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Europa i bondens stue
Else Michelsen
Fortid og Nutid, december 2006, s. 243-268

Med udgangspunkt i Frilandsmuseets gård fra Lundager på Vestfyn hand
ler artiklen om de udenlandske ting i bondens stue og ikke mindst om den
fælles referenceramme for, hvad der var værd at eje. Dermed drejer det sig
også om handel, binæringer og mobilitet blandt egnens bønder. Bonden
Rasmus Mouritzen var fæstebonde på gården i perioden fra 1787 til 1827.
Hans indtræden på gården blev afslutningen på en langtrukken skiftefor
retning. Som fæstebonde var han ung af alder, men havde alligevel fået
samlet sig penge til indfæstning og øvrige afgifter, som skulle erlægges for
at få den gode, velbyggede gård.
Rasmus Mouritzen var en driftig bonde, og ved siden af agerbruget havde
han forskellige binæringer, som kunne omsættes til statusgivende ting.
På en tur gennem gårdens stuer og bryggers gives et indtryk af tingenes
betydning, deres statusværdi. Fra de daglige redskaber i husholdningen,
fra byggematerialer og luksusvarer trækkes tråde til oprindelseslandene.
Derved afdækkes egnens vidtforgrenede handelsnetværk.

Else Michelsen, født 1952, cand.mag. i historie. Siden 2003 projektansat
museumsinspektør på Nationalmuseet/Frilandsmuseet. Har udgivet ar
tikler indenfor forskningsområdet kulturhistoriske haver, hegn og land
skab. Seneste publikationer er bogen Frilandsmuseets haver, udgivet i Na
tionalmuseets Vejledningsserie (2006) samt essayet ”Tyge Brahes have” i
antologien Tycho Brahes Verden. Danmark i Europa 1550-1600 (2006).

Vi skal i det følgende stifte bekendt
skab med og træde indenfor i stuerne
hos den familie, som var fæstebønder
på Frilandsmuseets gård fra Lundager
fra 1787 til godt og vel et par årtier ind
i 1800-tallet.
Da gården i årene 1924-34 blev hjem
taget og genopført på Frilandsmuseet,
blev blandt andet et skifte fra 1786 lagt
til grund for indretningen af gårdens
stuer. Gården havde, da Frilandsmuseet
overtog den, været udlejet i nogle år og
fremstod derfor ikke med det oprindeli

ge indbo. Lidt var der dog at finde rundt
omkring på gården, og disse genstande
blev hjemtaget. De befinder sig nu i dag
ligstuen, i spisekammeret og i brygger
set. Disse genstande var imidlertid ikke
nok til at give et samlet indtryk af, hvor
dan gårdens beboelseslænge var indret
tet i Rasmus Mouritzens fæsteperiode.
Supplerende genstande til indretningen:
møbler, kister, husgeråd og pyntegen
stande blev indsamlet fra gårdens nær
meste omegn. Deres lokale proveniens
og tidsmæssige sammenfald var således
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et kriterium for, at de kunne indgå i ind
retningen. Sammen med de genstande,
der blev hjemtaget med gården og med
hjemmel i de skriftlige kilder, skulle de
lokalt indsamlede genstande visualise
re, hvordan familien kunne have boet.
Gårdens bygningskonstruktion og histo
rie er tidligere beskrevet i Peter Michel
sens monografi Den fynske sulegård.1
Nærværende undersøgelse retter fo
kus mod gårdens indbo. Indlednings
vis præsenteres rammerne, det vil sige
gårdens tilhørsforhold til godset og det
vestfynske landskab, i den epoke af går
dens historie, som strækker sig fra året
1787, hvor en ny bonde fik gården i fæ
ste ved at gifte sig ind i familien, og til
1827, hvor han og konen gik på aftægt
hos deres ældste søn, som efterfølgende
fik fæstebrev på gården fra Lundager. Vi
skal indenfor og se, hvordan bonden og
hans familie boede.
De mange ting i stuerne kom ofte lang
vejs fra, og ikke sjældent var de af uden
landsk oprindelse. Ved at afdække, hvor
tingene kom fra, og hvordan de kunne
være endt på gården, bliver gården fra
Lundager en del af et vidtforgrenet han
delsnetværk.

Gård og landskab
Gården stammer fra Vestfyn, mere præ
cist fra landsbyen Lundager ca. 3 km
nordøst for købstaden Assens. Den var,
sammen med de øvrige gårde og huse
i landsbyen, fæste under Brahesborg
Gods, hvis hovedbygning adelsmanden
Jørgen Steensen Brahe lod opføre i pe
rioden 1638-56.
Gården fra Lundager er en typisk fæ
stegård for området. På museet lukker
den store, firlængede bindingsværks
gård sig om den brolagte gårdsplads. Der
er port til landsbygaden og til toften. På
gadeporten er gårdens og fæstebondens
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nummer i godsets fæsteprotokol anført.
Haven er hegnet med stengærder, forhø
jet med risgærder ud mod toften, resten
med beplantning af buske og vildroser.
Haven er opdelt i forskellige kvarterer
med humle, frugttræer, bærbuske, to
bak og urtesager, som det var traditio
nen på egnen. Der hørte 48 tdr. land (ca.
26,5 ha) jord af god bonitet til gården.2
Det var den samme familie, der på
spindesiden havde haft gården i fæste
siden begyndelsen af 1700-tallet. Lige
som på gårde med arvefæsteforhold gav
det kontinuitet og en vis tryghed, når
bonden vidste, at børnene kunne tage
over, når hans egne kræfter slap op. Her
ses naturligvis bort fra udefra kommen
de ulykker, sygdom og død, som kunne
ødelægge, hvad familien møjsommeligt
havde bygget op.
De gode og velholdte gårde og de vel
bjergede bønder i det frodige, vestfynske
landskab findes beskrevet hos flere for
fattere. Jon Jensen Kolding skrev i sin
Daniae Descriptio Nova, 1594, "... at øen
er frugtbar på naturens gaver og gode
afgrøder og har en sand overflod af alle
livets fornødenheder. På grund af land
skabelig skønhed og frugtbare agre hol
der de adelige meget af den, hvorfor der
findes mange af deres slotte på øen”.3
Fyn omtales på lignende vis hos
Arent Berntsen (1656) og i Danske Atlas
(1774). Sidstnævnte beretter om, at der
i de fleste huse findes højt opredte senge,
fuldstoppede gåsefjersdyner og godt lin
ned.4 I 1806 skrev landøkonomen Gre
gers Begtrup: ”Det er en velkendt sand
hed, at Fyn er en af de mest velhavende
provinser i Danmark”, og videre at bon
dealmuen i Baag herred, hvor landsby
en Lundager ligger, var velstående, og
at deres gårde og besætninger var gode.
Der var renlighed og orden, og tjeneste
folkene fik god løn. Også bohavet røbede
velstand og overflødighed - ”den fynske
bonde ville bo godt og bekvemt”? Forhol-

Europa i bondens stue

Tegning afgården fra Lundager i rejst plan.( Arkitekt Frode Kirk)

dene på Vestfyn har tydeligvis gjort ind
tryk på Begtrup, der betragtede områ
dets bønder som mønsterbønder.
Frilandsmuseets gård fra Lundager
optræder første gang i de skriftlige kilder
i begyndelse af 1700-tallet, men hvornår
gården egentlig blev opført vides ikke
med sikkerhed. Dendrokronologiske un
dersøgelser af tømmeret viser fire faser
i gårdens udvikling fra ca. 1695-1785.6
Det kan på baggrund af disse undersø
gelser antages, at der ikke er foretaget
væsentlige ændringer i gårdens byg
ningskonstruktion efter 1785. Sådan
som gården ser ud på museet i dag, må
den omtrent have set ud, da den ny fæ
stebonde formelt overtog den i 1787.

Gårdfæster Rasmus Mouritzen
- et nyt led i kæden
I sensommeren 1786 døde enkemand og
fæstebonde Lars Rasmussen i Lundager.
Der skulle derfor findes en ny fæstebon
de til den ledige gård i landsbyen. Et liv
var slut og et nyt kapitel i gårdens histo
rie tog sin begyndelse.7 Skifteforvalteren
på Brahesborg Gods, hvorunder gården
hørte, havde dog ikke hastværk med at
indlede godsets almindelige praksis med
skifteforretningen, fordi Lars Rasmus
sen efterlod sig tre børn: Anne Larsdatter på 30 år, Sidsel Larsdatter på 28 og
den 14-årige Rasmus Larsen. De tre sø
skendes morbroder, Jacob Hansen, som
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også boede på gården, havde siden svo
gerens død taget sig af gårdens drift.
Formålet med at trække skifteforret
ningen lidt i langdrag var forventningen
om, at familien, ved at én af døtrene ind
gik ægteskab, kunne blive ved gården.
Men ingen frier havde meldt sig, og hel
ler ingen havde ytret ønske om at få går
den i fæste. Der måtte således omsider
afholdes skifteforretning den 17. okto
ber 1786.
Med vurderingsmænd som vidner og
repræsentanter fra den nærmeste fami
lie som værger for de umyndige arvinger,
indledte skifteforvalteren behandlingen
af boet efter afdøde. Af skifteprotokol
len fremgår, at de tre søskende, mens
begge forældrene endnu var i live, hver
især havde fået tildelt indbo og udstyr
som arveparter. Disse genstande blev
derfor forlods udtaget af boet og noteret
i protokollen uden vurderingsangivelse.
Efterfølgende blev det resterende gjort
op, rum for rum, og den samlede arv,
efter fradag af en smule gæld, fordeltes
imellem de tre søskende, således at søn
nen Rasmus fik halvparten af arven, og
Anne og Sidsel fik hver en fjerdepart. I
skifteprotokollen har skifteforvalteren
noteret, at gården og dens besætning i
alle måder var i god og forsvarlig stand
og han derfor fandt det unødvendigt at
foretage syn af gårdens bygninger. Det
skete i forventningen om, at en frier
skulle indfinde sig på gården. For hvis
der ingen giftermål blev, måtte herska
bet se sig om efter en ny fæstebonde til
gården. Det ville medføre, at der skulle
udredes arv til afdøde fæsters arvinger.
Det var således en fordel for alle parter,
hvis familien blev ved gården.
Indtil videre blev morbroderen, Ja
cob Hansen, bemyndiget til en tid endnu
at tage sig af gården og han blev samti
dig formynder for den 14-årige Rasmus.
Døtrene Anne og Sidsel fik ligeledes til
delt hver en formynder fra den nærme
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ste familie, hvorefter skifteforretningen
blev afsluttet.
En af formynderne var Mouritz Isak
sen fra Mygind, en landsby som lå nogle
kilometer nord for Lundager. Han hav
de været gift med børnenes faster. Om
hans gode evner som ægteskabsmægler
kan der kun gisnes. Men han har sikket
bragt velunderrettede tidender med til
bage til Mygind om, at Anne Larsdatter
fra Lundager var et godt parti. Der var
kort sagt mulighed for at få sig en vel
drevet fæstegård og i tilgift en kone med
penge på kistebunden.8
Der gik ikke mere end knap en må
ned, før skifteforvalteren på herskabets
vegne, den 14. november 1786, igen mød
te op på gården sammen med synsmænd
og formyndere for arvingerne. Et nyt
ansigt i kredsen var den 23-årige bon
de Rasmus Mouritzen fra Mygind, som
’efter forsynets styrelse’ agtede at indgå
ægteskab med Anne Larsdatter og der
med overtage fæstegården.9 Foruden at
udrede arv og gæld skulle Rasmus Mou
ritzen betale stedsmål, eller indfæstning
til godset på 100 Rdl. samt fogedpenge
på 10 Rdl. Hertil kom betalingen af skat
til kronen og tiende til kirken samt det
årlige landgilde til godset i henhold til
jordebogen: 6 tdr. 4 skp. byg, 2 tdr. hav
re og i rede penge 1 Rdl. og 3 Mark, som
skulle erlægges hvert år til Mortensdag,
den 11. november. Desuden var fæste
ren forpligtet til at yde sædvanligt hove
ri til godset i størrelsesordenen en halv
gårds hoveri samt at holde bygninger og
besætning i god og forsvarlig stand og
hvert år forbedre mest muligt på går
den.10
Gårdens landgilde i naturalieydelser
havde ikke ændret sig nævneværdigt, si
den der i 1753 sidst blev afholdt skifte på
gården, men indfæstning og fogedpenge
var i samme tidsrum steget med 20 %.
Den ny fæstebonde, Rasmus Mouritzen,
havde måttet spare sammen til indfæst-
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ningen, og han var, ligesom sine forgæn
gere i fæstegården, nødt til at etable
re en vis form for pengeøkonomi for at
kunne svare enhver sit. Hertil kom de
penge, som han og Anne måtte forven
tes at skulle bruge til indkøb af redska
ber og fornyelser på gården samt til bru
deskænk, dåbsgaver og hvad der ellers
måtte være af udgifter.
Ved en sammenligning af skiftet fra
1753, hvor der var en del udestående
gæld samt indbo af mindre værdi, med
skifteforretningen i 1786, ses en øget
velstand på gården. Den udmøntede sig
blandt andet i bedre indbo samt udstyr
og gode arveparter til børnene. Der må
naturligvis i sådanne sammenlignin
ger tages hensyn til perioder med dår
lige konjunkturer, kvægpest og lignende
ulykker. Rasmus Mouritzen fik imidler
tid et langt bedre økonomisk afsæt end
sin forgænger på gården.
Hvis vi går frem i tiden for at se, hvor
dan det siden gik med familien, viser fol
ketællingen fra 1787, at Annes søskende
samt morbroderen, Jacob Hansen, end
nu opholdt sig på gården. Rasmus og
Sidsel er opført som beslægtede til den
nye husbond og hans kone. Jacob Han
sen figurerer som tjenestekarl. Af fol
ketællingen i 1801 fremgår, at husbond
Rasmus Mouritzen og hans kone Anne
Larsdatter havde fem børn i alderen 514 år. Børnene var så store, at de tog del
i det daglige arbejde på gården, og der
for er der kun optegnet to tjenestefolk i
husholdet.11
Af de efterfølgende folketællinger
ses, at Rasmus og Anne på deres gam
le dage kom på aftægt hos deres ældste
søn, Lars. Der blev i den forbindelse af
holdt synsforretning på gården den 11.
december 1827. Fæstebonden på gården
fra Lundager hed fra da af Lars Rasmussen. 19

På besøg i bryggers og stuer
Vi skal i det følgende træde indenfor i
gårdens beboelseslænge og se på ting af
udenlandsk oprindelse, som sætter går
den i forbindelse med den internationale
handel. Det drejer sig om materialer og
ting, som indgik i den daglige hushold
ning og de pyntegenstande, som befandt
sig rundt om i stuerne.
Fra den pigstensbelagte gårdsplads fø
rer to rødmalede halvdøre indtil beboel
seslængen, som ligger lige overfor gade
porten. Gennem døren til højre kommer
man ind i bryggerset. Bryggerset hørte
til den kvindelige sfære og var en specia
liseret arbejdsplads med redskaber til
de mange arbejdsprocesser, som foregik
her. Allerede i bryggerset træffer man
på importerede varer. Jernlågerne i den
åbne skorsten, ildklemmen, jerngryder
og de mursten, som skorstenen og ov
nen blev muret op med, var forarbejdede
produkter og byggematerialer, der kan
være indført fra Sverige, Norge eller fra
hertugdømmerne. Kobber- og messing
kedlerne kan være fremstillet af impor
terede råmaterialer hos kobbersmeden i
Assens eller være indkøbt på et af de lo
kale markeder, hvor den slags varer ofte
var til salg.
På Assens-egnen var det helt indtil
begyndelsen af 1900-tallet almindeligt
med store humlehaver. Det var således
ikke usædvanligt, at bønderne på egnen
havde 50 humlekuler eller flere. Rasmus
og Anne har givet vis dyrket mere, end
de selv skulle bruge i husholdningen.
Overskudsproduktionen blev opkøbt af
humlekræmmere, som videresolgte til
egne, hvor humlen ikke kunne trives.
Ud over det jyske marked besøgte nogle
humlekræmmere også det sjællandske
marked. I 1780 figurerer fynske humle
kræmmere således på markedslisteme
for september- og novembermarkederne
i Næstved.13
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Bryggersets beholdning af kobber- og messingkedler, murstenene i den murede ovn og i skorste
nene, jernlågerne m.v. fortæller om byggematerialer og husholdningsredskaber, som blev impor
teret blandt andet fra Norge og fra hertugdømmerne.(Foto: Else Michelsen)

Overskudsproduktion af humle, kom
men, tobak, korn, boghvede, frugt og urtesager, såvel som æblemost, skinke og
pølser, smør og ost var nogle af de varer,
som Rasmus og Anne havde at handle
med. De kunne sælge til kræmmere og
købmænd i Assens eller på anden vis af
hænde deres varer udenom de officielle
handelskanaler.
Vi forlader bryggerset og træder ind
ad den anden dør fra gårdspladsen til
forstuen.
248

Europæisk fajance og ostindisk
porcelæn sat til skue
I forstuen får man indtryk af orden og
nette omgivelser. Det grønmalede loft og
murstensgulvet, de hvidkalkede vægge
og det sprossede vindue. Fyldningsdøre
med messinghåndtag fører ind til de til
stødende stuer.
Forstuen blev i Rasmus’ og Annes tid
brugt til opbevaring. På gulvet står su
lekaret og andre husholdningsredska-

Europa i bondens stue

De farvestrålende porcelæns- og fajancevarer er det første man ser, når man træder ind i forstu
en. Der var status i at kunne fremvise luksusvarer. (Foto: Else Michelsen)

ber. Det er imidlertid tallerkenrækken
og kanderækken, som fanger øjet med
deres farvestrålende indhold. Her ses
eksempler på tidens modetrend inden
for porcelæn, dvs. 1700-tallets kinesisk
porcelæn.
Kinesisk, eller ostindisk porcelæn
samt de lidt billigere hollandske fajan
cer med kinesiske motiver var meget po
pulære i Europa i første halvdel af 1700tallet. Centret for den hollandske fajan
ceproduktion var byen Delft med dens

mange fabrikker. Sådanne varer kunne
man i slutningen af 1700-tallet købe på
Viborg Snapstingsmarked og andre sto
re markeder, men såmænd også hos køb
mand Nathan Ebsen i Assens eller hos
hans kolleger lige på den anden side af
bæltet i Haderslev og Fredericia.14
På den tid hang tallerkenrækken i
køkkenet eller i anretterværelset på
godserne og lige så i borgerhusene, så
tallerkenerne var lige ved hånden, når
der skulle dækkes bord. I bondesamfun249
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Fajance har navn efter den italienske by Faenza. Det var almindeligt at give en keramisk pro
duktion navn efter en egn eller en by, ganske som det er tilfældet med Kellinghusen, Stockels
dorf, Eckernforde, Delft med flere. Fajancevarerne var billigere end det importerede kinesiske
porcelæn. (Foto: Else Michelsen)

det spiste husholdet imidlertid ofte af
et fælles fad, som blev placeret midt på
bordet. Kød eller sild blev serveret sær
skilt på træbrikker. Denne serverings
form holdt sig langt op i 1800-tallet. De
smukke skåle og tallerkener i forstuen
skulle i stedet fortælle den besøgende
om, at der på gården var overskud til at
anskaffe sig sådanne luksusvarer.
Kanderækken er malet grøn med eje
rinitialer og smukke stiliserede blom
sterornamenter i rødt og hvidt. Øverst
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står en hankespand ffa Kellingshusen.
I midten af 1700-tallet opstod flere fa
brikker i hertugdømmerne, blandt an
det i byen Kellinghusen i Holsten. Pro
duktionen af fade, skåle og tallerkener
m.v. med brogede blomstermotiver og
gule randbånd, som det også kan ses på
øreskålen og fadet længere nede i kan
derækken. Disse varer var meget popu
lære og kunne erhverves i købstæder og
på markeder.
Foruden fajancerne fra Kellinghusen
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og tallerkener af Delft fabrikat rummer
kanderækken tallerkener af Stettinergods, en betegnelse som anvendes om
pottemagerarbejder fra Pommern.
En mulig indfaldsvej til, at disse tal
lerkener endte i kanderækken, kun
ne være via handel med landbrugspro
dukter. Skippere fra hertugdømmerne,
herunder Ærø, sejlede landbrugsvarer
til Stettin og tog blandt andet de pom
merske pottemagerarbejder med på til
bageturen.15 Den korte afstand til Ærø
og den nedenfor omtalte smuglerhandel
på egnen kan være en af forklaringerne.
Almindelig markedshandel er en anden
mulighed.
Ikke bare porcelæn og fajance fortæl
ler om internationale handelsforbindel
ser, men også de smukt forarbejdede
messinghåndtag, glasset i gårdens man
ge vinduer, malingen på det grønmalede
loft og de malede møbler, murstensgul
vet - og ikke at forglemme den mængde
salt, som skulle bruges, når sulekarret
skulle fyldes op efter slagtningen - for
tæller om importerede varer og handels
forbindelser viden om i Skandinavien,
det øvrige Europa og Asien.

