel med at være stærk nok til at få loven respekteret; på grund af
kongemagtens gradvise svækkelse under hans efterfølgere lod dette sig
ikke gøre, og en mildere version satte sig igennem i den juridiske prak174 Riis: Anf. arb., s. 46ff.
1 /a Efter meddelelse 2003 fra den dav. håndskriftschef Anders Burius, Kungliga Bibliote
ket, Stockholm, til Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling, jf. sst., s. 49, note 21.
176 Sst., s. 49ff.
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sis. Stockholm C 37 og Ny kgl. Samling 295 in 8° repræsenterer hver
sin fase af den jysk-fynske retsudvikling.”177 Man kan tilføje, at Riis’ om
datering af C 37 og øvrige resultater aktualiserer behovet for en ny
videnskabelig udgave afJyske Lov, der kommer tættere - eller så tæt som
muligt - på den oprindelige fra 1241, som den nye videnskabelige erken
delse nu muliggør. Udgaven fra 1933 repræsenterer en retlig udvikling,
der er 50-75 år yngre, og kan i dag ikke anses for dækkende i forhold til
den nye erkendelse af, hvordan loven må have været udformet, da den
blev givet i marts 1241.
VI

Nye runder i Folketinget 2005-2006
Thomas Riis’ afhandling blev i december 2004 udsendt som bilag til
Det Kongelige Biblioteks julehilsen til institutioner, forretningsforbin
delser, ministerier og politikere, herunder Folketingets Kulturudvalg.
Sigtet var naturligvis at gøre opmærksom på, at forskningen havde fal
sificeret tesen om “Jyske Lov” som krigsbytte f.s.v.a. C 37.
Det forhindrede dog ikke DF, nu ved folketingsmedlem og medlem
af Nordisk Råd Søren Espersen i at forsætte kampagnen. I Folketingets
sommerferie stillede han 22. juni 2005 igen spørgsmålet, denne gang
til ministeren for nordisk samarbejde Connie Hedegaard, om “rege
ringen vil give tilsagn om at indlede forhandling med den svenske re
gering om tilbagelevering af de uerstattelige danske kulturskatte, den
svenske stats røvede i forbindelse med krigene i sekstenhundredetallet?” I begrundelsen henvistes igen til sagens rejsning i 1996, og blandt
de 4 konkrete genstande, der nævntes ved navn, anførtes igen “første
udgaven afJyske Lov fra 1200-tallet”. Ministeren indhentede et svar fra
sin kollega, kulturminister Brian Mikkelsen, som under henvisning til
sine svar fra juli 2002 aldeles afviste at rejse sagen, hvortil Connie He
degaard henholdt sig.178
I foråret 2006 fortsatte Peter Skaarup (DF) kampagnen, men nu med
en vigtig ændring i argumentationen, idet spørgsmålet lød: “Vil ministe
ren oplyse, hvilke bestræbelser ministeren har gjort sig for at få Jydske
Lov, der i dag befinder sig på Kungliga Biblioteket i Stockholm, tilbage
på danske hænder siden ministeren i svaret på spørgsmål nr. S 1063 fra
177 Sst., s. 52.
1 /8 Spm. nr. S 2257 af 22.6.2005 med svar 29.6. Sagen blev udførligt refereret i Frederiks
borg Amts Avis 2.7. under overskriften “Regeringen opgiver danske kulturskatte”.

“Jyske Lov ” som krigsbytte

495

samlingen 2002/2003 lovede, at han ville rejse spørgsmålet over for sin
svenske kollega, og er det ikke ministerens opfattelse, at et så centralt
dokument for dansk historie burde være på danske hænder, og at Sverige
har en moralsk forpligtelse til at udlevere Jydske Lov eksempelvis til Det
Kongelige Bibliotek i København [mine fremhævelser] ...”179
Kulturministeren benyttede i sit svar lejligheden til helt at ændre
dagsordenen, idet han ud over at henvise til sine to svar fra 2002180 og i
øvrigt meddele, at han havde rejst spørgsmålet over for sin kollega, hvil
ket ikke var “ensbetydende med forhandlinger om tilbagelevering”, nu
skrev følgende: “Jeg kan i øvrigt henvise til det forhold, at det i en arti
kel i Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, Bind 43, 2004,
fremgår, at en fornyet granskning af det konkrete eksemplar af Jyske
Lov (benævnt C 37) har ført til den konklusion, at C 37 ikke er krigs
bytte, men først har forladt Danmark efter 1717. Det er sandsynligvis
købt af eller foræret til Antikvitetsarkivet i Stockholm. -Jeg kan tilføje,
at der har været konstruktive kontakter mellem Det Kongelige Biblio
tek i København og Kungliga Biblioteket i Stockholm, hvilket har resul
teret i en aftale om i fællesskab at publicere på internettet en ny digital
faksimile af håndskriftet, udstyret med udførlig indledning mm. Den
digitale faksimile kan ses på <www.kb.dk/elib/mss/holmiensis>”.181

Forslag til folketingsbeslutning 2008
Derefter lå sagen stille i et par år. Men den skal øjensynligt prøves hver
gang, der kommer en ny kulturminister. Ved ministerrokaden som følge
af Bendt Bendtsens afgang som vicestatsminister og formand for Det
Konservative Folkeparti 10. september 2008 blev Carina Christensen
(K) ny kulturminister.
Den 7. november satte DF trumf på i sit pres imod regeringen. De
tre toppolitikere, der i de foregående 12 år havde kørt DFs kampagne,
Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Søren Espersen samt nu også
selveste partiformanden Pia Kjærsgaard fremsatte et forslag til folke
tingsbeslutning “om udveksling af civilt krigsbytte mellem Sverige og
Danmark”, der skulle “pålægge regeringen at udarbejde en redegørelse
til Folketinget inden den 20. januar 2009 samt indlede forhandlinger

179 Spm. nr. 3155 af 9.3.2006 med svar af 20.3.
180 Spm. S 2711 af 23.7 og S 1063 af 13.12.2002, jf.ovf.
181 Webadressen er siden ændret, se note 57.
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med den svenske regering med det formål at udveksle civilt krigsbytte
fra krigene mellem de to lande.”182
Bemærkningerne til forslaget, der var opdelt i mange korte afsnit
med overskrifter,183 var ganske omfattende både i indhold og argumen
tation med omfattende henvisninger til krigsbyttehistorien fra det 17.
århundrede, herunder en opregning af konkrete genstande og sam
linger. Jyske Lov nævntes, men ikke længere således, at der sigtedes på
C 37. DF greb tilbage til Thulesens Dahis argumentation fra 1997, og
der skelnedes nu meget klart imellem “civilt” og “militært” krigsbytte:
“Med civilt krigsbytte mener Dansk Folkeparti alt ikke militært krigs
bytte. Militært krigsbytte er f.eks. våben som kanoner, rifler og sværd
samt faner, piber, trommer m.m., som der altid har været tradition for
at en sejrende magt tog som legitimt krigsbytte. Forslaget går ud på at
udveksle civilt krigsbytte, hvorfor militært krigsbytte ikke er omfattet
af forslaget.”
Begrundelsen for, at Danmark nu skulle tage dette initiativ var - ud
over de tidligere forsøg på “at få regeringen til at arbejde for en udveks
ling med Sverige, hidtil uden held” - følgende: “vi lever i en tid, hvor
globaliseringen trænger sig på, og hvor vi kulturpåvirkes stærkt udefra.
Derfor er det vigtigt at have styr på vor egen historie og identitet. Des
uden er tiden nu moden til, at en udveksling af kulturgenstande kan
finde sted. Svenskerne må overbevises om, at de på linje med andre ci
viliserede stater må indgå i internationalt udvekslingssamarbejde”. Bag
grunden for, at Danmark skulle have dem tilbage, er, at “disse danske
kulturskatte rummer en uvurderlig del af Danmarks historie, sjæl og
identitet, og de hører derfor rettelig til i Danmark.” Sigtet var klart
nationalt ideologisk ud fra en moralsk forestilling om, at fortidens for
brydelser og uretfærdigheder skulle rulles tilbage. I argumentationen
indgik henvisninger til udleveringen af de islandske håndskrifter og
arkæologiske og kulturhistoriske genstande til Grønland, og DF “vil
gerne understrege, at såfremt der er civile kulturgenstande i Danmark
på danske museer, der er kommet hertil som civilt krigsbytte, men som
rettelig tilhører andre lande, skal disse naturligvis omgående tilbagele182 Beslutningsforslag B 37, 7.11. 2008, Folketingstidende (digital udgave) <www.folketinget.dk/Samling/20081/beslutningsforslag/B 37/som_fremsat.htm>, 4 s. i udskrift.
183 “Baggrund for forslaget”, “Hvad har hidtil været gjort for at udveksle kulturskat
tene?”, “Hvorfor skal Danmark tage initiativ?”, “Sondring imellem civilt og militært
krigsbytte”, “Hvad skal ikke udveksles?”, “Tilbageleverer Danmark kulturgenstande?”,
“Hvorfor udveksler Sverige ikke civilt krigsbytte?”, “Hvad røvede svenskerne?”, “Hvilke
danske kulturskatte er Sverige?”.
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veres.” Begrundelsen rummede endvidere en juridisk argumentation:
“FN har regler om tilbagelevering af civilt krigsbytte, men Sverige er
det eneste EU-land, der ikke følger reglerne. Selv de kulturskatte, som
nazisterne røvede over hele Europa under anden verdenskrig, er bragt
tilbage til de rette lande og ejermænd.”184
DFs beslutningsforslag blev fulgt op af et krav under finanslovsfor
handlingerne om afsætning af !4 million kr. i finansloven for 2009 til
“dybdegående undersøgelse af, hvilke kulturskatte svenskerne har rø
vet fra Danmark.”185 Begge dele gav Steffen Heiberg anledning til en
stor artikel i dagbladet Politiken, om “den umulige kunst at hjemtage
krigsbytte”, hvor han satte sagen ind i en større historisk sammenhæng,
og i øvrigt senere i DR kom i skarp debat med Søren Espersen (DF).186
I begge sammenhænge omtalte han, at “det ældste kendte håndskrift
afjyske lov” (C 37) ikke var krigsbytte.
Kulturministeren afviste DFs forslag efter behandling på minister
møde, hvor det besluttedes at henholde sig til den hidtil førte poli
tik. Regeringens holdning var primært begrundet i tre forhold: 1. de
uoverskuelige konsekvenser af at påbegynde en tilbageleveringsproces,
idet “det handler jo ikke alene om udveksling mellem Sverige og Dan
mark, men om en udveksling af kulturværdier, som i givet fald kunne
udstrækkes til hele det internationale samfund”; 2. det “glimrende mu
seumsfaglige samarbejde med Sverige” med henblik på udlån også af
krigsbytte til udstillinger; 3. de genstande, “som nu har befundet sig i
Sverige igennem flere hundrede år, er i øvrigt i dag del af den sven
ske kulturarv - ligesom de genstande af udenlandsk oprindelse, som
befinder sig i Danmark som følge af krige, hvor vi har været de sejren
de, er del af dansk kulturarv.” Regeringen afviste med andre ord DFs
skel imellem civilt og militært krigsbytte.
Til DFs påstand om, at Sverige ikke fulgte FNs regler, anførte mini
steriet, at der formentlig henvistes til, “at Sverige - modsat f.eks. Dan
mark - nok har tilsluttet sig, men endnu ikke ratificeret (dvs. gen
nemført) Haager-konventionen fra 1954, der vedrører beskyttelse af
kulturværdier under væbnede konflikter, herunder eksempelvis forby
der stridende parter at udføre et andet lands kulturskatte og hjemtage
dem. Danmark ratificerede Haager-konventionens 1. protokol i 2003. 184 Som tidligere anført er denne argumentation både fejlagtig og uholdbar, men den
folkeretlige tilstand er ikke denne afhandlings emne.
18;) Se bl.a. 24timer København 18.11., hvori kravet afvistes af en talsmand for den sven
ske kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
186 Politiken 22.11.2008. Debatten i DR fandt sted 16.1. med genudsendelse 17.1.2009.
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Det bemærkes, at konventionen ikke har tilbagevirkende kraft og der
for ikke ville kunne anvendes i denne sag om civilt krigsbytte for flere
hundrede år siden.”18'
Sagen behandledes i Folketinget under en næsten halvanden time
lang debat 4. december, hvor alle partiers kulturordførere bidrog.188
Det var formentlig den længste debat om et enkeltstående kulturpoli
tisk spørgsmål af denne art siden debatterne i 1960erne om tilbagele
vering af de islandske håndskrifter. I alt blev der afgivet 44 indlæg. Un
der debatten skete der et afgørende skred i holdningen til udveksling
af krigsbytte, ligesom der kom afgørende politisk nyt frem om C 37.
Kulturministerens indledende tale henholdt sig til beslutningerne
på ministermødet. “Beslutningsforslagets emne er tidligere blevet rejst
af Dansk Folkeparti ved et § 20-spørgsmål til min forgænger i 2002 og
til ministeren for nordisk samarbejde i 2005. Både dengang og nu har
regeringen afvist opfordringen til at indlede forhandlinger med Sveri
ge om tilbagelevering af krigsbytte.” Til DFs parallellisering til tidligere
danske tilbageleveringssager anførte hun følgende: “I beslutningsfor
slaget er det nævnt, at Danmark har tradition for i visse tilfælde at tilba
gelevere udvalgte kulturgenstande til oprindelseslandene. Det er kor
rekt, men der er i givet fald tale om en anden situation. Danmark vælger
i disse tilfælde på frivillig basis, typisk på eget initiativ og uden folkeret
lig forpligtelse at tilbagelevere udvalgte genstande af politiske grunde.
I alle tilfælde skyldes tilbageleveringerne, at genstandene har været i
dansk besiddelse af helt særlige historiske grunde som følge af tidli
gere dansk herredømme over de pågældende lande eller øer. Det er
også helt i tråd med UNESCO’s anbefalinger på det her område.” Og
hun konkluderede, at “af de grunde, som jeg har nævnt, ønsker rege
ringen principielt ikke at rejse krav over for den svenske regering om
tilbagelevering af de nævnte genstande, og vi kan således ikke støtte
beslutningsforslaget.”
I ordføreren Søren Espersens replik til ministerens første tale æn
drer DF hele argumentationen, idet “jeg er da udmærket klar over, at
der er et rigtig godt samarbejde mellem Sverige og Danmark. Det her
er jo et forslag om en udveksling, altså simpelt hen en gensidig bytteak
tion af de forskellige ting, der er.” Med andre ord har DF nu opgivet at
stille krav til Sverige og i stedet med henvisning til UNESCOs nutids187 KUM, j.nr. 2004-22620.
188 Se: <www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspxP/Samling/20081/beslutningsforslag/
B%2037/som_fremsat.htm>
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rettede principper appellere til, at man foretager en gensidig udveks
ling. Det gav kulturministeren anledning til at præcisere, hvad dette
går ud på: “Jeg synes bestemt, man skal tage det arbejde, der foregår
i UNESCO, meget alvorligt, og det gør Danmark jo også. Som det er
nævnt i beslutningsforslaget, og som jeg også var inde på før, har vi her i
Danmark haft en tradition for i visse tilfælde at gå ind og tilbagelevere
udvalgte kulturgenstande til oprindelseslandene. Men det er bare en
anden situation, end når det er krigsbytte, man taler om. I de tilfælde
har det været på frivillig basis, typisk på vores eget initiativ og uden en
folkeretlig forpligtelse, at vi har valgt at tilbagelevere de her udvalgte
genstande af politiske grunde. Og i alle tilfælde har tilbageleveringer
ne skyldtes, at genstandene havde været i dansk besiddelse af helt sær
lige historiske grunde, som følge af tidligere dansk herredømme over
de pågældende lande eller øer. Og det er helt i tråd med UNESCO’s
anbefalinger på det her område.” Dermed slog kulturministeren igen
fast, at der er forskellige juridiske kategorier i sager om tilbagelevering
af kulturgenstande.
I den efterfølgende debat tog Kristian Thulesen Dahl ordet og gav
følgende resumé af sagens oprindelse, der meget præcist illustrerer DFs
ideologiske og moralske tilgang til sagsforholdet: “ Da jeg blev medlem
af Folketinget tilbage i 1994, var det her en af de sager, vi allerførst
kom til at beskæftige os med, og på det tidspunkt var partifæller til den
nuværende kulturminister meget på vores side, med hensyn til at det,
svenskerne gjorde, var uacceptabelt, og at der måtte ske noget - helt
specifikt f.eks. i forhold til den bedst bevarede ældste udgave af Jyske
Lov fra 1241. Den skal man til Stockholm for at beskæftige sig med.
Det er der jo ikke noget naturligt i, det er helt unaturligt. Man kunne
diskutere, om den så skulle befinde sig i København eller Jylland. Det
kunne man tage en diskussion om her. Men det er i hvert fald uomtvi
steligt, at det mest naturlige er, at det er i Danmark, man kan se den
ældste bevarede udgave af Jyske Lov fra 1241. - Med det forløb kan vi
jo ikke rigtig forstå, at regeringen ikke er mere aktiv og ikke gør mere
for at forklare svenskerne, at det er fuldstændig uacceptabelt, at der er
sådan nogle kulturgenstande, som er vigtige for Danmark, men som vi
ikke kan få et samarbejde i gang med svenskerne om at få udleveret til
Danmark. Det er jo også derfor, jeg bliver nødt til at spørge kulturmi
nisteren, om ikke hun kan formås at få lidt større engagement i den
her sag og få sin regering til at være mere oppe på dupperne over for
svenskerne, så vi kan få en helt naturlig diskussion og udveksling af
synspunkter med svenskerne om, hvordan det sikres, at kulturgenstan-
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de, der er afgørende vigtige for Danmark og ikke har den samme in
teresse for svenskerne, selvfølgelig er i Danmark og kan besigtiges her
i Danmark.” Ministeren svarede, idet hun igen afviste forslaget om at
udveksle civilt krigsbytte, at hun dog gerne vil “bekræfte, at det her er
en sag, der optager os meget i regeringen og særlig i Det Konservative
Folkeparti. Vi er meget optaget af vores kulturarv og vores kulturgen
stande. Jeg vil også erkende, at der er en helt særlig problemstilling
vedrørende Jyske Lov, og det var da bestemt noget, man måske ved
lejlighed godt kunne tage op med svenskerne.” Dette opfattede Thulesen Dahl med rette som en åbning: “ Tak. Se, nu kan man jo blive
nøjsom. Nu har jeg altså siddet her i Folketinget og kæmpet med den
her sag i ganske mange år, og vi har så lavet det her beslutningsforslag
... Men når jeg siger det med, at man kan blive nøjsom, er det egentlig
også, fordi jeg gerne vil udtrykke min glæde. For måske er det, der kan
komme ud af det her arbejde så, at vi i første omgang siger: O.k., vi
har helt konkret Jyske Lov fra 1241, og det bedst bevarede eksemplar,
det ældste kendte eksemplar af denne lov ligger i Sverige; det er helt
uacceptabelt og utilfredsstillende, at man ikke som kunstinteresseret
og kulturinteresseret kan gå hen og se det her eksemplar i Danmark.
Hvis det, der kan komme ud af den her behandling, er et tilsagn fra
kulturministeren om at kigge helt konkret på, hvordan vi kan få ud
virket et samarbejde med svenskerne, der gør, at Jyske Lov kan blive
tilbageleveret til Danmark, så synes jeg bestemt ikke, det her har været
uden nytte.”
Ministeren afsluttede debatten med DF, inden de øvrige partiers kul
turordførere fik ordet, med følgende banebrydende konklusion: “Alt
så, jeg vil fastholde, at regeringen afviser beslutningsforslaget, for det
handler om alt civilt krigsbytte fra krigene mellem de to lande tilbage
i 1600-tallet. Men jeg vil gerne vedstå, at jeg mener, der er en særlig
problemstilling vedrørende Jyske Lov, som man godt kunne gå videre
med. Jeg tror, man skal være meget forsigtig med, hvordan man griber
det an, i forhold til at det er to regeringer og to lande, der nu skal i
dialog om det her. Men jeg vil sige, at det er en problemstilling, jeg vil
vie stor opmærksomhed, og hvis det kan glæde Dansk Folkeparti, kan
de godt glæde sig lidt over det.” Baggrunden for, at hun kunne sige
dette, var naturligvis forskningens tidligere påpegning af, at C 37 ikke
var krigsbytte, der helt ændrede problemstillingen for netop denne gen
stand, samt at ministeren var vidende om, at der havde været kontakt
imellem de to kongelige biblioteker, og at svenskerne ikke længere
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var helt afvisende over for en konkret forhandling af en ligelig udveksling.
I den efterfølgende debat fik alle partiers kulturordførere lejlighed
til at kommentere beslutningsforslagets indhold og trække partiernes
principielle holdninger op. Venstres Ellen Trane Nørby konkluderede:
“I Venstre mener vi, at det er vigtigt, at det her ikke bliver sådan en
national dagsorden, der handler om, at man skal have alt tilbage til
de lande, det kommer fra, men at det her jo sådan set er en del af
fortællingen om, hvordan der har været krig gennem årtusinder, og
hvordan ting har skiftet hænder gennem tiden. Derfor ønsker vi heller
ikke at støtte det beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti har fremsat,
om udveksling af civilt krigsbytte mellem Sverige og Danmark.” Social
demokraternes Mogens Jensen afviste også blankt beslutningsforslaget
og lagde sig i sin argumentation tæt op ad de synspunkter, der gøres
gældende i arkiv-, biblioteks- og museumskredse: “Det er jo det vigtig
ste, nemlig at de her genstande bevares, og at de er i offentlighedens
ejendom, og så er det altså lidt sekundært, hvor de bevares. For når
ting er på museum, er de netop bevaret. De kan lånes, og det gælder
jo som bekendt internationalt.” Endvidere gjorde han opmærksom
på den ikke uvigtige problemstilling, der ligger i, at ikke alt svensk
krigsbytte er i statens eje, men ville skulle eksproprieres af den svenske
stat forud for en eventuel tilbagelevering. Såvel Socialistisk Folkepartis
Pernille Frahm som De Konservatives Henriette Kjær og De Radikales
Johs. Povlsen sluttede uden forbehold op om regeringens afvisning.
Enhedslistens Per Clausen erklærede sig derimod ret overraskende
“enig i den intention, jeg kan læse ud af forslaget, nemlig at Dansk Fol
keparti ligesom ønsker at rulle konsekvenserne af en masse røverkrige
op gennem det seneste årtusind tilbage,” men konkluderede alligevel,
at “Enhedslisten kan ikke stemme for det forslag, der er fremsat her,
men vi er bestemt ikke uinteresserede i at indgå i en seriøs drøftelse af,
hvordan man kan rulle resultaterne af mange århundreders urimelige
og uretfærdige imperialistiske krige tilbage, også når det handler om
tyveri af kunstgenstande.”
Efter ordførernes indlæg og debatten imellem dem og ordføreren
for forslagsstillerne udspandt der sig en meningsudveksling imellem
Søren Krarup (DF) og Per Clausen (EN), der viste, at krigsbyttetesen i
forhold til C 37 ikke helt var slået igennem. Søren Krarup sagde ud fra
en klar moralsk synsvinkel med tilbagevirkende kraft: “Synes hr. Per
Clausen egentlig ikke, at svenskerne burde skamme sig? De kaldes vo-
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res broderfolk. Vi har været i krig med dem, og det er der ikke noget
at gøre ved nu. Men i Sverige ligger det, som er noget helt afgørende
i Danmark, nemlig den ældste samlede danske lov, Jyske Lov. Finder
hr. Per Clausen ikke, at der er en underlig holdning i, at et broderfolk
nægter at udlevere, ligesom Danmark gjorde til Island, den ældste sam
lede danske lov, som findes, efter at de altså som røvere - og det var en
ubehagelig røvertaktik, de anvendte - har stjålet det fra Danmark for
200-300 år siden?”
I lyset af krigsbyttemytens opståen er det ikke uinteressant, at Søren
Espersen gentagne gange henviste til både den radikale Hermod Lannung, der “gjorde det til sin livssag, at få udvekslet krigsbytte” og til “en
svensk kriminalkommissær, Uno Röndahl, som i nogle år har været i
gang med at tilrettelægge noget. Han har arbejdet inden for politiet,
og han ved, hvordan man skal opklare tyverier, så han er i gang med
at tilrettelægge og finde frem til nogle registreringer [af svensk krigs
bytte, min tilf.] ”
En del af debatten var i øvrigt et verbalt slagsmål om historiske kends
gerninger og deres fortolkning og betydning for tilbageleveringspro
blematikken. I den forbindelse fastslog Søren Espersen, at “ vi går ind
for, at de ting, der er taget fra Gottorp Slot, bliver tilbageleveret. Det er
faktisk vores indstilling,” uden at han formentlig er klar over, at heller
ikke i forhold til datidens folkeret falder de to “sager” i samme kategori.
Og i sit afsluttende, ganske omfattende indlæg trak Søren Espersen det
internationale perspektiv og Dansk Folkepartis generelle holdning til
tilbageleveringsspørgsmål over alt i verden op og beklagede de øvrige
partiers afvisning og præciserede, at “det her forslag er egentlig sådan
meget enkelt og også forståeligt. Vi gør det, som FN og UNESCO er i
fuld gang med - i fuld gang med - vi siger nemlig: Lad os prøve at ud
veksle det, som er resultatet af uretfærdige tyverier helt op til nutiden,”
og bebudede endelig en række yderligere forslag fra partiets side om
tilbagelevering af kulturgenstande af udenlandsk proveniens i danske
museer og samlinger. Endelig fremgår det, at han har svært ved at ac
ceptere, at C 37 ikke er krigsbytte, idet han slutter af med en omfatten
de realgennemgang af svenskernes plyndringer i det 17. århundrede,
hvori “vores ældste udgave afJyske lov” igen indgår!189

189

Indlæg nr. 84 (inkl. Folketingets Formands ordskiFteindlæg).