Gårdens omdrejningspunkt
Døren til højre fører fra forstuen lige ind
i gårdens centrale opholdssted, daglig
stuen. Her var ildstedet til madlavning
og opvarmning af rummet. Her spiste
man, og her tog man imod besøg. Her ar
bejdede mændene og kvinderne om af
tenen indenfor hver deres område med
småreparationer af redskaber, syning,
spindearbejde osv.; og her sov husbond,
madmor og børnene. På landet blev det
først almindeligt med separate sovevæ
relser i slutningen af 1800-tallet, indtil
da sov husholdet ofte i samme rum ved
varmekilden. Men i den omhandlede pe
riode af gårdens historie sov tjenestepi

gen i pigekammeret ved bryggerset og
karlen i herberget eller karlekammeret
ved siden af tofteporten.
Dagligstuens gulv er lagt med svæ
re, firkantede egetræsklodser. Rummet
er traditionelt møbleret med et langt
skabsbord, bænke langs væggen under
vinduerne og en bordendebænk.
Køkkenfunktionens behov for opbe
varings- og afsætningsplads er praktisk
forenet i skabsbordet og det indbyggede
skab ved ildstedet samt i det tilstødende
spisekammer. Det er desuden hylder til
mælkeskåle under loftet samt et kande
skab, med rækker af store grødfade af
Stettinergods og tintallerkener fra Kiel
og Lübeck. På skænkeklappen står en
kaffemølle og en kaffekedel af kobber,
som fortæller om, at man drak kaffe på
gården. Kaffe var på denne tid blevet en
yndet drik på land og i by.
Under en smal tallerkenrække langs
loftet med kinesiske tallerkener hænger
pyramidehylden, sirligt udskåret og be
malet med røde roser og kokardeblom
ster på grøn bund. På midterhylden står
en sukkerskål. Det vestindiske sukker
kunne købes i købmandsgårdene i As
sens. Der var status i at servere kaffe og
byde fra sukkerskålen - et pust fra den
store verden i den lavloftede stue.
Nedenunder, centralt placeret mel
lem to Kellinghusen øreskåle, står en
flamboyant, engelsk flødekande i lust
reglaseret 1er med blå og rosa fingerbøl
blomster i relief. Pyramidehylden burde
egentlig kaldes paradehylde. Den indta
ger uden tvivl førstepladsen som udstil
lingshylde for statuskonsumption i bon
desamfundet. 16
Landsbyens fælles referenceramme
for, hvad der var attraktivt at eje, lod
ikke den besøgende i tvivl om bondens
formåenhed og position, når han reside
rede for bordenden omgivet af velstands
symboler.
Mellem vinduerne hænger et hygro251
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Kandeskabet var et praktisk opbevarings- og serveringsmøbel, men det var også et udstillings
podium lige bag bondens stol. (Foto: Else Michelsen)

meter. Det er lavet af blik og beklædt
med grønt og rødbrunt papir. På en træ
skive, som er ophængt i en tarm, står
en mand og en kone. Alt efter fugtighedsgraden er enten manden eller ko
nen udenfor ”huset”. Et stykke teknik,
som mere var blikfang på væggen end til
praktisk brug. For om vinteren kunne
man være sikker på, at ”fugtmanden” al
tid var udenfor på grund af den høje luft
fugtighed i dagligstuen, hvor både men
nesker og § erkræ varmede sig. Hygro
meteret og skilderierne rundt om i stu
erne hører til kategorien Nürnberger
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kram. De massefremstillede kistebille
der og skilderier kunne købes på enhver
markedsplads. Skilderier med religiøst
indhold var populære, men også verds
lige billeder var eftertragtede. Nogle af
billederne stammer fra Berlin og Frank
furt og et par katolske tryk i overstuen
er tekstet på tysk, fransk, engelsk og
italiensk til det internationale marked.
Kobberstik i sorte rammer med en smal
sølvkant eller små guldrammer med ko
lorerede tryk, påklistret guldborter, ofte
med et vers eller et skriftsted, pyntede
på de hvidkalkede vægge.
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Husbond kommer hjem fra marked med gaver til store og små. En Markedsgave, penneteg
ning af Julius Exner. 1866. (Gengivet efter Gunnar Knudsen: Dansk bondeliv i forrige århund
rede. 1975)
Ligesom fajance- og porcelænstallerkenerne i forstuen signalerer skilderier
i glas og ramme på væggene, at der var
hjemmel i økonomien til at erhverve sig
sådanne luksusvarer. Billeder og pynt
kunne også være kommet til huset som
markedsgaver, som det var skik at tage
med til dem, der måtte blive derhjemme
og passe gården.

Der var status i puder og dyner
Fra forstuen er der også direkte adgang
til storstuen. Her er brede plankegulve.
Loft og vinduer er malet med blank olie
maling, som reflekterer lyset. For ende
væggen står den bleggrønne topseng.
Den har et blomstret sengeomhæng i

rødt og hvidt. Et sådant stykke vævet
stof var en købevare, ofte fremstillet i
Frankrig eller i England. Lag på lag er
sengen fyldt med stribede olmerdugsdyner og puder i forskellige farve- og stri
bekombinationer. Ved højtider og ved
festlige lejligheder blev pude- og dyne
bjerget dækket med hvide, broderede
håndklæder og lagner med hulsøm, og
nogle af puderne blev stoppet i hvide,
broderede pudevår med navnetræk.
Topsengen blev brugt som gæsteseng,
men dens primære opgave var at frem
vise en del af gårdens tekstilbeholdning.
Var der besøg, kunne Anne Larsdatter
tage kvinderne med ind i storstuen for at
se på dyner, puder og linned, som lå til
parade på sengen. Der blev lagt mærke
til hendes særlige farve- og stribekombi-

253

Else Michelsen

”Mange dyner og dynevår er velstandstegn i bondens gård. ” Mængden af tekstiler var bondeko
nens stolthed. 1 skifterne specificeredes ofte, og således også i skiftet efter afdøde Lars Rasmus
sen, arten af tekstiler samt hvilken farve striberne på dyner og puder havde.(Foto: Else Michel
sen)

nationer, broderierne og især mængden
af tekstiler - jo mere, jo rigere.
Topsengens indhold fortæller også im
plicit om kvindernes store viden om til
virkning af tekstiler, herunder vævetek
nik og farveprocesser, men også om de
mange, mange timers arbejde, som var
blevet investeret heri. Tekstilerne var
bondekonens stolthed.
I et hjørne står et lille klapbord med
en sirligt bemalet, oval spånæske af syd
tysk oprindelse. Lignende æsker blev
ofte anvendt af eliten til opbevaring og
transport af parykker. Det er ikke utæn
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keligt, at æsken er erhvervet hos en pa
ryksælger på et af de større markeder,
måske endda i en byttehandel for hår,
som tyske hårflettere opkøbte på Fyn i
midten af 1700-tallet.17 Den kunne også
være kommet til huset som en gave fra
fruen på Brahesborg.
I skiftet fra 1786 fremgår det, at afdø
de Lars Rasmussens tre børn, før skifte
forvalteren gik i gang med registrering
og vurdering af boet, forlods udtog en ho
ben puder, dyner, sengelinned og duge.
Dertil hver en kiste - ja, døtrene Sidsel
og Ane fik også hver en egetræsdragkiste
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I gårdens stuer står flere bemalede standkister med jernbeslag. Her opbevaredes dyner, puder
eller sengelinned, som var lagt sammen og stakket ovenpå hinanden. Også klæder og værdigen
stande blev lagt i kisterne. Helt til i slutningen af 1800-tallet var kisterne et værdsat opbeva
ringsmøbel blandt bønderne. (Foto: Else Michelsen)

med beslag. Dragkisterne vandt indpas
på landet hos de økonomisk velstillede
bønder i første halvdel af 1700-tallet.18
Det var almindelig praksis at udstyre
børnene med disse ting. I skiftet står der
imidlertid intet om, hvad der befandt
sig i standkisterne eller i dragkisternes
skuffer. I gårdens vurderingsliste er der
heller ikke registreret klæder, sølvtøj el
ler rede penge, men alene gårdens ind
bo, redskaber og besætning er opført. In
gen bægre af sølv eller sølvskeer, ingen
lommeure, smykker, snustobaksdåser,
skospænder eller knapper af sølv, som

bøndernes gangklæder ofte var så rige
ligt udstyret med. Man kunne fristes til
at tro, at en del af familiens værdier be
fandt sig i bunden af de kister, som fæ
stebonden og hans kone, mens de endnu
var i live, havde tildelt børnene.
Karen Schousboes undersøgelse om
opsparing blandt 1700-tallets fæste
bønder understreger, at boregistrerin
ger og synsforretninger ikke kan tages
fuldstændig for pålydende.19 At de fle
ste bønder har haft noget på kistebun
den må ses som en nødvendighed, alene
af den grund, at de skulle skaffe midler
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Den store væv dominerer storstuen. I baggrunden ses den bemalede dragkiste med skuffedariet.
(Foto: Else Michelsen)

til indfæstningen. Som tidligere nævnt
kostede det Rasmus Mouritzen 100 Rd.
plus fogedpenge, inden han kunne over
tage fæstegården i Lundager, hvilket
ikke var et ringe beløb. Hertil kom hans
øvrige økonomiske forpligtelser, blandt
andet Sidseis arvepart og det hende lo
vede bryllupsgilde, når tiden kom.20

Dragkiste og chatol - opbeva
ringsbehov og udstillingspodier
Fra storstuen kommer man ind i over
stuen, eller korsstuen. Det er en lys stue
med mange vinduer.
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Ud over at være vævestue, blev over
stuen, ligesom storstuen, brugt til opbe
varing samt til gæstebud.
Langs væggen ind mod storstuen står
til højre for døren en fyrretræsdragki
ste med et lille skuffedarium på toppen.
Begge er grønmålet med røde stafferin
ger og bemalet med blomsterranker og
frugter efter tidens højeste mode. Et ud
søgt skuffemøbel, som lige passer til op
bevaring af kvindeklæder. Det lille skuf
fedarium øverst på dragkisten er som
skræddersyet til at holde orden på huer,
kraver, smykker, kamme, bånd og andet
pynt - sidstnævnte ofte af udenlandsk
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På chatoller og dragkister kunne man udstille ting, som vidnede om familiens velstand.
(Foto: Else Michelsen)
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Oversigt over oprindelseslande til de omtalte forbrugsvarer og luksusting på gården fra Lunda
ger: Røde cirkler: Lokale købstadsmarkeder samt det store, årlige Sankt Knuds Marked i Oden
se, hvor bonden Rasmus Mouritzen kunne afsætte sin overskudsproduktion og købe varer.
Blå cirkler: Købstadsmarkeder, hvor købmænd fra Assens handlede.

oprindelse. De større skuffer i dragkisten
var til skørter, livstykker, særke, uldne
sjaler og de brogede, sydeuropæiske sil
ketørklæder, som fra omkring 1800 var
en meget eftertragtet markedsvare hos
de mange købmænd, kræmmere og mo
dehandlere, der solgte galanterivarer.21
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Ovenpå dragkisten sammen med skuffe
dariet står en rødbrun- og hvidglaseret,
engelsk høneskål i porcelæn med en kyl
ling på ryggen og flere til under vinger
ne. Høneskålen er en lågskål til serve
ring af varme, hårdkogte æg.
På det senbarokke egetræschatol står

Europa i bondens stue

tre lysestager. Den ene stage er af tysk
eller muligvis fransk oprindelse - en så
kaldt voksstabelholder med en trepas
fod af dyrepoter og en knejsende hane på
toppen. Såkaldte ”Walzenkrug”: Et blå
mønstret, rhinsk stentøjskrus og et brogetmalet fajancekrus fra Brandenburg,
begge med tinlåg, gør stagerne selskab
oven på chatollet. På fajancekrusets si
der ses palmetræer og en falkoner i ara
bisk dragt.
Storstuen og overstuen var uopvarmede rum, som ikke blev brugt til dag
ligt. Man kunne fristes til at kalde dem
udstillingsstuer, for ikke alene var det
forbundet med status at have rum stå
ende mere eller mindre ubenyttede hen
det meste af tiden, men det var også her,
at de besøgende kunne se graden af går
dens velstand udstillet i mængden af
tekstiler, i skilderier og andre pyntegen
stande.
På turen rundt i bryggers og stuer er
vi stødt på varer fra mange forskellige
lande. Ikke alene nåede varer fra det
europæiske kontinent til Lundager via
markedshandel, købmandsnetværk el
ler måske endda gennem smuglerhan
del, men også skørt porcelæn fra Østen
såvel som sukker fra Vestindien fandt
vej ind i bondens gård.

Hvor kom tingene fra
— Lundager og omverdenen
Vi skal i det følgende se nærmere på,
hvordan bønderne direkte og indirek
te stod i handelsforbindelse med lande
rundt om i Europa.
De historisk-topografiske fremstillin
ger fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, op
lysningstidens landøkonomer og amts
beskrivelserne fra første halvdel af
1800-tallet giver en enig fremstilling af t
frugtbart landskab.22 De vestfynske bøn
der var, som det fremgår i flere af disse

skrifter, mønsterbønder. Dette forhold
stod i skarp kontrast til tidens konven
tionelle billede af fæstebonden, der ofte
blev fremstillet som traditionsbunden,
reaktionær og overtroisk. Hos præster
ne Joachim Junge (1798) og L.M. Wedel
(1792) får man det indtryk, at bønderne
tillige var døsige, vrangvillige og mindre
begavede. Pastor Wedel skriver dog po
sitivt om de fynske bønder.23
Nyere forskning viser, at fæstebøn
derne ikke var en homogen, forandrings
fobisk masse, men at der side om side
i landsbyfællesskabet levede forskellige
typer, eller livsstile, som Palle O. Chri
stiansen betegner dem i sine undersø
gelser.24
Bjarne Stoklund har igennem årene
også bidraget til et mere nuanceret syn
på fæstebønderne, blandt andet med un
dersøgelser om bøndernes mangeartede
former for binæringer. Denne virksom
hed affødte en udbredt handel og skabte
en blandingsøkonomi, som ikke stemte
overens med det landøkonomiske ideal
billede af den selvforsynende bonde, der
levede at de fødevarer, som han selv pro
ducerede. Det var imidlertid ikke noget
nyt fænomen, at bønderne handlede, det
havde de gjort siden senmiddelalderen i
mange egne af landet.25
Traditioner og egnsbestemte faktorer
har spillet ind i arten af binæringer, som
for eksempel kirsebæravl på Stevns, den
udbredte dyrkning af ærter og blom
mer på Lolland, eller frugtavl på Als så
vel som på Vestfyn, hvor der også blev
dyrket humle, tobak og kommen. Andre
bønder tjente penge ved at væve, binde
hoser, lave potter eller træsko, og flere
husmænd bedrev landhåndværk ved si
den af et beskedent agerbrug. Også bi
avl og fiskeri var almindelige binærin
ger. Arten af binæringer kunne ændre
sig over tid, hvis der opstod mangel på
ressourcer. Også konkurrence udefra
eller nye behov havde indvirkning. Er-
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Titelvignetten på kort over Fyn fra 1766 fortæller om agerbruget og bøndernes binæringer:
Frugtavl, humledyrkning, biavl og produktion af mælk og smør er repræsenteret. Også de vest
fynske heste, samt symboler for handel og søfart er afbilledet. (Fra. E. Pontoppidan: Den Danske
Atlas, bd. VI. 1774)

land Porsmoses undersøgelser af de fyn
ske landsbyer viser, at bøndernes binæ
ringer ekspanderede i løbet af 1700-tallet.26 Det har indvirket på handelen og
forøget bøndernes muligheder for at er
hverve nogle af de varer og ting, som det
var eftertragtet at eje.
Der blev tidligt udstedt regler for han
del, således Erik Pommerns forordning
af 15. februar 1422, der definerede reg
lerne for Sjælland. Ved slutningen af
1400-tallet udstedtes en lignende for
ordning, gældende for hele landet. Bor
gerstandens privilegier på handel og
håndværk blev strammet op under ene
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vælden, og Danske Lov af 1683 påbød,
at al handel skulle foregå i købstæder
ne. Restriktionerne skulle beskytte køb
mænd og håndværkere i købstæderne.
Landprang var forbudt, dvs. fremmede
købmænd måtte ikke handle på landet.
Bønderne måtte ikke drive ”staldørssalg”, men skulle bringe deres varer til
torvet i købstaden, hvor kun fastboende
borgere måtte købe og sælge.
Det var imidlertid så som så med
overholdelsen af disse handelsregler. På
grund af de korte afstande var det let for
de fynske bønder at sejle til Als og Ærø
eller til fastlandet med deres varer og
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vende hjem med indkøb, som med lethed
kunne landsættes på kysten udenom
toldstederne. Lige så vel kunne fremme
de købmænd landsætte varer på Fyn og
sælge direkte til bønderne. Især om vin
teren, når bæltet frøs til, var der gode
muligheder for smughandel. Så kun
ne også de, der ikke ejede en båd, være
med.
Bonden Niels Larsen Hansen blev født
på Helnæs i 1786. Han har i sin dagbog
noteret om de hårde isvintre i 1830’erne,
hvor bæltet var tilfrossen til langt ind i
marts måned, og om hvorledes bønderne
spændte for og kørte til Als og Holsten
og "alle steder, hvor de løster”.27 Det
er nærliggende at forestille sig, at den
nemme trafik over de tilfrosne vover var
en begivenhed, som ikke kun gjaldt fa
miliebesøg, men også var forbundet med
handel. Beretningen fortæller samtidig
om mobiliteten blandt bønderne.
Vi har altså at gøre med en blandet
bondeøkonomi, hvor forskellige former
for binæringer eller salg af overskuds
produktion involverede bonden i en pen
geøkonomi, som dels var nødvendig for,
at han kunne udrede de afgifter, der var
ham pålagt, og dels for at kunne købe
forbrugsvarer.
Assens var nærmeste købstad til lands
byen Lundager. Byens gode havn havde
siden middelalderen været et overfarts
sted fra Fyn til fastlandet. Kongerigets
postrute til hertugdømmet Holsten var
ligeledes fra 1653 henlagt til det smalle
stræde mellem Assens og Arøsund. På
den tid var Assens også eksporthavn og
toldsted for studehandelen. Herfra blev
kreaturerne fragtet over bæltet til Ha
derslev, som var opsamlingssted for de
fynske, sjællandske og skånske stude
drifter. Her stødte de til de ruter, som
udgik fra Viborg, på vej ned gennem Jyl
land til de store kvægmarkeder i Wedel
nær Hamborg. Den trafik bragte handel
til Assens. Imidlertid led egnen hårdt

under Svenskekrigene 1658-60, og han
delen stagnerede.
I løbet af 1700-tallet var det primært
korn, der blev udskibet fra Assens. Der
kom skibe fra ind- og udland til havnen
med laster af tømmer, jern og tjære fra
Norge, og hamp, mursten, tagsten, grov
varer og salt m.v. fra Lübeck og Flens
borg. 28
Byens handelsliv fik i slutningen af
1700-tallet nye aktører. Omkring 1790
opstod en jødisk population i købstaden.
I dette år var handelsmand Nathan Hof
man Ebsen fra Assens at finde på Viborg
Snapstingsmarked med ostindiske va
rer.29 Sammen med byens øvrige køb
mænd handlede han med nabokøbstæderne og med sine trosfæller inden- og
udenfor landets grænser.
I 1787, det år Rasmus Mouritzen
havde overtaget gården i Lundager, vi
ste folketællingen fordelingen af næ
ringslivet i købstaden Assens: 6 bagere,
1 barber, 2 bogbindere/bog- og papirhan
del, 3 bødkere, 1 kunstdrejer, 1 farver/
trykker, 9 garvere/feldberedere, 3 gørtlere, 3 giarmestre, 1 grovsmed, 3 kleinog nagelsmede, 1 guldsmed, 4 handske
magere, 2 hattemagere, 1 hjulmager, 1
kobbersmed, 1 kurvemager, 1 maler, 2
murere, 2 møllere, 4 rebslagere, 3 sadel
magere, 2 skibsbyggere, 27 skomagere,
10 skræddere, 4 slagtere, 8 snedkere,
14 beskæftiget ved syning og strikning,
1 urmager, 14 købmænd, 5 høkere/småhandlende, 1 apoteker, 8 traktører/gæstgivere/værtshusholdere og 7 skippere.30
Denne brede vifte af erhverv kunne op
fylde byens og omegnens behov for så
vel håndværksarbejde som dagligvarer
og mere luksusprægede ting. Ikke alene
var egnen frugtbar, men også i handels
mæssig henseende lå landsbyen Lunda
ger i et smørhul.
Der var to årlige markeder i Assens:
Pedersmesse den 22. februar og Bartholomæusmesse, eller Bertelsmesse,
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Assens ca. 1750. Rasch og Eegbergs gouache viser skibe i havnen og folk på vej til og fra købsta
den. (Nationalmuseet, Samlingen Danmarks Nyere Tid)

den 24. august. Bertelsmessen blev dog i
1719 flyttet til den 7. oktober for at und
gå det uhensigtsmæssige sammenfald
med høsttiden. Hertil kom et årligt he
ste- og kvægmarked. Endvidere var As
sens fra 1689-1700 garnisonsby, og fra
1723-75 lå her en eskadron holstenske
lansenerer i kvarter, hvilket også har
haft en vis handelsmæssig betydning for
købstaden.31
Siden middelalderen er bønderne dra
get af sted til marked. Ud over at hand
le kunne man høre nyt, møde venner og
familie, fæste tyende, se på gøglere og
teatertrupper, feste og drikke og ikke
mindst få et pust fra den store verden.
Da Rasmus Mouritzen i 1787 overtog
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fæstegården i Lundager, var sæsonmar
keder og købstadsmarkeder sat så no
genlunde i system, så der ikke var sam
menfald i datoerne for deres afholdelse.
Markedsdagene var afpasset således, at
håndværkere og handelsfolk kunne rej
se fra marked til marked med deres va
rer. Der var mindre købstadsmarkeder,
som dem i Assens og i nabokøbstæderne,
og store, årlige markeder eller varemes
ser, som tiltrak udenlandske købmænd
og handelsagenter fra København.
Markedsdagene stod i almanakken,
der sammen med salmebogen, var at
finde på hylden hos bønderne. Rasmus
kunne når som helst bringe sine varer
til torvs i Assens og sælge dem til de lo-