“Jyske Lov ” som krigsbytte

503

Efterspil 2009

Danmarks Radio tog i januar 2009 i udsendelsen Kulturkontoret sagen
op til debat imellem to politikere, kulturordfører Pernille Frahm (SF)
og udenrigsordfører Søren Espersen (DF) og to museumsfolk, Steffen
Heiberg og arkæologen Jette Christiansen ud fra det oplæg, at “verdens
museer er fyldt med kunst- og kulturskatte, som skiftende hære har
fået fingrene i, når der er draget hærgende og plyndrende igennem
eksempelvis Europa. På museerne kan man derfor opleve skatte, som
er blevet røvet under krige for 1000 år siden, for 300, 100 og for 70 år
siden.”190
Søren Espersen (DF) fulgte, som det måtte forventes, op på kultur
ministerens løfte under forespørgselsdebatten 4. december 2008 gen
nem et spørgsmål i Folketingets Kulturudvalg 30. oktober 2009 under
overskriften “status for evt. tilbagelevering afJyske Lov fra Sverige”, hvor
der henvistes til, “at hun agtede at “gå videre” med det særlige pro
blem, som Jyske Lov udgør, idet hun erkendte, at dette specifikke pro
blem var noget, hun ville tage op med den svenske regering i forsøget
på at få tilbageført den unikke, stjålne kulturgenstand. Kan ministeren
oplyse, hvornår og hvor mange gange, siden 4. december 2008, hun
har haft samtaler med sin svenske kollega om sagen, og hvor langt hun
er kommet i forhandlingerne?” 191
Kulturministeren svarede således: “Jeg kan oplyse, at jeg på foranled
ning af de drøftelser, som den 4. december 2008 udspandt sig under
folketingsbehandlingen af B37, anmodede direktøren for Det Kongeli
ge Bibliotek om at undersøge mulighederne for en evt. tilbagelevering
af Jyske Lov. Ved samme lejlighed bad jeg ham om at tage kontakt til
direktøren for Kungliga Biblioteket i Stockholm med henblik på ufor
melt at drøfte problemstillingen. Direktøren for Det Kongelige Biblio
tek har meddelt mig, at han har indledt drøftelserne om en mulig til
bagelevering afJyske Lov med sin svenske kollega. I drøftelserne, hvor
en tilbagelevering i form af bytte også er på tale, er således taget de ind
ledende skridt til, hvordan den videre proces bedst gribes an. Jeg vil på
det førstkommende møde med min svenske ministerkollega fortsætte
drøftelserne, og det vil ske i lyset af følgende: Det Kongelige Bibliotek
190 Red. af Steen Bille, se og hør <www.dr.dk/CMS/Pl/default.drxml?*UR=Kulturkontoret/Udsendelser/2009/01 /05100946.htm&trace=rt4>
191 Spm. nr. 20 (alm. del), <www.ft.dk/samling/20091/almdel/KUU/spm/20/svar/
667082/766187/index.htm>
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har oplyst, at der faktisk ikke er tale om et krigsbytte fra svenskekrigene
i 1600-tallet. Det håndskrift, Codex Holmiensis C 37, der er genstand
for den offentlige diskussion, og som i dag befinder sig i svensk eje,
er kommet til Sverige på et senere tidspunkt end tidligere antaget. I
1717 var det pågældende håndskrift således i Ribebispens Christian
Muus’ eje, og det dukkede først op i Antikvitetsarkivet i Stockholm i
1720’erne. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at denne viden er tilve
jebragt så sent som i 2004 gennem en fornyet undersøgelse foranledi
get af den offentlige debat om evt. tilbagelevering af svensk krigsbytte.
Ifølge Det Kongelige Bibliotek er der heller ikke tale om en original
nedskrift fra 1241, hvor Jyske Lov blev givet på Vordingborg Landsting.
Det er en senere afskrift, som efter nye undersøgelser af danske histo
rikere i 1970’erne blev omdateret fra ca. 1350 til ca.1280. Dette betød,
at afskriften herefter er blevet anset for den ældste blandt de bevarede
tekstkilder afJyske Lov. Det eller de originale håndskrifter fra 1241 må
antages for at være gået tabt allerede i middelalderen. I såvel svensk,
dansk som tysk eje findes der i øvrigt adskillige senere afskrifter, hvoraf
det ældste eksemplar i Danmark er fra ca. 1300. Endelig kan jeg oplyse,
at C 37 siden 2003 har befundet sig på Det Kongelige Biblioteks hjem
meside i en digitaliseret udgave, hvilket kom i stand som følge af en
gave fra Kungliga Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek.” 192
Disse oplysninger gav genlyd i både dansk og svensk presse, der viser,
hvor ringe gennemslagskraft selv tidligere offentlige korrektioner har
over for en mytes sejlivethed. Ritzaus Bureau udsendte 2. december et
telegram under overskriften “Svenskerne stjal ikke den ægte Jyske Lov”
og en manchet, der antydede en stor nyhed: “DF har i et årti krævet
at få Jyske Lov hjem fra Sverige. Nu viser det sig, at loven slet ikke er
krigsbytte fra svenskekrigene. Og den er bare en kopi [min fremhævel
se]”. De gamle nyheder om omdatering og påvisning af proveniensen,
som umuliggør, at C 37 kan være krigsbytte, blæstes stort op isprængt
en del misforståelser om indholdet og “kopiens” karakter.193 Telegram
met bearbejdedes mere eller mindre af en række aviser,194 og Kristeligt
Dagblad interviewede Søren Espersen (DF), der stadig benægtede, at
192 Svar af 30.11.2009, KUMsj.nr. 2004-22620-6
193 “I stedet er det en senere afskrift, som godt nok anses for at være den ældste blandt
de bevarede tekstkilder afJyske Lov, men som ellers ikke adskiller sig fra andre samti
dige, senere afskrifter der befinder sig i svensk, tysk eller dansk eje.” Denne påstand er
ganske fejlagtig og frit opfundet af Ritzaus journalist, jf. ovf.
194 Bl.a. Helsingør Dagblad, Jyske Vestkysten, Kristeligt Dagblad, Sjællandske, Århus Stiftsti
dende 3.12.2009
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C 37 ikke skulle være krigsbytte. Han ville nu som tilforn “konsultere
‘den højeste sagkundskab’, nemlig amatørhistorikeren, den pensione
rede kriminalkommissær Uno Röndahl fra Kristianstad. - Vi har altid
sagt, at Jyske Lov var den ældst kendte kopi, og den kopi blev stjålet i
1658-1659. Så det kan da godt være, at den nogle år lå i en papkasse,
før den dukkede op. Men den kom jo ikke sejlende af sig selv på en
tømmerflåde”.195
Også i Sverige gav sagen genlyd i dagspressen, bl.a. i Svenska Dagbla
det 6. december, hvor sagen omtaltes på grundlag af kulturministerens
svar i Folketinget og ud fra interviews med cheferne for de to Kongelige
Biblioteker. Jyske Lov-håndskriftet omtaltes her korrekt i sin rette sam
menhæng som ikke-krigsbytte, og avisen indledte en diskussion om,
hvad Danmark skulle give i bytte. Dette spørgsmål kommenteres såle
des af rigsbibliotekar Gunnar Sahlin: “Ännu är det här en icke-fråga
för oss, men vi får väl prata med danskarna”. Artiklen genspejledes to
dage senere i Berlingske Tidende, hvor både kulturministeren, Kulturmi
nisteriets kontorchef på området og undertegnede interviewedes, og
hvor jeg meget præcist citeredes for, at “Jyske Lov er - så vidt vi ved,
ikke krigsbytte - men en anskaffelse - og netop derfor kan det blive
lettere at diskuteret det med Kungliga Biblioteket”.196
VII
Slutspil 2010: udveksling omsider"?

Kulturministerens svar til Folketingets Kulturudvalg var naturligvis af
givet efter råd fra embedsværket og ud fra undertegnedes vurdering af,
at sagen gennem den videnskabelige påvisning af den svenske prove
niens som gave eller køb var afpolitiseret i en sådan grad, at man godt
kunne genoptage sagen til drøftelse. Svaret byggede i al væsentlighed
på forslag fra mig af 10. november 2009. Fra min side var spørgsmålet
om en mulig udveksling nemlig allerede taget op i et fortroligt brev af
18. november 1999 over for daværende rigsbibliotekar Tomas Lidman,
hvor jeg for første gang - men på det vidensniveau, man dengang hav
de angående C 37 s status som krigsbytte - forespurgte om muligheden
af en byttehandel med følgende afsluttende argumentation: “Det er
... klart, at en byttehandel altid er konkret og derfor uden præcedens
i andre sammenhænge og derfor altid må behandles konkret og in19n Kristeligt Dagblad 3.12.2009
196 Svenska Dagbladet 6.12., Berlingske 'Tidende 8.12., Politiken 9.12.2009.
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dividuelt.” Tomas Lidman afviste naturligvis sagen dengang på grund
af “den prejudicerande effekt” for en lang række andre sager og gen
stande, men forespørgslen førte til, at Kungliga Biblioteket nogle år
senere digitaliserede C 37 til Det Kongelige Bibliotek, og dette er for så
vidt et glimrende eksempel på det samarbejde imellem kulturarvsinsti
tutioner hen over landegrænser, som er et af de konkrete argumenter
for den mere principielle afvisning af udveksling af krigsbytte.197 Men
efter Thomas Riis’ falsificering af krigsbytteproveniensen fornemmede
jeg, at sagen måske stillede sig anderledes.
Det formelle pålæg fra kulturministeren om i min egenskab af chef
for Det Kongelige Bibliotek at optage egentlige “forhandlinger med
rigsbibliotekaren for det svenske nationalbibliotek med henblik på en
mulig udveksling af den pågældende afskrift af Jyske Lov (C 37) med
en eller flere genstande” forelå 15. december 2009. Den 16. december
varjeg i Stockholm til afskedsreception for min mangeårige kollega, nu
afgåede rigsarkivar Tomas Lidman, medbringende et brev til Kungliga
Biblioteket, bilagt ministerens brev. I brevet understregede jeg, at “jeg
ser sagen som en parallel til udvekslingen mellem Danmark og Frank
rig i 1878, der førte til tilbageleveringen af det i 1863 fundne Saxofragment i Anger.” Under receptionen blev mulige bytteobjekter dis
kuteret livligt. Den tidligere rigsarkivar Eric Norberg henledte da min
opmærksomhed på den dansk-svenske arkivudveksling fra 1929, hvor
ved Danmark fik det mærkelige håndskrift, der går under betegnelse
“Kong Valdemars Jordebog” i den eneste kendte overlevering fra ca.
1300, tilbage,198 og hvori Det Kongelige Bibliotek også afgav to hånd
skrifter og en inkunabel til Kungliga Biblioteket ud over rigsarkivernes
egne arkivudvekslinger.199
Både den danske og svenske presse forsøgte i foråret 2010 at presse op
lysninger ud af de to institutionschefer om forhandlingernes gang,200 og
efter aftale orienterede jeg da offentligheden i DRs nyhedsudsendelse
197 KBsj.nr. 99-0329-25 ogj.nr. 2009-026308.
198 Jf. ovf. note 5 samt note 116.
199 Rigsarkivet, j.nr. 237-192A; håndskrifterne var GKS 1209, fol., Kong Chrisloffers Lands
lov og NKS 1432, fol., Nydala Klosters Kopibog samt inkunablen Inc. Hafn. 747 Chronica
slavica, germanice (Lübeck u. år), indskrevet med en uidentificeret hånd i den maskin
skrevne “Fortegnelse over Arkivalier i det danske Rigsarkiv, der ved Byttet skal afgives
til det svenske Riksarkiv”, hvorpå rigsarkivar Helge Almqvist og rigsbibliotekar Isak
Collijn 10.4.1929 kvitterer for modtagelsen.
200 Se interviews med den nye kulturminister Per Stig Møller og undertegnede i Politi
ken 24.4. (“Nationalskat på vej hjem fra hinsidan”), DRs Nyheder 23.4.
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Deadline 28. april om, at Kungliga Biblioteket så positivt på en udveks
ling, hvis man kunne blive enige om et passende bytte. Årsagen til, “at
det er blevet en realistisk mulighed, er, at det er blevet bevist, at der,
modsat hvad man ellers har troet, ikke er tale om krigsbytte, som aldrig
udleveres”.
Svenska Dagbladet bragte en leder om hele problematikken 20. maj,
som ridsede den principielle svenske holdning skarpt op under over
skriften “lov og uorden”, og fandt, at en udveksling kunne skabe en
besværlig præjudice for Sverige.201 Hele den internationale debat om
tilbagelevering blev præcist opsummeret med henvisning til både
Parthenonfrisen, samiske kranier og kolonitidens “eksproprieringer”,
tilbagelevering til “sine [såkaldte] retmæssige ejere”, de store vestlige
museers samlinger af udenlandsk proveniens, som “tilhører alle”, og
motiverne til at rejse krav om tilbagelevering. “Världen är full av saker
som är på fel plats ... Den allmänna hållningen i Europa är visserligen
att inte återlämna krigsbytte. Men Jyske lov förvärvades fredligt i bör
jan af 1700-talet på ett oklart sätt från en dansk präst, hvilket skapar ett
förhandlingsutrymme. Att danska forskare och historiker har ett starkt
intresse för denne för landet viktiga urkund är inte konstigt. Det finns
alla skäl för riksbibliotekarien Gunnar Sahlin att vara lyhörd för deras
önskemål. - Men tack vare den moderna tekniken är Jyske lov digi
talt tillgänglig. Till skillnad från Parthenonfrisen och liknande föremål
handlar det heller inte om något som kan ställas ut för allmänheten,
i alla fall inte under någon längre tid. Det som står på spel är snarare
den symboliska frågan om var ett mycket skört dokument ska förvaras.
- Sahlin, som i dagarna är på väg till Köpenhamn, har en pragmatisk
inställning. Han menar att han kan tänka sig någon form av byteshan
del där Danmark lämnar ifrån sig något som skulle ha värde för svensk
forskning. - Det kan låta rimligt. Men att regeringar börjar betrakta
samlingar som finns i nationella bibliotek och museer som resurser i
utrikespolitiken kan bli ett besvärligt prejudikat i framtiden. Rundt om
i världen försöker museer, arkiv och bibliotek värna sina samlingar mot
klåfingriga politiker...”
I løbet af foråret 2010 var der jævnlig kontakt omkring spørgsmålet
om, hvad Danmark kunne give igen for C 37. Den 20. maj kom som
nævnt rigsbibliotekar (siden 2003) Gunnar Sahlin og vicerigsbibliotekar
Magdalena Gram på besøg i København, og der drøftedes forskellige
201 Henrik Berggren: “Lag och oordning. Kulturarvet: Byteshandel med den danska
lagboken Jyske Lov kan skapa besvärligt prejudikat”, Dagens Ny heler 20.5.2010.
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muligheder, bl.a. et håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, der in
deholdt kong Magnus Erikssons landslov fra ca. 1350, der lige som Jyske
Lov er overleveret i knap 100 håndskrifter,202 og efterfølgende forskelli
ge pommerske kort fra slutningen af det 17. århundrede og fotoalbums
af svensk kongelig proveniens fra det 19. i kort- og billedsamlingerne. Kungliga Biblioteket fandt efterfølgende, at kortene “räcker inte
riktigt till som byte”, og rigsbibliotekaren konsulterede da det svenske
middelalderforskersamfund, der udtalte, at “Magnus Eriksson landslag
i Köpenhamn är inget hederligt byte mot Jyske Lov. Det enda jämbör
diga är Södermannalagen: Ny Konglig Samling (NKS), Quarto 2237 i
Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn”!203 1 Det Kongelige Biblioteks i
2009 retrokonverterede håndskriftskatalog i REX anføres håndskriftet
således: Magni Smek Lex södermannica 1327. Codex membranáceas nitidus,
olim Gabrielis Posse. Der er tale om et velbevaret pergamentshåndskrift,
“indlemmet i KB mellem 1788 og 1831”, der kom til Danmark fra Sveri
ge i det 18. århundrede, hvor C 37 gik den modsatte vej. Det har været
kendt af forskningen siden begyndelsen af det 19. århundrede,204 date
ringen varierer fra kort efter 1335 til efter 1400, men vurderes dog til
at være fra omkring 1350 af udgiveren, ligesom indbindingen i brunt
presset skindbind anslås til at være fra slutningen af 1500-tallet.205 Mag
nus Eriksson “Smek” (1316-74) arvede som treårig den norske trone
og blev senere valgt til konge af Sverige. Hans blivende indsats i Sverige
var udstedelsen af to rigs- og en række landskabslove.
Den 7.-8. juni 2010 var der nordisk nationalbibliotekarmøde på Is
land. Inden afrejsen tilbage blev Gunnar Sahlin og undertegnede i
Keflavik Lufthavn enige om at udveksle C 37 med NKS 2237 under
forudsætning af den svenske regerings godkendelse. Den 18. juni
fremsendte jeg udkast til udvekslingsaftale imellem de to Kongelige
Biblioteker.206 Der står sagen i skrivende stund, idet en sommerferie
og et svensk rigsdagsvalg kom imellem. Men efter al sandsynlighed vil
to middelalderhåndskrifter med landskabslove af en vis parallelitet i
202 AM 51, 4°, ca. 1400, lovdelen muligvis lidt ældre.
203 Mail af 3.6.2010, KBsj.nr. 2009-026308.
204 NKS 2237, 4° var grundlaget for den videnskabelige udgivelse i 1904, se Södermannalagen efter GOD. HAVN. NY KGL. SAML. 4:o. N:o 2237. Utgiven av Karl Henrik Karls
son. Stockholm 1904 (Samlinger utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet 126).
205 Karlsson: Anf. arb., s. xviii.
206 “Aftaje imellem Det Kongelige Bibliotek, København, og Kungliga Biblioteket,
Stockholm, om udveksling af 2 håndskrifter fra dansk og svensk Middelalder”, KBs
j.nr. 2009-026308.
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proveniens og betydning for de to lande vende tilbage til oprindelses
landet efter næsten 300 år i gensidig “landflygtighed”. For historie
forskningen spiller det næppe den store rolle, hvor håndskrifterne op
bevares, men i den nationale og politiske symbolverden har sagen haft
stor betydning i Danmark, og dens udfald skyldes alene forskningens
indsats, svensk velvilje og det faktum, at den er uden juridisk eller po
litisk præcedens.

SUMMARY
Erland Kolding Nielsen: “Jyske Lov” [Jullandic Law] as spoils of war. A myth is created,
exploited and falls.
In 1996, the newly-founded national conservative Dansk Folkeparti [Danish People’s
Party] proposed in Parliament, for the first time, that the Danish state and government
should demand that Sweden returns the spoils of war taken during the Dano-Swedish
Wars in the 1600s. The demand has since been repeated six times in the Danish Par
liament and at the Nordic Council in the last nearly 15 years. The demand included
return of the Jyske Lov manuscript from 1241. The background was the notion that
Sweden possessed what was called the “original edition”. This was the origin of the
myth that the Swedes were in fact unaware that it was in their possession, and this
was reinforced, in its moral expression of the demand for return, by the view that the
manuscript constituted spoils of war from 1658-1659. The author of this thesis is of the
opinion that the Dansk Folkeparti apparently had become aware of one of the most
important recent discoveries in the history of the Danish Middle Ages, that is, historian
Thomas Riis’ re-dating in 1977 (in his dissertation, Les institutions poliliques centrales du
Danemark 1100-1332. Odense, 1977.), of the oldest parts of the Codex holmiensis 37 (C
37) manuscript in the Kungliga Biblioteket, Sweden’s national library in Stockholm.
This manuscript contains a transcript oí'Jyske Lov and had previously been thought to
date from approximately 1350 but can now with certainty be dated to around 1276.
It was also clear that the Dansk Folkeparti had misunderstood various aspects of the
research results, leading it to put together its own particular version of the myth and,
in doing so, politicised the results of historical research into the Danish Middle Ages
to a degree never seen in recent times.
At one point, the author of this thesis began to suspect that C 37 could not be spoils
of war and therefore began a scholarly study of the issue that, in 2004, showed that, in
fact, C 37 could not be spoils of war. The objective with this thesis has therefore been
to trace the provenance of this myth and its political exploitation and to show the con
sequences of falsification of the spoils-of-war thesis, given the fact that research having
shown that C 37 was not spoils of war but either purchased or bequeathed to the
Kungliga Biblioteket in the 1720s, which made it possible, at the express political wish
of the Danish government in 2009, for the author, as National Librarian and Head of
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the Royal Library, to undertake negotiations with Sweden on a voluntary, reciprocal,
non-prejudicial exchange of C 37 with a corresponding Swedish law manuscript con
taining Swedish provincial law, Södermannalagen, New Royal Collection 2237, n. 4, that
presumably arrived in Denmark in the second half of the 1700s.
The thesis deals with the demonstration by recent research that Jyske Lov, proclaimed
by King Valdemar the Conqueror in Vordingborg in March 1241, was considered as
the first Danish national law (that it became “limited” to regional law for Jutland-Funen is a development from the end of the 14th or the beginning of the 15th century),
with its survival and the re-dating of C 37 in 1977 (which thereby became the oldest
extant manuscript containing a sundving version of the law, the contents of which are
at least 25 and perhaps up to 50 years older than the later surviving version, which
had previously been considered as the oldest). The thesis then traces the spoils-of-war
notion in professional circles (it dates back to at least to 1976 in the non-professional
context), considered to have appeared in 1991, its introduction to politics in 1996 and
six subsequent questions raised in the Danish Parliament and at the Nordic Council
up to 2009. Finally, the case is carried through to June 2010, when a draft exchange
agreement was drawn up between the two Royal Libraries.

STORE TEKSTKRITISKE UDGAVER I NORDEN
ET OVERBLIK
AF

Johnny Kondrup

rbejdstitlen på det foredrag, som ligger til grund for min artikel,
.var “Store udgaveprojekter i Norden, igangværende og planlagte”.1
Den afgrænsning gælder stadig, hvilket betyder, at en række nyligt af
sluttede udgaver ikke falder ind under mine betragtninger. Det gælder
fx J.L. Runebergs samlade skrifter, som efter årtiers arbejde blev afsluttet
i 2005. Det gælder Wittgenstein s Nachlass - The Bergen Electronic Edition,
der udkom på 6 cd-rom’er i årene 1998-2000. Og det gælder ANDER
SEN. H.C. Andersens samlede værker, der udkom i 18 bind 2003-07.
Jeg bør også præcisere, at jeg begrænser mig til nyfilologiske udga
ver, dvs. til materiale opstået efter bogtrykkerkunstens opfindelse, og
til materiale skrevet på originalsprogene, ligesom jeg ikke tager højde
for udgivelse af musikalier.
Med disse begrænsninger er der otte udgaver, som umiddelbart fal
der inden for min horisont. De er på de følgende sider beskrevet hver
for sig - i et format, der oprindelig svarede til en A4-side for hver.2 De
otte beskrivelser lægger især vægt på følgende spørgsmål:3

A

1 Foredraget blev holdt i to, let afvigende versioner, hhv. ved Nordisk Netværk for Edi
tionsfilologers konference “Tryckta och elektroniska utgåvor” i Helsingfors, september
2010, og ved Det Kongelige Biblioteks bogseminar i København i oktober s. å. De to
versioner er her sammenarbejdet til én artikel, der ved gensidig velvilje offentliggøres
to steder: dels i Fund og Forskning 2010, dels i Nordisk Netværk for Editionsfilologer, Skrifter,
9,2011.
2 Beskrivelserne blev udleveret som skriftlige bilag til mit foredrag. Bortset fra, at egent
lige fejl er rettet, er beskrivelserne ikke ajourført, efter at de blev udarbejdet, dvs. at de
repræsenterer tilstanden på en del af det nordiske udgivelsesfelt i efteråret 2009. Kun
i et enkelt tilfælde har jeg tilføjet en oplysning i kantet parentes, da foredraget blev
omarbejdet til artikel.
3 En række kolleger fra de respektive projekter har hjulpet med at fremskaffe oplys
ninger. Det gælder Per Stam, Petra Söderlund, Christian Janss, Pia Forssell, Kim Björk
lund, Karen Skovgaard-Petersen, Michael Schelde og Nielsjørgen Cappelørn. Dem vil
jeg gerne sige tak til.
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• Hvorfra kom initiativet til udgaveprojektet? Hvornår begyndte det,
og hvornår forventes det afsluttet?
• Hvem redigerer, og hvordan er projektet i øvrigt organiseret?
• Hvilke finansieringskilder har man, og hvilket totalbudget?
• Er udgaven en værkudgave, eller rummer den også breve og evt. dag
bøger?
• Hvor omfattende bliver udgaven?
• Hvilken publikationsform benytter den (trykte bøger? Internet? beg
ge dele?)
• Er der udarbejdet principper for tekstkritik og kommentering, og er
de offentliggjort?
• Indeholder udgaven varianter og kommentarer? Hvis den udkom
mer i bogform, hvordan er da forholdet mellem tekst, varianter og
kommentarer organiseret?
• Ved trykte værker: Hvilken grundtekst vælger man?