kale købmænd. For det var først nogle
år senere, i 1790, at byfogeden Rasmus
Ludvig Nellemann gjorde onsdagen til
fast torvedag i købstaden. Foruden ture
ne til torvet skulle Rasmus også til mølle
i Assens, idet Lundager lå indenfor en
radius af 1 mil, som var monopolområde
for købstadens to møller. Rasmus kunne
også vælge at bringe sin overskudspro
duktion til de førnævnte markeder i om
egnens købstæder eller køre til det sto
re sommermarked i Odense, Skt. Knuds
Marked. Omkring den tid, hvor Rasmus
overtog gården, var der ca. 350 marke
der rundt om i landet.32
Vestfyn var kendt for sine gode he
ste. Blandt andet kom prangere fra her
tugdømmerne for at handle på egnens
kreaturmarkeder. De hyrede ofte lokale
drivere til tilbageturen. Den trafik gav
driverne mulighed for at handle på de
fremmede markeder.
Rasmus havde gode heste, to hingste
og to hopper, fremgår det af vurderingen
i tingprotokollen, da sønnen overtog fæ
stegården. 33 Det kan tænkes, at der til
flød gården lidt ekstraindtægter ved, at
han i ny og næ solgte et føl.
Svend Larsen har i sine undersøgelser
af den fynske markedshandel fra slut
ningen af 1700-tallet til ca. 1850 taget
udgangspunkt i et skønlitterært værk,
H.C. Andersens roman O.T., hvori fin
des en levende skildring af Skt. Knuds
Marked i Odense i 1835. Lad mig cite
re et lille udsnit af Andersens duft- og
stemningsmættede skildring af dette
sommermarked: ”Bag ved Boutikkeme
udbredte sig store Bede med Træskoe,
Leertøi, Rokkedreier- og Sadelmagerar
bejde. Paa Bordene stod Legetøi, sædvan
ligt kluntet og broget. Rundt om prøvede
Børnene de smaae Trompeter og dreiede
paa Spilleværker. Bønderpigerne dreie
de og vendte baade Syæskerne og sig selv
mange Gange, før Handelen blev sluttet.
Luften var tyk og qualm af Uddunstnin

ger, som krydredes ved Duften af Hon
ningkager”.34 Den litterære tilgang er
væsentlig for at kunne fremmane stem
ninger og forestillinger om markedsli
vet, som ikke fremgår af markedslister
nes kolonner, også selvom fiktion tradi
tionelt klassificeres som et utroværdigt
kildemateriale.35
I 1775 blev der indført en lov om mar
kedspas, dvs. en slags told- og passersed
del, som indeholdt navn, erhverv, hvilke
varer der bragtes til marked samt inde
haverens rejserute. Bøndernes varer var
imidlertid ikke omfattet af forordningen
om markedspas. Svend Larsens gen
nemgang af markedspasprotokollerne
viser, hvor købmændene kom fra, samt
hvilke varer de handlede med. Om de
mindre sæsonmarkeder fremgår det om
Assens, at majoriteten af de tilrejsende
købmænd kom fra Haderslev, Odense
og fra nabokøbs tæderne. Ifølge under
søgelsen rejste kun et fåtal af de fynske
købmænd til Jylland, da det var de sjæl
landske markeder, der trak.36
Ved at undersøge markedslisterne fra
perioden 1780-1801 for at finde frem til
købmænd med tilknytning til Assens og
til nabokøbstæderne med henblik på va
resortiment og eventuelle forbindelser
til regionale markeder, ser det imidler
tid primært ud til at være købmænd fra
Odense, Kerteminde, Nyborg og Svend
borg, som drog til de sjællandske mar
keder. I markedslisterne for Holbæk,
Ringsted og Næstved, omfattet af nær
værende artikels periodeafgrænsning,
træffer man således kun på ganske få
købmænd fra Vestfyn, hvilket tyder på
en anden handelsorientering i denne del
af Fyn.37
Dette understøttes af nogle tilsva
rende undersøgelser af markedshan
delen i det nordvestsjællandske områ
de, foretaget af Jan Steen Jacobsen.38
Ifølge disse undersøgelser rejste en del
købmænd fra Odense, Kerteminde, Ny-
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borg og Svendborg i 1786 til Kalundborg
Marked med dynevår og hjemmevævet
uld- og linnedtøj samt forskellige kvali
teter lærredsstoffer, sko, støvler, hatte,
galanterivarer, hornvarer, handsker og
trævarer. Kalundborg Marked beteg
nes som en slags ’hovedmarkedet’ for de
østfynske købmænd på den sjællandske
side af Storebælt. Kun en mindre del af
disse købmænd figurerer i markedsli
sterne for byerne Holbæk, Ringsted og
Næstved. Fra Assens optræder kun en
enkelt købmand i markedslisterne fra
Næstved i perioden 1780-96.39 Samme
Assens-købmand, som i øvrigt handle
de med lærredsvarer, møder man også
i markedslisterne fra Viborg Snapsting i
1779-1792 tillige med en anden lærreds
handler fra Assens.40
Købmænd fra Assens var altså at fin
de på Viborg Snapsting. Markedet var
et af de store jyske markeder, en slags
international handelsmesse, som er le
vende beskrevet af Hugo Matthiessen i
perioden før 1600 til omkring 1830.41
På Snapstinget samledes den jyske
adel til retsmøder og betalingsterminer,
skifter, magelæg, for at bilægge stridig
heder og for at feste. Endnu i slutningen
af 1700-tallet var det et stort marked.
Her mødte udenlandske købmænd op
med eksotiske varer. I perioden 1779-92
viser markedslisterne et uhyre alsidigt
vareudvalg: Købmænd fra Slesvig solgte
citroner, pomerantzer, abrikoser, oliven
olie og krydderier. En handelsmand fra
Rendsborg solgte indigo og andre farve
stoffer. Der var kobber og messingvarer,
kniplinger fra Tønder og Haderslev, bø
ger og landkort fra bogbindere i Ålborg
og Randers og en mængde klædehand
lere med et bredt sortiment fra uld til
kammerdug og musselin og endnu flere
købmænd, som solgte galanterivarer.
Der kom købmænd med ostindiske og ki
nesiske varer, og der var boder med brød
og konditorvarer, sko, parykker, skind
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varer, hatte, guld- og sølvvarer, urter og
frugt, barometre, sadelmagerarbejder,
strikvarer, strømper, og mange andre
ting.42
Som tidligere nævnt, var Assens-køb
mand Nathan Ebsen én af de købmænd,
som i perioden handlede med ostindi
ske varer på Viborg Snapsting. Sammen
med de andre købmænd fra Assens mød
tes han der med kolleger fra ind- og ud
land, ganske som på Haderslev marked,
hvor de kunne handle med tilrejsende
købmænd fra Schlesien, Bøhmen, West
phalen og Holsten.
Nyere forskning indenfor materiel
kultur og statuskonsumption i det sene
1700-tals bondesamfund har bidraget
med undersøgelser fra forskellige egne
af landet. Blandt de sjællandske bøn
der har Palle O. Christiansen under
søgt handels- og konsumptionsmønstre
i landsbyerne under godset Giesegaard
mellem de to markedsbyer Ringsted og
Køge. Jan Steen Jacobsens undersøgelse
har fulgt de “fremmede tings” vej til bon
destuerne i landsbyen Hølkerup i Nord
vestsjælland, som var krongodsområde.
Martin Bork har, i et sammenlignende
studie af landsbyen Nr. Jernløse under
Løvenborg gods nær Holbæk og lands
byen Nordrup under Giesegaard, fokus
på statuskonsumptionen hos gårdmændene. Også fra andre egne af landet fore
ligger studier af binæringer og følgelig
bondehandel, som relaterer sig til for
brug og status, blandt andet Johannes
Møllgaards undersøgelser om bøndernes
handel i Salling og Mette Guldbjergs om
jydepotteproduktionen på Varde-egnen
og om de bondeskippere, som besørgede
fragten. Længere sydpå, nede i Ejdersted, var også de rige marskbønder, iføl
ge Mikkel Venborg Pedersens undersø
gelse, omgivet af genstande fra verden
udenfor halvøen. Ikke blot var de sær
prægede gårde med til at vise forskelle i
levevis, men også tingene inde i stuerne
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Der prøves hatte på markedet i Vester Brønderslev. Tegning af Vilhelm Rosenstand 1863. (Gen
givet efter Gunnar Knudsen: Dansk bondeliv i forrige århundrede. 1975)

fortalte om status og selvbevidsthed.43
Ligeså fortæller tingene i stuerne hos
bonden Rasmus Mouritzen og hans kone
Anna Larsdatter om statuskonsumptio
nen på den velbyggede og velholdte fæ
stegård i landsbyen Lundager. På går
den var man kun selvforsynende i en vis
forstand. Nogle af de ting, som Rasmus
i det daglige havde brug for til gårdens
vedligeholdelse, måtte købes på marke
der eller i købstæderne: Tjære, beslag,
søm og vinduesglas, klinker, mursten til
ovn og skorsten, træ til møbler, slibesten,
vognhjul, reb osv. Også i husholdningen
var der brug for indkøb af forskellige va
rer: salt, kaffe, sukker og andre ting, så
som farvestoffer til de hjemmevævede
tekstiler, hvis da ikke Anne valgte at gå
til farveren i Assens med stoffet. Det var

ofte tilfældet med de særligt fine styk
ker klæde. Mange af de nævnte varer
var nået til Lundager via det internatio
nale handelsnetværk.

Sammenfatning
I bryggers og stuer på gården fra Lunda
ger befinder der sig ting, som fortæller
om handelsforbindelser, der rækker fra
den lille vestfynske landsby og langt ud
i Europa. Nogle af tingene fortæller også
om tidens modetrends og om, hvad der i
bøndernes øjne var eftertragtet at eje.
Indenfor et udsnit på godt fyrre år af
gårdens historie møder vi fæstebonden
Rasmus Mouritzen. Han havde i 1786
giftet sig med Anne Larsdatter, ældste
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datter af den tidligere fæstebonde på
gården. Rasmus og Anne fik et godt af
sæt i tilværelsen, de var flittige og sad
i gode kår på den velholdte, firlængede
bindingsværksgård. Jorden var frugt
bar, og på egnen var der gode afsæt
ningsmuligheder for deres overskuds
produktion. Sammen fik de fem børn, og
i 1827 gik de på aftægt hos deres ældste
søn Lars, der blev den ny fæstebonde på
gården fra Lundager.
Lundager var ikke et isoleret sted,
hvor bønderne aldrig kom udenfor
landsbyen eller godsets område. Mange
af egnens bønder havde binæringer ved
siden af agerbruget. Produkterne herfra
var kendt vidt og bredt som kvalitets
produkter, for eksempel humle, mjød og
æbler.
Der var gode muligheder for handel
på de lokale markeder og på torvet i
købstaden Assens, hvis købmænd havde
forbindelser til de store, internationale
markeder. Også den uofficielle handel
var velfungerende, som følge af de korte
vandveje og de lange kyststrækninger.
Bønderne handlede. Det var nødven
digt at handle for at få råd til at kunne
fæste en gård, et beløb som på Vestfyn
langt oversteg indfæstningsbeløbene i
andre dele af landet. Når bonden så hav
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de fået en gård i fæste, skulle der efter
følgende betales landgilde, skatter, evt.
gæld samt bruges penge til forbedringer
på gården, til udstyr og til forbrugsva
rer.
Som på siderne i en skifteprotokol har
vi bevæget os fra rum til rum i gårdens
beboelsesdel, fra bryggers til overstuen,
og ladet rummene og tingene fortæl
le om dagligliv, handel, forbrug og sta
tusværdi.
Iscenesættelse af beboelseslængens
rum spillede en vigtig rolle, med und
tagelse af bryggerset, som jo var en ar
bejdsplads. Storstuens og overstuens op
bevaringsmøbler med de mange tekstiler
var rum, der det meste af tiden stod ube
nyttede hen. Det var et af symbolerne på
overskud. Dagligstuen med bondens stol
for bordenden omgivet af velstandssym
boler, skilderier på væggene, forstuens
fajancer og kinesiske porcelæn osv. var
med deres tilstedeværelse og placering
en samlet fortælling om familiens sta
tus og position. Det var de andre bønder
i stand til at afkode gennem den fælles
referenceramme for, hvad der var værd
at eje. Fra tingene i stuerne fører tråde
ud i Europa og videre ud i verden. Tråde
som forbinder gården fra Lundager med
det internationale marked.
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De første jødiske bosættelser i kongeriget
Arthur Arnheim
Fortid og Nutid, december 2006, s. 269-284

Artiklen kaster på baggrund af et tidligere ubenyttet brevmateriale fra
henholdsvis det danske og norske rigsarkiv nyt lys over jødernes daglig
liv i Hamborg og Altona i sidste halvdel af 1600-tallet. Desuden fortæller
brevene, hvordan det gik til, at jøder bosatte sig i København og andre
byer i kongeriget og dermed blev grundstammen for det jødiske samfund
i Danmark.

Arthur Arnheim, f. 1929, historiker, kandidat fra Københavns Universitet
1960 og nu bosiddende i Jerusalem. Han har skrevet artikler om almen
jødisk historie, dansk-jødisk historie, antisemitisme m.m., som har været
optaget i danske og internationale historiske og politologiske tidsskrifter
og magasiner.

Christian 4. var den første danske kon
ge, som optog kontakt med jøder. I 1619
indledte han et samarbejde med den
portugisiske jøde Albert Dionis (Samuel
Jachja). De sefardiske (spanske og por
tugisiske) jøder havde levet på den iberi
ske halvø i mere end 500 år, da de i 1498
blev stillet overfor kravet om enten at
konvertere til katolicismen eller forlade
landet. De fleste valgte dåben, men blev
kun skinkristne, idet de i al hemmelig
hed vedblev med at dyrke den jødiske re
ligion. I løbet af det 16. århundrede in
tensiveredes den katolske inkvisitions
virksomhed. De skinkristne blev bogsta
veligt forfulgt med bål og brand — blev
de afsløret, blev de brændt som kættere.

I slutningen af århundredet havde grup
per af dem slået sig ned i Antwerpen og
Amsterdam, hvor de blev godt modta
get. De kom ikke som fattige flygtninge.
De var velhavende finans- og handelsmænd, hvis virksomhed spændte over
flere kontinenter - fra Goa i Indien til
Receife i Sydamerika, fra Guldkysten i
Afrika til Konstantinopel. På de nye til
flugtssteder fik de mulighed for at ved
kende sig og dyrke jødedommen.
En lille strøm af sefarderne silede vi
dere til Hamburg, handelscenteret mel
lem Nordsøen og Østersøen. Trods mod
stand fra borgerskab og gejstlighed luk
kede Hamburgs regering, Senatet, øjne
ne halvt i og tillod dem at bosætte sig
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Glückt Hameln (1645-1724), rekonstruktion ved ukendt kunstner fra omkring år 1900. Tøjet er
originalt efter Glückl Hamelns samtid.
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De første jødiske bosættelser i kongeriget
og drive virksomhed i byen. Senatets
forventning om, at deres tilstedeværel
se ville virke fremmende på erhverv og
handel, blev indfriet.
Christian 4. ønskede at skabe en kon
kurrent, der kunne overskygge Ham
burg som handelscentrum. Hans plan
var at bygge en fæstning og handelsby
ved Elbens udløb. Planen blev indledt,
og i den forbindelse inviterede kongen
sefardiske jøder til at bosætte sig i den
nye by, Glückstadt. Han tilbød dem pri
vilegier og herunder retten til frit at ud
øve deres religion.1
I 1640 overtog kongen nogle grevska
ber i Holsten, hvor bl.a. den lille flække
Altona var beliggende tæt på Hamburg.
Her havde der i årtier boet tyske, såkald
te askenasiske jøder. I modsætning til
sefarderne var de relativt fattige og leve
de af at rejse rundt og drive småhandel.
Ikke desto mindre tog Christian 4. dem
under sin beskyttelse som ”Schützjuden”
og gav dem i 1641 nogle privilegier, der
var unikke for de tyske jøder på denne
tid. De fik en høj grad af religionsfrihed
og kunne opretholde en slags autonomi.
Kongen dyrkede den fiktion, at hans su
verænitet omfattede Hamburg. Derfor
tillod han, at askenasiske jøder bosat
i Hamburg kunne slutte sig til Altonamenigheden og derved komme ind under
privilegiet og nyde dets friheder og kon
gens beskyttelse.2
Når man har mulighed for at skaffe
sig et godt indblik i Hamburg-Altona
jødernes tilværelse skyldes det nogle
berømte memoirer eller en slags selv
biografi skrevet af en kvinde ved navn
Glückl. Hun var født i Altona i 1645 som
datter af en dansk ”beskyttelsesjøde” og
levede en stor del af sit liv i byen også ef
ter, at hun blev gift med Chaim Goldsch
midt ffa byen Hamel og blev kendt som
Glückl Hameln.3
Billedet af Hamburg-Altona jødernes
dagligliv, deres samfunds- og levefor

hold, som de forekommer i Glückls me
moirer, er blevet uddybet og har fået vi
dere perspektiv gennem opdagelse af to
samlinger breve på jiddisch fra 1666 og
1678, fundet henholdsvis i Riksarkivet i
Oslo og i Rigsarkivet i København. Kor
respondancen er en brevveksling mel
lem jøder i Hamburg-Altona og i Køben
havn. Brevene fortæller blandt andet,
hvorledes det gik til, da jøder bosatte sig
i København og nogle andre byer i kon
geriget og dermed blev grundstammen
for det jødiske samfund i Danmark.4

En gæst fra Norge
Engang i efteråret 1665 kom det til et
mærkeligt sammentræf i det jødiske
kvarter i Hamburg. En nordmand, der
hed dr. Johan Urse ffa Langesund, hav
de begivet sig derind og var løbet på en
jøde, Abraham Levi. Ur se bad om at bli
ve ført hen til en af de ledende jøder i
byen for, som han fortalte, han havde et
vigtigt forretningsmæssigt anliggende,
som han ønskede at forelægge. Urse var
en person, som rejste en del i udlandet
og som tilsyneladende samlede informa
tioner på sine rejser. I 1663 havde han
været i Amsterdam og her bragt i erfa
ring, at der var en eksport fra Norge til
både Amsterdam og Hamburg med guld
erts. Det følgende år var han igen i Am
sterdam og fik da at vide, at en jøde ved
navn Samuel Isak havde modtaget en
tønde sølverts fra Christiania (vore da
ges Oslo).
Abraham Levi førte Urse til Nathan
ben Aharon Neumarks hus. Neumark
var en ledende skikkelse blandt de hamburgske medlemmer af Altona-menigheden. (Nogle år senere, da Frederik
3. døde og efterfulgtes af Christian 5.
som konge af Danmark-Norge og hertug
af Slesvig og Holstein, rejste Neumark
sammen med en anden befuldmægtiget
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fra Altona-menigheden til København
for at ansøge om fornyelse af Altona-jødemes privilegium). Men nu sammen
kaldte Neumark til et møde, hvor også
Jacob Sussmann var til stede, for at man
kunne modtage Urses forslag. Johan
Urse forklarede, at han på sin grund ved
Langesund havde fundet erts med guld
og sølv. Når han havde opsøgt jøderne
var det, fordi han vidste, at de forstod,
hvorledes man udvandt de ædle metal
ler fra ertsen. Han foreslog jøderne et
kompagniskab og at de fulgte med ham
tilbage til Norge for, at man i fællesskab
kunne bryde malmen og få den afskibet
til Hamburg. Jøderne afslog Urses til
bud. De har været klare over, at hvad
der befandt sig i Norges undergrund
måtte tilhøre kongen. At sætte sig i be
siddelse af det ville være tyveri.
Det var en meget utilfreds dr. Urse,
som nu forlod Hamburg, men han hav
de ikke opgivet håbet om et samarbejde
med jøderne. Det følgende år dukkede
han igen op i Hamburg hos Neumark.
Han fortalte, at han nu selv havde gra
vet malmen ud. Han havde pakket den
i tre tønder, som han havde afskibet til
København. De befandt sig på et skib,
der var ankret op ved Christianshavn.
Han foreslog, at jøderne tog med ham,
for at de kunne inspicere godset.
Jøderne opfattede det sådan, at en ny
situation var indtrådt. Den var en vældig
udfordring til deres evne til at organise
re et handelsmæssigt foretagende. Det
må betragtes som givet, at man begynd
te med at oprette et konsortium. Dette
omfattede foruden Sussmann og Neu
mark, Jeremias Fürst. Han tilhørte en
af de mest velhavende tysk-jødiske slæg
ter i Hamburg, der havde tjent penge
ved handel med diamanter. At Jeremias
Fürst også var interesseret i handel med
ædelmetaller afsløredes først nogle år
senere, da man kunne finde ham aktiv i
handel med og udmøntning af sølv. Neu
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marks svigersøn, Nathan Elias var end
videre taget med ind i konsortiet. Det
næste led i planlægningen var at gøre
foretagendet legalt. Der blev arbejdet
på at udfærdige en ansøgning til kongen
om koncession - og måske endda mono
pol - på brydningen af malmen ved Lan
gesund og dens udnyttelse til fremstil
ling af de ædle metaller. Man fik også en
aftale med to ikke-jødiske medhjælpere,
der skulle arbejde med malmens omlad
ning for transport til Hamburg. Så blev
det endelig besluttet, at Sussmann skul
le følges med Urse til Christianshavn via
en skibsrute fra Rostock (eller Lübeck).
Nathan Elias og Jeremias Fürst skulle
følge efter med postvognen over Jylland.
Deres foreløbige destination var Roskil
de, hvor de skulle afvente Sussmanns
inspektion af den last, Urse sagde, at
han havde liggende i Christianshavn.
Alt blev planlagt i dybeste hemmelighed
for at ingen konkurrenter skulle opdage,
hvad der var under opsejling.5

Fremgang for askenasere
Før vi ser på, hvad der herefter skete,
må den planlagte forretning anskues i et
videre perspektiv. Da 30-årskrigen slut
tede i 1648, var de askenasiske jøder i
Tyskland relativt få. De levede af små
handel og karakteriseredes som en un
derklasse set i sammenligning med sefarderne, der med deres internationale
handel og store finansieringsoperatio
ner kommunikerede med fyrster, adel
og storborgere i Central- og Vesteuro
pa. Men askenaserne var lærenemme
og dristige. I løbet af få årtier efter den
store europæiske krig lykkedes det for
askenaserne næsten at komme på høj
de med sefarderne på området handel og
pengeomsætning, og hvad der forekom
mer mest bemærkelsesværdigt, mange
gange i venskabeligt samarbejde med
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vet beskrevet ovenfor, udmærker sig ved
at være et eksempel på et handelsfore
tagende, hvor askenaserne var forud for
sefarderne. Der skulle gå 10 år før sefarden Emanuel Teixeira begyndte at inte
ressere sig for den norske bjergværks
drift. Et stykke ind i 1670erne begyndte
han en samhandel med den danske ren
temester Heinrich Müller, der ejede kob
bergruber ved Trondheim, med eksport
af kobber. Engang i 1680 overtog Teixei
ra Müllers interesser i bjergværksdrif
ten.
Tilbage til Sussmann og Urse, som an
kom til København en af de første dage
af august 1666. Mod forventning tøvede
Urse med at lade Sussmann inspicere,
hvad der var i tønderne på skibet ved
Christianshavn. Sussmann var dog tål
modig. Sagen var den, at han havde an
dre forretninger at ordne i København.
Allerede før Urse aflagde sit sidste be
søg i Hamburg, havde Sussmann skaf
fet sig et pas for rejse til København i
handelsøjemed. Efterhånden pressede
han dog Urse stærkere for at komme
til at se godset. Af en eller anden grund
gik der imidlertid panik i Urse. Han an
meldte jøderne til myndighederne. Det
kan have været, fordi jøderne ikke hav
de indviet ham i deres planer om at an
søge om kongelig koncession. Han kan
derfor have troet, at han ved at angive
dem kunne slippe for anklage over at
have medvirket til noget kriminelt. Det
hjalp ham imidlertid ikke. Både jøder
ne og Urse blev straks arresteret og an
bragt isoleret fra hinanden i fængslet.
Der blev foretaget razzia på deres logi og
deres ejendele blev beslaglagt. Mest op
sigtsvækkende i denne forbindelse var,
at der blandt Jeremias Fürsts ejendele
blev fundet diamanter til en værdi af
30.000 rigsdaler - en meget stor formue
efter datidens forhold. Det er sandsyn
ligt, at Fürst - ligesom Sussmann - ville

benytte besøget i København til at gøre
egne forretninger.
Jøderne havde været uheldige. Da de
ankom til København, var kongen bort
rejst. De havde indbyrdes diskuteret,
hvad de så skulle gøre. Nathan Elias
holdt på, at de, uanset at kongen ikke
var til stede, straks skulle gå op på slot
tet og aflevere ansøgningen. De øvrige
mente, at man skulle afvente kongens
tilbagekomst til hovedstaden, og sådan
blev det.

Forhøret
Urse og de tre jøder kom hver for sig i
forhør. Forhørslederen var Peder Schu
macher, der få år senere, adlet under
navnet Griffenfeld, skulle indtage posten
som kansler, den højeste administrative
stilling i kongeriget. På dette tidspunkt
var han Frederik 3.s kammersekretær,
men det var allerede en vigtig post.
Hans opgave var bl.a. at screene alle de
henvendelser, som blev frembragt den
enevældige konge, og lade de vigtige gå
videre til afgørelse hos kongen.
Der blev optaget meget fyldige for
hørsprotokoller, som afslørede det me
ste af forhistorien. Nathan Elias havde
i arresten skrevet et brev til Jacob Suss
mann, som han søgte smuglet ind i den
nes celle. Det blev opdaget, og brevet
blev konfiskeret inden det nåede adres
saten. I brevet gjorde Nathan Elias bit
tert opmærksom på, at alt dette ikke vil
le være sket, hvis de andre havde fulgt
hans råd og straks havde henvendt sig
på slottet. Han opfordrede Sussmann
til at holde sig strengt til sandheden og
konstaterede, at nu var alt i Guds og
Kongens hånd. Med nogen fortrøstning
tilføjede han, at han var overbevist om,
at kongen var retfærdig, og at der derfor
var håb om en lykkelig udgang på den
ubehagelige situation, de var havnet i.
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Affærens afslutning
Mens Urse i løbet af forhøret indviklede
sig i adskillige modstridende forklarin
ger udviste jødernes udsagn samstem
mende beskrivelser af hændelsesforlø
bet. Det, der stod tilbage, var først og
fremmest at give en forklaring på, hvor
for de ikke straks ved deres ankomst
havde bragt deres ansøgning til slottet.
Svaret herpå var, at de først ønskede at
undersøge indholdet af Urses tønder.
Sussmann havde haft gyldigt pas til op
hold i København, men de to andre fik
stillet spørgsmål om de ikke var klar
over, at de opholdt sig illegalt i hoved
staden. Jeremias Fürst svarede, at han
ikke mente, det var nødvendigt for ham
som kongelig beskyttelsesjøde under Altonajødernes privilegium at have pas for
et besøg i København. Nathan Elias sva
rede, at han ikke mente, det var nødven
digt med pas, når rejsens formål var at
overbringe en ansøgning til Hans Maje
stæt Kongen.
Der var altså tale om småforseelser,
og det resulterede da også i, at der ikke
blev rejst tiltale mod jøderne. De har for
mentlig derfor blot fået en udvisnings
ordre. Hvad der blev af Urse og hans
malm, fortaber sig i det uvisse. Men,
som det ovenfor er nævnt, var der andre
jøder fra Hamburg, som i løbet af de næ
ste to årtier investerede og fik rettighe
der i bjergværksdriften i Norge.
Hjemme i Hamburg-Altona var man
ikke underrettet om, hvad der skete i
København, men de impliceredes fami
lier og de medlemmer af konsortiet, som
ikke var med på ekspeditionen til Køben
havn og som omgærdede hele projektet
med yderste diskretion, var naturligvis
spændte på at erfare noget om resulta
terne. Det ved vi af nogle breve, som de
sendte til Jacob Sussmann i København
- men som han aldrig nåede at modtage.
De blev nemlig beslaglagt af myndighe
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derne og som bevismateriale vedlagt den
ovenomtalte forhørsprotokol.
Brevene, som er skrevet på jiddisch
er af stor betydning ikke alene som kil
de til oplysning om projektet med den
norske malm, men generelt om sociale,
økonomiske og kulturelle forhold i Ham
burg-Altona menigheden. Som nævnt
førte jødernes handelsforetagender dem
vidt omkring på lange rejser. Kontakten
med hjemmet opretholdtes ved hjælp af
post. Brevene indeholdt ikke alene op
lysninger om brevskriverens ve og vel,
men også om forløbet af igangværende
og planlagte projekter. Endelig indehol
der brevene også ofte informationer om,
hvad der sker jøder ude omkring i ver
den. Én gang om ugen kom postvognen
til Hamburg for at aflevere og modtage
breve. Den dag posten kom var en betyd
ningsfuld dag. Naboer, bekendte og for
retningsforbindelser opsøgte hinanden
for at spørge nyt.

Schönchens breve
To af de breve, som Jacob Sussmann
ikke nåede at modtage inden han blev
anholdt i København, var skrevet af
hans kone, Schönchen bas Schlomo, eller
som hun selv underskrev sig på jiddisch,
Schendel bas rabbi Zalmann. De udtryk
te stor spænding om forløbet af ekspedi
tionen til hovedstaden. Samtidig var de
fulde af ængstelse og nervøsitet. Schön
chen var klar over, at affæren indebar
farer og risici, og søgte at advare Jacob
om ikke at lade sig involvere for kraftigt
med dr. Urse. Frem for alt er hun ban
ge for, at Jacob skal lade sig overtale til
at rejse videre (til Norge), hvor det ville
være vanskeligt at opretholde regelmæs
sig brevkontakt. Hun er også meget be
vidst om nødvendigheden af at holde for
målet med Jacobs og de andre jøders rej
se til København hemmeligt. Da det nu
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Hamburg og Altona på et prospekt fra begyndelsen af det 18. århundrede.

var skik og brug, at venner og bekendte
kom og spurgte, om der var kommet nyt
med posten, og at man da fremviste de
ankomne breve, måtte hun finde på en
måde, hvorved hun kunne unddrage op
lysninger om det igangværende projekt.
Hun foreslog derfor Jacob at meddele så
danne oplysninger på en separat seddel
indlagt i brevet. Hun behøvede da kun
at vise de nyhedshungrende det egentli
ge brev.6
Trods alle forsøg på hemmeligholdel
se er det tydeligt, at rygterne alligevel
løb i Hamburg-Altona-menigheden. I et
af Schönchens breve fortælles, at det er
blevet bemærket, at Nathan Elias og Je
remias Fürst var på rejse sammen mod
København. Det er blevet rapporteret,
at Shimshon de Lima havde mødt dem
i Flensburg. I denne forbindelse skal
man mærke sig Schönchens sprogbrug.
Hun skrev ”din ven Shimshon de Lima”.
Familien de Lima var storleverandør af
diamanter til Frederik 3. og hans hof.
Schönchens bemærkning om, at Shims
hon var Jacob Sussmanns ven, viser
noget om forholdet mellem sefarder og
askenaser på denne tid — de var ved at
blive ligemænd. Ovenfor er det blevet
vist, at Jeremias Fürst bragte for 30.000
rigsdaler diamanter med sig til Køben
havn. Indtil da havde sefarderne domi
neret det danske marked på dette områ

de. Det var et andet tegn på, at askenaserne ikke længere kunne regnes for en
slags underklasse set i forhold til de for
nemme portugisiske sefarder.
Schönchens breve viser endvidere, at
hun var stærkt engageret i Jacobs for
retninger, og at hun også selvstændigt
drev handelsvirksomhed - hvis prove
nu hun dog prompte lod gå videre til sin
mand.
Fra Glückl Hamelns berømte memoi
rer ved man, at det vakte stor opstan
delse hos jøderne i Hamburg-Altona,
da meddelelser i august 1666 nåede
frem om, at Sabbatai Zevi var ved at
blive løsladt fra det fangenskab, sulta
nen holdt ham i, og ville begive sig på
vej til Konstantinopel. Forhistorien var
den, at han året før var blevet udråbt til
”Melech Hamashiach” (Messias), jøder
nes salvede konge. Nu lød rygterne på,
at når han kom til Konstantinopel ville
han lede jødernes befrielse fra landflyg
tighed og føre dem tilbage til Det Hellige
Land. Både et af Schönchens breve og et
brev fra Neumark, som vil blive refere
ret nedenfor, giver meddelelsen videre
til Sussmann. Det man må overraskes
over, er den hurtighed, hvormed ryg
terne er nået frem til Hamburg-Altona.
Tidligst i slutningen af juli er rygterne
opstået i Tyrkiet, men allerede på den
hebraiske dato 9 Aw, der dette år faldt d.
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10. august, blev de bragt videre gennem
de to breve til Jacob Sussmann i Køben
havn.
Abraham Levi var den mand, der i
1665 havde etableret den første kontakt
mellem Urse og jøderne i Hamburg-Alto
na, og han er tilsyneladende blevet ind
draget i projektets gennemførelse. Det
fremgår af et brev han skrev til Suss
mann, da denne var i København. Lige
som Schönchen havde gjort i et af sine
omtalte breve, anfører også Abraham
Levi en kryptisk oplysning om en vigtig
besked fra Jacob, som er modtaget gen
nem en vis ”Jomfru Lisbeth”. Tilsyne
ladende har den noget at gøre med pro
jektets gennemførelse. Heri har Levi ty
deligvis en andel. Han er den, der skal
modtage Urses tønder, når de ankom
mer. Han skal hyre den arbejdskraft
som vil være nødvendig, og i sit brev be
der han om, at Jacob vil være omhygge
lig med at mærke godset med sine ken
detegn.7
Et ijerde af de breve, som blev sendt
fra Hamburg-Altona til Jacob Sussmann,
mens han opholdt sig i København, var
fra Nathan ben Aharon Neumark. Det
fortæller om, hvordan man planlagde
nogle af detaljerne omkring projektet
med den norske malm. Neumark beret
ter om, hvorledes han havde truffet afta
le med to ikke-jødiske medhjælpere, som
var sendt til København. De skulle hjæl
pe med at læsse Urses tønder om til det
skib, der skulle føre godset til Hamburg
(formentlig via Rostock eller Lübeck).
Neumark giver nogle vittige karakteri
stikker af dem, men erklærer, at han er
overbevist om, at de er ærlige og vil løse
opgaven loyalt.8
Neumarks brev viser i øvrigt, at han
og Sussmann ikke alene har været kom
pagnoner i sagen om den norske malm.
De har været sammen om flere andre
forretninger, som Sussmann skulle kla
re, mens han var i København. Der er
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tale om både køb, salg og pengeomsæt
ning, og af brevet fremgår, at et af han
delsobjekterne var ædelstene.

Sussmann får ”opholds- og
arbejdstilladelse” i Nakskov
Som det her er blevet beskrevet, lykke
des det ikke at realisere projektet trods
de ressourcer, der fra jødernes side var
blevet investeret i det. Man er uden un
derretning om der virkelig var guld- og
sølverts i Urses tønder. Der er imidler
tid ingen tvivl om, at jøderne fra Hamburg-Altona troede på det og anså deres
plan om at opnå ret til at udnytte mal
men fra Langesund som realisabel. Hele
affæren viser noget om den foretagsom
hed og dynamik, som på den tid præge
de Hamburg-Altona-menigheden. Den
dokumenterer samtidig det første forsøg
fra de askenasiske jøder fra hertugdøm
merne på at udvikle deres forretnings
område til at omfatte selve kongeriget
Danmark-N orge.
For Jacob og Schönchen Sussmann
blev dette første forsøg på at drive for
retning i kongeriget ikke det sidste. I
1674 kom Jacob igen til København,
denne gang for at indgive en ansøgning
til kongen om at måtte nedsætte sig et
passende sted og der få koncession på to
baksfabrikation (tobaksspinderi). Sam
tidig med indlevering af denne ansøg
ning indgav Sussmann også en skriftlig
anmodning til Griffenfeld, der året før
var blevet udnævnt til rigskansler, om
at støtte ansøgningen. Begge de to skri
velser - som var udfærdiget på dansk var dateret 2. september 1674. Kun tre
uger senere forelå svaret, der blev en til
ladelse for Sussmann og hans efterkom
mere til at bosætte sig i Nakskov og dri
ve tobaksfabrikation.9
Koncessionen blev faktisk udnyttet.
Sussmann bosatte sig i Nakskov, hvor
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han døde i 1680. Hans lig blev ført til Al
tona og han blev sandsynligvis begravet
i Ottensen på den begravelsesplads, han
selv havde været med til at erhverve.
Hans kone Schönchen forsvarede sin ret
til at beholde koncessionen - som jo var
givet til Jacob Sussmann og hans efter
kommere - mod forsøg fra andre jøder
om at overtage den.

Korrespondancen fra 1678
Det er velkendt, at årene 1670-80 var
det tidsrum, hvor askenasiske jøder
fra Hamburg-Altona for alvor begynd
te at interessere sig for bosættelse i det
egentlige Danmark. Det faldt sammen
med strukturelle ændringer i dansk
økonomi, som man har givet Griffenfeld
æren for.
Udviklingen kan ses af de lejdebreve,
pas og koncessioner, som på den tid ud
stedtes til jøder fra Hamburg-Altona.
Nu er det imidlertid muligt at beskrive
udviklingen gennem nogle af de involve
rede jøders egne udsagn. I Rigsarkivet i
København findes 18 breve på jiddisch,
alle skrevet i januar-februar 1678, som
er korrespondance mellem jøder i Ham
burg-Altona og jøder i København. Bre
vene indeholder et væld af oplysninger
om de sociale, politiske, kulturelle og
økonomiske forhold, som datidens jøder
levede under.10
Korrespondancen giver forklaringen
på, hvorledes jøder fra Hamburg-Altona
begyndte med at drive forretningsvirk
somhed i København, og i den forbindel
se ofte måtte opholde sig i hovedstaden i
lange perioder, for til sidst permanent at
bosætte sig her.
Denne udvikling blev nogle få år efter
meget præcist beskrevet af en af dem,
der skrev brevene i 1678.1 en ansøgning
til Christian V fra Azriel Köthen (Isra
el David) i 1681 hed det (i oversættelse):

”Med min underdanigste tak må jeg an
erkende den høje nåde, som har været
mig til del i de forgangne syv år, hvor jeg
har stået i Eders Kongelige Majestæts
tjeneste som hofjuveler. Da såvel min
som min kompagnons formue og kredit
hovedsageligt befinder sig i udlandet,
mens vor handel i Eders Majestæts tjene
ste gør det nødvendigt næsten konstant
- ofte hele året - at måtte opholde sig ved
Ederes Majestæts hof fjernt fra vore huse
og hjemsted medførende dobbelte udgif
ter til husførelse, beder jeg underdanigst
Eders Majestæt om, at enten jeg eller min
kompagnon med kone, børn og tjeneste
folk får tilladelse til at slå sig ned her og
i al stilhed at leve efter de jødiske cere
monier.” 11
Den kompagnon, som her omtales, var
Samuel Fürst. Han tilhørte - ligesom
Jeremias Fürst, hvis deltagelse i affæ
ren omkring den norske malm i 1666,
er blevet omtalt ovenfor - en prominent
askenasisk familie fra Hamburg. Samu
el havde boet i København i flere perio
der siden 1673. Foruden at være konge
lig hofjuveler havde han i 1676 opnået
koncession på levering af tobak til den
danske hær. Vore breve viser endvidere,
at hans svigersøn Meir ben Moshe Gold
schmidt (Stadthagen) på dette tidspunkt
var blevet inddraget som medarbejder måske endda som kompagnon - i sviger
faderens og Azriel Köhtens firma.12 Ser
man på samtlige de 18 breve, som korre
spondancen omfatter, finder man, at 9 af
dem har relation til kompagnonerne Az
riel Köhten, Samuel Fürst og Meir ben
Moshe Goldschmidt (Stadthagen).
Abraham Hildesheim (Cantor) var,
ligesom de tre ovenomtalte med til at
etablere en jødisk menighed i Køben
havn. Han er ikke selv blandt brevskri
verne, men der er to breve til ham, skre
vet i Hamburg af henholdsvis hans kone
og hendes bror, mens han selv opholdt
sig i København.13 Abraham Hildesheim
277

Arthur Arnheim
er fyldigt omtalt i Glückl Hamelns erin
dringer, så lad os begynde med at se,
hvad hun har at fortælle om ham: ”Vor
første tjener var Abraham Cantor fra Hil
desheim. Han var hos os for at passe bør
nene. Senere har han i nogle år ikke boet
hos os, men gjort nogle mindre forretnin
ger for sig selv. Så blev han gift med en
enke her fra byen, og da hun døde giftede
han sig med en ung pige fra Amsterdam
og boede i Hamburg. Vi har lånt ham
penge og sendt ham til København...” 14
Af brevene til Abraham i 1678 frem
går, at han nu er i København på egen
hånd, og at den unge pige fra Amster
dam, som han er blevet gift med er Lea
bat Yehuda Liwa af familien Pikarta.
Det fremgår videre, at det han handler
med er juveler og tøj. Det er imidlertid
tydeligt, at der endnu på dette tidspunkt
er tale om småhandel. Han er ikke selv
importør af de varer han handler med,
de er nået til ham gennem flere mellem
led.
Import, handel og fabrikation af tobak
var som bekendt det, der gav de askenasiske jøder indpas i Danmark. I vor kor
respondance møder vi familien Wessely
fra Hamburg, der var nogle af de første
som satte forretning med tobak i system.
Yospa (Josef) Wessely arbejdede i Ham
burg med at købe og forsende tobakken
til København og hans bror Azriel Wes
sely var virksom med modtagelse, forar
bejdning og salg af varen.15
Udover disse kendte personer, frem
står mange hidtil ukendte af korrespon
dancen. Man får et levende billede af de
res levevilkår. Da det drejer sig om per
sonlige og private breve, får man i man
ge tilfælde et indtryk af brevskriverens
karakter og personlighed.