Efter de otte beskrivelser vil jeg udpege nogle emner til sammenlig
ning, og derfra vil jeg trække mere almene perspektiver, især med hen
blik på forholdet mellem trykte og elektroniske udgaver. En sammen
ligning i detaljer mellem alle otte udgaver giver ikke nævneværdige
resultater, så de linjer, jeg trækker, bliver ganske grove. Den læser, der
ikke ønsker at gå i detaljer, kan evt. springe de otte beskrivelser over og
gå direkte til sammenligningerne.

Otte udgavebeskrivelser
AUGUST STRINDBERGS SAMLADE VERK. NATIONALUPPLAGA

red. av Lars Dahlbäck, Per Stam m.fl., del l-[72]. Stockholm: Strindbergssållskapet 1981-86, Stockholms universitet 1986 ff. / Almqvist &
Wiksell 1981-85, Norstedts 1986 ff.
Nationalupplagan hviler på et udredningsarbejde, som foregik fra
1979, og de første bind udkom i 1981. Det bind 1, som indeholder
præsentation af udgaven og principper for især tekstkritikken, udkom
i 1989 (som særtryk 1990). En ajourført version af de tekstkritiske prin
cipper udkom 2009 på Internettet.
Fra begyndelsen havde Strindbergssållskapet det overordnede an
svar for udgaven, men i forbindelse med en reorganisering i 1986
overtog Stockholms universitet. Det direkte redaktionsansvar har hele
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tiden ligget hos en redaktionskomité og en hovedredaktør, fra 1979
Lars Dahlbäck, fra 2009 Per Stam. Men de enkelte bind redigeres, dvs.
udgives, af en delredaktør, som er ansvarlig for både tekstkritik og kom
mentering.
Det finansielle grundlag er hidtil tilvejebragt af offentlige midler fra
en række kilder: Statens kulturråd (i hele perioden), Vetenskapsrådet
(1986-2002), Stockholms universitet (siden 1986). Fra 2009 disponerer
man også over private fondsmidler fra Torsten & Ragnar Söderbergs
stiftelser. Der findes ingen opgørelse over de samlede omkostninger.
Udgaven er en værkudgave. Den skal altså ikke indeholde breve og
dagbøger (Brevene udkom i en selvstændig udgave, 1948-2001). Men
alle Strindbergs offentlige værker indgår: romaner og noveller, drama
tik, selvbiografierjournalistik, sprogvidenskab og naturvidenskab. I alt
er tekstmængden beregnet til 20.700 tryksider.
Der er planlagt 72 tekstbind, og de 65 er udkommet. Det forventes,
at udgaven er afsluttet i 2012, hvorefter den altså har strakt sig over
33 år. I hvert tekstbind findes kommentarer i form af en overgribende
indledning, der bl.a. redegør for værkernes tilblivelse og modtagelse,
og såkaldte ordforklaringer, dvs. punktkommentarer.
Desuden var der planlagt separate kommentarbind med tekstkritiske
kommentarer, dvs. redegørelse for overleveringssituationen; beskrivelse
af de manuskripter, som er anvendt ved tekstetableringen; redegørelser
for de interne varianter i manuskripterne; dokumentation af eventuel
le forarbejder; redegørelse for varianter mellem grundteksten (typisk
forfatterens renskrift) og de trykte udgaver; samt naturligvis deklara
tion af udgiverens rettelser. Imidlertid blev det opgivet at trykke disse
kommentarbind, og i stedet publiceres de elektronisk af Litteraturban
ken, dog med nogen forsinkelse i forhold til tekstbindene. Foreløbig
er der publiceret tekstkritiske kommentarer til 15 tekstbind, dvs. min
dre end en fjerdedel (Ved udgangen af 2009 vil tallet være 20).
Også tekstbindenes indhold lægges nu ud på Internettet af Littera
turbanken; hidtil er 17 bind lagt ud.
Nationalupplagan af Strindbergs værker har et særligt kendetegn,
som bør nævnes her. Det blev fra første færd bestemt - så vidtjeg véd en
politisk beslutning og en betingelse for at få penge fra Statens kultur
råd - at Strindbergs retskrivning skulle moderniseres eller “nystavas”.
Det skulle sikre, at der blev tale om en populær udgave. Få af redak
tørerne er vist glade for denne beslutning, og man har brugt mange
kræfter på at opstille gennemskuelige regler for, hvornår og hvordan
man moderniserer.
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C.J.L. ALMQVISTS SAMLADE VERK

red. av Bertil Romberg, Johan Svedjedal m. fl., del [1- ca. 55], Stock
holm: Svenska Vitterhetssamfundet 1993 ff.
Udgaven blev igangsat i slutningen af 1980’erne, og det første bind
- del 21 - udkom i 1993. Samtidig offentliggjordes i tidsskriftet Samla
ren plan og principper for hele udgaven, udarbejdet af Bertil Romberg
ogjohan Svedjedal. Romberg fungerede som hovedredaktør for udga
ven 1993-2005; derefter gik hvervet over til Svedjedal.
Det enkelte bind udgives af en delredaktør, som er ansvarlig for både
tekstkritik og kommentering.
Initiativet til udgaven kom fra Almqvistsällskapet, og bindene udgi
ves i et samarbejde mellem dette selskab og Svenska Vitterhetssamfun
det. De indgår dog ikke i Vitterhetssamfundets egne serier.
Udgaven adskiller sig fra de øvrige ved ikke at have ikke noget fast
finansielt grundlag og heller ikke noget samlet budget. (Fra 2004 rå
der man dog over renterne af 1,5 mio. SEK fra Björn Olof Asplunds
minnesfond - samt op til 10% af hovedstolen pr. år.) Der må søges
fondsstøtte til udgivelsen af de enkelte bind, og hovedparten af arbej
det udføres ulønnet, også fra hovedredaktørens side. Projektet har in
gen ansatte.
Udgaven hedder Samlade Verk, men tilsigter også at rumme breve,
utrykte dokumenter og rejseoptegnelser. Den har altså ansatser til at
være en udgave af samlede skrifter. Til gengæld vil den kun med visse
indskrænkninger rumme de samlede værker. En del håndskriftmate
riale vil blive udeladt, fx de kompendier, som Almqvist udarbejdede i
sin ungdom, og hans lærebøger bliver ganske vist udgivet, men i fak
similer.
I 2006 udskilte man fire underserier af udgaven: II: Journalistik; III:
Utrykte værker; IV: Breve; V: Lærebøger (faksmiletryk). Serie I, hoved
serien, består af de trykte værker, som rummer fiktion, afhandlinger,
ordbøger, folkeskrifter, musik m.v.
Der findes vistnok ingen beregning af det samlede antal tekstsider,
som skal udgives, men oprindelig har man regnet med, at udgaven in
klusive kommentarer ville få et sidetal på ca. 20.000 og et bindantal på
51. I dag forventer man, at det endelige antal bind bliver lidt højere.
Det sidste skal være et registerbind, der også skal rumme udgavens ret
ningslinjer. Hidtil er udkommet 19 bind.
Udgavens enkelte bind rummer foruden teksten en overgribende
kommentar i form af en indledning, som meget kort redegør for vær-
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kets baggrund, tilblivelse, modtagelse og receptionshistorie. Dernæst
en tekstkritisk kommentar, der redegør for overleveringssituationen,
valget af grundtekst (der ved publicerede værker som regel er første
trykket, for manuskripter findes sjældent bevaret) og giver en liste over
udgiverens tekstrettelser. Ved manuskriptbaseret tekst meddeles des
uden interne varianter, og ved trykte værker, som findes i flere versio
ner, meddeles varianter mellem versionerne. Endelig gives kortfattede
punktkommentarer til afhjælpning af verbale og reale forståelsespro
blemer.
Almqvistudgaven bibeholder værkernes originale stavning, og hen
synet til den bredere almenhed varetages af en moderniseret paral
leludgave, trykt på Gidlunds förlag. Paralleludgaven hedder Skrifter og
skal kun rumme et udvalg af de værker, der indgår i den tekstkritiske
udgave.
Ligesom med Strindbergs værker har man med Almqvists besluttet
at lægge de enkelte bind ud på Internettet via Litteraturbanken. Indtil
videre er 17 af udgavens bind lagt ud.
SØREN KIERKEGAARDS SKRIETER

udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff & Johnny Kondrup m.fl.,
bd. 1-[55], København: Søren Kierkegaard Forskningscenteret / G.E.C.
Gad 1997 ff.
Udgaven blev påbegyndt i slutningen af 1993, da Søren Kierkegaard
Forskningscenteret blev dannet, og de første fem bind udkom i 1997.
Præsentation af udgaven og principper for tekstkritik og kommente
ring af de trykte skrifter indgik i første kommentarbind, Kl (udgivet
som særtryk samme år). Principperne for etablering af journaler og
dagbøger kom i det første journalbind, bd. 17, 2000.
Udgaven er finansieret af offentlige midler, dels fra Danmarks Grund
forskningsfond (1993-2006); dels fra Kulturministeriet (2004-06) og
endelig fra Videnskabsministeriet (2006 ff.). I alt er der for perioden
1994-2012 bevilget ca. 107 mio. DKK til udgaven. Der er planlagt 55
bind, heraf 28 tekstbind og 27 kommentarbind. De skal rumme alt,
hvad Kierkegaard skrev, og falder i fire undergrupper: 1. Trykte værker
(inklusive dagbladsartikler); 2. Utrykte værker; 3. Journaler og dagbø
ger; 4. Breve og biografiske dokumenter. Grupperne 1 og 3 er langt de
største. Til dato (september 2009) er der udkommet 43 bind. Den tryk
te version af udgaven skal være afsluttet i 2012, dvs. efter 19 års arbejde.
Tilsammen forventes de 28 tekstbind at rumme ca. 12.000 sider.
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Kierkegaards Skrifter har ingen hovedredaktør, men en (hoved-) re
daktion, der gennem årene har været præget af nogen til- og afgang.
De tre permanente redaktører har været Niels Jørgen Cappelørn, Joa
kim Garff og Johnny Kondrup. De enkelte bind udgives af et team be
stående af flere tekstkritikere og flere kommentatorer, så redaktionen
er ansvarlig for bindets afsluttende kvalitet.
Tekstbindene rummer en etableret tekst, der for de trykte værkers
vedkommende bygger på førstetrykkene. Til teksten knytter sig umid
delbart et apparat, der meddeler udgiverrettelser og meget sparsomme
varianter. I kommentarbindet findes dels en overgribende, tekstkritisk
kommentar, der rummer fyldige bibliografiske beskrivelser og manu
skriptbeskrivelser samt redegørelser for skriftets tilblivelseshistorie og
udgivelsesforhold (men ikke reception). Desuden meget omfattende
punktkommentarer.
Det har fra første færd været meningen, at Kierkegaards Skrifter også
skulle være en elektronisk udgave, så tekster og kommentarer er mær
ket i et XML-konformt format. I 2007 blev de første tekster og kom
mentarer lagt ud på Internettet via udgavens egen hjemmeside <www.
sks.dk>. Siden er flere kommet til, og den elektroniske udgaves nu
værende version (1.3) rummer, hvad der svarer til 35 bind tekster og
kommentarer.
Imidlertid var de oprindelige visioner mere omfattende: Foruden de
samme tekster som i den bogtrykte version skulle den elektroniske rum
me alle varianter til de trykte skrifter: alle tilblivelses- og overleverings
varianter fra Kierkegaards levetid i fuldtekstversioner (dvs. med variant
såvel som invariant tekst). Disse variant-lag skulle altså hver for sig kun
ne læses i sammenhæng (synkront), men tillige skulle der indrettes
skakter imellem dem, så udgavens bruger kunne bevæge sig op og ned
(diakront) på ethvert givet tekststed. Det var m.a.o. et fuldt synoptisk
variantapparat, der var ambitionen med den elektroniske udgave, som
på denne måde fik det fulde, historisk-kritiske udtræk. Der foreligger
et pilotprojekt fra 2004, koncentreret om det lille skrift Forord (1844),
men i øvrigt er denne ambition fortsat uindfriet.
HENRIK IBSENS SKRIFTER

utg. av Vigdis Ystad m.fl., bd. l-[32], Oslo: Universitetet i Oslo / H.
Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2005 ff.
Ibsenudgaven blev til efter et udredningsarbejde i årene 1993-97 og
blev igangsat i 1998. Den er planlagt som en udgave af alt, hvad Ib-
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sen skrev, og foruden de trykte værker er brevene den største portion.
Der er planlagt 32 bind, heraf 16 tekstbind og 16 kommentarbind (Et
oprindeligt planlagt registerbind måtte udgå af besparelseshensyn). De
første fire bind udkom i 2005, og til dato (september 2009) er der ud
kommet 22 bind (11 tekst- og 11 kommentarbind). Det forventes, at
bogudgaven er afsluttet i 2010, og da vil de 16 tekstbind (uden kommen
tarer) omfatte ca. 10.500 sider. Retningslinjer for udgavens tekstkritik
og kommentering offentliggøres genrespecifikt og løbende: I bind 12
findes retningslinjer vedrørende brevudgivelsen; i bd. 11 vil der blive
offentliggjort retningslinjer vedrørende lyrikken; mens retninglinjer
ne vedr. dramatikken først følger med bind 16. På projektets hjemme
side findes en detaljeret redegørelse for den elektroniske kodning og
for den bibliografiske standard, som benyttes i udgavens kommenta
rer: <www.ibsen.uio.no/index.html>.
Udgaven er i alt væsentligt finansieret af offentlige midler. Hoved
bidragene kommer fra Norges Forskningsråd (1998-2007), Kirke- og
kulturdepartementet og Universitetet i Oslo; men der er også kom
met bidrag fra Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, universiteterne
i Tromsø, Bergen og Trondheim, Høgkolen i Sør-Trøndelag samt den
private fond Eckbos legater. Totalt er der bevilget ca. 88 mio. NOK til
projektet.
Udgaven har en hovedredaktør, Vigdis Ystad, desuden en redakti
onsgruppe, og i de første 11 år havde den også et styre, som imidlertid
blev nedlagt ved en omorganisering i 2009. De enkelte bind udgives
som teamwork under medvirken af flere tekstkritikere og realkommen
tatorer.
Også i opbygningen af de enkelte bind minder udgaven om Kierke
gaards Skrifter. I tekstbindene findes kun tekst og kritisk apparat. Tek
sten til de trykte værker er etableret på basis af førstetrykkene. I kom
mentarbindene findes dels overgribende kommentarer (”Indledning”),
dels lemmatiserede punktkommentarer. Indledningen rummer rede
gørelse for værkernes baggrund, tilblivelse, udgivelse, førsteopførelse
og modtagelseskritik. Desuden en tekstkritisk redegørelse for tekstkil
der med formaliserede beskrivelser af tryk og manuskripter.
Det har fra første færd været planen, at Ibsens skrifter også skulle
være en elektronisk udgave, og at kun den elektroniske version skulle
have det fulde, historisk-kritiske udtræk med alle varianter i fuldtekst
versioner. Tekster, varianter og kommentarer er løbende blevet kodet i
XML (TEI P4), men endnu er ingen af dem blevet lagt på Internettet.
Når bogversionen foreligger i 2010, tilbagestår arbejdet med at fær-
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diggøre kodningen af tekster og varianter med henblik på elektronisk
publicering. Men omfanget af dette arbejde er langt mindre end i til
fældet Søren Kierkegaards Skrifter.
ZACHARIAS TOPELIUS SKRIFTER

red. av Pia Forssell m.fl. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Fin
land.
Topeliusprojektet blev igangsat i 2005 på initiativ af Svenska Littera
tursällskapet i Finland, som også vil stå for hovedparten af finansieringen.
Men en række andre institutioner og fonde er medfinansierende: Fin
ska Vetenskaps-Societeten, Undervisningsministeriet, Svenska kultur
fonden, Finska Kulturfonden og Svenska folkskolans vänner. Det sam
lede budget forventes at blive på 8-10 mio. euro (60-75 mio. DKK).
Udgaven skal rumme både trykte og utrykte værker, dagbøger, bre
ve, forelæsninger og journalistik. Den tilstræber at blive komplet, men
især den anonyme journalistik i Helsingfors Tidningar er svær at attribuere. Der findes ingen opgørelse over, hvor omfangsrigt materialet
er, men den udgave af Topelius’ Samlade skrifter, som Bonniers forlag
udgav kort efter hans død (1905-22), omfatter godt 11.000 tryksider og
er langtfra komplet. Den har udeladt meget allerede trykt materiale
og stort set alt utrykt (fx Topelius’ forelæsninger). Den nye udgaves
bogversion forventes at omfatte 30-35 bind, og de første ventes at ud
komme i 2010.
Udgaven har siden 2008 et redaktionsråd og en ledelse bestående af
en “redaktionschef’ (Kim Björklund) og en “ledende editionsredak
tør” (Pia Forssell). Den sidste er, hvad man også kunne kalde hoved
redaktør.
Det enkelte bind udgives af en delredaktør, der har ansvar for både
tekstkritik og punktkommentering. Men indledningerne, dvs. den over
gribende kommentering, kan også skrives helt eller delvist af andre.
Det vil sige, at vi her har en krydsningsform mellem den individualise
rede Strindberg- og Almqvist-model og den teamworkende Kierkegaardog Ibsen-model.
Tekst og kommentarer kommer til at findes i samme bind (som hos
Strindberg og Almqvist).
Retningslinjerne for tekstkritik og kommentering er fortsat under
udvikling og ikke publiceret endnu. Hvad angår tekstetableringen vil
man for de værker, som blev trykt i Topelius’ levetid, bruge tidlige bog
udgaver som grundtekst.

Store udgaver i Norden

519

Udgaven er planlagt som en hybrid, der foruden bogversionen vil
rumme en elektronisk version. Tekster og kommentarer kodes i XML
(TEI). Det er tanken, at den elektroniske version får det fulde historisk-kritiske udtræk ved at rumme alle manuskriptvarianter og trykvari
anter fra Topelius’ levetid. For lyrikkens vedkommende bliver der tale
om varianter i fuldtekstversioner, men hvordan varianter for de øvrige
genrer skal meddeles, er fremdeles uafgjort.
Med hensyn til kommentarerne indeholder prototypen af den elek
troniske version indtil videre de samme som bogversionen, men der
påtænkes hyperlinks til andet materiale.
Desuden er det tanken, at der skal linkes fra den elektroniske udgaves
tekst til elektroniske faksimiler af grundteksterne. Sådanne faksimiler
findes allerede delvis udlagt på projektets hjemmeside i den såkaldte
e-topelius: <www.topelius.fi/digital.htm>.

SELMA LAGERLÖF ARKIVET

red. avjohan Svedjedal, Petra Söderlund m.fl. Stockholm & Göteborg:
Kungliga biblioteket, Svenska Vitterhetssamfundet & Litteraturbanken.
Lagerlöfudgaven blev igangsat i 2006, efter at Riksbankens Jubileums
fond havde bevilget 5 mio. SEK til et pilotprojekt. Formålet var dels at
inventere det store manuskriptmateriale og de mange trykte udgaver,
dels at udarbejde tekstkritiske principper for den kommende udgave, og
endelig at oprette en bibliografi over Lagerlöf-forskningen. Dette pilot
projekt foregik i årene 2006-07 under ledelse afJohan Svedjedal.
I årene 2008-09 er det forberedende arbejde blevet videreført under
ledelse af Petra Söderlund. Finansieringen er denne gang hentet fra
flere kilder: Barbro Oshers Pro Suecia Foundation, Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien og Louise Vinges fond (tilsammen
1,44 mio.). Pengene er bl.a. blevet brugt til at fremstille en prøveud
gave af Körkarlen i bogform (hvilket er en smule bemærkelsesværdigt i
betragtning af, at udgaven først og fremmest skal være elektronisk) og
til at videreudvikle det elektroniske kollationsværktøj Juxta, så det kan
bruges til projektets formål.
I 2009 indsendte man en ny ansøgning til Riksbankens Jubileums
fond, denne gang på 6,3 mio. Hvis den imødekommes, er der penge
til årene 2010-11, som især skal bruges til at udvikle den elektroniske
platforms funktioner.
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Desuden afholdt man i 2009 en konference for potentielle bevillings
givere, som nu skal kontaktes én for én. De totale omkostninger ved
projektet anslås til ca. 100 mio. SEKog udstrækningen til ca. 15 år.
Der indgår tre samarbejdspartnere i projektet: Svenska Vitterhets
samfundet, Kungliga biblioteket og Litteraturbanken. Der er oprettet
en styregruppe, og der skal oprettes et fagligt redaktionsråd samt en
hovedredaktion, ligesom der skal udnævnes en hovedredaktør.
Udgaven skal først og fremmest være elektronisk. Som navnet anty
der, er der tale om et arkiv eller en bank med Lagerlöfs værker, supple
ret af indledninger og punktkommentarer samt hyperlinks til faksimiler
af bøger og manuskripter, forskningsmateriale, billeder og film. Ud af
den elektroniske base skal det siden være muligt at ‘trække’ bøger, som
er rettet mod forskellige målgrupper. Den tekstkritiske udgave, som
udsendes på tryk, vil blive suppleret af materiale på Internettet, idet
dele af den tekstkritiske kommentar aldrig skal trykkes (jf. Strindbergudgavens beslutning).
Den elektroniske udgave skal rumme både trykte og utrykte værker
(skønlitteratur, dramatik, sagprosa, taler m.v.). Det er på nuværende
tidspunkt ikke besluttet, om Lagerlöfs talrige breve skal indgå i udga
ven. Det anslås, at udgaven i traditionelle trykte bind svarer til 50 bind
eller 11.000 sider - eksklusive kommentarer.
Principper for tekstkritik og kommentering er under fortsat udvik
ling og ikke publiceret endnu. Ved valget af grundtekst udgår man fra
den først trykte bogudgave, også hvor første publicering skete i aviser
og tidsskrifter. Ved hidtil utrykt materiale vælger man den sidste ma
nuskriptversion. I den elektroniske udgave vil der indgå varianter fra
senere bogtrykte udgaver samt fra manuskripter og korrekturer, alle
i fuldtekstversioner. Ved manuskriptbaseret tekst vil man også bringe
interne varianter; men det anses for umuligt at bringe alle.
LUDVIG HOLBERGS SKRIFTER

udg. af Karen Skovgaard-Petersen, Eiliv Vinje m.fl. København & Ber
gen: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Universitetet i Bergen.
Initiativet til udgaven blev taget i 2002 af formandskabet for Holbergsamfundet af 23. december 1922, Gunnar Sivertsen og Peter Christen
sen Teilmann. Udgaven blev fra første færd tænkt som et dansk-norsk
fællesprojekt. Efter et udredningsarbejde, en konference (2003) og en
bogudgivelse (Ind i Holbergs fjerde århundrede, 2004) overgik initiativet
til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og der blev ført forhandlin-
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ger med norske interessenter om finansiering og dannelse af en fælles
udgaveledelse.
Finansieringen kom i stand. Fra dansk side bidrager Augustinus Fon
den og Kunstrådets Litteraturudvalg med i alt 22 mio. DKK. Fra norsk
side bidrager Universitetet i Bergen, Meltzer-fonden og stiftelsen Fritt
Ord med i alt 28 mio. NOK. Finansieringen er både offentlig og privat,
og ser man bort fra kursforskellen, er totalbudgettet altså på 50 mio.
kr.
Den fælles projektledelse blev imidlertid ikke til noget, og efter at
projektet i 2008 var påbegyndt, blev der i 2009 etableret en dansk re
daktion med Karen Skovgaard-Petersen som leder og en norsk med
Eiliv Vinje som leder. Man deler stort set forfatterskabet mellem sig, så
dan at fiktionsværkerne (komedier, satirer og romaner, men desuden
biografier og selvbiografier) ederes og kommenteres i København, mens
hovedparten af sagprosaen (historiske og juridiske værker, epistler og
moralske tanker) ederes og kommenteres i Bergen.
I 2008 udarbejdede Johnny Kondrup et forslag til retningslinjer for
tekstkritik, tekstkodning og kommentering. På baggrund heraf er man
i Danmark ved at udarbejde de endelige retningslinjer for tekstkritik
og kodning, mens retningslinjerne for kommentering er under udar
bejdelse i Norge. Retningslinjerne forventes ikke offentliggjort foreløbigLudvig Holbergs Skrifter
først og fremmest være en digital udgave,
frit tilgængelig på Internettet. Holbergs samlede produktion - der i
den hidtidige trykte udgave (se nedenfor) var på ca. 12.000 sider - skal
foreligge elektronisk, kodet i XML, og teksten skal linkes til digitale faksi
miler af grundteksterne. Den første udgivelse {Niels Klim i digital form)
ventes at foreligge i slutningen af 2010.
På baggrund af den digitale tekstbase er det tanken, at der desuden
skal ‘udtrækkes’ en trykt værkudgave af det omfang, som der skønnes
at være behov for, altså en udvalgsudgave. Beslutninger herom vil først
finde sted i projektets slutfase.
Teksterne etableres på baggrund af førstetrykkene. Der eksisterer me
get få manuskripter, men til gengæld omfattende varianter fra revide
rede tryk i forfatterens levetid. Det er tanken at bringe disse varianter i
den elektroniske udgave i et omfang, der ikke ‘undergår’ variantapparatet i Carl S. Petersens udgave af Ludvig Holbergs Samlede Skrifter (191363), hvilket peger i retning af et fuldstændigt variantapparat, dog ikke
omfattende varianter i ortografi og interpunktion. Med enkelte undta
gelser vises varianterne ikke i fuldtekstversioner.
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Udgaven vil blive kommenteret, og den elektroniske udgave vil fra
begyndelsen have hyperlinks til oversættelser af værker skrevet på latin;
til Holbergordbogen og Ordbog over det danske Sprog; til H. Ehrencron-Müllers Holberg-bibliografi og til sekundærlitteratur af sprog- og boghisto
risk art.
N.F.S. GRUNDTVIGS VÆRKER