Krigstilstand
Når disse breve er bevarede, skyldes det
utvivlsomt den krig, som i 1678 førtes
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mellem Sverige og Danmark og disses
respektive allierede. Krigen rasede på
dette tidspunkt i Nordtyskland. Brevene
er efter al sandsynlighed blevet opsnap
pet af det danske militære efterretnings
væsen, som kan have fundet dem sær
ligt mistænkelige, fordi de var skrevet
på jiddisch med hebraiske bogstaver. At
brevene virkelig kunne indeholde oplys
ninger af en vis værdi om krigens gang
og hærenes styrkeforhold vil fremgå ne
denfor, men generelt kan det konstate
res, at krigen er meget nærværende i fle
re af brevene.
I det 17. og 18. århundredes europæi
ske krige var der en særlig kategori af
askenasiske jøder, som fulgte med hæ
rene. I Tyskland kaldtes de ”Heereslieferanten”, på fransk hed de ”providiteurs”.
De forsynede hærene og individuelle of
ficerer og soldater med, hvad de måtte
have brug for under felttoget: Klæder,
uniformsdele, heste, våben og daglige
fornødenheder. Det var en meget risika
bel profession. De blev ofte taget til fan
ge og brugt som gidsler til pengeafpres
ning. Rå og udisciplinerede krigskarle
mishandlede dem og frarøvede dem gods
og guld. Alt dette fremgår tydeligt af et
af brevene i vor korrespondance. Brevet
er skrevet af en uidentificeret jøde ved
navn Yitzhak. Han fortæller, hvorledes
han arbejdede i hærens hovedlejr et el
ler andet sted i Braunschwig-Lüburgterritoriet.
Det hele begyndte godt. Da hæren
brød op, var kommandanten omhyggelig
med at give de jøder, som tog ud for at
handle, soldater med til deres beskyttel
se. En lille styrke på seks soldater blev
beordret til at drage med dem. Men kom
mandanten tog en del af deres varer som
sikkerhed. Da den lille gruppe kom til et
sted mellem Hildesheim og Peine blev
både jøder og soldater taget til fange af
”kongens mænd”, der røvede 500 rigsda
ler fra dem, al den indtjening, de havde
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opnået. Det værste var, at deres beskyt
telsesstyrke nu ikke var særligt interes
seret i at blive sat fri. De ville hellere
følges med ”kongens mænd” efterhån
den som disse avancerede, for at kun
ne deltage i de forventede plyndringer.
De tilfangetagne jøder kunne ikke få at
vide, hvad man havde til hensigt at gøre
med dem. Samtidig kunne de imødese,
at de varer, som var givet som sikkerhed
for brugen af beskyttelsesstyrken nu al
drig ville blive givet tilbage til dem. I et
forsøg på at komme ud af al denne elen
dighed var det, at Yitzhak skrev dette
brev. Det er adresseret til en vis Itzig,
der formentlig har været hofjøde. Itzig
opfordres til at gøre sin indflydelse gæl
dende hos fyrsten, så at denne beordrer
deres frigivelse og tilbagelevering af de
fratagne varer.16
Flere af de andre breve indeholder
oplysninger om jøder fra Hamburg, der
er blevet taget til fange af svenskerne.
I nogle af brevene trøstes de pårørende
med, at de snart vil blive givet fri. Der
har formentlig været tale om, at disse
fanger kunne købes fri, men man kan
nemt forestille sig med hvilke følelser
pårørende, som måske længe har været
i det uvisse med slægtninges skæbne i
krigssituationen, har modtaget beske
den om, at en af deres kære var i live.
Da adskillige jøder fra Hamburg så
ledes drev handel midt i krigszonerne
og berettede om deres iagttagelser til
andre, er det ikke mærkværdigt, at de
mange gange har været bedre underret
tet end datidens aviser. Det fremgår så
ledes klart, at Meir ben Moses Goldsch
midt (Stadthagen) må have haft usæd
vanligt gode informationskilder. I et brev
fra begyndelsen af februar 1674 kan han
detaljeret beskrive krigshandlingerne
på øen Rügen. Den er blevet besat af en
hær under ledelse af general Otto von
Königsmarck, som imidlertid nu — ifølge
Goldschmidt - er i en rigtig uheldig situ

ation. Fyrsten af Brandenburg har nem
lig sat sig på indsejlingen ved Stralsund
og 2000 mand kavaleri befinder sig på
halvøen Jasmund. Med lidt held og god
vind, mener han, at det vil gå godt for
den danske konges allieredes kamp mod
svenskerne. Han udtrykker det fromme
ønske ”at Gud fortsat må give vor konge
held med alle hans gerninger - amen”.11

Handel og pengeomsætning
De jøder, som i 1674 drev forretnings
mæssig virksomhed i København, ud
fyldte et handelsmæssigt vakuum. På
dette tidspunkt fandtes ikke indenland
ske købmænd, der importerede de over
søiske varer, der på dette tidspunkt var
behov for. Det er imidlertid tydeligt, at
de askenasiske handelsmænd var mel
lemhandlere. Askenaserne fra Ham
burg-Altona har erhvervet de oversøiske
varer som tobak og juveler fra sefardiske
(portugisiske) importører i Amsterdam
eller Hamburg, som beherskede et net af
handelsforbindelser fra Goa i Indien til
Pernambuco i Sydamerika. Af et brev,
fra Meir ben Yehiel i Hamburg til Abra
ham Hildesheim i København, får man
et indtryk af hvor mange led en vare
kunne gå igennem før den nåede frem til
endeligt salg. En forsendelse juveler til
Abraham var oprindeligt kommet fra en
askenasisk handlende ved navn Mann i
Amsterdam, som havde solgt dem til den
kendte menighedsleder i Hamburg-Al
tona Hayim Cleve (alias Heirman Mag
nus) som solgte dem videre til Abrahams
svoger, den ovennævnte Meir ben Yehiel
Liwa, som sendte dem til København.18
Foruden de oversøiske varer har de
jødiske handlende solgt en blanding af
mange forskellige varer. Således fortæl
ler Azriel Wessely i et brev fra Køben
havn, at han har modtaget en forsendel
se omfattende: Bukser, frakker, lagner,
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spejle og kort. Af andre breve fremgår
det, at tøj har været en fremtrædende
handelsvare.19
Varerne er ankommet med skib (for
mentlig fra Rostock eller Lübeck) eller
med postvognen fra Hamburg. Hvor der
har været tale om mere værdifulde va
rer, har de været leveret med andre jø
diske handelsmænd på rejse eller sjæld
nere med kurer.
Selvom der på dette tidspunkt eksiste
rede banker i Hamburg, ser det ud til, at
transaktioner med penge hos de askenasiske jøder foregik ved kontant afreg
ning og i vidt omfang gennem udstedel
se af veksler. En bemærkelsesværdig de
talje er den praksis som benyttedes ved
udstedelse af kvitteringer ved indbyrdes
handel mellem jøder. Her krævedes det
at to vidner attesterede kvitteringen.
Forklaringen herpå må søges i den om
stændighed, at retssager om uenighed i
økonomiske anliggender mellem jøderne
indbyrdes skulle afgøres af den rabbin
ske domstol i henhold til den autonomi,
som gjaldt for den jødiske menighed. I
bevisførelsen krævedes der ifølge gam
meljødisk ret to vidners samstemmende
udsagn.
Jøderne i Hamburg-Altona har kendt
og flittigt benyttet de regelmæssigt af
holdte messer (markeder) i Kiel og ved
Snaphanehøj nær Viborg - den sidst
nævnte kaldtes i folkemunde, også
blandt jøderne, Snapstinget. Disse mes
ser var også i høj grad steder, hvor fi
nansielle transaktioner fandt sted. Her
afvikledes terminsforretninger, optoges
lån og udstedtes veksler. Af et brev fra
Azriel Köthen til den sefardiske jøde Ja
cob Fidanque kan man se, at der nogle
gange kunne være tale om store forret
ninger.20 Azriel skriver, at han har fået
en henvendelse fra en ikke-jøde, der har
bedt ham om at være formidler ved et
eventuelt salg af et gods i Jylland, ejet
af Jacob Fidanque. Azriel tilbyder at
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tage til Snapstinget for der at optræde
som Fidanques befuldmægtigede ved et
eventuelt salg af godset. Baggrunden for
denne situation var, at kongen og an
dre danskere ved midten af det 17. år
hundrede havde bragt sig i så stor gæld
til nogle sefardiske jøder, at de for at af
vikle gælden måtte afhænde godser til
dem.
Økonomien hos de askenasiske jøder i
Hamburg var i et vist omfang afhængig
af den generelle økonomiske situation i
området. Krig og krisetid havde på det
te tidspunkt bragt mange af Hamburgs
ikke-jødiske købmænd og finansfolk i
vanskeligheder. Vore breve fortæller
om adskillige fallitter, og beskriver dem
som truende også for jøderne, fordi fal
lenterne i mange tilfælde skyldte jøder
ne penge, som nu måtte betragtes som
uinddrivelige.21

Menighedsliv - og familieliv
Hamburg-Altona-menighedens
selv
styre blev reguleret gennem statutter
(Takanot), der detaljeret fastsatte med
lemmernes rettigheder og pligter. Der
var bestemmelser om optagelse i menig
heden, valg til ledelsen, om opkrævning
af skatter og afgifter, civilretlige love og
endda bestemmelser om medlemmernes
påklædning og begrænsninger i luksus
forbruget.22
I et brev klager Meir ben Yehuda
Liwa over, at menigheden forfølger ham.
Han var kommet til Altona, for her bo
ede hans søster og svoger, Lea og Abra
ham Hildesheim, der var medlemmer af
menigheden, og her havde han i nogen
tid drevet handel. Menighedsledelsen
havde henvendt sig til ham og givet ham
en frist til at gøre sig færdig og rejse vi
dere.23 Set fra menighedens side var det
te krav nødvendigt og berettiget. Menig
heden påtog sig forskellige forpligtelser
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overfor tilrejsende og passanter. Den,
som ønskede at bosætte sig permanent,
måtte søge optagelse og gennem en så
dan bidrage med skatter etc. til menig
hedens opretholdelse.
I et andet brev får man yderligere
henvisninger til menighedens statutter,
og tillige et charmerende indblik i nogle
familiers liv. Anschel og Reisschen op
holder sig i København og har anbragt
deres mindreårige søn Hirtz hos en vis
Azriel i Hamburg. Hirtz er ”in Kesht”
hos Azriel, det vil sige, at han modtager
kost, logi og opdragelse. Azriel beskri
ver, hvorledes han omhyggeligt sørger
for at tage Hirtz med i synagogen hver
dag og for at han siger sit ”shema” (bøn
før man lægger sig til at sove) hver af
ten. Drengen kan nu sige bønnerne og
lærer ”chumasch” (de fem Mosebøger).
Anschel sørger også for at Hirtz skriver
et brev hver eneste dag.24
Når Azriel afgiver denne rapport til
forældrene, er det også for at bede om
betaling. Han har haft Hirtz i ca. 4 må
neder og har brug for penge. Hans dat
ter er blevet forlovet med en søn af et
andet menighedsmedlem i Hamburg, og
i den forbindelse har han været nødt til
- i henhold til menighedens statutter at erlægge en garantisum.
Azriels ovenomtalte brev fortæller
også, hvorledes betalingen for Hirtz’s op
hold skulle erlægges. Det skulle ske ved
privat clearing. Anschel skulle erlægge
betalingen til en anden Hamburg-jøde i
København. Denne skulle derpå give sin
familie i Hamburg besked om at betale
beløbet til Azriel. Alt dette forudsatte
naturligvis, at familierne levede snæ
vert sammen og var i hyppig kontakt
med hinanden. At dette var tilfældet, er
der mange beviser på, blandt andet den
ofte omtalte praksis med at man lod na
boer og venner læse de breve, som man
modtog fra udlandet. Sådan får Beile
Hårberger fx underretning om sin søn

Pinhas’ helbredstilstand, efter at han
har ligget alvorligt syg i København.25
Nogle breve fra hovedstaden beretter
om Hamburg-Altona-j øder, som er ble
vet krigsfanger hos svenskerne. Andre
breve fra Hamburg fortæller om nogle
vilde rygter om en stor brand i Køben
havn, der skulle have ødelagt store dele
af byen, og som naturligvis har foruroli
get familierne i Hamburg stærkt.26
Kvindernes stilling i familien afspej
les tydeligt gennem korrespondancen.
Med mændene på langvarige forret
ningsrejser borte fra hjemmet var det
nødvendigt, at ægtefællen passede for
retningerne på ”hjemmefronten”. Flere
af de kvinder, som vi møder gennem bre
vene, har tilsyneladende været så forret
ningskyndige, at de har kunnet give råd
og tage initiativer i forretningsmæssige
anliggender.27 Det stemmer godt over
ens med, hvad man i forvejen ved bl.a.
fra Glückl Hamelns erindringer.

Legalitet og realitet
Myndighedernes politik i spørgsmålet
om askenasiske jøders ret til at rejse til
og gøre forretninger i det egentlige Dan
mark og at bosætte sig i hovedstaden
ændrede sig langsomt i perioden 166784. Men det kan konstateres, at askenasernes forretningsrejser og bosættelser i
realiteten hele tiden løb forud for udvik
lingen. Først i 1667 - det vil sige året
efter Jacob Sussmann og hans kompag
noner var i København - blev det offi
cielt tilladt danske beskyttelsesjøder fra
Hamburg-Altona at rejse overalt i kon
geriget. Alle andre askenasiske jøder
måtte skaffe sig et lejdebrev, hvis de øn
skede at besøge landet. Blev de pågrebet
uden lejdebrev var straffen en bøde på
1000 rigsdaler og udvisning.
Selvom der ikke var tilladelse til bo
sættelse i hovedstaden, finder man ikke
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Mand med usyret brød i hænderne.
Illustration fra Københavner Haggadah skrevet og illustreret af Filip
Isaac Levy (alias Uri Feibush), Al
tona, 1739. Haggadah er en samling
tekster, der læses på den første aften
afpesach-festen.

desto mindre på en mandtalsliste for Kø
benhavn i 1682, at der da boede 11 jø
der i byen.28 Gennemgår man navnene
på de jøder, som vi gennem vore breve
kan konstatere opholdt sig i København
i 1684, finder man, at det store flertal af
dem ikke findes på fortegnelserne over
registrerede pas og ledebreve. Det ser
altså ud som om myndighederne ikke
har haft mulighed for at håndhæve be
stemmelserne, eller at de har lukke øj
nene halvt i for, hvad der foregik. Det
sidste forekommer sandsynligt. Man
kan nemlig konstatere en slags magt
kamp mellem to lejre i den danske admi
nistration. På den ene side var der Kommercekollegiet, som mente, at det ville
gavne landets økonomi og erhvervsliv, at
give jøder og andre fremmede religions
udøvere ret til at drive erhverv, bosætte
sig og leve i henhold til deres religion i
Danmark. På den anden side var der de
kirkelige kræfter, som ønskede at fast
holde restriktionerne, idet de var nervø
se for konsekvenserne af en legalisering
af andre religioner end den autoriserede
lutheranske kristendom. I den usikker
hed, som skabtes af denne modsætning,
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fik de askenasiske jøder mulighed for at
skabe sig et fodfæste i Danmark.
Som antydet ovenfor befandt der sig
i 1678 et større antal jøder i Køben
havn uden lejdebrev. Tæller man de jø
der, som er nævnt i brevene, var der tale
om 15 mænd. At man blandt jøderne i
Hamburg-Altona fandt, at der uofficielt
allerede dengang var tale om en menig
hed, kan man se af et af brevene, hvori
der bringes hilsner til ”kol hakahal beKopenhagen”, det vil sige til ”hele me
nigheden i København”.29 Det hebraiske
ord ”kahal” bruges om en menighed, og
mindstekravet for en menighed var, at
mindst 10 mand kunne samles til guds
tjeneste. Vi må anse det for givet, at de
jøder fra Hamburg-Altona, der i 1678
opholdt sig i København, har gjort som
de plejede, når de var hjemme, og har
mødtes til gudstjenester morgen og af
ten. De har gjort det i al diskretion og
hemmelighed, for de kristne myndighe
der anså dengang dette for forargeligt og
provokerende.
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Korrespondancens behandling i
København
Det er ovenfor omtalt, at de 18 breve
formentlig er blevet opsnappet af den
kontraspionage, der blev drevet under
krigstilstanden. Det er muligt at efter
spore, hvad der skete med de beslaglag
te breve. De findes nemlig i Gabriel Mi
lans private arkiv i Rigsarkivet, Køben
havn.
Gabriel Milan tilhørte den vidtforgrenede portugisiske, sefardiske slægt
Dionis (Mussaphia) - Milan (Abensur)
- Henriques.30 Talrige af slægtens med
lemmer havde forbindelser med det dan
ske kongehus fra Christian 4. over Fre
derik 3. til Christian 5. Gabriel Milans
forbindelse med Danmark går tilbage
til 1667. På det tidspunkt levede han i
Amsterdam, og Frederik 3. benyttede
ham som bankier, da kongens søn, Prins
Jørgen, var på en større udenlandsrej
se. Kongen pådrog sig herved en gæld
til Milan, som det var vanskeligt at få
afviklet. Milan blev 1668 udnævnt til
dansk faktor i Amsterdam. Her skulle
han ikke alene tage sig af handelsanlig
gender, men også skaffe efterretninger
om politiske forhold i Spanien, Portugal
og Nederlandene. 11670 udnævntes han
til generalfaktor - godt hjulpet af Griffenfeldt, der tilsyneladende havde stor
tillid til ham. Fra 1678 var han bosat
i København med en husstand på ikke
mindre end 13 medlemmer.31 Det har
været på dette tidspunkt, man overlod

ham korrespondancen, for at han kun
ne oversætte brevene. Som mange af de
førende sefarder på denne tid beherske
de han adskillige sprog, og var derved i
stand til at opklare brevenes indhold.

Det jødiske samfund i Danmark
Det hændelsesforløb og det tidsbillede
man får indsigt i gennem læsning af bre
vene, har et videre perspektiv.
Jøderne fra Hamburg og Altona havde
gennem deres virksomhed i København
i 1670’erne forstået, at der her var gode
muligheder for at skabe materielt grund
lag for fast bosættelse. Det var imidler
tid ikke nok for dem. Permanent ophold
krævede, at der forelå garanti for, at de
res religiøse og kulturelle liv kunne vi
dereføres. Det blev netop to af de jøder,
vi har mødt i korrespondancen fra 1678,
der opnåede den ønskede garanti, og der
for er blevet opfattet som grundlæggerne
af det jødiske samfund i Danmark. Den
16. december 1684 opnåede Israel David
og hans kompagnon Meir Goldschmidt
gennem skrivelse fra Chr. V tilladelse
til at afholde jødisk gudstjeneste i den
sidstnævntes hus. Dette er siden blevet
opfattet som grundlæggelsen af det jødi
ske samfund i Danmark.32
Gennem de følgende 200 år vedblev
Hamburg-Altona med at være det reser
voir, som fornyede og forøgede det jødi
ske samfund i Danmark ved tilvandring
af jøder.
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henvises til: The Memoirs of Glückei of Ha
meln. Schocken Books, New York 1977.
Beretningen om Urses to forhandlinger med jø
derne i Hamburg 1665 og 1666, og hvad der vi
dere skete i sagen, fremgår af den forhørspro
tokol som Peder Schumacher førte, da Urse og
de tre jøder fra Hamburg-Altona var arresteret
i København i august 1666. Protokollen findes
sammen med de 5 jiddische breve i Riksarkivet
i Oslo.
Brev a og b.
Brev c
Brev e
Th. Hauch-Fausbøll: Jødernes Færden og Op
hold i Den Danske Stat i det 17. Aarh. I Tids
skrift for Jødisk Historie og Litteratur vol. II s.
201-202.
Se note 4 ovenfor.
”Mit untänigsten Danke, muss ich die hohe
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16
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20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

Gnade anerkennen welche mir in den vergan
genen 7 Jahren in welcher Zeit ich als Hofjuvelier in den Diensten Euer Mayt. stand, zu Teil
gervorden ist. Da sowohl mein als auch meines
Interesenten Vermögen und Kredit sich haupt
sächlich im Ausland befindet, unser Handel im
Diensten Euer Mayt. dagegen mich und mei
ner Associé nötigt, fast immer, oft sogar das
ganze jahr hindurch, uns an Euer Mayt.‘s Hof
aufhalten zu müssen, fern von unseren Hause
und unserer Heimat, was doppelte Ausgaben
für den Haushalt verursacht, bitte ich untertänigst Euer Mayt. möge gestatten dass entwe
der ich oder mein Interessent mit Frau, Kinder
und Bediente sich hier niederlassen und da
nach den jüdischen Zeremonien in aller Stille
leben möge ..." . Josef Fischer: Professor D. Si
monsens Vorfahren. Festskrift Simonsen (Kø
benhavn 1923) s. 333-334.
Brev VI, VII og Villa.
Brev II ogXIII.
A. Feilchenfeld: Denkwürdigkeiten der Glückei
v. Hameln (Berlin 1923) s. 52-53.
Brev XV og XVII
Brev I
Brev XVIIIa
Brev II
Brev XVII
Brev XVIII
Brev VII og XIV
Heinz Mosche Graupe: Die Statuten der drei
Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbeck.
Hamburg 1973.
Brev II
Brev IX
Brev XVI
Brev XII og XIII
Brev XVIII
Josef Fischer: Jøderne i København i det 17. Aarhundrede. I Jødisk Almanak 5667 (1906/07).
Brev II
Joseph Ben Brith: die Odysee der Henrique
Familie. Frankfurt am Main 2001.
Joseph Ben Brith: die Odysee der Henrique
Familie. Frankfurt am Main 2001.
Inden for Murene. Jødisk liv i Danmark 16841984. s.5-7. Selskabet for dansk-jødisk histo
rie. København 1984.
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Thyge Svenstrup: Arup - En biografi om den radikale historiker Erik Arup,
hans tid og miljø. Museum Tusculanum, 2006, 828 s., 475 kr.
Dette er anden officielle opposition ved afhandlingens forsvar på Køben
havns Universitet den 6. oktober 2006.

Esben Albrectsen, f. 1937, lektor, dr. phil., SAXO-instituttet, Københavns
Universitet.

Erik Arup var en historiker så velskri
vende og lunerig som Holberg. Hans pro
duktion var særpræget og hans person
lighed markant og kompliceret. Hans
ambitioner rakte fra ungdommen af mod
himlen. Han tvivlede ikke på at han selv
stod for den moderne og sande videnskab
der berettigede ham til en førsteplads i
faget, og i international handelshisto
rie blev han da også en foregangsmand.
Samtid og eftertid har været fascineret
eller frastødt af den måde hvorpå han
kombinerede et radikalt livssyn med hi
storisk forskning. Arup fik ikke sine am
bitioner opfyldt. Han opnåede ikke den
anerkendelse hos sin beundrede lærer,
Kr. Erslev, som han havde håbet på, og
han mødte modstand hos andre histori
kere. Kritikken anså han for uberetti
get, men den gjorde ham vingeskudt.
Arup var gennem hele mellemkrigsti
den professor i historie ved Københavns
Universitet og indtog derved en fremtræ
dende plads i det der dengang i forhold
til nutiden var et meget lille miljø. Hi
storikerverdenen blev en kampplads for
personlige, videnskabelige og politiske

modsætninger, og her var han den udfa
rende kraft fra året 1913, da han ved be
sættelsen af Fridericias professorat blev
forbigået til fordel for Aage Friis. Forum
for modsætningerne blev stillingsbesæt
telser og videnskabelige bedømmelser,
udgivelsen af Historisk Tidsskrift, Vi
denskabernes Selskab, Diplomatarium
Danicum og Historisk Samfund. Et sør
geligt klimaks var en retssag der måtte
afgøres af Helsingør byret.
Disse indgribende stridigheder ud
spandt sig i et miljø der med denne af
handling er kortlagt og analyseret ned i
alle enkeltheder. Thyge Svenstrups mål
har været bredt. Han har villet forstå
forfatterskabet som et resultat af Arups
interaktion med sin tid og sit miljø. Vi
får derfor ikke alene denne historikers
personlige baggrund, karriere og arbej
de og i tilgift et nyt, interessant psykolo
gisk portræt af ham. Vi får også hans hi
storieopfattelse set i samspil med tidens
politik og ideer.
Afhandlingen handler altså både om
Arups liv og hans forskning, men her ser
jeg en forskel med hensyn til originali285

Esben Albrectsen
teten. Når det gælder karriere og miljø,
har præses som den første kunnet ud
nytte hele Arups store arkiv og desuden
en lang række privatarkiver. Tidligere
har man nok vidst en del, men der var
også mange dunkle spørgsmål som det
nu er lykkedes at få svar på. Forholdet
er anderledes ved bedømmelsen af Arups
trykte videnskabelige arbejder. Præses
indlader sig normalt ikke på en person
lig bedømmelse af dem, men holder sig
til andres vurderinger i anmeldelser og i
den ikke lille historiografiske litteratur.
Hvad afhandlingen bringer om Arups
forskning er som oftest andenhåndsvi
den. Det er hvor afhandlingen skildrer
Arup i sin tid og i sit miljø at vi skal fin
de ny forskning.
Jeg tager udgangspunkt i den frem
førte opfattelse at Arup var en stor hi
storiker, ja en af dansk historieforsk
nings største skikkelser gennem tiderne
hedder det på første side i kapitel 1 med
en formulering som Arup selv næppe vil
le have modsagt (s. 13). Dette grundlæg
gende positive syn på hovedpersonen går
gennem hele afhandlingen. Dog skjules
det ikke at Arup havde kontroversielle
sider som der er grund til at forholde sig
kritisk til. Men tydeligere end præses
måske gør sig klart, viser hans afhand
ling at det var Arups personlighed der
forpestede klimaet i mellemkrigstidens
historikermiljø. Der er altså alene her
en grænse for Arups storhed. Det kan
nok også være sundt at tænke på hvad
Svend Ellehøj skrev i festskrift til Troels
Dahlerup. Ellehøj deltog i Arups sidste
metodekursus og anerkender den inspi
ration han her modtog, men han siger
tillige: ”Arup syner mere i billedet nu,
end han gjorde i levende live; tidsper
spektivet bedrager som så ofte.”1
Hvad skal der til for at være en stor
historiker? Arup selv, der var en trossikker positivist, ville formentlig have
svaret at afgørende er at den fremstil
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ling han gav, var den rigtige, at hans
resultater var holdbare. I dag ville man
nok snarere sige at det afgørende er, om
fremstillingen er frugtbar, dvs. at den
bringer nyt om centrale forhold og sam
menhænge som også eftertidens forsk
ning har lyst til at diskutere. Bag den
opfattelse ligger en forestilling der for
muleres i forordet til både Politikens
og Gyldendals og Politikens danmarks
historie, at hvert slægtled må give sin
fremstilling af landets historie. Jeg vil
derfor gå ind på frugtbarheden og hold
barheden af Arups forskningsresultater
set i forhold til forskningens senere ud
vikling, men først lidt om hans metode.
Arup har udtalt at de største farer for
en historiker er traditionalisme og na
tionalisme. Udgangspunkt i en traditi
on har enhver, og det havde Arup også,
da han skulle lære at forske historie.
Spørgsmålet er om man bliver stående
der. Hos sine lærere, Erslev og Fridericia, tilegnede Arup sig den del af histo
rismen som de havde kunnet godtage,
nemlig kildekritikken. Hans guldmedaljeafhandling var et rigtigt Erslev-emne,
nemlig bestemmelse af historikeren
Arild Huitfeldts kilder til en del af hans
Christian l.s og kong Hanses historie.
Arup overtog siden Erslevs kursus i
kildekritik, og hvad det indeholdt har
Svend Ellehøj givet en indgående be
skrivelse af i afhandlingen ’Erik Arups
sidste metodekursus’. Det var et kursus
helt i den erslevske tradition. En gen
nemgang af historieforskningens teknik
baseret på hovedsageligt middelalderli
ge kilder. Læreren docerede løsningen,
vel ud fra det synspunkt at den viden
skabeligt skolede historiker er i stand til
at løse kildekritiske problemer objektivt
rigtigt, så der var ikke meget at disku
tere, i hvert fald ikke når det gjaldt om
af kilderne at udsondre det Arup kalder
kendsgerninger. I øvrigt bemærker man
at han ligefrem frarådede de historiestu-
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Erik Arup (1876-1951) var
hvad den tyske psykia
ter Ernst Kretschmer i sin
bog fra 1921 “Körperbau
und Charakter” beskrev
som den pykniske type: tæt
bygget og med et hidsigt
temperament. (Foto tilhø
rer Saxo-instituttet)

derende at bruge tid på historieteori.
På det historieteoretiske felt befandt
Arup sig ikke i forskningens frontlinje.
Det hedder s. 20: ”Livet igennem var han
optaget af de metodiske problemer, der
knyttede sig til principperne for en san
dere og rigtigere historisk erkendelse”. I
én forstand passer de ord i grunden bed
re på Erslev. Arup fastholdt positivis
men og et materielt kildebegreb, mens
Erslev på et sent tidspunkt i sin udvik
ling virkelig anfægtedes af samtidens hi

storieteoretiske diskussion af, om det er
muligt at opnå sikker, objektiv viden om
fortiden. Arup synes aldrig at have tviv
let og forholdt sig ikke til sin samtids in
ternationale debat. Med rette hedder det
s. 46f at historismens og hermeneutik
kens genoplivelse ”gik hen over hovedet
på Arup”. Intet tyder på at Arup der el
lers slog på at han tilhørte den fransk
kritiske skole, fulgte den debat der førte
til relativismen, jfr. Lucien Febvres hyp
pigt citerede ord: Historien eksisterer
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ikke, der eksisterer kun historikere.
Annaleshistorikerne havde Arup ikke
megen forbindelse med. Det påvises i af
handlingen at han i 1941 foretog et par
indførsler i sit manuskript ’Den vestlige
verdens historie i Tiden 212-1313’, ind
førsler der var hentet fra Marc Blochs
bidrag til Cambridge Economic Histo
ry, men metodisk havde Arup dannet
sin opfattelse før disse franske histori
kere. Arup og Lauritz Weibull der i 1928
grundlagde tidsskriftet Scandia, var eni
ge om at følge Seignobos og Langlois når
det gælder den analytiske del af forsk
ningsprocessen, der hvor man vil udson
dre sikre kendsgerninger af kilderne,
men det var et gammeldags program i
forhold til Annales der vendt netop mod
Seignobos ville syntese og helhedsopfat
telse. Det hedder s. 405: ”/ denne inter
esse for helhedsopfattelsen viser Arup
langt større lighed med kredsen omkring
Annales” Og lidt senere: ”Arups interes
se for social og økonomisk historie, der
stærkt præger Danmarkshistorien, viser
klart hen til Annales”. Formuleringen
er lidt uklar. Det skal i hvert fald ikke
forstås således at det er Annales-folkene der har lært Arup disse ting. Længe
før dem havde han demonstreret sit en
gagement i økonomisk historie, og i sin
anmeldelse af Henrik Schücks bind af
Svenska Folkets Historia allerede i 1914
vist, hvorledes et lands historie skal
skrives ud fra en helhedsopfattelse.
Præses har et kapitel der hedder ’Den
internationale historiografiske bag
grund’ og her medtaget flere sider om
Annales. De kunne være udeladt, for som
det hedder s. 52: ”Påvirkningen fra Annalesskolen kom først sent til Danmark,
et godt stykke tid efter 2. Verdenskrig”.
Vi havde vel også kunnet levet med at
bogen var blevet nogle sider kortere.
Arups opfattelse af kildekritikken for
stået som historisk teknik var nærmest
traditionel, bortset fra det synspunkt
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han fremsatte i afhandlingen ’David og
Hall’, at en yngre beretning afgivet af
et førstehåndsvidne kan være rigtigere
end samme forfatters samtidige beret
ning. Men også når det gælder syntesen,
havde Arup læremestre i sit teoretiske
udgangspunkt.
Arup hævdede selv at han ”virkelig re
præsenterede metodiske holdninger, der
var væsensforskellige fra og mere avan
cerede end den foregående generations
og hans samtidige kollegers, og at disse
metodeforskelle virkelig var afgørende
for Arups stilling i mellemkrigstidens
historikermiljø", hedder det s. 37, men
vi må spørge: Når han etablerede sine
kendsgerninger og føjede dem sammen i
en syntese, var det så egentlig andet end
hvad han havde lært hos Langlois og
Seignobos ? De benyttede sig af såkaldte
konstruktive ræsonnementer (raisonne
ments constructifs), ræsonnementer der
skal føre frem til kendsgerninger som
ikke direkte formuleres i kilderne. Hvad
det er, viste Arup i en aviskronik med et
middelalderligt eksempel. Der er ikke i
nogen kilde omtale af en kansler Niels
Jydes Regering, men Arup konstruerer
sig til en sådan ud fra personudskiftnin
ger og ændringer i politikken. Og i øvrigt
ud fra en antagelse af at en 18-årig kon
ge næppe kan tilskrives politiske hand
linger.
Det tiltalende ved de franske metodi
keres lærdomme var for Arup utvivlsomt
at de understregede historikerens ak
tive rolle og gav ham større frihed, når
det gælder udformningen af syntesen på
grundlag af de udsondrede kendsgernin
ger. Seignobos og Langlois lagde imidler
tid ikke skjul på at deres konstruktive
ræsonnementer oftest måtte anses for at
være antagelser og hypoteser, ikke sik
ker viden. Her gik Arup videre og kom
ud på tynd is. Han skrev, som han selv
sagde, sin danmarkshistorie i Huitfeldts
absolutte stil. Det indebærer at læse-
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ren ikke af fremstillingen kan se, med
hvilken grad af sikkerhed han giver sin
forklaring: om den er sikker, sandsynlig
eller kun mulig. Det fik han at høre for
ved modtagelsen af Danmarkshistorien,
og det er også forklaringen på at han si
den i afhandlingen ’David og Hall’ ikke
anførte at hvad han skrev om Halls for
ventninger om en revolution 1863, var
en hypotese, således som præses gør op
mærksom på i afhandlingen (s. 409).
Arup forholdt sig friere til kilderne
end det var normalt i faget. I sin strid
med Aage Friis begrundede han det med
at denne som repræsentant for en ældre
tysk-kritisk skole mente at historike
ren som grundlag for sin opfattelse altid
må have et kildested hvori den bestemt
udtales. Det mente Arup ikke selv var
nødvendigt, men her ser vi altså det ud
gangspunkt der efter de flestes mening
førte Arup ud i alt for dristige kombina
tioner. Derimod havde Arup en pointe,
når han i polemikken mod Friis rejste
kravet om at også studiet af nyere hi
storie skal baseres på metodisk kildekri
tik.2

Langtidsholdbarheden
Når nu udgangspunktet i afhandlingen
er at Arup var en stor historiker, må vi
se på to ting: hvad i Arups arbejde var
frugtbart, og hvilke af hans forsknings
resultater har andre historikere siden
kunnet overtage, fordi de har anset dem
for at repræsentere sikker viden om det
pågældende emne? Her kan afhandlin
gen bruges som kilde. Arups værker, de
res modtagelse og efterliv får fyldig om
tale.
Danmarkshistorien vurderes s. 351
således: ”Arups Danmarkshistorie blev
et brag afen bog, som brød med kære na
tionale og konservative traditioner. En
bog med mange om- og nedvurderinger:

Skurke var blevet helte, og helte havde
mistet glansen. En samfundsengageret
bog, en bog, som havde stærke sociale og
politiske syrn- og antipatier, en bog som
vrimlede med forfatterkommentarer og
stærke værdidomme, ikke mindst af så
kaldt pejorativ (nedsættende) art.”
Det er jo smukt skrevet, men præses
har også valgt et godt forlæg. Jeg tæn
ker på hvad Poul Bagge har skrevet om
Arup: ”Bogen vendte op og ned på vante
forestillinger om vor historie, brød med
kære nationale traditioner, skurke var
blevet helte og helte havde mistet glan
sen" ./Fremstillingen er tillige hvad vi nu
kalder engageret, med stærkt fremtræ
dende sympatier og antipatier og vrim
lende af værdidomme, ofte og navnlig
når det gælder pejorativer”.2
Præses har egne formuleringer: Han
taler om kære nationale og konservative
traditioner, hvor Bagge har: kære natio
nale traditioner. Bagge tager det for gi
vet at læseren ved hvad pejorativer er, i
afhandlingen forklares det. Præses brin
ger altså nyt af sit eget. Alligevel synes
jeg at lighederne mellem de to tekster er
store, så store at Bagge skulle være kre
diteret for sine gode formuleringer.
Da Arups danmarkshistorie udkom,
blev den gennemheglet af kompetente
fagfolk og i pressen. Det gælder både
bd. I og II. Alligevel fik den et langt liv.
Når også Arups elever gjorde den til uni
versitetslærebog, var det ikke primært,
fordi de mente at alt der stod i den var
rigtigt. Det var fordi den blev anset for
at være frugtbar på et tidspunkt, hvor
problemstillingen i historisk forskning
fik en mere fremskudt plads, end den
havde haft i Arups tid. Med sit nye syn
på både helheden og enkeltforhold blev
værket anset for en frugtbar indgang til
drøftelse af de mange problemer dan
markshistorien rummer. Det er langtfra
sikkert at Arup ville have sympatiseret
med netop denne brug af værket. De un289
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dervisningsassistenter han selv i sin tid
ansatte, var pålagt den opgave at doce
re lærerens meninger om dette og hint,
som de fremgik i hans værker.
Arup kunne i Danmarkshistorien rive
sin læser med. Han havde magt over
sproget. Værket var rigt på fantasi og
ideer, og med basis i Viggo Hørups tan
keverden aktualiserede han fortidens
mennesker. Værket er fuldt af både livs
glæde og aversioner. Arups Danmarks
historie er et betydeligt værk. Det er flot
konciperet med et velovervejet historie
syn på konkret grundlag med centrum i
arbejdet og landbrugsudviklingen. Med
sympati for bønder og borgere og reser
vation i forhold til konger, stormænd,
militær og udenrigspolitik. Udførelsen
har også format. Hovedfortjenesten er
her at Arup i bind I for første gang på
dansk grund gav en skildring af Dan
marks tidlige historie på et systema
tisk kildekritisk grundlag. Sidst havde
Steenstrup i 1. bind af Danmarks Riges
Historie givet en fremstilling hvis vig
tigste grundlag var Saxos Gesta Danorum. Det gjorde Arup op med, og på det
te punkt, det problematiske i at benytte
Saxo som beretning, har eftertiden fulgt
ham. Arup ville ikke have kunnet lide
at hans gamle arbejdsplads nu hedder
Saxoinstituttet.
Hvordan en syntese skal se ud, hvor
dan historiens forskellige sider skal
vægtes, kan der altid være forskellige
meninger om. Synteser er tidsbundne.
Ingen vil heller benægte at Arups anti
militarisme og antinationalisme var ra
dikalt tankegods og dybt påvirket af 1.
verdenskrigs rædsler. Heraf følger at et
helhedssyn normalt ikke uden videre vil
gå videre til næste generation, og det
gælder også for Arups danmarkshisto
rie. Hans elev Aksel E. Christensen lag
de vægten anderledes i værket ’Konge
magt og aristokrati’, og Arup ville have
studset over, at en Dansk Udenrigspoli
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tiks historie skulle skrives i hele 6 bind.
Hvad Arup blev kritiseret for ved Dan
markshistoriens fremkomst, var ikke
først og fremmest at han gjorde økono
mi, politik og sociale forhold til hoved
indholdet af historien. Meget af dette lå
i den radikale historikertradition. Deri
mod lød fagfolks temmelig enstemmige
dom på at værket var præget af subjek
tivitet, unødvendig hypotesemageri og
aprioriske vurderinger (s. 360), og kriti
kerne underkendte Arups opfattelse af
en række forhold.
Thyge Svenstrup mener, at kritikken
ikke var helt fair. Kritikerne af konser
vativ observans viste ikke Arups pro
jekt velvilje pga. hans materialistiske
livssyn og politiske synspunkter, og det
gentog sig ved udgivelsen af bd. II. De
historikere der ikke sympatiserede med
Arups radikale holdninger, havde også
mange indvendinger mod Danmarkshi
storiens videnskabelige værdi (s. 497). I
den forbindelse spørger præses: ”Hvor
for skrev Poul Nørlund den bedste an
meldelse, hvorfor var han og Edv. Bull
så meget mere forstående over for Arups
projekt? Hvorfor talte Arups iderigdom,
skarpsindighed og kombinationsevner
mere for dem end skævhederne i helheds
anskuelsen og de mange utvivlsomt dis
kutable eller forkerte enkeltresultater?”
I afhandlingen gives dette svar: ”Fordi
de delte, eller i højere grad delte, Arups
radikale historiesyn, herunder livs- og
samfundssynet” (s. 368/
Det er imidlertid en farlig form for ar
gumentation, fordi det jo ikke var histo
riesynet, livs- og samfundsopfattelsen
der skilte Arup fra Friis og andre radi
kale. Hvad det angår, var de stort set
enige. Jeg ville heller ikke uden videre
gøre historiesynet til forklaring på Nørlunds vurdering af Arups danmarkshi
storie. Det kan godt være, at Nørlund i
sin ungdom har haft sin gang i Studen
tersamfundet og først sent blev konser
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vativ folketingskandidat, men hans op
fattelse af Valdemarstiden var eller blev
helt anderledes end Arups som det frem
går af hans bidrag til bogen 6 Tværsnit
af Danmarks Historie. Her skriver Nørlund positivt og indforstået om Valde
marstiden som et højdepunkt og om Ab
salons historiske indsats for skabelse af
kongemagten. Saxos værk betegnes som
et nationalmonument. Kampen mod
venderne omtales svarende til at Nørlund i anmeldelsen kritiserer Arup for
hans skildring af danskernes fredelige
sindelag.4 Jeg kan godt forestille mig at
Nørlund under alle omstændigheder var
i stand til anerkende Arups kvaliteter,
selvom han var klar over hans svaghe
der.
Der er i afhandlingen lagt et arbej
de i at efterspore, hvilken status Arups
forskningsresultater har fået i efterti
den. Det vil jeg gå lidt mere ind på. Ge
nerelt mener jeg at præses er rigeligt af
hængig af andres mening om den forsk
ning som det hele drejer sig om. Mange
velanskrevne forskere kan i afhandlin
gen glæde sig over at se sig refereret
med tilslutning. Hertil kommer at Arup
selv arbejdede på at sætte sit værk i re
lief.
Det hedder s. 56: ”Også 2. bind(12821624)af Danmarkshistorien var ny i sin
helhedsopfattelse, da Kr. Erslev, den sto
re kildekritiker, ikke rigtigt havde villet
eller magtet at skabe en ny helhedsstruk
tur i sit bind (1241-1481) af Danmarks
Riges Historie”. Denne bedømmelse byg
ger, så vidt jeg kan se, på Arups kritiske
nekrolog over Erslev. Heri skrev han om
Erslevs værk: ”Hvor Erslev selv har gjort
egne undersøgelser, er fremstillingen helt
ny, anderledes end før. ... Bortset herfra
er Erslevs almindelige skildring af tiden
dog temmelig traditionel. Særlig bærer
den mærke af, at Erslev savner dybe
re politisk forståelse”. Arup indrømmer
altså her, at der er nyt i Erslevs værk