København & Århus: Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet.
Initiativet til Grundtvigudgaven kom i 2004 fra foreningen Grundt
vigsk Forum (dengang Kirkeligt Samfund) og Grundtvig Akademiet på
Vartov i København. Som tredje samarbejdspartner inddroges Center
for Grundtvigstudier ved Det teologiske Fakultet på Aarhus Universi
tet. I 2005 blev der nedsat et stort udredningsudvalg, og teologen Kim
Arne Pedersen blev ansat til at foretage en inventering af Grundtvigs
forfatterskab.
Den oprindelige idé gik ud på en trykt udgave af alle Grundtvigs
værker, men i 2006 besluttede man at satse på en primært elektronisk
udgave, hvorfra der efterfølgende skal kunne ‘udtrækkes’ bogudgaver
efter behov og tilpasset forskellige målgrupper. Samtidig besluttede man
under indtryk af materialets mængde at begrænse udgaven til de værker,
som allerede var blevet udgivet i Grundtvigs levetid, samt enkelte, virk
ningshistorisk vigtige værker udgivet efter hans død. De værker, der blev
trykt i Grundtvigs levetid, er opgjort til ca. 24.000 normalsider.
I 2007 afholdtes der fire offentlige møder om projektet rundt om
i landet og i september 2008 et stort seminar på Christiansborg. Det
sidste faldt sammen med, at der på finansloven for 2009 blev afsat 2,7
mio. DKK til projektet. Forinden var der bevilget 761.000 kr. fra Vi
denskabsministeriets tips- og lottomidler. Det blev besluttet at lægge
udgaven under Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, der samti
dig blev reorganiseret med en ny bestyrelse, men det vedtoges, at selve
udgavearbejdet skal foregå på Vartov i København. I 2007 udarbejdede
Johnny Kondrup et forslag til retningslinjer for udgavens organisering,
tekstkritik og tekstkodning samt (delvis) kommentering. I 2008 ansat
tes Kim Arne Pedersen til at udarbejde detaljerede retningslinjer for
udgavens kommentering. Retningslinjerne er offentliggjort på <www.
grundtvigcenteret.au.dk/forside/digitalisering/hvorfordigi>.
I april 2009 ansattes en leder af Grundtvig Centeret i Århus, og digi
taliseringen af trykte Grundtvig-værker igangsattes. I august 2009 blev
stillingen som leder af Grundtvigudgaven opslået. Det forventes, at der
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skal ansættes 6-7 medarbejdere. Der regnes med en tidshorisont på 20
år og et totalbudget på 105 mio. DKK (i 2008-priser). Heri er dog kun
medregnet udgifter til den elektroniske udgave, ikke til redaktion og
produktion af de bogudgaver, som evt. skal trækkes ud af den digitale
base.
Det forventes, at Grundtvigs salmer og andre lyriske værker kan ud
gives med et fuldt synoptisk variantapparat, hvorimod prosaværkerne
må udgives uden varianter. Med hensyn til kommenteringen har man
foreløbig bundet sig til en ‘minimalmoder, hvilket vil sige en koncen
tration om de nødvendige indledninger og opklarende punktkom
mentarer. Hvorvidt den elektroniske udgave herfra skal udvikles til
med hyperlinks til andre ressourcer som bibliografier, sekundærlittera
tur, billeder og lydfiler, er ikke afgjort.
[Tilføjelse, februar 2010:1 den politiske aftale om fordelingen af den
såkaldte globaliseringsreserve til forskning og udvikling i november
2009 blev det besluttet, at Grundtvig Centeret for årene 2010-12 skulle
tildeles i alt 23 mio. DKK Det forventes, at ca. to tredjedele, dvs. 15-16
mio., vil gå til udgaven.]

Omfang og pris
De otte udgaver er anlagt forskelligt og kan kun med stor forsigtighed
sammenlignes. Nogle er rene værkudgaver (som Strindberg, Grundt
vig og måske Lagerlöf), men der er forskel på værkernes omfang. An
dre udgaver omfatter dagbøger og/eller breve (som Almqvist, Kier
kegaard, Ibsen og Topelius); men igen er det forskelligt, hvor mange
breve og dagbøger der findes. I stedet for at se på indholdet af ud
gaverne kan man koncentrere sig om det rene materialeomfang, dvs.
antallet af tekstsider i det forfatterskab, der skal udgives. En sådan sam
menligning besværliggøres af, at de sidetal, som kan fremskaffes fra
de respektive udgavprojekter, ikke refererer til nogen fælles sidenorm.
Flere projekter (Strindberg, Almqvist, Kierkegaard, Ibsen) refererer til
det forventede antal tryksider i de færdige tekstbind, og her er ganske
store forskelle indbygget; fx står der væsentligt mindre tekst på en side
i Strindbergudgaven og Almqvistudgaven end i Kierkegaardudgaven
og Holbergudgaven (Den sidste refererer til antallet af tryksider i Carl
S. Petersens udgave af Holbergs samlede værker). Med disse forbehold
kan følgende række opstilles:
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88 mio. NOK

Henrik Ibsens skrifter:

10.500

Selma Lagerlöf Arkivet:

11.000

Ludvig Holbergs Skrifter:

12.000

Søren Kierkegaards Skrifter:

12.000

Zacharias Topelius Skrifter:

12.000

(minimum)

(inklusive kommentarer)

C.J.L. Almqvists Samlade Verk:

20.000

August Strindbergs Samlade Verk:

20.700

N.F.S. Grundtvigs værker:

24.000

100 mio. SEK

50 mio. DKK/NOK
107 mio. DKK

8-10 mio.

105 mio. DKK

Listen giver en slags pragmatisk definition af, hvad der menes med
udtrykket “store udgaver” i min titel. Alle udgaver omfatter mere end
10.000 tekstsider; to omfatter mere end 20.000 sider.
Efter de respektive sidetal er anbragt oplysninger om den sum, som
udgaven forventes at koste. De to ældre udgaver, Strindberg og Alm
qvist, har dog ikke et sådant totalbudget - formentlig fordi en stor
del af arbejdet her er blevet udført ‘gratis’ af forskere, enten i deres
universitetsbetalte forskningstid eller i deres fritid. De øvrige udgaver,
der har et budget, har anlagt dette på forskellige forudsætninger. I
Holberg- og Grundtvigudgavernes budget er der således kun indreg
net omkostninger til den elektroniske udgave, ikke til bogredaktion og
bogfremstilling.
Alligevel finder jeg det interessant, at det billigste udgaveprojekt ko
ster 50 mio. DKK/NOK (Holbergs Skrifter), mens flere ligger omkring
de 100 mio.:
• Kierkegaards Skrifter koster 107 mio. DKK uden det synoptiske vari
an tapparat;
• Henrik Ibsens skrifter koster 88 mio. NOK efter kraftige besparelser
og uden fuldfinansiering af det synoptiske variantapparat;
• Selma Lagerlöf Arkivet vil koste ca. 100 mio. SEK;
• Grundtvigs trykte værker anslås til 105 mio. DKK uden udgifter til
bogredaktion og bogfremstilling.
• Zacharias Topelius Skrifter anslår totalomkostningerne til 8-10 mio.
euro (60-75 mio. DKK).

Dette synes altså med alle forbehold at være, hvad en stor, videnskabe
lig udgave koster i dag, elektronisk eller i bogform eller begge dele:
ikke under 50 mio. DKK og ret ofte over 100 mio.

Store udgaver i Norden

525

Organisationsformen

Et andet objekt for sammenligning er den måde, hvorpå de forskellige
udgaver organiserer tilvejebringelsen af det stof, der skal indgå i dem:
tekster, varianter og kommentarer. Her kan man udskille to modeller,
så at sige i hver sin ende af mulighedernes skala:
I den ene ende ser man en decentral model, hvor hvert værk eller
hver del af udgaven lægges ud til sin udgiver eller redaktør, der påta
ger sig både tekstetablering, variantapparat og kommentering (over
gribende såvel som punktuel). Modellen ses i Strindbergs værker og
Almqvists værker.
I den anden ende ses en centralistisk model, hvor en større gruppe
filologer og kommentatorer arbejder sideløbende på hvert værk eller
hver del af udgaven (hvert ‘bind’). Det betyder, at tekst og varianter
etableres af flere personer samtidig, mens overgribende kommentarer
og punktkommentarer ikke skrives af de samme personer. Modellen
følges på Søren Kierkegaards Skrifter, Henrik Ibsens skrifter og Ludvig Hol
bergs Skrifter.
En mellemform repræsenterer Zacharias Topelius Skrifter, hvor det en
kelte bind ganske vist udgives af en delredaktør, der har ansvar for både
tekstkritik og /mnføkommentering, men hvor indledningerne, dvs. den
overgribende eller generelle kommentering, også kan skrives helt eller del
vist af andre.
I alle tilfælde udarbejdes tekst, variantfortegnelser og kommentarer
naturligvis på basis af vedtagne retningslinjer, ligesom de passerer gen
nem en hovedredaktør eller en redaktion. Derved sikres den nødvendi
ge uniformitet. Alligevel har organisationsmodellerne en vis betydning
for det færdige produkt, mest mærkbart måske for kommentarerne.
Med den decentrale model åbner man i højere grad for, at kommente
ringen afspejler forskernes individualitet, ikke blot ved udformningen
af selve kommentarerne, men også hvad angår den tilgrundliggende
lemmatisering. Det er en holdning, som måske giver en mere ujævn
kommentering, men som også svarer bedre til en postmoderne herme
neutik, der ikke tror på objektivitet.
Retningslinjer
Et tredje emne, der kan invitere til sammenligning, er de enkelte udga
vers holdning til at offentliggøre de retningslinjer, som skal sikre uni
formitet og videnskabeligt niveau.
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Da jeg i 1993 gik i gang med at forberede retningslinjerne for tekst
kritikken i Søren Kierkegaards Skrifter, havde jeg stor glæde af at benytte
retningslinjerne for August Strindbergs Samlade Verk. De forelå siden 1989,
trykt i Nationalupplagans bd. 1, og siden 1990 desuden i et særtryk. Det
vil sige, at de blev trykt, efter at udgaven havde været i gang i et årti.
Ligeledes havde jeg glæde af principperne for C.J.L. Almqvists Sam
lade Verk, der blev trykt i tidsskriftet Samlaren 1993, samme år som første
bind af udgaven kom på gaden. Principperne skal også indgå i udga
vens registerbind, men blev altså offentliggjort mange år forud.
De to sæt af retningslinjer fungerede som inspiration, både positivt
og negativt. Vi blev gennem dem bevidst om problemer, som vi skulle
passe på, og vi blev bevidst om vor egen metodik ved at se, hvordan an
dre havde gjort.
Da Søren Kierkegaards Skrifterbegynåte at udkomme, trykte vi vore ret
ningslinjer for tekstkritikken af Kierkegaards trykte værker i kommen
tarbind 1 (1997) sammen med en mere nødtørftig introduktion til
kommenteringen. Senere udkom retningslinjer for tekstkritikken tiljournaler og dagbøger i kommentarbind 17 (2000). Forinden havde forelø
bige versioner af alle retningslinjerne været trykt “som manuskript”
både på dansk og på tysk i Kierkegaard Studies. Yearbook, idet vi på den
måde håbede at kunne få reaktioner fra både Kierkegaardforskere og
editionsfilologer, som kunne indarbejdes i de endelige retningslinjer.
Vi havde den glæde, at vore egne retningslinjer, især for tekstkritik
ken, blev inspirationsgivende for Henrik Ibsens skrifter. Derfor har det
undret mig en smule at konstatere, at Ibsenudgaven valgte ikke at of
fentliggøre sine principper forud for eller samtidig med de første bind.
Ganske vist udkom retningslinjerne for behandlingen af Ibsens breve
med bind 12 (2005). Men retningslinjerne for dramatikken, som er ud
gavens broderpart, offentliggøres først i det afsluttende bind i 2010.
Både Topeliusudgaven og Lagerlöfudgaven melder, at retningslin
jerne for tekstkritik og kommentering fortsat er under udvikling, og
der foreligger ingen dato for, hvornår de vil blive publiceret. Man kun
ne jo godt overveje en publicering “som manuskript” for at indhente
reaktioner fra det videnskabelige fællesskab.
Til Holbergudgaven og den planlagte Grundtvigudgave er der ble
vet udarbejdet ret fyldige forslag til retningslinjer for tekstkritik, kom
mentering, elektronisk kodning, organisering osv. Begge steder arbej
des der videre, og Holbergprojektet melder, at retningslinjerne ikke
forventes offentliggjort foreløbig.

Store udgaver i Norden

527

Den modsatte politik har Grundtvigprojektet valgt: Endnu inden en
udgaveleder var blevet ansat, besluttede man at lægge retningslinjerne
ud på Internettet, så enhver kunne se og kommentere dem.

Fra bogudgave til elektronisk udgave
De otte udgaveprojekter beskriver en kronologisk udvikling fra 1970’ernes slutning til i dag, dvs. ca. 30 år - eller en generation. De betegner
naturligt nok også en udvikling i forholdet mellem bogtrykt og elek
tronisk udgivelse.
Med henblik på netop dette forhold tales der meget om forskellige
generationer af udgaver. I nogle af de øvrige foredrag på NNE-konferencen i september 2009 betegnedes Strindberg og Ibsen fx som første
generations elektroniske udgaver, mens Topelius og Lagerlöf betegnedes
som anden generations. Med risiko for at forvirre begreberne vil jeg fore
slå en lidt anden opstilling i tre generationer eller udviklingsfaser.
Strindberg- og Almqvistudgaverne, der blev konciperet med 10 års
mellemrum (hhv. slutningen af 1970’erne og 1980’erne), er tænkt som
bogtrykte udgaver. Siden er det blevet besluttet at digitalisere de trykte
udgaver og lægge dem ud på Internettet - en strategi, som man kan kal
de retrodigitalisering. For Strindbergudgavens vedkommende har man
ganske vist besluttet, at nogle dele, de tekstkritiske kommentarer, kun
skal publiceres elektronisk, men den oprindelige tanke var at publice
re dem i trykt form. Udgaverne er altså ikke født eller tænkt i det digi
tale medium, og deres elektroniske repræsentation giver kun en række
meget elementære fordele sammenlignet med den trykte. Det drejer
sig især om muligheden for maskinelt at søge i teksterne efter simple
informationsstrenge - såkaldte ordsøgninger. Desuden er den elektro
niske tekst fleksibel og foranderlig; den kan transponeres til forskel
lige visningsmåder, og der kan flyttes rundt på dens elementer. Men
udgaverne udnytter kun i meget begrænset omfang det elektroniske
miljøs muligheder.
Kierkegaard- og Ibsenudgaverne, der blev igangsat med ca. 5 års mel
lemrum i 1990’erne, er begge tænkt som hybridudgaver med en bog
version og en elektronisk version. I begge tilfælde er tekster og kom
mentarer fra første færd blevet kodet i et XML-konformt format med
henblik på, at de skulle kunne vises både som bog og som skærmbil
lede. I begge tilfælde er den elektroniske version tænkt med, fordi den
kunne rumme noget mere end bogversionen.
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Et af de tidligst og hyppigst besungne fortrin ved den elektroniske
udgave var, at den uden større problemer (og med stadig mindre pro
blemer i takt med udviklingen af computernes lagringsenheder) kunne
rumme meget store tekstmængder. Det betød, at man i en elektronisk
udgave kunne tilbyde alle variante former af samme værk i fuldtekst
versioner, dvs. med variant såvel som invariant tekst. Dermed kunne
man frigøre sig fra to af bogudgavernes store ulemper: For det første
presset på udgiveren til at vælge en grundtekst. For det andet vanske
ligheden for brugeren ved at benytte variantapparater, der til den ene
side var uoverskueligt atomistiske, til den anden side raffineret trap
peformede eller synoptiske, men altid svære at læse. Det digitale arkiv
var et af 1990’ernes idealbilleder for den elektroniske udgave, og flere
udgaver har ligefrem valgt betegnelsen arkiv for sig selv (The William
Blake Archive, The Rossetti Archive, Dickinson Electronic Archives, senest Sel
ma Lagerlöf Arkivet) .4
Det er klart, at den elektroniske udgave på denne måde har ene
stående muligheder for at lede brugeren fra den ederede læsetekst til
summen af versioner og varianter - fra teksten til værket som helhed.
Dermed kan digitale udgaver befæste den forskydning af videnskabe
lige udgavers tyngdepunkt fra tekst til værk, som har været i gang i de
sidste 40-50 år, og som bl.a. finder udtryk i den tyske “Textdynamik”
(et ord præget af Gunter Martens) og i den franske genetiske kritik.
Men hvis fuldtekstvarianterne skal udnyttes ordentligt, må der fra ud
giverens side gøres noget for, at variansen mellem dem bliver synlig. Et
oplagt middel er hypertekstuelle links, som er omdrejningspunktet i visio
nen om det store synoptiske variantapparat, hvor brugeren kan bevæge
sig ikke blot horisontalt (eller synkront) igennem hvert tilblivelseslag,
men også vertikalt (eller diakront) fra lag til lag. Denne vision af et
værk som et bjerg - eller et helt forfatterskab som et bjergmassiv - af
genetisk ordnede tekster, som brugeren kunne stige ned i og udforske
ad talrige skakter og gange, har været styrende for Søren Kierkegaards

4 Samtidig bredte der sig en postmoderne modstand imod al form for autoritet, der
i forening med begejstringen over fuldtekstarkivets mulighed førte til en forestilling
om, at alle varianter af et værk var lige gode, så ingen tekst skulle privilegeres. Udgi
veren skulle træde tilbage og overlade udforskningen af tekstarkivet til brugeren. Jf.
Peter Robinson: “The One Text and the Many Texts”, Literary & Linguistic Computing.
Journal of the Association for Literary and Linguistic Computing, 15:1, 2000, s. 5-14; s. 5-7.
Robinson udpeger sin egen udgave af The Wife of Bath's Prologue (cd-rom, Cambridge
1996) som et eksempel på tendensen.
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Skrifter og Henrik Ibsens skrifter. Jeg finder den stadig gyldig og incite
rende.
Problemet er blot, at for det ene af projekterne, Kierkegaard, er det
ikke lykkedes at få etableret dette variantapparat, bortset fra et lille,
ikke offentliggjort pilotprojekt. Her står man indtil videre med en elek
tronisk version, der langthen minder om de retrodigitaliserede for
gængeres. For Ibsens vedkommende er arbejdet med variantapparatet
længere fremskredet, men indtil videre er det usynligt, da der ikke er
offentliggjort noget af den elektroniske version.
Med udgaverne af Lagerlöf, Topelius, Holberg og Grundtvig er vi
ovre i en tredje fase, hvor udgaverne forstår sig selv som primært elek
troniske, og hvor trykte bøger er noget, man ‘trækker ud’ af en digital
tekst- og kommentarbase, afpasset efter behov og målgrupper. For
uden samtlige varianter i fuldtekstversioner (hos Lagerlöf) eller i en
keltstedsform (hos Holberg) er der her også tænkt på digitale faksimiler
af samtlige grundtekster, trykte som utrykte. Dermed realisereres det
krav, som George Thomas Tanselle stillede i 1995, da han erklærede,
at en elektronisk udgave, der ikke indeholdt digitale faksimiler af ori
ginalerne - tryk såvel som manuskripter - var lige så mangelfuld som
en bogtrykt udgave uden et variantapparat.5 Fordelene er mange, men
de fleste har at gøre med læserens mulighed for at kigge udgiveren i
kortene. For det første giver det ham eller hende adgang til at kon
trollere udgiverens transskriptioner og tydninger af manuskriptbase
ret tekst (forudsat at billederne er gode nok). For det andet giver det
- hvad enten grundlaget er manuskripter eller tryk - mulighed for at
kontrollere udgiverens rettelser og kritiske apparat. For det tredje gi
ver det læseren lejlighed til at se, hvilke harmoniseringer og stiltiende
rettelser udgiveren har foretaget - og gør det måske mere acceptabelt,
at der overhovedet foretages stiltiende rettelser. Tilsammen kan disse
omstændigheder siges at sætte læseren fri i forhold til udgiveren ved at
give ham eller hende adgang til udgavens basismateriale - og dermed i
bedste fald skabe et mere dialogisk forhold, et “klima for fortolknings
muligheder”, som ikke findes i den bogtrykte udgave, hvor læseren i alt
væsentligt må stole på udgiveren.6 Hertil kommer, at læserens adgang
;) G. Thomas Tanselle: “Critical Editions, Hypertexts, and Genetic Criticism”, Romanic
Review, 86:3 (New York 1995), s. 581-593; s. 591.
6 Jf. Martha Nell Smith: “Electronic Scholarly Editing”, Susan Schreibman, Ray Siemens
8c John Unsworth (eds.): A Companion to Digital Humanities, Malden 8c Oxford 2004, s.
306-322; s. 315 (Blackwell Companions to Literature and Culture, 26).
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til billeder af basismaterialet supplerer udgavens manuskriptbeskrivel
ser og bibliografiske beskrivelser. Derved sættes udgiveren i nogen grad
fri, for når læseren selv kan se, hvad der måske ellers skal mange ord til
at forklare, kan disse beskrivelser udformes mindre detaljeret.
Desuden er der i nogle af disse udgaver tænkt på kommentarerne som
noget, der udfolder sig i et elektronisk miljø. Foruden de velkendte
kommentarformer (introduktioner og punktkommentarer) kan udga
verne indeholde kontekstuelle data, bl.a. i form af hyperlinks til kilder,
parallelværker og efterligninger, links til arkiver med breve, dagbøger
og hjælpemateriale, receptionshistoriske dokumenter, analyser og for
tolkninger, bearbejdelser i form af oversættelser, forkortelser, radioop
førelser, filmatiseringer m.m. Hermed nærmer vi os den amerikanske
anglist Peter Shillingsburgs idé om, at elektroniske udgaver skal ud
vikle sig til interaktive knowledge sites.1 Mest udtalt er denne ambition
i Selma Lagerlöf Arkivet. En projektbeskrivelse, som jeg har læst, taler
om at opbygge den digitale udgave som en “kunnskapsplats” for for
fatterskabet, hvor det bliver muligt at søge information på forskellige
niveauer (forskere, interesseret almenhed, studenter, skoleelever, læ
rere, studiekredse m.m.).
Tilsvarende ambitioner rådede for Holbergudgaven på et tidligt tids
punkt, hvor en af initiativtagerne forestillede sig, at en Internetbåren
udgave af Holberg skulle rumme en “digital brugerservice”, som for
uden diverse velkendte kommentarformer indeholdt historiske og teo
retiske kontekst-værker, uddrag af værker fra receptionshistorien, teatre
nes versioneringer i form af sufflørbøger brugt ved opførelser gennem
tiden samt digitale lyd- og billedoptagelser fra opførelser på teatre, i
radio og TV m.v. - foruden en række links til eksterne ressourcer som
ordbøger og leksika.8 Den kommende udgave, som får et ganske stramt
budget, bliver mere pragmatisk og koncentrerer sig langthen om ‘ker
neydelserne’, dvs. tekstetablering og traditionelle kommentarer. I før
ste omgang regner man kun med links til oversættelser af værker skre
vet på latin; til Holbergordbogen og Ordbog over det danske Sprog, som begge
er blevet digitaliseret; til Ehrencron-Müllers Holberg-bibliografi og til
sekundærlitteratur af sprog- og boghistorisk art. Men man forudser, at
z Jf. Shillingsburg: From Gutenberg lo Google. Electronic Representations of Literary Texts, Cam
bridge, New York m.fl. st. 2006, s. 88-102.
8 Jf. Peter Christensen Teilmann: “Holbergs brugere - brugernes Holberg”, Gunnar Si
vertsen & Peter Christensen Teilmann (red.): Ind i Holbergs Jjerde århundrede. Del faglige og
det kulturelle grundlagfor en kommenteret udgivelse af Ludvig Holbergs samlede værker - i bogligt
og digtalt medie, 2004, s. 161-202; s. 190.
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netstedet kan vokse med tiden og få tilføjet stadig nye ressourcer, og at
det skal have en ansvarlig redaktør på permanent basis.
Disse overvejelser minder om, at skønt meget kan lade sig gøre, er
der altid nogen, som skal udføre arbejdet med at indsamle, analysere
og kode materialet, før mulighederne kan stilles til rådighed for bruge
ren - og siden skal nogen sørge for at ajourføre og kvalitetssikre de på
gældende services. Netop den store mangfoldighed af muligheder kan
i sammenstødet med den konkrete virkelighed blive anledning til, at
de elektroniske udgaver besinder sig på, hvem de ønsker at henvende
sig til. Den digitale revolution skærper kun nødvendigheden af, at de
videnskabelige udgaver reflekterer over deres målgruppe.

Bevaringsproblemet
Progressionen gennem de otte udgaver er tydelig: den elektroniske
eller digitale dimension spiller en hastigt stigende rolle. Det begyn
der allerede med Kierkegaard- og Ibsen-projekterne, hvor den elek
troniske udgave skal rumme et fuldt synoptisk variantapparat, og hvor
bogudgaverne derfor bliver næsten uden varianter. Men nogle af de
senere udgaver vil primært være digitale og kun sekundært komme på
tryk - visse endog kun måske på tryk. Det gælder mest udtalt Holbergs
skrifter og Grundtvigs værker. I Topelius’ skrifter er det tanken, at visse
dele af udgaven, som vil være af størst interesse for forskere, nemlig
variantfortegnelserne, kun skal udkomme elektronisk. Den samme be
slutning har Selma Lagerlöf Arkivet taget, for så vidt angår de tekstkriti
ske kommentarer.
Dette spejler blot den almindelige udvikling. For den, der planlag
de en større udgave omkring 1990, var det stadig naturligt at tænke
den som en bogudgave - selvfølgelig med det indslag af edb-teknik,
som bogfremstilling indebar siden 1970’ernes ‘ny teknik’, dvs. med en
brødsats, der blev leveret i digital form, gerne på disketter, og som pro
fessionelle ‘sættere’ forsynede med de nødvendige formateringskoder,
inden den blev omsat til trykte sider. Skønt papirmanuskripter og ty
pografer forlængst var ude af billedet, var slutproduktet stadig en bog.
Men i løbet af 1990’erne skete der en radikal forandring. Den digitale
teknologi blev udviklet og den personlige computer udbredt, så ved år
tusindskiftet var det ved at blive en alment anerkendt talemåde, at “en
udgave er en database” eller - mindre slagordsagtigt og mere korrekt
- at grundlaget for en udgave er en database, som kan generere både
en elektronisk version og en eller flere bogversioner. I dag kan man

532

Johnny Kondrup

sige, at det elektroniske medium er blevet den videnskabelige udgaves
primære medium.
Der er ikke noget at sige til det. De perspektiver, som digitaliserin
gen af tekster og deres udgivelse med henblik på computermediet åb
ner, er både lang og tillokkende:

• Man kan genbruge den elektroniske tekst til flere formål.
• Man kan foretage talrige og kumulative kodninger.
• Der er talrige muligheder for visning, søgning i og behandling af tek
sten.
• Der kan foretages automatisk kollation.
• Man kan indrette arkiver med fuldtekstvarianter og synoptiske vari
antapparater med indbyggede navigeringsværktøjer.
• Der kan indsættes hyperlinks mellem tekst, varianter, digitale faksi
miler og kommentarer.
• Kommentarerne kan udbygges til multimediale knowledge sites.
• Der er mulighed for interaktivitet og brugertilpasning af udgaven.

Dertil kommer mulighederne for at erkende nye dimensioner af sel
ve tekstualiteten, efterhånden som udgaverne frigøres fra bogmediet
og folder sig ud i de elektroniske medier. Det er fristende at lade sig
rive med af fremskridtsoptimisme. Intet synes umuligt, og den digitale
fremtid er kun lige begyndt!
Imidlertid er der en afgørende mistelten, som ikke er taget i ed. Det
er spørgsmålet om varighed eller holdbarhed af de elektroniske udga
ver - utvivlsomt det største og mest uoverskuelige spørgsmål, som den
digitale revolution rejser. Spørgsmålet har mindst tre aspekter: vedlige
holdelse, lagring og overføring.
For det første: En af fordelene ved en elektronisk udgave er, at den
let kan ajourføres eller opdateres, efterhånden som man konstaterer
fejl og mangler, men også efterhånden som nye forskningsresultater
kommer for dagen og nye faciliteter udvikles. Ingen elektronisk Internet-udgave bør fx mangle en w¿z7-funktion, hvor brugerne let kan ind
berette opdagne fejl og supplere kommentarerne, hvis de sidder inde
med viden, som kommentator manglede. Til gengæld må det sikres, at
der er nogen i den anden ende til at modtage, vurdere, reagere på og
evt. indarbejde brugernes henvendelser. Et særligt problem er knyttet
til udgaver med eksterne hyperlinks, fx til ordbøger, artikelsamlinger,
billeddatabaser osv. Nogle af de pågældende netsteder vil uvægerlig
ændre indhold i tidens løb, andre vil skifte adresse eller blive nedlagt,
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så der skal være nogen til at kontrollere, ajourføre og evt. fjerne udga
vens hyperlinks. Kort sagt drejer det sig om behovet for en ‘efterorga
nisation’. Jo mere udgaven antager karakter af en knowledge site i Peter
Shillingsburgs forstand, desto større vil dette behov være.9
For det andet: Elektroniske udgaver fylder ikke meget i den fysiske
verden, men de skal dog opbevares et sted. For udgaver distribueret
på cd-rom er det ikke noget problem i sig selv - de ligger jo ude hos
brugerne på samme måde som bøger - men for Internet-udgaver er
spørgsmålet, hvor de skal hostes (det ord bør ikke udtales på dansk).
På hvilke servere skal de ligge? Hvilke institutioner vil betale for ser
verkapaciteten og garantere, at udgaverne bliver liggende, hhv. bliver
flyttet med, når serveren udskiftes? Måske er dette problem ikke stort
i sig selv, for det forekommer klart at være en opgave for det offentlige
biblioteksvæsen; men problemet lapper ind over både det forrige om
en efterorganisation og det følgende om overføring.
Hvis der etableres en efterorganisation, som kan ajourføre udgaven
og måske tilføje nye faciliteter, efterhånden som de udvikles, skærpes
problemet om lagring, for hvordan skal biblioteket så opfange og opbe
vare forandringerne? Skal alle versioner lagres eller kun nogle få - og
da hvilke? I den forbindelse er det værd at erindre om, at en væsentlig
funktion ved udgaver er at tjene som referencebasis for forskningsfæl
lesskabet. Hvis ikke denne basis er stabil eller i det mindste lader sig
genfremkalde, har videnskaben et problem.10
Det tredje aspekt af varighedsproblemet vedrører ansvaret for udga
vens overføring til nye tekniske systemer, efterhånden som de gamle
forældes og forsvinder. Når en bog er trykt, kan den holde og bruges i
århundreder, forudsat at papiret er af ordentlig kvalitet. Vi kan stadig
benytte Johannes Ewalds Samlede Skrifter, udgivet af Victor Kuhr, Svend
Aage Pallis og Niels Møller i 1914-24; ja, for størstedelen af Ewalds for
fatterskab er det stadig den eneste videnskabelige udgave, som eksiste
rer - og den, som de senere, mindre udgaver hviler på. Vi kan stadig
benytte Karl Lachmanns Lessingudgave fra 1838-40 eller renæssance9 Problemet med netsteder, der skifter adresse (URL), er siden 2000 ved at finde sin
løsning gennem DOI-systemet (Digital Object Identifier). Et DOI-navn er en talkode,
som knyttes til et digitalt indholdsobjekt, og som bl.a. indeholder information om,
hvor objektet kan findes på Internettet. Selv om objektet skifter plads eller indhold,
forbliver DOI-navnet det samme. Jf. <www.doi.org> (tilgået 24. november 2010).
10 Jf. Marilyn Deegan: “Collection and Preservation of an Electronic Edition”, Lou Burnard, Katherine O’Brien O’Keeffe &John Unsworth (eds.): Electronic Textual Editing,
New York 2006, s. 358-370; s. 362.
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humanisternes klassikerudgaver fra 1500-tallet. Udgavernes medium er
velkendt, åbent og stabilt, og biblioteket behøver ikke bekymre sig om
deres indhold for at bevare dem. Også for den, der skal bruge dem,
er udgaverne lige at gå til; de er selvbeskrivende og indeholder alle
oplysninger, som benyttelsen kræver.11 I modsætning hertil kan flere af
de digitale udgaver, der blev udsendt omkring år 2000, ikke længere
benyttes - enten fordi de foreligger på medier, som er forældede (fx
disketter); fordi de kræver Internet-/;nwsm^ som ikke længere kan fås;
fordi præsentationsprogrammellet i øvrigt er forældet; eller fordi de er
kodet i et format, som ikke længere bruges og ikke foreligger ordent
ligt dokumenteret. Det sidste problem kan imødegås ved at benytte et
standard-kodeformat som XML og en specifikation som TEI, der synes
at være fremtidssikret, så godt som det nu er muligt. Men de øvrige
problemer er store nok.
Et eksempel på en elektronisk udgave, der er delvis ‘sneet inde’, er
Svøbt i mår-cd-rommen (2001). Den rummede mere end 1000 danske fol
kevisetekster i original ortografi, mange desuden i normaliseret form,
en række fotografiske faksimiler af de håndskrevne visebøger, en ord
bog udarbejdet på basis af de normaliserede viser, musikeksempler samt
en del udgivertekst. Men otte år efter udgivelsen fungerer cd-rommen
ikke på de fleste computere, fordi præsentationsprogrammellet er skre
vet i en version af Java, som nu er forældet. Man kan (muligvis) åbne
de enkelte datafiler ad omveje, men ikke bruge de indbyggede søge- og
manipuleringfaciliteter. Heldigvis er alle teksterne kodet ifølge SGMLstandard og siden konverteret til XML, så de kan overføres til et andet
medium, og en overflytning til Internettet er nu i gang.12
Folk med forstand på den slags oplyser, at software har en normal
levetid på mindre end 5-10 år, og at ingen software med sandsynlig
hed vil overleve 20 eller 30 år, i hvert fald ikke som det bedste valg på
markedet. Desuden oplyses det, at software under alle omstændigheder
holder længere end hardware.13 Da store udgaveprojekter ofte stræk
ker sig over både 20 og 30 år, betyder det, at den hardware og software,
11 Op. cit., s. 359 f.
12 Svøbt i mår-cd-rommen blev leveret som indlæg i bd. 3 af Flemming Lundgreen-Nielsen 8c Hanne Ruus (red.): Svøbl i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700, 1-4, 1999-2002.
Foreløbigt URL til de overflyttede filer: <duds.nordisk.ku.dk/tekstresurser/> (tilgået
24. november 2010).
13 Jf. C.M. Sperberg-McQueen: “Textual Criticism and the Text Encoding Initiative”,
San Diego 1994, <xml.coverpages.org/sperb-mla94.html> (tilgået 24. november 2010);
afsnit 2: “Software is Not the Answer”.
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som står til rådighed, når projekterne påbegyndes, vil være forældet
eller forsvundet, allerede når de afsluttes - og hvad så med de kom
mende mange årtier, hvor de indholdsmæssigt stadig vil være den se
neste, måske den eneste udgave af de pågældende værker? Hvad med
de efterfølgende århundreder, hvor udgaven stadig vil være interessant
i en videnskabshistorisk sammenhæng?
Det er altså ikke gjort med at opbevare udgaverne på cd-rom eller
server. De må også med jævne, ja hyppige mellemrum overføres fra æl
dre generationer af hardware og software til nye. Processen kaldes mi
gration, og man kan skelne mellem to delprocesser: genopfriskning (dvs.
flytning af de digitale data til nye medier) og reformatering (dvs. overfø
ring eller oversættelse af den information, som rummes i data, til et nyt
format). Det skal jeg ikke gå nærmere ind på her; men pointen er, at
disse processer udgør et arbejde, som må forudses at skulle fortsætte i
al overskuelig fremtid. Det vil koste store beløb, der ikke er indregnet i
de budgetter, som ligger til grund for udgaveprojekterne.
Mutatis mutandis kan man sige, at de videnskabelige udgaver står i en
situation, som er parallel med atomkraftindustriens: Udgavernes fag
lige indhold har en halveringstid, som er betydeligt langsommere end
de beholdere eller systemer, hvori de opbevares, og problemet med
den endelige deponering er uløst, både praktisk, etisk og økonomisk.14
I det lys kan det forekomme uforsigtigt, at der hvert år bekostes mil
lioner af kroner og arbejdstimer på at etablere elektroniske udgaver
og mere generelt på at overflytte videnskabelig information til digitale
lagringsmedier.
Der findes forskellige forslag til, hvad man som udgiver kan gøre for
at sikre sin elektroniske udgaves levetid, heraf nogle meget tekniske.
Kun tre skal strejfes her. En mulighed er at indrette sin udgave med en
delt filstruktur, hvor teksten og kodemærkerne holdes adskilt, dvs. op
bevares i hver sin datafil og kun kombineres virtuelt, i et ‘perspektiv’, i
det øjeblik udgaven skal bruges. Man taler på engelsk om standoff-markup, på dansk kunne man sige separat mærkning. Udgavens tekstfiler vil
på den måde være uafhængige af SGML og XML og vil kunne bevares
i en relativt uberørt tilstand, mens problemet med opdatering af udga-

14 Jf. Roland ReuB: “Die Editionsphilologie und das gedruckte Buch. Zur Problemlage
der digitalen Edition im Spannungsfeld von Philologie, Okonomie und technokratischen AnmaBungen”, Text. Kritische Beiträge 12 (Frankfurt a.M. & Basel 2008), s. 1-10;
s. 3 f.
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ven i forhold til fremtidige kodesprog eller nye versioner af kodeske
maerne kan begrænses til de filer, der bærer mærkningen.
En anden anbefaling går ud på at skelne mellem de centrale og de
perifere dele af udgaven og sikre de centrale den størst mulige uaf
hængighed. Som centrale dele gælder tre:

• udgavens data (råmateriale som tekster, billeder, lydfiler m.v.),
• udgavens metadata (koder og dokumentation af udgavens praksis)
°g
• udgavens hyperlinks (hvad enten interne eller eksterne).
Som perifere dele gælder to:

• det programmel, der bruges til at skabe og publicere udgaven, og
• den grænseflade, hvorigennem brugerne får adgang til den.
I det omfang man kan separere de centrale dele fra de perifere, undgår
man, at en forældelse af de perifere dele rammer udgavens kerne.15
En tredje mulighed - som på ingen måde udelukker de to første
- er imidlertid den simple at skabe en hybridudgave. I det omfang,
det er muligt, må udgavens ‘intellektuelle kapital’ - tekster, apparat,
kommentarer og billeder - bevares i bogens åbne, stabile og let arki
verbare medium, samtidig med at den gøres tilgængelig for studium i
computerens fleksible, dynamiske miljø. Hvis den digitale version af
udgaven forældes, er i det mindste væsentlige dele sikret for kommen
de århundreder. Samtidig betyder denne disposition, at de funktioner,
som elektroniske medier ikke er velegnede redskaber for, kan udøves i
deres eget medium. Det gælder først og fremmest den fordybede læs
ning og portabiliteten til alle miljøer (også dem uden strøm).
Hybridudgaven er ikke en option, som løser alle problemer. Der vil
være et vist overlap mellem de dele af udgaven, som er “intellektuel ka
pital” af høj værdi, og de dele, som bedst eller alene kan udfoldes i det
elektroniske medium. Det gælder mest oplagt det fulde synoptiske va
rian tapparat, som er af stor værdi for forskningen og meget dyrt at etab13 Jf. Marilyn Deegan: “Collection and Preservation of an Electronic Edition”, s. 365 f.
Desuden Espen S. Ore: “Elektronisk publisering: forskjellige utgaveformer og forhol
det til grunntekst(er) og endelig(e) tekst(er)”, Lars Burman & Barbro Ståhle Sjönell
(red.): Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser, Stockholm 1999, s. 138-144; s. 142 (Nor
diskt Nätverk för Editionsfilologer, Skrifter, 1).
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lere, men som ikke kan realiseres i bogmediet. Men hvad angår tekster,
emendationsapparat, tekstkritiske kommentarer, manuskriptbeskrivel
ser og bibliografiske beskrivelser, sammenfattende redegørelser for til
blivelses- og receptionshistorie, indledninger og punktkommentarer
- alt hvad vi kender fra en traditionel bogudgave af høj kvalitet-vil det
også i fremtiden være en god idé at lade dem trykke.

MINDRE BIDRAG

Misforståelser og fejl ? Nogle bemærkninger til Erik Petersens afhandling i Fund
og Forskning bind 48.
Det er glædeligt, at en yngre generation nu viser interesse for hånd
skriftsamlingens tilblivelse, og det må hilses velkomment, at Erik Peter
sen har fremdraget og analyseret, hvad der ser ud til at være den ældst
bevarede fortegnelse over bøger og håndskrifter, som blev erhvervet til
Frederik 3.s bibliotek, efter at Peder Schumacher var blevet bibliote
kar. Noget kladdeagtig er den ganske vist, så man kan have sin tvivl, om
den er identisk med en i en anden kilde nævnt fortegnelse eller er en
kladde hertil, men den er ganske utvivlsomt en vigtig kilde til bibliote
kets ældste historie.
Denne fortegnelse havde jeg desværre forbigået, da jeg skrev min
bog om bibliotekets historie, ikke fordi jeg, som EP hævder (s. 12),
havde misforstået den, men fordi jeg ved første øjesyn fandt det van
skeligt at danne mig en præcis forestilling om indholdet, som forekom
(og i erindringen stadig forekommer) mig mere komplekst i sin sam
mensætning, end EP skildrer det. En analyse blev derfor udskudt til et
senere tidspunkt i arbejdsfasen, hvor den så blev glemt, da andre ting
pressede sig på. Ved omtale af en dubletkatalog fra Frederik Ills med
arkivsignaturen E 6a, kom jeg imidlertid ved skrive- eller hukommel
sesfejl til at betegne denne som E 8a, der er arkivsignaturen for oven
nævnte fortegnelse, hvad der unægtelig er højst beklageligt. Men det
må siges, at jeg finder det vanskeligt at forstå, at EP ikke har gennem
skuet dette. Dubletkatalogen i E 6a er, som den trykte arkivregistratur
angiver, den eneste bevarede fra Frederik 3.s bibliotek, og med den
korrekte signatur E 6a er kun denne citeret i min bogs hovedafsnit (s.
45 og 50), som EP naturligvis kender. Til yderligere bekræftelse kan
henvises til min afhandling om bibliotekets dubletudskillelser gennem
tiderne i Fund og Forskning, 37, 1998, hvor der entydigt henvises til E 6a
og ikke E 8a.
Ved videre nærlæsning af afhandlingen bemærkes, at forfatteren i
det hele taget har et noget problematisk forhold til sine forgængere.
Der er flere eksempler på, at han ligger under for en tilbøjelighed til
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at drage deres indsats i tvivl ved så at sige at stille dem i skammekro
gen for begåelse af angivelige misforståelser eller fejl. Om E 8a hedder
det således i resumeet (s. 54), at indholdet “if all noticed have been
misinterpreted.” Sagforholdet er, at Chr. Bruun i en afhandling 1873
som den første gjorde opmærksom på (“noticed”), at der her fandtes
bevaret en liste over bibliotekets håndskrifter. Bogregistreringen blev
ikke omtalt, da den var irrelevant i den umiddelbare sammenhæng, og
Bruun indlod sig tydeligvis ikke på at karakterisere listen som helhed.
Så EP gør Bruun uret. Det kan beklages, at Bruun renoncerede på at
give en fyldigere beskrivelse af indholdet, men “misinterpreted” E 8a
har han ikke.
Også en anden bibliotekshistorisk forgænger, den kyndige og respek
terede kender af middelaldersamlingen Ellen Jørgensen, har EP fun
det anledning til at miskreditere ved at tillægge hende den urigtige
opfattelse, at katalogen i E 8 skyldes (er affattet af) Peder Schumacher.
EPs udgangspunkt er, at hun i sin i 1926 trykte katalog over de middel
alderlige latinske håndskrifter har brugt betegnelsen “Cat. Schumacheri”. Det er en benævnelse, som godt kan misforstås, men hvorfor ikke
foretage den meget nærliggende handling at checke den ved at efterse
katalogens forkortelsesliste? Her fremgår det utvetydigt, at “Cat. Schumacheri” blot er en praktisk forkortelse for, hvad der anføres som en
“Catalogus librorum typis exaratorum pariter ac msc. quibus curante
Schumachero aucta est Regia Bibliotheca”, altså en katalog over tilvæk
sten, som Schumacher har haft ansvaret for. Den formulering er der
ikke noget forkert ved. “Cat. Schumacheri” skal slet og ret forstås som
“Schumacher-katalogen” i betydningen tilvækstkatalogen fra Schuma
chers tid, og med mit kendskab til Ellen Jørgensen ville det have ligget
hende fjernt at fremsætte en så åbenlyst tvivlsom påstand, som at den
skulle være affattet af Schumacher. Men det er, hvad EP søger at fast
slå. Skulle han bygge på andre kilder, har han forsømt at citere dem,
så med den foreliggende tekst virker det som en besynderlig kamp mod
vejrmøller og er i sin grund en slet funderet insinuation, når han i resu
meet s. 54 vender sig mod Jørgensen og polemisk slår fast: “Catalogus
E 8 is not the catalogue of Schumacher...”. Det har hun jo overhovedet
ikke hævdet!
Synd og skam, at en ellers god afhandling skal skæmmes af polemisk
fremførte postulater, hvis nødvendighed det er svært at indse. Det er
ganske i sin orden, undertiden ønskeligt eller tilmed påkrævet, at der
gøres op med fortidens synder. Men ud over research forudsætter dette
efter undertegnedes opfattelse indlevelse, omhyggelig fortolkning og
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behørig fairness. Ikke mindst, når det drejer sig om afdøde forskere,
som er uden mulighed for at tage til genmæle.
Endnu et forhold bringer atter Ellen Jørgensen i spil. I alle de gæng
se bibliografier, der registrerer litteratur om Det Kongelige Bibliotek
- “Dansk bibliotekslitteratur”, “Dansk historisk bibliografi” osv. - anfø
res en afhandling af hende, som EP af ukendte grunde har undladt at
inddrage blandt referencerne, skønt dens relevans er indlysende. Den
har titlen “De middelalderlige latinske Manuscripter i det kgl. Biblio
tek. Et Bidrag til Manuscriptsamlingens Historie”, findes publiceret i
Festskrift til Kristian Ersleu, 1927, s. 211-26 og rummer en indsigtsfuld om
end selektiv oversigt over middelaldersamlingens historie. Heri fortæller
Jørgensen bl.a. om middelalderhåndskrifter i Frederik 3.s bibliotek og
henviser både til fortegnelsen i E 8 og den i E 8a, førstnævnte selvsagt
også her korrekt betegnet som en fortegnelse over accessionen fra Pe
der Schumachers tid, sidstnævnte lige så uangribeligt som skrevet med
Schumachers hånd.
Harald Ilsøe

Replik om KBs Arkiv E 8 a, Harald Ilsøe og historikken.