Aksel E. Christensen (1906-1981) efterfulgte
sin lærer Arup som professor i middelalde
rens historie, men ikke uden kritisk distance
til sin forgænger. (Foto tilhører Saxo-instituttet)

om den senere middelalder, og det tør
siges. Store hovedværker om dronning
Margrethe og Erik af Pommern ligger
til grand for Erslevs arbejde. Noget til
svarende præsterede Arup aldrig som
grundlag for sin Danmarkshistorie. Den
blev derimod skrevet i stærk afhængig
hed af det værk som Arup her kritiserer,
således som Kai Hørby med rette har
gjort opmærksom på.
Når Arup kritiserer Erslevs værk for
at være uden dybere politisk forståelse
og ’temmelig traditionelt’, må det skyl
des at han havde et andet syn på mid
delalderen end Erslev. Erslev anså mo
narkiet for at være en historisk driv
kraft, den drivkraft der bar udviklingen,
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mens Arups modvilje mod kongerne er
velkendt. At stemple Erslevs fremstil
ling som værende ’uden dybere politisk
forståelse’ er ensidigt, men at Erslevs
opfattelse af kongernes betydning her lå
på linje med en ældre opfattelse er rig
tigt nok.
Arups tidsskriftsafhandlinger kom ud
i stormvejr, og ikke meget har overle
vet det fortsatte arbejde med hans em
ner. Han gjorde det heller ikke let for
sig selv, når hans teser i vigtige diskus
sioner var baseret på en skjult mening
i kilderne. Her må Arup have stolet på
sin intuition. Det gjaldt både afhandlin
gerne ’David og Hall’ og polemikken om
en modsætning mellem Moltke og den
ældre Bernstorff. I begge tilfælde har ef
tertiden set en taber i Arup.
Der var andre ting der heller ikke lyk
kedes, biografien over Svend Estridsen,
ja selv den skarpsindige afhandling om
leding og ledingsskat der i lang tid stod
som et kildekritisk højdepunkt i dansk
historieforskning, er i de senere år ble
vet imødegået med gode argumenter.5
Af betydelig interesse er et par afhand
linger der afspejler Arups syn på det na
tionale. Den første hedder Den finansiel
le side af erhvervelsen af hertugdømmer
ne 1460-1487 og er fra 1903. Arup ville
her vise at statsretslige bestemmelser
som Ribeprivilegiet der i 1460 gjorde
Christian I til hertug af Slesvig og greve
af Holsten, ikke var nær så vigtige som
de finansielle forhold. Kongen erhverve
de i virkeligheden først Hertugdømmer
ne da det økonomiske mellemværende
længe efter var afviklet. Hvad der skete
i 1460 var ifølge Arup at et danskven
ligt slesvigholstensk ridderskab købte
sig til en forbindelse mellem Danmark
og Slesvig-Holsten for at freden mel
lem landene kunne bevares. Det hand
lede ikke om at vinde Hertugdømmerne
for Danmark. Afhandlingen er antina
tional, og også når det gælder vigtighe
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den af at holde fred mellem Danmark og
Tyskland, er det let at se parallellen til
Arups egen tid.
Afhandlingen bedømmes s. 123 som
”banebrydende for studiet af Hertug
dømmernes finanspolitiske og admini
strative historie i disse år”. Ja, den pe
gede på vigtigheden af de finansielle
forhold i denne situation, men det er nu
også svært at overse. Afhandlingen var
imidlertid ikke banebrydende i den for
stand at den overbeviste Arups fagfæller
om rigtigheden af hans argumentation.
Den anlagde et nyt synspunkt, men vi
har her et godt eksempel på Poul Nørlunds udtalelse om at Arup besad ringe
modstandskraft over for sine egne ind
fald. I den givne sag skulle Arup for at
godtgøre sin opfattelse imødegå den ho
vedkilde der oplyste at kong Christian
bestak sine vælgere i 1460, og det havde
Arup ikke held med. Werner Carstens
afviste i 1931 tolkningen og den ligele
des kyndige Alexander Scharff blev hel
ler ikke overbevist.6 Ingen har siden for
svaret Arups synspunkt.
Arup skelnede mellem nationalfølel
se, sund, naturlig fædrelandsfølelse og
nationalisme, fremmedhadet der kan
føre til krig. Det eksisterede i hans sam
tid så godt som i middelalderen, og fra
det tog han afstand. Han ønskede fred
mellem Danmark og Tyskland. Det for
mede hans opfattelse af vendertogene
der førte til modsætningsforholdet til
sakserne og skurken var her Absalon,
og hans pennefører Saxo. Temaet gen
finder vi i hans syn på holstenervældet
i Danmark i det 14. århundrede, først i
afhandlingen Kritisk vurdering af klage
digtet af 1329 (1926), siden i 2. bind af
Danmarkshistorien.
Her analyseres et glødende patriotisk
digt. Digtets forfatter kritiserer bisper
og adel, derimod omtaler han med sym
pati at det for en tid er lykkedes en ska
re jævne, danske mænd at indtage Ha-
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der slev og angribe Gottorp. Angrebsmå
let var fremmed, dvs. tysk adelsmagt,
og angriberne var efter Arups opfattelse
friskarer af jyske væbnere og storbøn
der. De udgjorde en nationalistisk bevæ
gelse som foretog et par raids, men de
fik kun begrænset tilslutning på grund
af deres manglende forståelse af landets
situation.
For sagen var at Danmark var rui
neret, og Arup sammenligner situatio
nen med Tyskland efter 1. verdenskrig:
Danmark som Tyskland var dybt forgæl
dede. Der var ikke andet for end at ar
bejde gælden af, og det skulle ske i fred.
Det her er skrevet under Weimarrepublikken i 1926. Væbnet modstand var
ikke vejen, og det forstod flertallet af de
danske herremænd. De førte en klog op
fyldelsespolitik som også i løbet af en ge
neration lykkedes. Den jyske, nationale
bevægelse var derimod nogle outsidere,
en minoritet som ingen forstand hav
de på politik og landets virkelige, øko
nomisk trængte situation. Derfor fik de
kun ringe tilslutning, og da Niels Ebbe
sen siden slog grev Gert ihjel, forandre
de det heller ingenting ved landets situ
ation.
Arups afhandling var i sit traditions
opgør stærkt provokerende, men der
er ingen grund til at affeje den, selvom
middelalderhistorikerne normalt ikke
har været begejstrede for hans frem
stilling af danmarkshistorien 1319-60
og for hans sympati med den såkaldte
’opfyldelsespolitik’. Det er også givet,
at Arup i sin uvilje mod nationalismen
har gjort den mindre udbredt end den
virkelig var i datiden. Det fremgår både
af historieskrivningen, og af at Erik af
Pommern siden på et nationalt grundlag
var i stand til at mobilisere alle danske
stænder og landsdele i sin kamp for Søn
derjylland.
Alligevel er det min opfattelse at Arup
sætter fokus på noget vigtigt, når han

taler om nationalisme. Fra middelalde
ren til samtidshistorien er det nemlig en
vanskelig sag at bestemme nationalis
mens konkrete virkning. ”De resultater
der tilskrives nationalismen, kan under
tiden med lige så stor gyldighed forklares
som udslag af enten sociale, økonomiske
eller politiske spændinger”, siger Lorenz
Rerup med rette. Når det gælder spørgs
målet om nationalbevidstheden som en
virksom kraft i historiske forløb, er det
frugtbart at se på Arups forskning, fordi
resultatet ikke på forhånd er givet.
Jeg kan gå med til at Erik Arup var en
stor historiker, men ikke fordi han be
nyttede en original videnskabelig meto
de, eller fordi han har fået det sidste ord
i de spørgsmål han har behandlet. Det
skyldes det æggende og ansporende der
er over hans forskning. Arups styrke som
historiker var hans sjældne iderigdom,
videnskaben lever af nye ideer. Men det
var en svaghed at han ikke i tilstræk
kelig grad efterprøvede ideerne. Hans
historiesyn var nok tidsbundet, men da
han magtede at tænke i helheder og lan
ge linjer, kan det aldrig blive ligegyldigt
at se på hans opfattelse af centrale hi
storiske forhold: hans forståelse af sam
menhængen mellem økonomi og politik,
hans syn på samfundsklasserne og me
get mere. Præses’ bidrag til forståelse af
Arups forskning er især fremdragelse og
analyse af et stort ufuldført manuskript
om den vestlige verdens historie 2121313 som Arup arbejdede på i 20-25 år.
Desværre er tiden løbet fra det.
Thyge Svens trups arbejdsmetode har
været den store, brede undersøgelse, og
resultatet er blevet ny viden. Altid gives
en omfattende, pædagogisk introduk
tion til behandlede emner. Når et værk
omtales, kan man være sikker på både
at høre om den historiske periode vær
ket omhandler, og om forskningsudvik
lingen i emnet. Indføringen er altid præ
cis og relevant for den forudsætnings-
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løse læser. Men det er jo en akademisk
afhandling, og da kriteriet for en sådan
er at den skal bringe forskningen videre,
må det siges at biografien om Arup inde
holder meget mere stof end nødvendigt.
Det er unægteligt blevet en tyk bog.
Præses skriver at Arups disputats på
515 sider dengang var den hidtil største
historiske disputats, men altså en tynd
bog i forhold til dagens afhandling. Den
er velskrevet og let at læse. Den er end
videre skrevet med stor akribi, i betragt
ning af bogens omfang har den forbløf
fende få fejl. Kun synes forfatteren at
have et platonisk forhold til Nordsjæl
lands geografi. Slangerup, Arups føde
sted, siges at ligge i Nordvestsjælland,
og omtalen af Hillerød Katedralskole gi
ver falske forestillinger om en domkirke
i byen.
Afhandlingens største fortjeneste er
ny viden om det videnskabelige mil
jø hos historikerne i mellemkrigstiden.
Forfatterens sympati for Arup og den
radikale historikertradition og modvilje
mod mere konservative historikere skin
ner tydeligt igennem. Hovedindsatsen
er en minutiøs analyse af de faglige og
personlige forbindelser mellem miljøets

hovedpersoner. At modsætningerne nok
mere var personlige end videnskabelige
er, trods Arups påstand om det modsat
te, et resultat af Thyge Svenstrups her
fremlagte forskning.
Afhandlingen baserer sig på en om
fattende litteratur og på et meget stort
utrykt kildemateriale: Erik Arups arkiv
som præses selv har registreret, i kom
bination med en række andre privatar
kiver. Det arkiv- for ikke at sige detek
tivarbejde der her er nedlagt, er på højt
niveau og en stor arbejdspræstation. På
dette grundlag bliver historikermiljøet bedre belyst end det før er sket. Det
samme kan siges om hovedpersonens
mangesidige arbejdsindsats i statsad
ministrationen og som videnskabsmand.
Påvisningen af en sammenhæng mellem
Arups forskning og den tid og det mil
jø den er blevet til i, er lykkedes. Særlig
fortjenstfuld er analysen af Erik Arups
forhold til Kristian Er slev og Aage Friis,
den beundrede lærer og konkurrenten.
Hvorledes forholdet til dem gør Arup til
den der fremkaldte historikerstridighe
derne, er et centralt træk i det nye psy
kologiske portræt som præses her har
lagt grunden til.

Noter
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Erik Arup (1876-1951) var professor i
historie ved Københavns Universitet fra
1915 til 1947. Inden sin ansættelse ved
universitetet havde Arup været arkivar
i Udenrigsministeriet og departements
chef i Statsministeriet under ministeriet
Zahle. Erik Arup står som en af de mest
kontroversielle og omstridte danske hi
storikere, hvis han da ikke simpelthen er
den mest omstridte person i dansk histo
rieforskning nogensinde. Sådan tog det
sig i hvert fald ud i Arups egen levetid,
hvor han næsten konstant var involve
ret i konflikter og kontroverser med sine
fagfæller. Nu foreligger den første store
biografi om Arup i form af Thyge Svenstrups disputats, der først og fremmest
bygger på Arups brevveksling og arkiv i
Det kongelige Bibliotek, som forfatteren
selv har registreret og ordnet, inden han

tog fat på det foreliggende arbejde. Og
det er et omfattende værk, der her fore
ligger. Bogen er overordentlig velskrevet
og underholdende, fordi forfatteren hele
tiden balancerer mellem det historiogra
fiske og det biografiske aspekt af emnet;
en balancegang mellem historikeren og
mennesket Erik Arup, som jo kun van
skeligt lader sig skille ad - eller sagt
lidt mere direkte: Fremstillingen veks
ler konstant mellem det faglige, såsom
længere ekskurser om hvad forsknin
gens aktuelle stade er, fx indenfor dansk
udenrigspolitik i det 18. århundrede, og
så, hvad der må betegnes som decideret
sladder. Og det sidste er ikke det mindst
underholdende, selv om der er tale om
vel dokumenteret sladder! - og lad mig
tilføje at jeg egentlig er nysgerrig efter
at vide, hvad der førte til bruddet mel295
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lem Astrid Friis og Arup. Bogens man
ge smukt reproducerede fotografier af
hovedpersonerne i skildringen yder et
vigtigt bidrag til at fastholde læserens
interesse for de personlige forviklinger,
som hovedpersonens liv tilsyneladende
var så rigt på; en speciel glæde er det
at se portrættet af Ellen Jørgensen, hvis
værker om dansk historieforskning er
kendt af enhver, der interesser sig for
dansk historiografi (s. 359).
Skildringen af Arups liv er ikke
strengt kronologisk ordnet, idet forfatte
ren har valgt at disponere værket efter
de skiftende konflikter, hovedpersonen
var involveret i. Dette anlæg medfører,
at man skal se godt efter, hvis man vil
finde nogen gennemgående synspunk
ter i værket, men de er der. Her vil jeg
gerne diskutere to af disse synspunkter,
og derefter vil jeg endelig tage et spørgs
mål op, som jeg ikke finder, at forfatte
ren har belyst i noget videre omfang. De
to synspunkter er for det første, hvordan
man kan karakterisere Arups modstan
dere, eller modstanden imod ham. Det
andet er opfattelsen af Arups rolle, eller
hans position i dansk historieforskning.

Radikal mod konservativ?
Der er ingen tvivl om, at for Arup er op
fattelsen af hans egen rolle og af hans
modstandere intimt forbundet: Han op
fattede sig selv som Erslevs sande arv
tager, der insisterede på at føre meste
rens kritiske historieforskning videre,
mens hans modstandere, der selv op
fattede sig som Erslevs elever, i reali
teten sluttede op om Johannes Steenstrup, der som bannerføreren for den
konservative nationalromantiske tradi
tion, stod som en mur overfor alle kriti
ske nybrud i forskningen. Præses er (s.
296) klart opmærksom på, at denne op
fattelse stammer fra Arup selv, og især
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kommer til udtryk i artiklen i Scandia
fra 1937 Historie ved Københavns Uni
versitet 1537-1937, men knap 400 sider
senere (s. 673) gør han Arups opfattel
se til sin egen, idet han ser modstanden
mod Arup som en konfrontation mellem
det radikale paradigme og konservatis
men. Præses afsluttende sætning i dette
afsnit lyder: '"Kritik, rationel argumen
tation og dokumentation (videnskab) er
konservatismens akilleshæl.” Disse ord
rammer meget godt tonen i Arups bitre
udfald i Scandia-artiklen, men der er alt
så tale om præses’ konklusion på under
søgelsen. Samtidig karakteriseres Arup
konsekvent som Erslevs fornemmeste
elev(s. 445). Der er efter min mening
god grund til at nuancere dette billede
af modstanderne mod eller kritikerne af
Arup, og det kan alt overvejende gøres
på grundlag af det stof, som præses har
meddelt i sin afhandling. I spørgsmålet
om konservative overfor radikale er der
klare eksempler på, at der har været tale
om personlige modsætninger og ikke po
litiske, fx opgøret i Historisk Forenings
bestyrelse december 1919, hvor den ra
dikale Arup støttet af den konservati
ve Fabricius stod over for den ligeledes
konservative Steenstrup støttet af de to
radikale Friis og Erslev(s. 306). Et me
get væsentligt aspekt af kritikken mod
Arup er, at han ikke overholder tidsfri
ster for udgivelse, og at han derfor ikke
kan overholde de bevillinger, der gives,
fx af Carlsbergfondet.
I Arups periode som redaktør af Histo
risk Tidsskrift går kritikken fra Erslev,
Steenstrup og Friis’ side således på, at
hæfterne ikke udkommer til tiden, og
at Arup har forsøgt at sløre dette for
hold ved i korrekturen at foregive hæf
ter udgivet som ikke var udgivet, eller
som ikke kunne nå at foreligge ved års
mødets afholdelse - men læg mærke til,
at de tre kritikere med Erslev i spidsen
trækker sig fra bestyrelsen i Den dan-
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ske historiske Forening. Hvis de vitter
ligt havde været decideret Arup-fjendtlige kunne de vel have foranlediget ham
afsat som redaktør(s. 306).
Et andet tilfælde finder vi i forbin
delse med etableringen af udgivelsen af
Diplomatarium Danicum. Lis Jacobsen
er villig til at ofre filologen Franz Blatts
medvirken for at få Arup med i projek
tet. Senere rager de uklar med hinanden
til dels p.g.a. Arups egenrådige adfærd,
men det, der får forholdet til definitivt
at krakelere, er at arbejdet trækker ud
og ikke mindst den omstændighed, at
Arup ser ud til at være ligeglad med øko
nomien i projektet, hvor Lis Jacobsen
står som den ansvarlige bevillingsha
ver overfor Carlsbergfondet. Her er det
værd at notere sig, at selv Arups mest
trofaste ven og våbenfælle, den skånske
historiker Lauritz Weibull finder en løs
ning med Lis Jacobsen, der går ud på, at
kursiveringen af de opløste forkortelser
bliver droppet af hensyn til økonomien.
Lad mig endelig gøre den sidebemærk
ning, at der utvivlsomt er mange, der li
gesom undertegnede, er taknemmelige
for, at Lis Jacobsen mod Arups vilje fik
gennemtrumfet udgivelsen af Danmarks
Riges Breve.
Endelig ser vi i forbindelse med udgi
velsen af efterfølgere til Erslevs lærebø
ger i Middelalderens historie, at Anna
Hude efter Erslevs død i 1930 optrykte
Erslevs bøger på foranledning af Stu
denterrådets formand (i øvrigt Arups
elev og senere efterfølger Aksel E. Chri
stensen) med den klausul, at når Arups
nye lærebøger forelå, skulle restoplaget
makuleres, hvilket uden tvivl måtte på
føre det erslevske bo tab. Når dette var
nødvendigt, var det fordi Arup for længst
havde indgået en aftale med Erslev om
at skrive nye lærebøger. Man kan kun
være enig med præses’ vurdering, at
Arup her havde holdt Kr. Erslev for nar
i flere år(s. 459). Når præses påpeger,

Astrid Friis (1893-1966) nåede som ung at
deltage i Erslevs sidste metodekursus, var
elev af Arup og blev Danmarks første kvinde
lige professor. (Foto tilhører Saxo-instituttet)

at Friis benyttede dette svigt fra Arups
side til at opnå bestemmelsesretten over
Erslevs artikler og lærebøger, bl.a. Hi
storisk Teknik, så var det noget, Arup
selv var skyld i, da han jo havde prio
riteret sit énmandsværk, Danmarkshi
storien, frem for de forpligtelser, der lå
lige for som professor i Middelalderens
Historie og Historisk Metode, nemlig læ
rebøgerne.

Kritikken af Danmarkshistorien
Væsentlige dele af kritikken af Arups
Danmarkshistorie er fremsat af folk,
som præses vel med rette kan sætte eti-
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ketten konservative på, men kritikken er
overvejende faglig, d.v.s. den drejer sig
om det empiriske grundlag for Arups te
ser:
- hjulploven og grundlæggelsen af lands
byerne (la Cour)
- kanslerregeringerne (Fabricius)
- runeindskrifternes lovprisning af fre
delige sysler (Lis Jacobsen)
M.h.t. la Cour må det i øvrigt anføres,
at når præses (s. 561) lader ham have
orlov fra sin stilling ved Birkerød Kost
skole som privatdocent i 1928, skal dette
naturligvis være Birkerød Statsskole, da
de private skoler pr. 1. april 1920 over
gik til staten. I gengivelsen af dommen
ved Helsingør Ret har præses derimod
det rigtige, Birkerød Statsskole. Selv om
den store kunsthistoriker Aby Warburg
bliver citeret for at ”Der liebe Gott steckt
im Detail”, hvilket nærmest må udlæg
ges som: Sandheden ligger i detaljen,
er jeg klar over, at denne indvending er
ganske langt fra at få præses’ værk til at
bryde sammen som et korthus.
Kun Steenstrups og Olrikkernes fast
holden af Saxos autoritet kan vel karak
teriseres som konservativ i betydningen;
den fastholdelse af det nationale og mod
sætningsforholdet til Tyskland, som fin
des hos Saxo. Arups forkastelse af Saxo
som kilde har en parallel i Erslevs opgør
med Huitfeldt, men resultatet deraf kan
i sidstnævntes tilfælde ikke være kom
met overraskende for læserne af Dan
marks Riges Historie, fordi Erslev for
det første startede fremstillingen med
at redegøre for kildematerialet til perio
den. En redegørelse, der forklarede den
større kildeværdi, de samtidige breve
har i forhold til Huitfeldts værk. Noget
sådant findes ikke i Arups Danmarks hi
storie, hvor forfatteren går lige på uden
indledning af nogen art. Det starter med
ordene: ”7. Landkending. Det danske
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folks historie begynder med de første spor
af at mennesker har levet og arbejdet her
i landet. ”
For det andet udgav Erslev en lang
række afhandlinger før og samtidigt med
udgivelsen af sit bidrag til Danmarks
Riges Historie, hvor han i detaljer fremlagde sin kritik af Huitfeldts kildeværdi.
Mest kendte er: Erik Plovpennings Strid
med Abel og den tilsvarende Henrik af
Æmeltorp, i alt mere end ti kildekriti
ske afhandlinger, hvortil kommer vær
kerne om Dronning Margrethe og Valdemarernes Storhedstid, der begge har
et fuldt udbygget noteapparat. Arup har
nok publiceret kritiske afhandlinger før
Danmarkshistorien udkom, men det er
om Ledingsskat, Huitfeldt, Bernstorff og
Holstein, Bernstorff og Moltke. I det hele
taget har han ikke publiceret afhandlin
ger i det omfang, som Erslev gjorde. Det
var mere kritiske anmeldelser han gjor
de det i, hvilket fremgår af præses bib
liografi over Arups produktion. Det be
tyder, at da Danmarkshistoriens 1. bind
udkom i 1925, forelå der til belysning af
Saxos kildeværdi i det væsentlige kun
afhandlingerne af de to Weibull’er fra
hhv. 1911 og 1915.
Det har formentlig også haft betyd
ning, at Huitfeldts værk har en min
dre ideologisk karakter end Saxos; ja
at Huitfeldt som historiker er alt andet
end ukritisk og lægger stærk vægt på at
gengive meget af det autentiske mate
riale han bygger på, mens Saxos værk
er digtning i høj international klasse, og
dermed tilsvarende vanskeligere at gen
nemskue end Huitfeldt.