Foranlediget af mit bidrag i Fund og Forskning, 48, 2009, har Harald
Ilsøe fremført nogle bemærkninger til den knappe historik der knyttes
til KBs Arkiv E 8 a, Schumachers liste, og KBs Arkiv E 8, Worms katalog
Hans indlæg rummer én væsentlig oplysning, nemlig den, at han ikke
selv inddrager KBs Arkiv E 8 a i sit opus magnum fra 1999, Det Kongelige
Bibliotek i støbeskeen. Det er nyt for mig og formentlig en del andre læ
sere, der ikke har været opmærksomme på, at Ilsøe, når han i sit værk
refererer til E 8 a i virkeligheden henviser til KBs Arkiv E 6 a. Ilsøe finder
det svært at forstå, at jeg ikke har gennemskuet denne forveksling. Det
er det måske, men Ilsøe har ikke gjort det let. Han retleder ikke læse
ren på de trykte rettelsesblade, der fulgte udgivelsen af hans værk. Det
er fint, at han gør det i sit indlæg, men Ilsøe må finde det nemt at for
stå, at jeg med den forståelse, hans bog havde givet mig, måtte mene,
at han havde dannet sig et forkert indtryk af E 8 a’s indhold. Det viser
sig nu, at han slet ikke havde dannet sig et indtryk, og det er nyttigt at
vide.
Ilsøe antyder, at jeg har fraskrevet Chr. Bruun æren af at være den,
der først har gjort opmærksom KBs Arkiv E 8 a. At jeg ikke har det,
fremgår med stor tydelighed af min afhandling, bl.a. på s. 11, hvor jeg
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tillige krediterer Bruun for at have identificeret fortegnelsens hånd
som Schumachers. Jeg skriver endvidere, at Bruun kun har studeret li
sten overfladisk. Det står jeg ved, for det har undret mig, at Bruun ikke
forfulgte det spor, han faktisk fandt, og ikke udnyttede kildens poten
tiale i en afhandling, hvis emne er Det store kongelige Bibliotheks Stiftelse
under Kong Frederik den Tredie og Kong Christian den Femte. At Ilsøe ikke
selv fandt det umagen værd at studere kilden nærmere under arbejdet
med Det Kongelige Bibliotek i støbeskeen, undrer mig også.
Også Ellen Jørgensen, skriver Ilsøe, har jeg “fundet anledning til at
miskreditere ved at tillægge hende den urigtige opfattelse, at katalo
gen i E 8 skyldes (er affattet af) Peder Schumacher”. Jeg påstår natur
ligvis ikke, at Jørgensen gør Worms katalog til Schumachers arbejde. At
kilden KBs Arkiv E 8, der af Jørgensen citeres som Cat. Schumacheri og
af mig som Worms katalog, skulle være affattet af Schumacher har ingen
forsøgt at hævde, og jeg ved ikke, hvor i min afhandling, Ilsøe finder
belæg for påstanden om, at jeg skulle tillægge Ellen Jørgensen en så
dan opfattelse.
Ilsøe nævner, at betegnelsen Cat. Schumacheri kan misforstås. Jeg kon
staterer i min afhandling, at den er blevet det. Min indvending mod
betegnelsen er imidlertid ikke fremkaldt af den sproglige ambivalens,
men af en undren over, at Ellen Jørgensen, som den knivskarpe histo
riker hun var, ikke reflekterede over, hvad kilden faktisk repræsente
rede, men i dette tilfælde slog sig til tåls med at tage dens egne ord
om sig selv for pålydende. Jeg miskrediterer ikke Ellen Jørgensen og
bebrejder hende ingenting. At tale om “en ukarakteristisk mangel på
præcision” er efter min mening udtryk for det modsatte.
Ilsøe henviser i sit indlægs sidste afsnit til Ellen Jørgensens afhand
ling “De middelalderlige latinske Manuscripter i Det kgl. Bibliotek. Et
Bidrag til Manuscriptsamlingens Historie” fra 1927, som jeg, ifølge Il
søe, “af ukendte grunde har undladt at inddrage blandt referencerne,
skønt dens relevans er indlysende”. Denne reprimande er på sin plads.
På det særtryk af afhandlingen, jeg har arvet, har Jørgensen med egen
hånd og humor skrevet: “De der er Stamgæster ved Haandskriftbordene skal tvangsfodres med dette lille Opus. EJ.” Således belært burde
jeg have tvangsfodret læseren med en henvisning, men fandt det un
dervejs ikke relevant, fordi Jørgensen ikke har haft Schumachers liste
fremme til selvstudium. Hun bygger alene på Bruuns omtale fra 1873,
og har derfor ikke noget nyt og selvstændigt at sige om kilden.
Erik Petersen

ANMELDELSER

Catalogue of Scandinavian Books in the British Library printed before 1801. By Peter
Hogg. London: London: British Library 2007. 3 vols. Xxi + 2184 pp.
ISBN 978 0 7123 0898 4.1

British Library ejer den største samling nordiske bøger uden for Nor
den. Her samler man - som biblioteket gør opmærksom på både på sin
hjemmeside og i det katalog der her skal anmeldes - bøger fra alle de fem
nordiske lande under ét tag, bøger som vi i Norden ofte må lede efter i
forskellige biblioteker. Dette katalog, Catalogue of Scandinavian Books in the
British Library printed before 1801, er det bibliografiske udtryk for denne fæl
lesnordiske enhed: Mens den nationalbibliografiske situation i de nor
diske lande er temmelig uensartet for de ældre bøgers vedkommende,
dvs. for bøger trykt i perioden 1482-1800, beskriver dette nye katalog
British Library’s samlinger af nordiske bøger efter en ensartet, og høj,
standard - og behandler dem ovenikøbet som én samling uden ind
deling efter land.
Det er en ide der har lange aner. Da Det Kongelige Bibliotek i slut
ningen af det 18. århundrede begyndte at betragte sine nationale bog
samlinger som en særlig gruppe adskilt fra de udenlandske bøger, var
det faktisk i en vis fase ud fra en nordisk synsvinkel snarere end en
strengt national. Det tidligere modsætningsforhold mellem Danmark
og Sverige der havde ført til talrige krige i århundrederne før, var nu
veget for en interesse for det kulturelle, historiske og sproglige fælles
skab. Visionen var, hvad bøger angik, et Bibliotheca septentrionalis.2
Men visionen blev aldrig ført ud i livet. Siden fulgte Finlands og Nor
ges løsrivelse fra henholdsvis Sverige og Danmark i det tidlige 19. år
hundrede, og senere Islands selvstændighed i 1944. I løbet af de sidste
to århundreder har de nordiske lande hver især udviklet en national
bibliografisk tradition som del af deres overordnede nationsbyggende
1 Nærværende anmeldelse udkom på engelsk
tidsskriftet The Library 10, 1, March 2009, s. 66-73.
2 Se Steen Bille Larsen: ‘Oprettelsen af det nordiske bibliotek 1780 ved 200-året for
Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling, Fund og Forskning, 25, 1981, s. 58ff
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virksomhed. Paradoksalt nok er British Library’s Scandinavian Collec
tion i dag det nærmeste vi kommer til en opfyldelse af den gamle drøm
om at behandle nordiske bøger som en bibliografisk enhed.
Dog skal det understreges at British Library’s samling af skandinavi
ske bøger, sin mangfoldighed til trods, kun omfatter en lille del af de
tryk der er katalogiseret i de enkelte nordiske bibliografier. For blot at
give et hastigt indtryk af størrelsesforholdene: Kataloget registrerer ca
11.000 poster. Til sammenligning rummer det svenske onlinekatalog
over 18. årh.s publikationer knap 50.000 titler, mens antallet af poster
importeret fra det trykte Bibliotheca Danica i Det Kongelige Biblioteks
online-katalog REX nærmer sig 40.000. Den nye finske bibliografi over
ældre tryk registrerer ca. 17.000 finske udgivelser op til 1809.
Der er desuden den vigtige forskel mellem British Library’s nye ka
talog og de nationale bibliografier at kataloget er et samlingskatalog
der beskriver de konkrete eksemplarer i British Library, det er ikke en
bibliografi over udgaver. Men i betragtning af katalogets omfang og
dets omhyggelige og ensartede beskrivelser af de enkelte bøger, er det
ikke desto mindre rimeligt at betragte det som et velkomment supple
ment til de nationale bibliografier.

Skandinaviske bibliografier over ældre tryk
De ensartede poster i det nye katalog står som sagt i udpræget modsæt
ning til den temmelig forskellige bibliografiske situation der hersker i
de enkelte nordiske lande hvad angår ældre tryk.
Svenske publikationer trykt op til 1600 blev katalogiseret af Isak Collijn
i hans grundlæggende Sveriges bibliografi intill år 1600 (1927-38), som han
siden lod følge af en bibliografi over 1600-tallet, Sveriges bibliografi. 1600talet (1942-46). Sidstnævnte har dannet grundlag for online-bibliografien
SB16 (dvs. 1600-tallet), også blot kaldet ‘Collijn’, som for nylig er blevet
fortsat i en tilsvarende online-bibliografi over svenske publikationer i pe
rioden 1700-1829, SB17.
Collijn udelod nogle vigtige genrer fra sit 1600-tals katalog. Det gæl
der universitetsdissertationerne eftersom de allerede var blevet samlet
i en trykt bibliografi, og det gælder hele lejlighedslitteraturen, der sim
pelt hen blev forbigået grund af sit store omfang. I SB 17 har man del
vis forladt denne politik og inkluderet lejlighedslitteraturen. Ligeledes
benyttes i SB 17 en lidt anden definition af ‘svensk’: tekster trykt uden
for Sverige på andre sprog end svensk er ikke medtaget, mens Collijn
i sin tid havde medtaget tekster af svenskere hvad end de var trykt i
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Sverige eller udenlands. Med andre ord er der tale om en lidt ujævn
dækning af tidlige svenske tryk, såvel i trykte som i online-kataloger.
Finland har for forholdsvis nylig fået en fremragende nationalbiblio
grafi der dækker perioden 1488-1800. Posterne på 1700-tals-publikationer kan kun findes i online-basen Fennica, som drives af det finske natio
nalbibliotek, mens posterne på tidligere publikationer, 1488-1700, også
er publiceret i et trykt katalog.3 Det omfatter tekster af finske forfattere,
hvad enten de er trykt i Finland eller udenlands (herunder Sverige).
Eftersom Finland var en svensk provins indtil 1809, er der naturligvis
nogen overlap med Collijns svenske bibliografi.
Den danske nationalbibliografi, Bibliotheca Danica, blev påbegyndt i
1860erne og publiceret i 1872-1931. Det var en imponerende bedrift for
sin tid, og Bibliotheca Danica danner stadig udgangspunkt for ethvert
studie af tidlige danske tryk frem til 1830. Bibliotheca Danica er bygget sy
stematisk op og dækker alle tekstgenrer. I modsætning til Collijns sven
ske bibliografi er dette en short-title katalog som blot giver kortfattede,
nærmest lapidariske oplysninger. Posterne er nu blevet importeret i Det
Kongelige Biblioteks online-katalog, REX. Det er kun de ældste dan
ske bøger fra 1500-tallet (og det sene 1400-tal) der har været genstand
for grundig bibliografisk behandling, nemlig i Lauritz Nielsens Dansk
Bibliografi, 1482-1600 (1919-35).4 Bortset herfra er det stadig den mere
end 100 år gamle Bibliotheca Danica der udgør state of the art.
Situationen er noget bedre for det norske og det islandske materia
les vedkommende. De fleste af de udgaver fra før 1800 der er registre
ret i Hjalmar Pettersens Bibliotheca Norvegica (1899-1924), findes også
i Bibliotheca Danica, men Pettersens beskrivelser er mere detaljerede.
Derimod er posterne i den norske online-katalog Bibsys generelt tem
melig kortfattede, og de ser ikke ud til at have inkorporeret informati
on fra Pettersens bibliografi. I Island har Halldor Hermanssons katalog
over den amerikanske Fiske collection i praksis fungeret som national
bibliografi, med bl.a. nyttige oplysninger om indholdet. Det islandske
online-katalog Gegnir er mindre detaljeret.5
Der er kort sagt betragtelige forskelle mellem de nordiske nationale
bibliografier over ældre bøger hvad angår beskrivelsernes omfang og
3 Suomen kansallisbibliograjia, 1488-1700 / Finlands nationalbibliografi. 1488-1700, edd.
Tuija Laine, Rita Nyqvist (Helsinki 1996).
4 Den udkom i en ny udgave ved Erik Dal i 1996.
3 Catalogue of the Icelandic Collection Bequeathed by Willard Fiske, comp, by Halldor Her
mansson (Ithaca, NY, 1914-43). Gegnir-katalogen findes på adressen www.gegnir.is.
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detaljeniveau. Det nye katalog fra British Library opnår således at be
skrive bibliotekets ældre nordiske bøger efter en fælles standard som
ikke findes andetsteds, og af og til overgår det de eksisterende nordiske
bibliografier. Dertil kommer at British Library’s katalog fylder nogle
vigtige huller. Takket være en donation fra universitetet i Uppsala er
British Library i besiddelse af flere tusinde svenske dissertationer, og
de der er ældre end 1801, foreligger nu beskrevet i det nye katalog.
Som nævnt inkluderede Collijn ikke dissertationer i sin store svenske
bibliografi, og selv om nogle nu kan findes i online-katalogerne SB16
(‘Collijn’) og SB17, gælder det langt fra alle. Det betyder at British Li
brary’s katalog vil være et godt sted at begynde for den der vil finde en
svensk dissertation.
En kort beskrivelse af Catalogue of Scandinavian Books in the British Library
printed before 1801
Pladsen tillader kun at diskutere udvalgte aspekter her. Lad det være
sagt med det samme at der er tale om et omhyggeligt gennemarbejdet
katalog der både leverer et væld af oplysninger og er let at bruge og
finde rundt i.
Kataloget består af seks indekser. Det første, Author and Title, udgør
hoveddelen, der byder på de fuldt udbyggede beskrivelser, og hertil hen
viser de andre indekser. Ved hjælp af et simpelt identifikationssystem
er det let at finde rundt mellem indekserne. Forfatter- og titelindekset
anfører ganske lange titler (som dog af og til er forkortede), fulgt af
trykke-oplysninger (trykkeår og-sted, trykker, forlægger) og ‘collation’,
dvs. angivelse af antal bind, sider, illustrationer og format. Disse oplys
ninger er ofte ledsaget af noter om indholdet mm. Til sidst anføres
katalogsignaturen i British Library samt - lejlighedsvis - oplysninger
om det konkrete eksemplar.
De ledsagende noter rummer ofte overraskende ekstramateriale, som
ikke har paralleller i nogen af de nationale kataloger. Således kan man
erfare om E.E. Ullman’s Den swenska fröken:

’a novel - includes (on final leaf): “Böcker som fins til köps i Holm
bergs bokläda, och hos dess collecteurer i landsorterne [...]” Ano
nymous; by E.E. Ullman’.

Udover oplysning om genre og identifikationen af den anonyme for
fatter får man her at vide - hvis man da læser svensk - at bogen inde-
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holder en annonce, hvori trykkeren, Holmberg, reklamerer for sine
varer.
Nogle poster i Forfatter- og titelindekset er ikke fulde poster, men så
kaldte ‘added entries’. Deres indgangsord er navne på medforfattere,
udgivere, oversættere mm., og de henviser læseren fra en sådan person
der har medvirket ved en udgivelse, til den fulde beskrivelse af den
pågældende udgivelse. Med deres fokus på andre bidragydere end ho
vedforfattere, giver disse ‘added entries’ mange indgange og veje ind
i de nordiske landes litterære verden. Også personer der er emne for
biografiske skildringer, er registreret i ‘added entries’ med henvisnin
ger til de fulde beskrivelser. Dog er det sådan at de fulde beskrivelser
simpelt hen citerer en bogs oplysninger på bogens sprog, og det vil
sige at det som oftest er nødvendigt at kende enten det pågældende
nordiske sprog eller latin for at forstå hvilken nærmere rolle en given
medvirkende person har spillet i bogens tilblivelse, eftersom dette kun
vil fremgå af ordlyden på bogens titel.
Trykkeoplysningerne om trykkere, forlæggere, boghandlere er kon
sekvent medtaget i de fulde beskrivelser. Desuden kan de slås op i et
alfabetisk indeks. Det gælder også når trykkeoplysninger ikke fremgår
af bogen selv men kendes ad anden vej. I indekset anføres alle værker
af en given trykker eller forlægger med henvisninger til de fulde be
skrivelser i Forfatter- og titelindekset.
Emne-indekset inddeler teksterne i en lang række emner. Ud over
selve det heuristiske hovedformål giver dette indeks indtryk af såvel de
nordiske forfatteres europæiske orientering som deres specifikt nordi
ske interesser såsom norrøn litteratur og dansk-svensk krigspropaganda.
Også fra emneindekset henvises til Forfatter- og titelindeksets fulde be
skrivelser. Det ville derfor have været en hjælp hvis emneordene også
figurerede i de fulde beskrivelser. For i de fulde beskrivelser får man i
de fleste tilfælde ikke anden oplysning om indhold og emne end det
der måtte fremgå af titlen - der typisk kræver kendskab til et nordisk
sprog eller latin - medmindre der er tilføjet en note om indholdet.
Det er bemærkelsesværdigt at der er oprettet ‘entries’ på tekster der
indgår som dele af antologier eller andre samleværker. Scriptores rerum
Danicarum medii aevi er en monumental samling af danske middelal
derlige tekster i ni bind, hvoraf de syv første udkom i årene 1772-92 og
de to sidste først efter 1800. British Library’s Catalogue har registreret
de mange enkelttekster i Forfatter- og titelindekset med en henvisning
til hovedposten og endda i nogle tilfælde også forsynet beskrivelsen
af de enkelte tekster med en note om indholdet. Således gives der, ef-
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ter de bibliografiske oplysninger, rundhåndet information om det lille
skrift Series rúnica regum Daniæ prima'.

’Parallel texts, in old Danish and Latin, of two variants of a Dan
ish regnal list from the runic ms. of “Skånelagen”. - Anonymous
(early fourteenth century) - Latin translation by O. Worm. - En
graved plates.’

Det er en ganske imponerende detaljeringsgrad som hverken Biblio
theca Danica eller dens digitale pendant, Det Kongelige Biblioteks on
line-katalog REX, kan måle sig med. Heri er Scripteres rerum Danicarum
medii aevi blot registreret under én titel. Hvis man skulle indvende no
get mod British Library’s Catalogue på dette punkt, må det være at der
ingensteds gives en samlet oversigt over Scripteres rerum Danicarum medii
aevi'. Som bruger af kataloget føres man fra delene til helheden, men
ikke fra helheden til de enkelte dele.
Dette høje informationsniveau overgår imidlertid alle de nordiske
bibliografier, trykte såvel som digitale. Med sin vægt på oplysninger om
indhold er kataloget et effektivt værktøj til mange slags historiske og
litterære undersøgelser, og det vil ofte være et godt sted at begynde
ikke mindst for det danske materiales vedkommende. De avancerede
muligheder for at navigere (gennem de fyldige indekser, gennem ‘ad
ded entries’ og andre krydsreferencer) betyder også at kataloget giver
flere indgange end de eksisterende nordiske bibliografier over ældre
tryk - vel at mærke de trykte af dem: De digitale katalogers søgefaci
liteter gør det muligt at ekstrahere information i samme omfang fra
de kataloger (og det er især det svenske og det finske) hvis poster er
tilstrækkeligt detaljerede til at sådanne søgninger kan foretages.

Optagelseskriterier
Som det bemærkes i den udførlige ‘Introduction’, betyder de strenge
optagelsesprincipper at en latinsproget ritualbog beregnet til gudstje
nesten i den svenske kirke og trykt i Lübeck ikke er at finde i Catalogue of
Scandinavian Books in the British Library printed before 1801. Hvis man her kan
ane en diskret beklagelse, kan jeg kun erklære mig enig. Det er afgjort
ærgerligt at nordiske publikationer trykt uden for Norden på ikke-nordiske sprog ikke er medtaget. Netop i den tidlig moderne periode som
kataloget dækker, ca 1500-1800, tilbragte mange nordiske intellektu
elle år af deres liv med at rejse og studere i udlandet, og de lærde og
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diplomatiske kontakter var mange og tætte. Det var almindelig praksis,
også opmuntret af regeringerne, at nordiske forfattere og videnskabsmænd sørgede for at få publiceret deres værker udenlands med tanke
på at nå et internationalt publikum. Til dette formål var latin, og i min
dre grad tysk og senere fransk, vigtige sprog. Denne væsentlige side
af nordisk bog- og lærdomskultur er fraværende fra kataloget som en
følge af at en lang række værker skrevet af nordiske forfattere og trykt
uden for Norden ikke er taget med. Lad mig give nogle eksempler:

• Den første udgave af Saxo Grammaticus’ Danmarkshistorie, skrevet
ca. 1200 på latin, blev udgivet af den danske humanist Christiern
Pedersen i Paris i 1514 i en eller anden form for forståelse med dan
ske regeringscirkler. Det var et initiativ hvis betydning for dansk og
nordisk kulturhistorie vanskeligt kan overvurderes. British Library
ejer ifølge bibliotekets online-katalog to eksempler af dette centrale
værk - men det er ikke at finde i det trykte katalog.
• Den svenske parallel til Saxo var den umådeligt indflydelsesrige Sverigeshistorie skrevet af den landflygtige ærkebiskop Johannes Mag
nus omkring 1530 og udgivet af hans bror Olaus Magnus i 1554 i
Rom. Fem eksemplarer er anført i British Library’s online-katalog,
men det er kun den svenske oversættelse fra 1620 der er registreret
i det trykte katalog. Heller ikke Olaus Magnus’ eget værk, en betyd
ningsfuld etnografisk beskrivelse af de nordiske folk, udgivet i Rom
i 1555, som British Library ejer i tre eksemplarer, findes omtalt i det
trykte katalog.
• Den mest fremtrædende danske digter i 1500-tallets sidste halvdel,
Erasmus Lætus, optræder ikke i kataloget fordi hans latinske digte
blev publiceret udenlands. En søgning i British Library’s online-ka
talog viser imidlertid at fire af hans store værker er repræsenteret i
samlingerne (blandt dem hans epos Margaretica, Frankfurt am Main
1573, som han dedicerede til Elizabeth af England).

• Det samme gælder Erasmus Lætus’ norske samtidige, Halvard Gunnarson. Fire af hans latinske, historiske digte, heriblandt en versi
ficeret gendigtning af Melanchthons Carions krønike og en Norgeshistorie på vers, ligger i British Library, men ingen af dem kan findes i
det nye katalog da de alle blev trykt i Rostock.
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• De højtprofilerede Danmarkshistorier som Christian 4. lod sine kon
gelige historieskrivere Johannes Pontanus ogjohannes Meursius for
fatte, findes ligeledes i British Library ifølge online-kataloget, men
heller ikke de ses det trykte katalog eftersom de er skrevet på latin
og udgivet i Amsterdam (i henholdsvis 1631 og 1638).
• Den store svenske videnskabsmand Carl Linné er bestemt ikke fra
værende fra kataloget - mere end 200 udgivelser er registreret un
der hans navn. Men det fremgår ikke at British Library også ejer
førsteudgaven af hans banebrydende afhandling Systema natura fra
1735. Den er på latin og udgivet i Haag.

Dette stramme optagelseskriterium, eller rettere eksklusionskriterium,
går altså ud på at bøger affattet på et ikke-nordisk sprog og trykt uden
for Norden ikke medtages. Det er tilsyneladende en fast regel i Bri
tish Library’s række af regionale kataloger. Men resultatet bliver altså,
i hvert fald i dette tilfælde, et noget skævt billede af hvordan nordisk
litteratur og lærdom er repræsenteret i British Library’s samlinger. Pro
blemet kunne have været undgået hvis man havde valgt et andet op
tagelseskriterium, mest oplagt måske forfatterens nationalitet selv om
det også har sine faldgruber.
Ligeledes er det beklageligt at man har valgt at udelade publikatio
ner fra de områder der tidligere hørte under Danmark og Sverige. Gan
ske særligt gælder det Estland, der var en del af det svenske rige mel
lem 1561 og 1721. Her blev der i 1632 grundlagt et svensk universitet
i Tartu (Dorpat), og de trykte publikationer herfra må betragtes som
en helt integreret del af svensk litteratur - og blev da også behandlet
som sådan af Collijn.
I den forbindelse er det værd at knytte en bemærkning til katalogets
manglende skelnen mellem de nordiske lande. Det er sandsynligvis al
mindeligt uden for Norden at betragte de fem nordiske lande under ét,
som en enhed. Men for os i de nordiske lande falder det i øjnene at
historiske skillelinjer derved bliver udvisket. I den periode kataloget
dækker, bestod Norden som bekendt af to kongeriger, der stod i et
anspændt forhold til hinanden, Danmark og Sverige. De tre moderne,
nordiske stater der dengang ikke var selvstændige, Finland, Island og
Norge, indtog alle en markant og selvbevidst position inden for hen
holdsvis det svenske og det danske kongerige. Det virker derfor, i en
nordisk optik, påfaldende at man ikke bliver oplyst om fra hvilket land
en given publikation kommer når man nu i øvrigt bliver så godt under-
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rettet. Det ville kræve at nationalt tilhørsforhold blev defineret ud fra
forfatterens nationalitet, hvad der som sagt også ville have sine svag
heder, men alt i alt være at foretrække. Som det er nu, er det nærmest
umuligt at danne sig indtryk af de enkelte landes bidrag. Det ville også
have været en nyttig oplysning i indekset over trykkere og forlæggere.
Deres nationale tilhørsforhold fremgår dog indirekte, gennem navnet
på den by hvori de virkede.
Provenienser
Indekset over bogejere giver oplysninger om de enkelte eksemplarers
historie, som rummer perspektiver for både bog- og bibliotekshistori
ske og bredere lærdomshistoriske studier samt for studier af skandi
navisk litteratur og dens indflydelse. Igen har vi her at gøre med en
detaljeringsgrad som ikke er forsøgt før i de enkelte nordiske landes
nationale bibliografier. Et hurtigt blik afslører at Sir Hans Sloane (16601753), hvis samling lagde grunden til British Librarys samlinger, var
ejer af en stor mængde nordiske bøger, og det gjaldt også naturviden
skabsmanden Joseph Banks (1743-1820) og Kong George 3.
De fleste af bogejerne er dog nordiske. Det fremgår ganske vist ikke
umiddelbart eftersom ejerne blot står opført med navn og af og til års
tal. Af de nordiske bogejere kommer langt de fleste bøger fra islændin
gen Grimur Jonsson Thorkelin (1752-1829), kendt som udgiver af den
første udgave af Beowulf i 1815. Torkelin tilbrage årene 1786-91 i Eng
land og Skotland og blev her tilbudt en stilling på British Museum.
Ligeledes har to bøger ejet af den dominerende skikkelse i finsk lær
domshistorie i 1700-tallet, Henrik Porthan (1739-1804), fundet vej til
British Library - den ene af dem en svensk oversættelse afJohn Locke.
Den store danske bogsamler P. F. Suhm (1728-1798) testamenterede
sine bøger til Det Kongelige Bibliotek, men ikke desto mindre ligger
et af klenodierne i hans bogsamling nu i British Library. Det drejer sig
om Missale Nidrosiense (trykt 1519), et tidligt højdepunkt i norsk bog
historie som Suhm åbenbart har ejet i mindst to eksemplarer. Der er
mange af den slags små overraskelser i vente for den der blader rundt
i British Library’s nye katalog, overraskelser som både er fascinerende
i sig selv og som set i sammenhæng med andre provenienser kan være
med til at afdække mønstre i det 18. og 19. århundredes lærde kom
munikation.
Det havde dog været en fordel hvis ejernavnene havde været inklu
deret Forfatter-titelindeksets hovedposter. Opslag i dette register afslø-
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rer intet om en bogs proveniens. Det er ikke muligt at finde ud af hvad
der vides om en given bogs historie, altså at gå fra bog til ejer. Hvis man
for eksempel er interesseret i at vide noget om hvem der har ejet bøger
af Ludvig Holberg (1684-1754), må man skimme hele proveniens-indekset igennem.

Til sidst kan man overveje hvorfor British Library overhovedet har valgt
at offentliggøre kataloget på tryk. Hvorfor er disse fine bibliografiske
poster ikke blot inkluderet i bibliotekets online-katalog? De mange in
dekser og krydsreferencer sørger for at bogen er næsten ligeså informa
tiv og fleksibel som en online-version, men der er stadig spørgsmål som
kun kan besvares i et digitalt format og ikke af en trykt bog. På den an
den side er det uomtvisteligt sådan at bogformatet bibringer bibliotekets
samling af nordiske bøger en synlighed som ikke ville have været mulig
hvis de enkelte poster blot var blevet inkorporeret i bibliotekets onlinekatalog. Som monument, som samlet udtryk for nordisk bogkultur, er
det trykte katalog klart overlegent. Men man kan håbe at disse poster
hen ad vejen også vil blive tilgængelige i bibliotekets digitale katalog.
Intet digitalt katalog kan råde bod på manglende oplysninger i de
enkelte poster, sådan som det tydeligt ses af online-versionen af de lapidariske poster i REX, som bygger på Bibliotheca Danica. Den grund
læggende kvalitet ved British Library’s nye katalog ligger i de mange
indholdsbeskrivende detaljer i de enkelte poster - og i de fremragende
navigationsmuligheder mellem de enkelte indekser, der gør det muligt
både at finde hvad man ledte efter og at gøre nye opdagelser.
De fem nordiske lande udgør et tæt fællesskab, historisk, kulturelt
og sprogligt. Og selv om British Library’s nye Catalogue of Scandinavian
Books in the British Library printed before 1801 ikke interesserer sig helt nok
for at skelne mellem de enkelte lande, må man - fra en nordisk syns
vinkel - være taknemmelig for at det tilbyder os ensartede og detalje
rede beskrivelser af bøgerne i dette engelske Bibliotheca septentrionalis.
Karen Skovgaard-Petersen
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Jørgen Hein: The Treasure Collection at Rosenborg Castle I-III. The Inven
tories of 1696 and 1718. Royal Heritage and Collecting in Denmark-Norway
1500-1900. 2009, 849 s., indb. Kassette med tre bind, ca. 1050 farveillustrationer. ISBN 978-87-635-0131-6.
Jørgen Heins smukke trebindsværk om skatkammersamlingen på Ro
senborg er båret af et overblik og en indsigt, som kun kommer efter
mange års indgående beskæftigelse med emnet; det er et livsværk, som
det er forbeholdt de få at fuldføre.
Værket består af to afdelinger. Bind 1 er en historisk redegørelse for
skatkammersamlingens tilblivelse og historie, mens de to sidste bind
rummer beskrivelser af de genstande, som i de to tidligste Rosenborg
inventarier fra 1696 og 1718 var i, hvad vi i dag kalder Skatkammeret,
dvs. Regaliekammeret, Det grønne Kabinet samt Sadelskabet, det skab,
hvor Christian 4.s ridetøj blev opbevaret. Skatkammersamlingen er i
centrum, men værket rækker ud over Rosenborg, idet gives et rela
tivt detaljeret rids af de kongelige samlingers historie indtil vore dage.
Fremstillingens tyngdepunkt er dog tiden mellem 1660 og 1720, hvor
skatkammersamlingen blev organiseret.
I Regaliekammeret opbevaredes, som navnet antyder, fra 1680’erne
rigets regalier: enevoldskronen, scepteret, æblet, kåben, salvingskården,
salvingsdåsen, desuden Christian 3.s rigssværd, Christian 4.s krone,
kongelige ordener, bl.a. Christian 4.s hosebåndsorden, dertil kom di
verse guldsager. Det grønne Kabinet var det “næstfineste”, indholdet
var relieffer, skåle og opsatser i elfenben og narhvaltand, bjergkrystal og
halvædelsten, smykker og kaméer, miniaturer mm. De bevarede effekter
fra Regaliekammeret, Det grønne Kabinet samt Sadelkammeret er i dag
opstillet i den særlige skatkammersamling i Rosenborgs kælder. Når det
overhovedet har været muligt at genskabe og nyopstille Det grønne Ka
binet, skyldes det Jørgen Heins mangeårige forskning på området. Med
imponerende sporsans har han identificeret genstande fra det gamle
grønne kabinet ikke alene på Rosenborg, men også uden for huset, idet
adskillige genstande i tidens løb er kommet til andre institutioner, typisk
er de via Kunstkammeret endt i Nationalmuseet. Endelig er der effekter,
som i 1696 eller 1718 var i Det grønne Kabinet, men som ikke længere
kan identificeres.
Det er vigtigt at understrege, at katalogdelen ikke er et Rosenborg
katalog, men et katalog over genstande, der i 1696 og 1718 var i Re
galiekammeret og Det grønne Kabinet. I praksis kommer værket til at
tjene som indgang til den væsentligste kunstindustri på Rosenborg.
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Betegnelsen skatkammer eller skatkammersamling er af nyere dato,
den forekommer ikke i de gamle inventarer. Der var ganske vist et skat
kammer i anden halvdel af 1600-tallet, men det var et administrativt or
gan under finansförvaltningen. Betegnelsen er alligevel hensigtsmæs
sig, ikke alene på grund af de pragtgenstande, som var samlet her, men
fordi den rummer en karakteristik af de retningslinjer, der lå til grund
for samlingens opbygning. I en del ældre og for så vidt også nyere lit
teratur er Rosenborg blevet betegnet som et fyrsteligt kunstkammer.
Det er efter Jørgen Heins opfattelse en misforståelse, idet han påpe
ger, at et kunstkammer principielt har et pædagogisk og didaktisk for
mål. Et kunstkammer er et typisk renæssancefænomen, der byggede
på den nyplatonske forestilling, at ethvert fænomen, enhver genstand
afspejler en bagvedliggende skjult virkelighed. Kunst, litteratur og vi
denskab blev derved allegorisk og symbolsk i udtrykket. Tycho Brahes
observationer var videnskabelig systematik, men de observerede fæno
mener så han som allegoriske udtryk for en guddommeligt styret kos
misk orden.
I modsætning til kunstkamrene, der skulle strukturere og perspekti
vere viden, havde et skatkammer i højere grad en repræsentativ funk
tion, det var en del af magtiscenesættelsen. Skatkamrene har rod i mid
delalderen, hvor vi støder på dem både i kirkeligt og fyrsteligt regi. I
renæssancen er der, hvad angår fyrstelige skatkamre, en tendens til
specialisering, idet sølvgenstande kunne blive samlet i et særligt sølv
kammer, særligt fine våben og rustninger i et fyrsteligt rustkammer, for
nemt klæde i et klædekammer, smykker i smykkekamre osv. Men her
er der tale om praktisk opdeling, ikke pædagogisk eller vidensbaseret
systematik. Christian 4. havde således et rustkammer i Tøjhuset, hvor
pragtfulde våben og harnisker blev opbevaret. I mange tilfælde havde
genstandene særlig tilknytning til kongen, typisk gaver, men der kunne
også være tale om effekter af historisk betydning, f.eks. den harnisk
Frederik 2. havde båret under felttoget i Ditmarsken i 1559.
Jørgen Hein har i princippet ret i sin påvisning af den begrebsmæssi
ge forvirring, der har hersket omkring kunst- og skatkamre. På den an
den side skal man ikke overvurdere skellet. Opbygningen af fyrstelige
samlinger var ikke nødvendigvis præget af stringens, og det var tidens
sprogbrug heller ikke. Hein nævner selv en synsforretning fra 1641,
hvor der omtales et kunstkammer i det lille lysthus Sparepenge ved
Frederiksborg. Her er der uden tvivl tale om en samling med en pri
mært repræsentativ funktion uden tanke for vidensstrukturering, altså
ikke et kunstkammer efter Jørgen Heins definition. Kunstkammerbe-
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grebet i det 17. århundrede var variabelt og blev klistret på både repræ
sentative pralesamlinger og didaktisk organiserede samlinger.
Etableringen af skatkammersamlingen på Rosenborg i sidste del af
1600-tallet var bogstaveligt talt et forsøg på at samle stumperne. Po
litiske begivenheder og svenskekrigene havde gjort slemme indhug i
de kongelige samlinger. I 1628 havde Christian 4. i pengenød afhæn
det det meste af sit pragtsølv til den russiske tsar - en af de få tilba
geblivende figurer er den såkaldte ringrendingsfigur, der i dag er på
Rosenborg (ikke i skatkammersamlingen). Svenskekrigene betød, at
væsentlige dele af den store maleri- og gobelinsamling på Frederiksborg
sammen med Adriaen de Vries’ springvandsfigurer blev krigsbytte. No
get blev dog reddet, bl.a. sølvaltret og sølvprædikestolen fra kirken,
Bedekammerets malerier samt van Manders tapeter i Riddersalen, som
det lykkedes at få til København i tide. Disse genstande kom tilbage
efter 1660, til gengældte gik Bedekammerbillederne og van Manders
tapeter til grunde ved Frederiksborgs brand i 1859. Selve redningsak
tionen vidner om, hvilke effekter, der blev prioriteret højst. Kirkens
sølvgenstande var vigtigere end springvandsfigurerne. Bedre gik det
ikke på Kronborg, hvor Dansesalens danmarkshistoriske malerier blev
krigsbytte.
Reddet fra Frederiksborg blev også Sparepenges kostbarheder. Spa
repenge, der blev revet ned i 1720’erne for at give plads til Frederik
4.s barokhave, var for visse genstandskategoriers vedkommende en for
gænger til Rosenborg. Jørgen Hein argumenterer i denne forbindelse
for, at Sparepenge var hjemsted for en “kronskat”, der siden indgik i
skatkammeret på Rosenborg. Problemet er dog, at vi ikke har beva
ret inventarer fra Sparepenge. Indholdet kender vi kun i grove træk
fra besøgendes beskrivelser og enkelte andre kilder. I 1601 blev Spare
penge betegnet som det nye Tøjhus ved Frederiksborg, og de få beskri
velser fokuserer på samlingen af pragtvåben, harnisker, det fornemme
sadeltøj, desuden omtales en skænk med 120 bægre, som Christian 4.
havde vundet i ringrending. Sparepenge fremstår således i Christian
af Anhalts beskrivelse fra 1623 primært som et pragtrustkammer, der
udover pralefunktionen skulle demonstrere Christian 4.s ridderlige og
militære dyder.
Først i 1641 omtales et kunstkammer i stueetagen på Sparepenge.
Jørgen Hein knytter dette til den udvalgte prins Christian, idet han ser
prinsens bestalling fra 1636 for Sparepenges forvalter som et vidnes
byrd om, at Christian 4. havde overladt prinsen det lille lystslot. Det
er en vidtgående slutning i forhold til teksten, idet bestallingen efter
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sin ordlyd i princippet kun angår prinsens “der opbevarede klenodier,
kostbart gevær andet stateligt våbentøj”, hvilket ikke i sig selv kan tol
kes, som at prinsen havde fået overdraget Sparepenge som sådan.
Selv om vi i 1640’erne hører om et kunstkammer på Sparepenge, var
der ikke tale om en institutionalisering i lighed med det kunstkammer,
Frederik 3. indrettede i København efter 1660. Genstandene kunne
udtages efter behov, klenodier på Sparepenge blev ved flere lejligheder
sendt til prinsens hof i Nykøbing på Falster, hvor i øvrigt også det 1639
fundne guldhorn endte i første omgang. Selv om det siden gik galt, må
man være prinsen taknemmelig for, at han ikke fulgte faderens forslag
om at omsmelte hornet til et drikkekar “som en evig erindring om den
fundne skat”. Dette udsagn fra Christian 4. kan efter Heins opfattelse
læses som, at guldhornet var en båndlagt gave, hvilket også kom til ud
tryk efter prinsens død, hvor hans enke, prinsesse Magdalena Sibylla
af Sachsen, blev tvunget til at tilbagelevere en række klenodier med
den begrundelse, at de tilhørte kronen og aldrig havde været prinsens
privatejendom. Fra sachsisk side mente man, at der var tale om et ad
hoc-argument, men Hein tolker udsagnet som vidnesbyrd om en bånd
lagt kronskat. Som yderligere belæg for synspunktet anføres et brev fra
prinsens yngre broder, hertug Frederik af 5.12 1647, hvor hertugen
forbyder forvalteren på det “Prinzlich Spar Pfennig” at udlevere noget
klenodie, stort eller småt, til hvem det end måtte være.
Hein har givetvis ret i, at brevet er et vidnesbyrd om, at hertug Frede
rik havde overtaget ansvaret for Sparepenge, men jeg er mindre sikker
på det holdbare i påstanden om, at Sparepenges kostbarheder skulle
bruges som pressionsmiddel mod adelen for at sikre hertug Frederiks
valg til tronfølger efter den afdøde udvalgte prins. Hein stiller spørgs
målet om, hvem skatten ville tilhøre, hvis rigsrådet valgte en anden end
hertug Frederik. Og det er sagen i en nøddeskal. Christian 4. havde jo
netop argumenteret for, at effekterne tilhørte kronen og ikke enkelt
personer. Men i så fald ville den påståede kronskat automatisk overgå
til den nye konge, hvem det så end blev. Jeg tror snarere, at der er tale
om en instruks, der skulle sikre, at Corfitz Ulfeldt (og Leonora Chri
stina) ikke skaffede sig adgang til Sparepenge. Hertug Frederiks brev
til forvalteren er udstedt 17 dage efter, at den skrantende Christian 4.
havde udstedt en generalkvittering for Ulfeldts embedsførelse. Ingen
kunne vide, hvad Ulfeldt kunne finde på at bruge denne til. Det hører
med, at Ulfeldt allerede havde forgrebet sig på kongehusets klenodier,
idet han i 1646 - uden at vi kender omstændighederne - havde fået
udtaget et fire alen langt enhjørningehorn (narhvalstand) fra Smyk-
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kekammeret på Frederiksborg, som han siden brugte som diplomatisk
gave på sin franske ambassade. Ikke nok hermed. Ulfeldt havde også
Skt. Knuds (Lavard) pandeskal med på turen. Den blev deponeret i
St. Deniskirke nord for Paris, i de franske kongers gravkirke, hvor en
dansk adelsmand så den i 1668.
I øvrigt var der næppe andre seriøse kandidater ved kongevalget end
hertug Frederik. Alle oplysninger om, at der var modstand mod her
tug Frederiks valg, går så vidt jeg kan se tilbage til Ulfeldt, der stort
set ingen indflydelse fik på kongevalget i 1648. Rigsrådet havde ingen
interesse i at lægge grunden til en farlig politisk konflikt ved at forbigå
den eneste legitime kandidat. Håndfæstningen var rigsrådets egentlige
pressionsmiddel, ikke valget. Man skal derfor være varsom med at ind
læse principielle juridiske synspunkter i spørgsmålet om rådigheden
over klenodierne i Sparepenge og andetsteds. Politisk var der ingen
trussel mod klenodierne. Man kan godt som Jørgen Hein bruge ud
trykket kronskat, men der var næppe tale om institutionelle rammer
eller båndlagte genstande. Christian 4.s skelnen i 1646 var, som den
sachsiske gesandt noterede, udtryk for en lejlighedsbestemt argumen
tation, hvortil kom, at det generelt var vanskeligt at skelne mellem kon
gemagten som institution og kongen og kongefamilien som privatper
soner. Et karakteristisk udtryk herfor var da, Christian 4. truede med at
sælge flåden, som var det hans private ejendom.
Kunstkammerbegrebet var i Christian 4.s tid institutionelt og juri
disk flydende. Først under Frederik 3. er der tilløb til en egentlig in
stitutionalisering, hvilket hang sammen med den dramatiske militære
og politiske udvikling. Skæringsdatoen er den 5.2.1658, da Frederik 3.
i en situation, hvor svenskerne stod på Sjælland, beordrede kostbarhe
derne på Sparepenge sendt til København. De vendte aldrig tilbage,
det var simpelthen for farligt at opbevare klenodier og pragtgenstande
uden for den befæstede hovedstad. Her begynder Rosenborgs historie
som skatkammer.
Jørgen Hein gennemgår kyndigt Frederik 3.s og Christian 5.s nyind
retninger på Rosenborg og de konkrete initiativer omkring indsamling
og erhvervelser. Udover pretiosa og rustkammergenstande fra Spare
penge fik Rosenborg tilgang af effekter fra kongelige privateje, bl.a.
hvad der var konfiskeret fra Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina, bl.a.
den meget smukke orientalske jadepotte fra det 15. århundrede og
smykket med kaméen af Noahs ark. Netop disse genstande kom til Ro
senborg fra Ulfeldtparrets fjende dronning Sophie Amalies dødsbo. So
phie Amalie havde opbygget sin egen samling i det lille lystslot, Sophie
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Amalienborg, hun lod opføre i Ny København i kort afstand fra Rosen
borg. Med Jørgen Heins ord synes Sophie Amalie at have “støvsuget”
kongehusets gemmer” for kunsthåndværk. En del af dette gik ud af
landet ved arvedelingen efter dronningens død i 1685. Igen møder
vi uklarheden omkring, hvad der var personlig ejendom, og hvad der
tilhørte kongehuset i bredere forstand.
Parallelt med etableringen af Rosenborgsamlingen grundlagde Fre
derik 3. i 1660’erne et kunstkammer på Københavns Slot, der siden
flyttedes til den stadigt eksisterende biblioteksbygning i den nuværende
Rigsdagsgård. I modsætning til Rosenborg rakte formålet med Kunst
kammeret ud over det repræsentative; det blev med tiden en didak
tisk, vidensstrukturerende institution, hvortil adgangen i modsætning
til Rosenborg var relativt liberal. Kunstkammerets opbygning afspejler
renæssancens traditionelle allegoriske verdensfortolkninger af nypla
tonisk tilsnit, men er desuden udtryk for en systematik og et forsøg på
kvantificering, som peger frem mod moderne videnskabelig metode.
Men begge samlinger kan, som påpeget afJørgen Hein, anskues ud fra
et identitetsmæssigt perspektiv.
Mindre hoffer og især mindre velhavende hoffer som det danske
måtte finde en form iscenesættelse, der svarede til de økonomiske mu
ligheder. For Frederik 3. og Christian 5.s vedkommende var proble
met, at de ikke som Christian 4. havde mulighed for at give store kom
missioner til førende europæiske kunstnere. Der var heller ikke råd til
et nyt residensslot, der kunne leve op til enevældens repræsentative be
hov. I stedet knyttede man an til Christian 4.-myten. Jørgen Hein har i
forskellige sammenhænge understreget, hvordan Christian 5. spejlede
sig i sin “store” bedstefader. På Rosenborg - ganske vist uden for skat
kammeret - opbevaredes Christian 4.s blodige klæder fra søslaget på
Kolberger Heide og malerierne af kongens drømmesyn. Rosenborg
var et relikvieskrin, der i 1680’erne fik karakter af skatkammer, da regalierne fik plads her. Herved forenedes på Rosenborg kongemagtens
symboler med myten om Christian 4. som politisk og religiøs martyr.
Skatkammerets indhold var sammenlignet med fyrstelige samlinger
andre steder næppe voldsomt imponerende, men ved at blive pakket
ind i symboler og myter fik det særlig betydning. Samtidig erindrede
skatkammeret om særlige begivenheder. I Det grønne Kabinet opbe
varedes således det såkaldte trepotsbæger med Frederik 2.s og Vilhelm
Oraniens valgsprog indgraveret sammen med navnene på en række
danske adelmænd.
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Christian 5.s dyrkelse af “den store bedstefader” betød ikke, at Chri
stian 4.s udsmykninger på Rosenborg var hellige eller urørlige. Inte
riørerne ændredes i ret betydeligt omfang. Det største indgreb var, da
Christian 4.s malerier i den store sal måtte vige pladsen for Berent van
der Eichens gobeliner med fremstillingen af Christian 5.s bedrifter un
der Skånske krig. Men samtidig var der tale om en efterligning af Karel
van Manders store tapetserie i Dansesalen på Frederiksborg med Chri
stian 4.s historie, hvor hovedvægten var lagt på Kalmarkrigen.
Man kan sige, at skatkammersamlingen i højere grad end Kunstkam
meret bestod af effekter med symbolsk betydning eller direkte tilknyt
ning til kongelige personer, hvortil kom den fine kunstindustri i Det
grønne Kabinet. Det var en repræsentativ samling, der kun blev fore
vist for særligt fornemme gæster. Selv der var om ikke offentlig adgang
i moderne forstand, var Kunstkammerets sigte mere alment og antikva
risk, hvad også husfællesskabet med Det kongelige Bibliotek indikerede.
Gennem sin analyse af fordelingen mellem Rosenborg og Kunstkam
meret, når Jørgen Hein frem til, at Kunstkammerets opgave primært
var at fremstille det danske riges ælde og ligestille oldenborgerne med
habsburgere og de franske valois’er. Af samme grund overførtes en
række ældre genstande til Kunstkammeret; derved opstod der i praksis
et uofficielt skel mellem de to samlinger omkring reformationens ind
førelse. Blandt de genstande, som kom til Kunstkammeret, var guld
hornet fra Gallehus. Guldhornet blev efterhånden Kunstkammerets
hovedstykke, et vidnesbyrd om rigets ælde. Det blev parret med det
såkaldte oldenborgske horn, et nordtysk arbejde fra det 15. århund
rede, afJørgen Hein betegnet som “hyldevare”. Men efter den datidige
tradition var det i 900-tallet blevet overdraget slægtens stamfader af en
smuk jomfru. Her er der tydeligvis tale om et forsøg på at se det danske
riges og oldenborgernes historie i et fælles antikvarisk perspektiv.
Et af de mest nyttige afsnit i Jørgen Heins bog er redegørelsen i bind
I for samlingens forskellige genstandskategorier. Udover atvære en prak
tisk oversigt får vi her væsentlig viden om materialer og håndværksmæs
sig udformning. Jørgen Hein er i dag vor ubetinget fornemste kender
af finere kunstindustri. Det kommer også til udtryk i de præcise gen
standsbeskrivelser, hvor forfatteren i mange tilfælde præsenterer egne
iagttagelser, bl.a. omkring sadeltøjet fra Christian 4.s kroning. Kun få
af beskrivelserne rummer fejl. Jeg finder det forkert, når de 16 små
emaljeportrætter af Frederik 3. (nr. 150-65) betegnes som miniaturer.
Udtrykket miniature angår ikke størrelsen, men er betegnelsen for en
teknik, der ikke har været i brug her. Det er efter min mening heller
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ikke rigtigt, når Kirsten Munk i beskrivelsen af det lille pergamentspor
træt (nr. 582) betegnes som “morganatic wife”, hvilket betegner et
ægteskab indgået til venstre hånd. Men det forudsætter, at der var en
hustru til “højre hånd”, hvilket ikke var tilfældet. Christian 4. opfattede
det selv som et regulært ægteskab, bortset fra at omstændighederne
udelukkede, at Kirsten Munk kunne blive dronning. At forbindelsen
juridisk var svær at definere er en anden sag; det viser Christians egne
betragtninger i et brev til Kirsten Munk 27.12 1615, hvor han anfører, at
et ægteskab indgået i hjertet er vigtigere end øvrighedens forordnin
ger. Man kan let forestille sig reaktionen, hvis hans undersåtter havde
hævdet samme princip. Jeg tvivler også på, at profilportrættet af Frede
rik 3. direkte refererer til profilportrætterne af Christian 4. og skulle
være et udtryk for ønsket om at markere arvefølgen (nr.595). Den var
der ingen tvivl om. Alle påstande om andre kandidater går som nævnt
tilbage til kredsen omkring Ulfeldt og er udtryk for dennes fantaste
rier.
Jørgen Heins Rosenborgbog er et af de vigtigste museumshistoriske
værker, der er udkommet i mange årtier. Sammen med Bente Gundestrups udgave af Kunstkammerinventariet fra 1737 er værket grund
læggende for vor viden om de kongelige samlinger i ældre tid. Nu
mangler vi blot en udgivelse af Frederiksborg- og Christiansborginventarierne fra det 17. og 18. århundrede for at kunne afrunde billedet.
I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at Frederik 4. og
Christian 6. i forbindelse med først ombygningen af Københavns Slot
og siden opførelsen af Christiansborg i betydeligt omfang afhændede
billeder og inventar, hvoraf noget i de senere år er blevet identificeret
på Gavnø og Ledreborg.
Udgivelsen af gamle inventarier som Rosenborgs fra 1696 og 1718
og kunstkammerinventariet fra 1737 kan forekomme at være for de
meget få specialister. Man kan udmærket glæde sig over de smukke
genstande uden at vide, at de var i det og det rum på det og det slot
i det og det år. Men viden er forudsætning for at undgå dumheder.
En sådan indtraf i 1976, da myndighederne accepterede, at en række
ældre nederlandske malerier på Gavnø blev solgt på auktion. Dengang
vidste ingen rigtig, hvor de kom fra. I dag er vi næsten sikre på, at bille
derne stammede fra Københavns Slot, hvorved afhændelsen får karak
ter af en antikvarisk katastrofe, selv om de kunstneriske smagsdomme
re i 1976 ikke vurderede malerierne højt. Nu er der nok ikke nogen,
der tænker på at afhænde Rosenborgsamlingen, men det er arbejder
som Jørgen Heins, der fortæller os, hvad det er, vi har med at gøre.
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Til slut skal bogens æstetiske kvaliteter og usædvanlig smukke bil
ledside fremhæves. Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker og
Museum Tusculanums forlag, der i fællesskab har stået for udgivelsen
har sammen med forfatteren den største ære af værket. Det er et skat
kammer på tryk.
Steffen Heiberg

Michael H. Clemmesen: Den lange vej imod 9. april Histoñen om de fyrre
år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940. Syddansk Univer
sitetsforlag 2010, 679 s. ISBN 978-87-7674-464-9
Brigadegeneral, cand.phil. i historie og seniorforsker ved Forsvarsakade
miets Center for Militærhistoriske Studier, Michael Hesselholt Clem
mesen, har skrevet en usædvanlig bog om de militære og politiske for
udsætninger, der førte til besættelsen af Danmark og Norge den 9. april
1940. Bogen har titlen, Den lange vej imod 9. april 1940 Historien om de
fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940. Hermed er
demonstreret, at det ikke er den tyske besættelse og dens indvirkning
på danske sind i sam- og eftertid, der er til analyse, men de militær
strategiske og politiske forudsætninger for overfald og besættelse. Det
er disse komplicerede forhold, Michael Clemmesen har sat sig for at
udrede. En sådan synsvinkel er vist nok usædvanlig i dansk historie
skrivning, men hertil kommer, at begivenhederne kun i mindre grad
er set fra de flade danske kyster og fra de danske regeringskontorer
på Slotsholmen. De er i højere grad iagttaget og analyseret ud fra de
skiftende militærpolitiske perspektiver, forudsætninger og behov, som
stormagterne omkring Danmark nærede i årene mellem 1898 og 1940,
når det gjaldt rummet mellem Nord- og Østersø.
I bogen påvises, hvorledes politiske hændelser og militære forestil
linger i disse år udgør et sammenhængende hele i et forløb, der tog sin
begyndelse med udviklingen af den tyske flåde efter 1898, herunder
ikke mindst den kejserlige flådes forhold til monarken, men også den
nye flådeetats egne organisatoriske og strategiske ambitioner.
Wilhelm 2. så flåden som et udtryk for sin personlige, kejserlige magt,
og under Den store Krig skulle flåden desuden blive et vigtigt instru
ment for Generalhauptquartiermeister Erich Ludendorff i hans be-
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stræbelser på at undergrave rigskansleren von Bethmann-Hollwegs og
Udenrigsministeriets magt; noget som tragisk nok lykkedes ham, så
ledes at Ludendorff i de to sidste krigsår nærmest opnåede en posi
tion som Tysklands diktator. På tilsvarende måde var den tyske flåde
i begyndelsen af 2. Verdenskrig et nyttigt redskab for Hitler, som han
benyttede til at holde Værnemagten i skak. Clemmesen viser hvorledes
sådanne sammensatte årsagsforhold samt andre mere eller mindre po
litisk konjunkturbestemte tilfældigheder, navnlig i krigsårene 1914-18
indvirkede på de politiske og militærstrategiske vilkår, som Danmark
og de øvrige skandinaviske småstater var underlagt i denne periode,
hvor der i virkeligheden kun levnedes dem et beskedent råderum. Det
karakteristiske var, at der i Danmark til en vis grad kunne træffes be
slutninger uden direkte indblanding udefra; til gengæld var det stor
magterne, der alene rådede over konsekvenserne.
Metodisk er gennemførelsen af en sådan synsvinkel krævende på
flere måder. Først og fremmest fordi emnet og Clemmesens tilgang til
stoffet fordrer indgående og omfattende studier i militære og politiske
arkiver i flere lande, hovedsageligt i Tyskland, England, Norge og na
turligvis i Danmark. Tilmed har en stor del af dette materiale ikke tid
ligere set dagens lys, men dernæst stiller metoden store krav til på en
gang at bevare overblikket uden samtidig at overse de detaljer, der blev
afgørende for udviklingen. I dette arbejde har Clemmesens dobbelte
faglige baggrund, som historiker og som højt placeret stabsofficer væ
ret en fordel, idet han på en gang har kunnet optræde som den hærde
de kildekritiker og samtidig som den koldsindige, militære analytiker.
Denne faglige kombination har været en afgørende forudsætning for
at kunne gennemskue, vurdere og sigte det omfattende kildemateriale
bag hans undersøgelse af de vidt forskellige militære overvejelser og
scenarier, som udvikledes hos stormagterne og i Danmark vedrørende
beherskelsen af rummet mellem Nord- og Østersø.
Set fra den tyske østersøbred udgjorde Danmark en dør til Tyskland,
som det gjaldt om at holde andre borte fra. Betragtet fra engelsk side
var der derimod tale om en anden og mere skiftende form for “risk ma
nagement” spændende fra førkrigsårenes generelle indstilling, at an
greb ind gennem de danske stræder mod Tyskland ville være for vovelig
en affære til mere håndfaste planer i 1916-17 om flåde- og luftangreb
rettet mod Kiel, selve den tyske flådes hjertekule. Et scenarie, der navn
lig i løbet af Verdenskrigens sidste to år antog fastere konturer parallelt
med overvejelser om anlæg af en fremskudt allieret base i Sydnorge,
hvis den tyske interesse for Danmark og Kattegatrummet skulle blive
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så intensiv, at det førte til en besættelse af støttepunkter eller af hele
landet.
Clemmesen påviser interessant nok, at en realisering af de engelske
tanker om baseanlæg i Sydnorge ganske logisk ville have haft til følge,
at tyskerne i så fald som et minimum ville have besat Jylland og samtidig
sikret sig støttepunkter på de danske Kattegatøer, men ejendommeligt
nok synes en sådan konsekvens ikke at have indgået i overvejelserne i
England, og i Danmark nåede man kun sporadisk frem til at gennem
skue sammenhængen i dette trusselsbillede. Her var perspektivet gen
nem størstedelen af krigen bundet til enten et britisk gennembrudsfor
søg gennem Storebælt eller en præventiv tysk besættelse af landet.
I Clemmesens bog blotlægges de begrænsede muligheder, Danmark
i virkeligheden havde overfor både den tyske og engelske planlæg
ning. Ikke mindst da den tyske marine forlagde et par ældre slagskibe
til Køge Bugt syd for Amager, så det på en gang blev muligt at skyde ind
i den nyanlagte Tunestilling bagfra eller true København med et artil
leribombardement. En overgang skabte denne trussel ligefrem panik
i den danske hær, men fra tysk side var denne foranstaltning egentlig
tænkt mere defensivt som en beskyttelse af de tyske minefelter, der skul
le forhindre engelske u-både i at trænge ind Østersøen. Noget man fra
tysk side kun havde begrænset succes med, idet der frem til det russiske
sammenbrud opererede nogle få engelske u-både i Østersøen, der dog
sammen med den russiske flåde alligevel formåede at udrette adskillig
skade for tyskerne på Østersøen.
Før Verdenskrigen havde det især været den virkning, som Køben
havns befæstning havde på omverdenen, der betød noget. Set med dan
ske øjne var Københavns fæstning et værn for neutraliteten med det
dobbelte sigte, at befæstningen skulle forhindre muligheden for, at en
fjende - læs: Tyskland på grund af dettes nære beliggenhed - ved et
kup-angreb skulle kunne sætte sig på hovedstaden og derved lamme
landets regering og forsvar på forhånd, men samtidig var fæstningen
et defensivt signal: At Danmark ikke på nogen måde agtede at optræde
angrebsmæssigt overfor kejserstaten eller for den sags skyld overfor no
gen anden stat. I sig selv forbød fæstningstanken noget sådant, fordi Kø
benhavns befæstning var så omfattende, at den fuldt bemandet stort set
ville opsluge hele Danmarks landmilitære kapacitet, hvilket ikke efter
lod noget synderligt forsvar udenfor Sjælland.
Den danske fæstningsstrategi fremkaldte dog ikke nogen beroligende
virkning i tyske flådekredse. Her så man fæstningen kombineret med
det svage danske sø- og landforsvar som en strategisk ressource, andre
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stormagter kunne sætte sig på forholdsvis komfortabelt, hvad enten de
blev inviteret til det eller reelt fremtvang en sådan situation overfor en
dansk regering. Sådanne spekulationer kom især til at spille en rolle i
Tyskland efter etableringen af den fransk russiske alliance i 1892 og ikke
mindst i medfør af, at Alfred von Tirpitz samme år var blevet stabschef
for den tyske marineoverkommandostab. Denne situation lige udenfor
Tysklands døre forærede Tirpitz en god argumentation overfor den
kejserlige regering, når det gjaldt om at skaffe midler til opbygning af
den s tormagts flåde, det var hans og kejser Wilhelms ambition at skabe
og det en flåde, der fra sin vorden ensidigt var vendt mod England og
det engelske søherredømme på verdenshavene. I de år udvikledes der
forskellige sømilitære scenarier, hvori en besættelse af dansk land- og
søterritorium indgik. Et af de forhold, der faldt tyskerne i øjnene, var,
at danskerne for at bemande Københavns Befæstning måtte tiltrække
mobiliserede styrker fra hele landet. Heri fandt man fra tysk side en svag
hed, som kunne udnyttes, hvis man allerede i en dansk mobiliseringsfase
kunne sætte sig på landets trafikknudepunkter og overfartsstederne
ved de danske bælter med land og flådestyrker, således at det mobili
serede danske personel bogstavelig talt kunne tages til fange, før det
kom i nærheden af fæstningen. Dette var i sin tid en indlysende ska
vank i det danske forsvarssystem, som man tilsyneladende ikke havde
tænkt på fra dansk side, men som til gengæld overvejedes omhyggeligt
i Tyskland i årene omkring århundredeskiftet.
På samme tid, dvs. fra 1902, sad der en forsvarskommission i Dan
mark, som skulle forsøge at tilvejebringe en ny forsvarsordning efter
systemskiftet i 1901. Set med venstreøjne var tiden nu inde til et opgør
med den estrupske fæstningsfilosofi. Enceintens mudrede vande hav
de været en afgrund mellem by og land, der havde skabt dyb splittelse
nationalt i opfattelsen af, hvorledes landets forsvar skulle indrettes, og
forsvarskommissionen af 1902 måtte sidde helt til 1908, før den blev
i stand til at afgive en betænkning, der tilmed var så stærkt præget af
dissenser, at det blev en næsten uoverstigelig udfordring at udarbejde
et lovforslag. Det trak da også flere regeringskriser efter sig før det hele
endte med vedtagelsen af forsvarsloven af 1909, der kom til at udgøre
lovgrundlaget bag de danske forsvarsforanstaltninger, da 1. Verdenskrig
brød ud i 1914. Krigssituationen kastede til en begyndelse den danske
regering ud i en frygtens og rådløshedens krise, da man skulle reagere
på den velkendte tyske forespørgsel, om hvorvidt Danmark agtede at
spærre bælterne med miner mod begge krigens parter.
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Efter Michael Clemmesens opfattelse var denne såkaldte mineudlæg
ningskrise den 5. august egentlig en pseudokrise, idet en dansk væg
ring ved at udlægge minerne næppe ville have ført til krigshandlinger
mod landet, så længe Danmark havde holdt sig indenfor rammerne af
neutraliteten, tilmed kunne man som Holland frit have mobiliseret og
deployeret hæren, uden at det ville have ført til tysk indgriben. Det er
sikkert et rigtigt resultat. Hverken Tyskland eller England ville næppe
have kunnet afse de nødvendige ressourcer til et angreb på Danmark
eller på de danske stræder på det tidspunkt, men minekrisen i Dan
mark er vedvarende et slående eksempel på, at det i udenrigspolitik
langt fra altid drejer sig om realiteter, men om forhold, man mere eller
mindre er tvunget til at fortolke som realiteter alt efter hvilke efterret
ninger, man sidder inde med, og det var formentlig baggrunden for, at
den danske regering opfattede situationen som den gjorde. Man kend
te sin egen svaghed, men ikke fjendens. I realiteten var Danmark først
truet fra midten af oktober 1917, da det russiske sammenbrud nåede
ind i en afgørende fase, hvorfor man fra tyske marinekredse nærede
forventning om et allieret angreb mod Jylland, de danske stræder og
som det væsentligste: en aktion mod Syd- eller Vestnorge. Men med
hensyn til et såkaldt uprovokeret angreb på Danmark var det en mulig
hed, som først tegnede sig i slutningen af marts 1918.
Forudsætningen herfor var på det tidspunkt en tysk forventning om
en sejr på Vestfronten, der efterfølgende ventedes at ville medføre en
langvarig søkrig med U.S.A, og England. Ud fra denne situation ville
der, set med tyske øjne, opstå en overhængende risiko for, at de alli
erede etablerede en base i Sydnorge ved Kristiansand eller Stavanger,
og følgelig gjaldt det om for tyskerne at komme først. Men eftersom
krigen på Vestfronten ikke udviklede sig som forudset, blev den aftale,
som de tyske flådechefer havde truffet i foråret 1918 i det tyske ho
vedkvarter i Spa om at iværksætte en sådan besættelse, lagt tilbage i
mølposen. Oprindeligt var planen blevet konciperet i september 1916
underbetegnelsen “Plan J”
I sin blotlægning af disse forhold påviser Clemmesen, at den fra 1916
stadig større geostrategiske betydning, som samtlige krigens parter til
lagde det sydvestlige Norge, blev afgørende for, hvor interessant Dan
marks territorium måtte være for de krigsførende, i første række Tysk
land. Opstod der risiko for en allieret besættelse af punkter i Norge,
forsvandt den tyske hærs modstand mod at afse tropper til en besæt
telse af Danmark, hvilket ellers havde været et gennemgående træk i
årene forud, men Clemmesen viser også, at denne strategiske sammen-
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tænkning af Danmark og Norge peger direkte frem mod de forhold,
der opstod i vinteren 1940, og som endte med at udløse Weserübung
Nord und Süd mod Norge og Danmark.
I hovedsagen forblev erkendelsen af dette strategiske fællesskab mel
lem Norge og Danmark dog uden for den militære og politiske hori
sont i Danmark. Det var der flere grunde til. På det politiske plan hav
de der faktisk bestået en mulighed for en sådan erkendelse allerede
fra 1917. Den 20. maj dette år havde Rigskancelliet sendt BrockdorffRantzau en hemmelig instruks med tre noter, der på ordre skulle over
rækkes til Erik Scavenius: “Fall a”, hvis et engelsk landgangsforsøg var
direkte forestående og Danmarks holdning tvivlsom. I det tilfælde fik
Danmark valget mellem alliance med Tyskland som aktiv krigsdeltager
eller at overlade Tyskland friheden til at anvende kyster og farvande
som basis samt lade tyske styrker marchere ind i Jylland for at forhin
dre en engelsk landgang. Danmark skulle indrømmes 5 timer til at
tage stilling til disse spørgsmål. Ved “Fall b” skulle noten anvendes,
hvis danskerne agtede at indtræde på engelsk side, dvs., hvis disse hen
sigter ikke fandt sted på basis af nogen speciel overraskende britisk
optræden i danske farvande, men alene blev fremkaldt af Danmarks
adfærd. Også i dette tilfælde indrømmedes der den danske regering
5 timer til at træffe beslutning, mens Tyskland i øvrigt anlagde spær
ringer i danske farvande og låste den danske flåde fast, ligesom man
marcherede ind i Jylland. Den tredje note drejede sig om det tilfæl
de, at England og dets allierede satte sig fast i Sydnorge og oprettede
flådestøttepunkter. I det tilfælde gjaldt stort set de samme krav og fri
sten på 5 timer. Disse forhold fik Brockdorff-Rantzau bemyndigelse til
at drøfte med Erik Scavenius den 23. maj, og den 28. kunne gesandten
indberette, at denne samtale om de tyske planer mod Danmark havde
fundet sted. Krisen drev ganske vist over, men noterne demonstrerede
med al tydelighed, at tyskerne på særdeles håndfast måde tænkte på
Danmark og Norge i en større, samlet strategisk sammenhæng. Denne
viden nåede dog ikke til den danske generalstab, sandsynligvis som en
følge af den mistillid, den radikale regering nærede til hæren. Her var
man stadig optaget af truslen fra Køge bugt, og man fik ikke nogen mu
lighed for at revidere den strategi, der en gang var lagt. At denne tyske
sammentænkning af Norge og Danmark heller ikke kom til at spille
nogen politisk rolle i eftertiden, skyldes, at de tyske noter fra 1917 og
Scavenius’ og Brockdorff-Rantzaus samtale om dem blev udeladt i Be
retning afgiven af Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og
Flaadens fremtidige Ordning, København 1922. Forsædet for denne kom-
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mission havde P. Munch, og dermed blev han også ansvarshavende
for beretningen. Clemmesen drager dog ingen konspirationsmæssig
konklusion af sin iagttagelse, således forstået, at udeladelsen af dette
militære scenarie skulle være en følge af en bevidst undertrykkelse af
militære synsvinkler på krigen, men tilskriver snarere den manglende
omtale at notespørgsmålet en tilvant radikal nedvurdering af militære
vurderinger. At Munch kan have været uvidende om notespørgsmålet
anser Clemmesen for usandsynligt.
Hertil kan anmelderen af nærværende tilføje, at en skikkelse som
P. Munch i lighed med så mange andre politiske og intellektuelle per
sonligheder, der kom til at øve bestemmende indflydelse på Danmarks
udenrigs- og forsvarspolitik i årene fra Den første Verdenskrig og frem
til overfaldet den 9. april 1940, i virkeligheden havde fået deres radika
le prægning allerede omkring århundredeskiftet i kølvandet på Georg
og Edvard Brandes’ moderne gennembrud, der samfundsmæssigt og
politisk rakte langt videre end til blot at være et opgør med en ældre
tids litteratur og æstetik. For de yngre generationer efter Brandesbrød
rene, heriblandt P. Munch og hans hustru Elna Munch, blev navnlig
“Studentersamfundet” en afgørende rugekasse for de radikale ånder,
der i 1905 brød ud af Venstre og dannede Det radikale Venstre. Den
pacifisme, der kom til at spille så principiel en rolle i partiet, voksede
ud af to forhold: Det militære nederlag i 1864 og en intellektuelt ba
seret tro på, at man med en stadig appelleren til fornuften ville kunne
forhandle sig ud af udenrigspolitiske kriser, styrkeforholdene mellem
staterne og deres militære og økonomiske ambitioner ufortalt. Forment
lig er det også en forklaring på, hvorfor det siden næsten blev et man
tra hos de politikere, der styrede Danmark under Den store Krig og
i årene frem mod 2. Verdenskrig, at det mere var klogt diplomati og
en afbalanceret indenrigspolitisk kurs, der bragte Danmark frelst gen
nem krigsårene, end det havde været landets - eller for den sags skyld
omverdenens militære interesser og foranstaltninger, der havde været
afgørende. En indstilling, der siden også vidtgående kom til at præge
danske historikeres synsvinkel på begivenhederne.
Ganske vist lader det sig vel næppe bestride, at Erik Scavenius i sit
samarbejde med Brockdorff-Rantzau handlede dygtigt, men Clemme
sen sandsynliggør, at det dygtige diplomati havde sine begrænsninger.
Hvis militærstrategiske hensyn uden for landets grænser havde krævet
en inddragelse af Danmark i krigshandlingerne, ville dette efter al sand
synlighed være sket på trods af alle diplomatiske anstrengelser i mod
sat retning. Det er derfor ikke så mærkeligt, at man fra politisk hold
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anskuede begivenhederne i 1939-40 ud fra de erfaringer, man mente
at have gjort mellem 1914 -18. Strategisk havde der ellers været mulig
heder for at opnå en revideret opfattelse af situationen. I 1929 havde
pensioneret viceadmiral i Kriegsmarine, Wolfgang Wegener, offentlig
gjort en analyse af den tyske flådes vilkår under en fremtidig krig. Op
rindeligt havde Wegener udarbejdet sin analyse i 1925 som en intern
studie, og hans pointe var, at det måtte være en hovedbetingelse for
den tyske flåde at kontrollere dansk søterritorium fuldstændigt bl.a.
ved at gennemføre en egentlig besættelse af landet samt af Sydnorge.
Det ville løse to problemer for den tyske flåde: En sikring af Østersøen
mod fjendtlig indtrængen og samtidig via Norskekysten give den tyske
flåde bedre muligheder for at kunne optræde offensivt i Atlanterha
vet. Det viste sig at Wegener havde skrevet en bog, der også vakte den
nye flådechefs Erich Raeders sympati og interesse, og Wegeners tanker
skulle siden blive en del af grundlaget for udarbejdelsen af Weserübung Süd und Nord. I årene 1937 og 38 vakte Wegeners bog også in
teresse i Danmark. Navnlig var daværende oberst, siden generalmajor
Ebbe Gørtz optaget af Wegeners betragtninger. Det samme gjaldt et
par yngre stabsofficerer, kaptajnløjtnant Erik Wilhelm Gøtke-Hansen
og den siden i efterkrigsårene velkendte generalmajor og konservative
politiker Erik Kragh.
Gøtke-Hansens studier over Danmarks situation efter den tyske gen
oprustning mundede ud i den enkle konklusion, at Danmark med stor
sandsynlighed ved en krigs udbrud ville blive udsat for et strategisk
overfald. Især fordi Jylland da ville udgøre det bedst tænkelige moder
skib for flyvemaskiner offensivt vendt mod England men også af betyd
ning defensivt i forsvaret af Tyskland. Denne betragtning delte oberst
Gørtz, som dog så en mulighed for at opretholde dansk neutralitet,
hvis Danmark opbyggede et stærkt forsvar på den jyske halvø. Så længe
det danske beredskab var svagt, var det derimod fristende for Tyskland
at søge at nå sine mål ved et kup-angreb, og ganske klar understre
gede han, at København i så tilfælde ville ligge som et gidsel for det
tyske flyvevåben, der ville garantere, at Jylland ikke ville blive stillet til
rådighed for andre. Her var således tale om en ganske klar analyse af
det Clemmesen kalder det strategiske skæbnefællesskab med Norge,
indenrigspolitisk var det imidlertid tanker, der ingen gang kunne få
på jorden. Flere forhold må have været bestemmende for det resul
tat, men Clemmesen indskrænker sig blot til at konstatere, at det ikke
fandtes realistisk at forsøge at påvirke landets skæbne ved en militær
indsats. I denne afvejning ligger der indirekte en interessant pointe,

Anmeldelser

569

der næsten kan udstrækkes til at gælde hele værket som et komposi
torisk hovedprincip: Påvisningen af afstanden mellem realiteterne og
det, man troede, udgjorde realiteterne stillet overfor tilfældets magt i
afgørende situationer.
Som et eksempel, der rummer disse tre elementer, kan man se den
engelske planlægning i 1917 af en aktion imod Danmark. De nødven
dig ressourcer til lands og til vands var afsat, men på samme tid truedes
den italienske front af sammenbrud overfor den østrigske fremtrængen, og det endte med, at de ressourcer, der havde været afsat til en
skandinavisk aktion, i stedet blev sat ind i Italien. Tilfældet havde øvet
sin indflydelse på prioriteringen.
Michael Clemmesen har skrevet et meget grundigt værk. Det bygger
på en blotlægning af et væld af detaljerede iagttagelser, der analytisk
sammenknyttes omhyggeligt til et kompliceret, tankevækkende mønster.
Det må have krævet sin mand af forfatteren, men gør det for så vidt
også af læseren. Uden tvivl står vi overfor en bog, der vil vise sig lang
tidsholdbar, men som givetvis også giver sin forfatter plads til at gen
nemføre nye detailstudier enten i form af tidsskriftartikler, kommente
rede kildeudgivelser eller måske ligefrem en ny monografi.
Den lange Vej imod 9. April... er på en gang skrevet engageret, men
er samtidig en lidenskabsløs fremstilling. Sine steder er det dog muligt
at aflæse en diskret spot mellem linjerne over de illusioner, der fra tid
til anden virkede bestemmende både politisk og militært, men Clem
mesen barer sig omhyggeligt for ikke at optræde bedrevidende eller
moralistisk, hvilket også gælder hans blotlægning af den indgroede
radikale danske pureté, der med en forbavsende sjælden konsekvens
forstod at ignorere det fænomen, at et dansk militært tomrum i sig selv
også spiller en militær rolle. Det udgør på en gang en fristelse og en
usikkerhedens faktor for stormagterne rundt om Danmark, der før el
ler siden måtte tvinge dem til at reagere.
Jesper Düring Jørgensen
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Torsten Schlichtkrull, f. 1945. Bibliotekar DB 1973, bibliotekskon

sulent ved Det Kongelige Bibliotek. Har udarbejdet flere udstillinger,
fysiske eller på internettet, med baggrund i bibliotekets historiske na
tur- og sundhedsvidenskabelige samlinger. Har skrevet om Universitets
bibliotekets og Det Classenske Biblioteks historie.
Karen Skovgaard-Petersen, f. 1962, dr.philos. (latin). Seniorforsker i
bog- og lærdomshistorie ved Det Kongelige Bibliotek fra 2001. Fra 2009
leder af den danske del af det dansk-norske udgivelsesprojekt Ludvig
Holbergs Skrifter A Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (med orlov
fra KB).
Inger Sørensen, f. 1944, cand.phil. (musik), forskningsbibliotekar ved

Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Har skrevet en lang række bøger
og artikler om musikalske emner, bl.a. Gads Operaleksikon (1990, 2.
udg. 1999). Har siden begyndelsen af 1990’erne især beskæftiget sig
med dansk guldaldermusik, hvad der har resulteret i publikationerne
Hartmann - et dansk komponistdynasti (1999), J.PE. Hartmann og hans
kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900, 1-4 (1999-2002), Niels W. Gade
- et dansk verdensnavn (2002) og Niels W. Gade og hans europæiske kreds.
En brevveksling 1836-1891, 1-3 (2008). I 2011 udkommer Horneman - en
kunstnerslægt og Et venskab. C.F.E. Hornemans korrespondance med Ed
vard Grieg.
Birgit Vinther Hansen, f. 1965, cand.scient.cons., konservator ved
Det Kongelige Bibliotek siden 1993. Medredaktør af Journal of Paper
Conservation, IADA Reports. Har skrevet flere artikler om bevaring af
surt papir og papir med jerngallusblæk.
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