Opfattelsen af Arup som person
Det er klart, at værket giver et portræt
af Erik Arup som historiker og som men
neske, men præses tegner jo også et efter
min mening smukt portræt af hans mod-
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pol Aage Friis. Og jeg må indrømme, at
mens min begejstring for Arup som per
son i hvert fald ikke er blevet større af
at læse bogen, er det lykkedes for præses
hos mig at vække en varm sympati for
skurken - eller en af dem, der er tilsyne
ladende mange - i det arupske univers:
Aage Friis.
Når jeg ser fotografierne af Friis, kan
jeg ikke lade være med at tænke: Han
havde kun to kinder, hvordan bar han
sig ad med at bære over med Arup så
længe? - selv om han jo til sidst åbenbart
fik nok. For gennem præses’ referencer
til Friis’ forskellige udtalelser, primært
i brevene, tegnes der et psykologisk por
træt af Arup, sådan som Friis så ham.
Et portræt der samtidig viser, hvordan
deres forhold udviklede sig, idet Friis
bl.a. var gået i brechen for Arup, da den
ne blev ansat som departementschef og
statsrådssekretær i 1914, men hvor be
sættelsen af professoratet efter J.A. Fridericia bidrog til at opbygge det modsæt
ningsforhold, der senere udviklede sig
så dramatisk.
Efter at Arup i et brev har sagt: ”Der
er utvivlsomt visse grundtanker i min op
fattelse af vor fælles videnskabs midler
og maal, som mishager Dem dybt, ellers
ville De ikke saa vedholdende arbejde
paa at hindre mig i at gennemføre dem. ”
(s. 273) skriver Friis i et udkast til et al
drig afsendt brev fra 1918: ”..selv om jeg
tidligere har maattet forstaa, hvad Deres
uligevægtige Temperament, Deres Mis
troiskhed og Deres Mangel paa Respekt
for andre, i de forløbne Aar har bragt
Dem til at opfantasere imod mig, saa
har det dog bedrøvet mig at se sort paa
hvidt ..aten Mand, hvem jeg holdt overmaade meget afog hvis Ævner jeg stadig
sætter højt, nærer et saa fjendtligt Sinde
lag imod mig, at jeg stadig maa være for
beredt paa Udslag deraf. ” Anledningen
var uenighed om tildelingen af et stipen
dium til Arup-eleven Albert Olsen.

I 1925 skriver Friis hjem fra Moskva
til Erslev, at han ikke ved hvad han skal
stille op med bind 1 af Arups Danmarks
Historie'. ”Skriver jeg faar jeg Prygl; tier
jeg faar jeg ogsaa Prygl.” Friis frygter,
at Arup vil blive rasende over det, han
har skrevet, fordi det eneste der vil stil
le Arup tilfreds er ”den Lobhudling, jeg
ikke kan give ham” og tilføjer: ”Bogen
som helhed gør mig utryg som han selv
gør det” (s. 511).
I 1928 takker Arup i et brev nej til en
invitation til at deltage i en udflugt ar
rangeret af den danske komite for in
ternationalt historikersamarbejde, som
Friis var formand for med ordene: ”..man
kan ikke ti aar i træk forfølge en mand
med et uudslukkeligt had, der gaar lige
til hans pengepung (Danmarkshistorien)
og saa vente at han vil stille op ved en
touring-car med et affabelt smil”. Dette
får Friis til i et brev til Erslev at udtale:
”Han er jo i Virkeligheden ganske unor
mal og lider af Forfølgelsesforestillinger”
(s. 429).
I 1931 har Friis’ opfattelse af Arup
fået en tand til. I et brev til Den danske
historiske Forenings Bestyrelse skriver
han nu at ”Modsætningen mellem Ho
vedmassen af de danske Historikere og
Professor Arup ... ikke væsentligt beror
paa stærkt afvigende saglig-principiel
Indstilling, men paa ... Erfaringer med
Hensyn til Forskellen mellem os og Pro
fessor Arup i Opfattelsen af rent primiti
ve Hæderlighedselementer: Vederhæftig
hed og Sandfærdighed, Loyalitet og sag
lig Bedømmelse af Personer og Forhold”
(s. 323). Endelig i 1939 fuldender Friis
billedet af definitivt at have fået nok ved
i endnu et brev til bestyrelsen i Den dan
ske historiske Forening at erklære: ”Jeg
har personligt, i nøje Overensstemmelse
med Kr. Erslev, Johs. Steenstrup ogA.B.
Drachmann, uden mindste Hensyn til
de ubehagelige Følger for mig selv, efter
Evne modarbejdet denne Demoralisati-
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Niels Skyum-Nielsen (1921-82) stod både i
temperament og emnevalg tæt på sin læreme
ster Arup. (Foto tilhører Saxo-instituttet)

on, der i Aarenes Løb har haft skæbne
svangre Følger for adskillige Historike
re. Det er fuldkommen med Rette, naar
Prof. Arup og Prof. Olsen i mig har set en
urokkelig Modstander af ethvert Forsøg
paa at intimidere eller nedtræde yngre el
ler ældre Historikere, hvis Personer eller
Arbejder ikke har passet dem” (s. 326).
Det tegner jo også et billede af Friis.
Man kan sammenligne Arups behand
ling af Friis med Erslevs forhold til kol
legaen Steenstrup. Adskillige af Arups
mest kendte afhandlinger er en del af et
opgør med ikke alene Friis’ forsknings
resultater, men hele hans metode in
denfor det forskningsområde, han var
specialist i. D.v.s. at Arup simpelthen
beklikkede Friis’ faglighed og det i en
300

sådan grad, at Friis allerede i 1925 i et
brev til Erslev kunne skrive: ”Jeg ...jo
efter Arups mening er en ganske ukritisk
historieskriver”(s. 510). Selv om Erslev
nok kunne engagere sig i en avispolemik
med Steenstrup om nytten af kildekri
tikken, respekterede han Steenstrup; ja
så meget, at han ikke ville insistere på
Arups optagelse i Videnskabernes Sel
skab, når Steenstrup var imod. Nu spil
ler Steenstrup som nævnt en afgørende
rolle i Arups fremstilling af dansk histo
rieforskning, der efter min mening viser,
at Arups opfattelse af sit eget personlige
liv nærmest tangerer det augustinske.
På trods af at Steenstrup i flg. præses’
vurdering ofte havde medvirket til at
fremme Arups karriere, ændrede Steenstrups kritik af Arup i Den danske hi
storiske Forenings bestyrelse og af Dan
markshistorien for altid Arups opfattel
se af ham, således at Steenstrup heref
ter kom til at stå som en eksponent for
det onde, konservatismen og nationalro
mantikken, der altid havde bekæmpet
det gode, den kritiske historieforskning,
d.v.s. at billedet af Steenstrup blev pro
jiceret tilbage i tiden(s. 297).
Hvorfor blev alle vrede på Arup, hvad
var det de reagerede på? I blandt Ellen
Jørgensens Breve og Optegnelser i Det
kongelige Bibliotek, som præses så vidt
jeg kan se trods alt ikke har benyttet, lig
ger der en brevveksling med Aage Friis
fra februar-marts 1947 i anledningen af
rup-eleven John Danstrups Danmarks
historia, der udkom i Malmö i 1946,
hvor det som billedtekst til et portræt af
Erslev hedder: ”Den kritiske forskning,
som Erslev efter Paludan-Müller førte
frem i dansk historisk forskning, måtte
udkæmpe en voldsom strid, inden den
slog igennem; formentlig hårdere end i
andre fag, fordi der til historieforsknin
gen var knyttet så mange bisynspunkter
af national, religiøs og politisk art. Den
idealistisk-romantiske historieskrivning

Disputats
og -forskning var fast forankret og måtte
først vige omkring det tidspunkt, da an
den verdenskrig brød ud”(s. 210). Denne
karakteristik af dansk historieforskning
er tydeligvis et ekko af Arups tidligere
citerede artikel Historie ved Københavns
Universitet fra 1937. Dette foranledige
de Aage Friis, Ellen Jørgensen, Mackeprang, Th.A. Müller og Poul Nørlund til
at koncipere en ansøgning til Carlsbergfondet til finansiering af en udgave af
artikler om Erslev, nogle af Erslevs egne
artikler og hans vigtigste breve. Da Kr.
Erslev: Historiske Afhandlinger udgivet
af Den danske historiske Forening ved
Ellen Jørgensen, Mackeprang og Nør
lund forelå allerede i 1937, var det en ny
udgivelse kredsen havde i tankerne. Af
flere breve udsendt indenfor 14 dage i
marts 1947 fremgår det, at Friis ikke vil
have Arups nekrolog med, og at han har
forsøgt at få nogen til at skrive et værk
om Erslev, men at ingen ”af den ældre
Kreds” har meldt sig, men d. 31. marts
meddeler, at Poul Nørlund har indvilli
get i at udarbejde en skildring af Erslevs
personlighed, forskning og administra
tive indsats, derfor vil man opgive udgi
velsen. Åbenbart blev dette ikke til no
get, i hvert fald foreligger der ikke noget
trykt fra Nørlunds side, men det er ty
deligt, at det er Arups stempling af sine
samtidige kolleger som konservative og
nationalromantiske, mens han alene fø
rer Erslevs kritiske forskning videre,
der har fået kredsen til at reagere.

Erslevs fornemste elev
At Arup var Erslevs fornemste elev, er
en opfattelse, Arup meget tidligt giver
udtryk for. Det gør han ved sin tiltræ
delsesforelæsning i 1916, hvor han be
der tilhørerne om ”at eftertænke hvor
gennemgribende en betydning den mand
har haft for dansk historisk forskning,

hvis læregerning her ved universitetet
jeg har den store ære at skulle optage.”
Hvem kommer til at tænke på den apo
stoliske succession? (s. 241)
Da han ikke bidrager til festskriftet i
anledning af Erslevs 75-årsdag i 1927,
fordi han var raget uklar med Den dan
ske historiske Forenings bestyrelse,
overvejede Arup at overrække Erslev
sit eget private festskrift og skrev et ud
kast til et forord under titlen: Min kære
og store lærer Kristian Erslev, der om
forholdet mellem dem siger at det aldrig
havde indebåret, at Erslev blindt roste
og Arup blindt beundrede. Ligesom for
muleringen i et brev til Anna Hude kort
efter Erslevs død, at Erslev så aldeles
forskød ham, oser det utrykte forord af
faderbinding, som præses konstaterer
(s. 445-46 & 457). Arup, der på dette
tidspunkt var over 50 år gammel, altså
en mand i sin bedste alder, fremtræder
her som det forsmåede barn, der angler
efter faderens anerkendelse.
Da Arup efter Erslevs død udsendte
en ny udgave af Udvalgte Kildesteder
medtog han flere af sine egne kontrover
sielle eksempler, fx Davids optegnelser,
men ændrede titlen til: Erslevs Kilde
steder til øvelser i historieforskningens
teknik. I ny udgave ved Erik Arup, hvor
Erik Arup var i kursiv. Ligesom han i
Scandia-artiklen fremhæver sin faglige
legitimitet ved at understrege: Jeg blev
efter Erslevs opfordring hans efterfølger.
Traditionelt beskrives forskellen mel
lem Erslev og Arup i metodisk hense
ende i termerne tysk-kritisk og fransk
kritisk skole. Disse betegnelser går til
bage til Arups artikel Danmarks krise
1863 trykt i Scandia 1930, hvor Arup i
polemikken mod Friis om Davids opteg
nelser bruger begreberne til at karakte
risere henholdsvis Friis’ position og sin
egen, men denne modstilling kan gen
findes i Historie ved Københavns Uni
versitet, hvor Erslevs kritiske forskning
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stilles op over for Arups egen (Arup, Ud
valgte afhandlinger og anmeldelser II, s.
291-92 & 354-55). Hovedemnet for den
tysk-kritiske skole, som Erslev havde
lært at kende under sit studieophold i
Berlin i 1878-79, var ifølge Arup udred
ningen af forholdet mellem beretninger
ne indbyrdes, mens den fransk-kritiske
skole, hvor Arup henviser til Langlois
og Seignobos’ lærebog fra 1898 Intro
duction aux Etudes Historique, lægger
større vægt på af kilderne, særligt de hi
storiske levn, at udsondre sikre kends
gerninger ud fra hvilken historikeren
danner sig sin opfattelse. Denne frem
stilling af forskellen mellem Erslev og
Arup, indebærer to grundlæggende for
udsætninger, som også kommer til ud
tryk i den foreliggende afhandling. For
det første er det opfattelsen af Erlevs kil
dekritik som en fast og veldefineret stør
relse, samtidig med at det for det andet
også ligger heri, at Arups metode opfat
tes som en videreudvikling af Erslevs.
Her er der imidlertid grund til at gøre
opmærksom på noget, præses ikke har
inddraget i sin afhandling; det forhold,
at Arup klart tog afstand fra den vigtig
ste nyskabelse i Historisk Teknik, der
udkom første gang i 1911, nemlig opgi
velsen af at skelne mellem to typer kil
der, levn og beretninger, til fordel for
en skelnen mellem to sluttemåder, hhv.
Slutning fra Frembringelse og Slutning
fra Beretning (nekrologen over Erslev,
Arup. Udvalgte afh. s. 471). I 2. udga
ven af Historisk Teknik fra 1926 har
Erslev ydermere som det vigtigste nye
i afsnittet Fortolkningen opgivet tanken
om, at en udtalelse har et objektivt ind
hold, uanset hvad mening ophavsman
den har haft. I stedet lægger han væg
ten på, at modtagerens udlægning af
det sagte spiller en afgørende rolle. I det
hele taget lægger Erslev større vægt på,
at der nødvendigvis må være forskellige
fortolkninger af historien afhængigt af
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historikernes grundopfattelse, som han
allerede havde været inde på i sit skrift
Historieskrivning, og som han så vidt jeg
kan se tager den fulde konsekvens af i
sin anmeldelse af bind 1 af Arups Dan
marks historie, idet han understreger, at
der er tale om Arups fortolkning af Dan
markshistorien: "det er et klart Skrift,
der viser, hvorledes Udviklingsgangen i
Danmarks Historie tegner sig for en højt
begavet Historiker, der med grundigt
Studium forener stor Evne til at forstaa
Sammenhæng" (Kr. Erslev: Arups Dan
marks Historie. Politiken 15.9.1925).
Jeg har en idé om at på trods af de rosen
de ord, var den voldsomme understreg
ning af, at der er tale om Arups opfat
telse af Danmarks historie, en skuffelse
for Arup, fordi han opfattede sin syntese
som den rigtige, hvilket også medfører,
at Arup var langt mere afvisende over
for opfattelser, der adskilte sig fra hans
egen; de var simpelthen forkerte. En
tro på historievidenskabens muligheder
for at nå frem til de s.k. rigtige resulta
ter som Erslev tidligere havde haft, men
som han på dette tidspunkt havde opgi
vet. (eks. Det stockholmske Blodbad og
C. Paludan-Müllers Opfattelse deraf og
Historie i Salmonsen fra 1898 med klare
referencer til Langlois og Seignobos).
Jeg mener, at det traditionelle bille
de af Erslev som et køligt forstandsmen
neske i virkeligheden også er en repro
duktion af Arups opfattelse af ham; ka
rakteriseret som kølig, fordi Arup følte
sig forstødt, som det også fremgår af ne
krologen over Erslev, hvor det hedder
at Erslev skænkede sin interesse til den
kreds af hans første elever, der sluttede
stedse fastere op om ham - og dermed
udelukkede Arup (Arup. Udvalgte afh. s.
481). Man kunne tilføje, at sammenlig
net med de nærmest vulkanske eruptio
ner af temperament, der kendetegnede
Arup, kommer de fleste almindelige, for
ikke at sige normale, mennesker til at
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Dagens Børn

Studenterne klager orer, at Prof. Erik Arup
ninger.

forsømmer

sine

Forelas*

Erik Arup hjem er kommen
fra sit Universitet.
Han en Bog har skjult i Lommen,
den har Sønnen ikke set,
derfor gaar han rundt og skuler,
intet Steds han finder Ro.
Han sin Karakterbog skjuler.
Den er nemlig Ikke go’.

Naa! Se, se! Det maa jeg sige!
Dvask og doven. Det var smukt!
Uden Energi tillige.
Sikke Udtryk der er brugt
Passer ikke sine Sager!
Erik, jeg forfærdes maa!
Du herefterdags behager
nok at passe bedre paa!

Man ved Lommen ser ham famle,
han er ræd, den arme Fyr.
Sønnen siger: Naa, du Gamle,
lad mig se dit Vidnesbyrd!
Skynd dig! Biir det snart til no’et!
Frem med Bogen, skynd dig lidt!
Har et Maadeligt du faaet?
spørger Sønnen, barsk og vredt.

Hvis du ikke ta’r dig sammen,
•maa du gaa en anden Vej.
Du maa huske paa, at Skammen
falder paa din Søn, paa mig.
Og hvis ikke bedre er de
næste Vidnesbyrd, du har,
er du ikke mere værdig
til at kaldes for min Far.

Ærbødigst,

Viggo Barfoed, alias Ærbødigst, skrev gennem mange år sine rimede kommentarer
til dagens begivenheder i Berlingske Tidende. Her drejer det sig om Arups påståede
forsømmelser af sine forelæsninger, illustreret af Jensenius.
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fremstå som et isbjerg af kølighed. Også
tanken om, at Erslevs skelnen mellem
historieforskning og historieskrivning
i skriftet Historieskrivning fra 1911
var et udslag af utilfredshed med hans
egne manglende evner som historieskri
ver, går tilbage til Arups nekrolog, hvor
Erslevs historieskrivning karakteriseres
som traditionel, og dette forklares med,
at når Erslev skulle behandle større tids
rum, var han præget af en fantasiløshed,
der stod i skarp kontrast til friskheden i
hans kildekritiske undersøgelser (Ibid. s.
479). Her kan det anføres, at Arup ikke
forstod den filosofiske baggrund for den
udvikling i Erslevs opfattelse af fagets
teori, der i 1911 kom til udtryk i Histo
risk Teknik og Historieskrivning, fordi
de teoretiske problemer, Erslev her tum
lede med, simpelthen ikke interesserede
Arup. Der kan derimod være grund til at
give Arup ret i, at Erslevs historieskriv
ning kan karakteriseres som traditionel
i den forstand, at Erslev fastholdt sta
ternes historie og den politiske historie
som det centrale i fremstillingen, og at
han derved stod i modsætning til Arup,
men at dette skulle være udtryk for en
personlig brist, er der ingen indikation
af. Erslev havde bare en anden opfat
telse af, hvordan stoffet skulle dispone
res, og hvilke forhold der skulle frem
hæves, end den Arup lagde til grund for
sin Danmarkshistorie, som Erslev helt
tydeligt var opmærksom på i sin anmel
delse af dette værks første bind (jf. ci
tatet oven for). Når Leo Tandrups stort
anlagte biografi om Erslev er bygget op
på modsætningen mellem det kølige for
standsmenneske (han var kølig over for
Arup) og den frustrerede historieskri
ver, der var bevidst om sin egen mangel
på fantasi og derfor opgav sit professorat
til fordel for stillingen som Rigsarkivar
(han havde en anden opfattelse af frem
stillingen end Arup), så er der tale om en
reproduktion af de grundlæggende syns
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punkter, Arup gav udtryk for i nekro
logen over Erslev(Leo Tandrup: Ravn.
Kristian Erslev. Menneske. Historiefor
sker. Historieskriver, Kbh. 1979).
Heller ikke Thyge Svenstrup har kun
net frigøre sig fra Arups opfattelse. Det
løfte forfatteren afgiver i indledningen
om at forholde sig kritisk til sin hoved
person (s. 19), bliver således indfriet ved
nærmest skånselsløst at udlevere Arups
personlige fejl og mangler, samtidig
med at han reproducerer Arups opfat
telse af den historiografiske udvikling.
Ja, han går endda det skridt videre, at
han opfatter den radikale historikertra
dition som identisk med Arup. (M.h.t.
det forhold, at det således kan konsta
teres, at det er Arups opfattelse af ud
viklingen i dansk historieforskning, der
har sejret se Inga Floto: Myten om Arup
- i anledning af en disputats, Historisk
Tidsskrift bind 106, hvor forfatteren på
viser, hvordan Arups efterfølger Aksel
E. Christensen har accepteret og videre
givet dennes selvopfattelse)

Arups metode
Det sidste punkt jeg vil tage op er Arups
metode, som jeg synes at præses kun
ne have stillet mere skarpt på. Karsten
Thorborg refererer i sine Arbejdspap irer
til historisk metode Aksel E. Christensen
for at have fortalt, at der i Arups arkiv
findes notater fra hans læsning: de in
deholder ingen referater af andre histo
rikeres helhedsopfattelser, han har kun
hæftet sig ved de meddelte kendsger
ninger. Forståelsen af disse forbeholdt
han sig selv(s. 45). Det er klart, at dette
udsagn på anden hånd ikke kan bruges
til at karakterisere Arups arbejdsmeto
de, og det lyder måske lidt som en paral
lel til Knagsteds hobby i Gustav Wieds
Livsens ondskab, idet han jo samlede på
kommaer i de bøger han læste, men det
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havde unægtelig været interessant, hvis
præses med adgang til arkivet havde
sat sig for mere detaljeret at undersøge,
om udsagnet virkelig er dækkende for
Arups metode, idet Aksel E. Christensen
også i indledningen til det posthumt ud
givne bind 3 af Arups Danmarks Histo
rie, siger, at man i arkivmaterialet kan
følge Arups arbejde med fremstillingen
(s. 265).
Nogle vil måske fremhæve, at præses
over længere stræk fortæller om Arup,
dels ved at referere hvad tidligere for
skere er nået frem til, dels ved at citere
og gengive det omfattende brevmateria
le, som det er præses fortjeneste at have
udnyttet, til en minutiøs skildring af de
mange dramatiske episoder i Arups liv.
Men der bliver taget klart stilling, når
præses konkluderer: "Kendsgerninger
består, fortolkninger forgår” (s. 674). Der
er her tale om et empiristisk credo, der
grangiveligt lyder som om, det er Arup,
der taler gennem præses’ mund, men
hvad bygger denne konklusion på?
Hvis vi ser på resultaterne af Arups
forskning, hans teser, er der tale om for
tolkninger, som i hvert fald i dag ikke
vurderes at have kendsgerningens ka
rakter:
Hjulplovstesen. Arups idé om at de
danske landsbyers grundlæggelse skyld
tes indførelsen af hjulploven, der med
førte den organisation af driften, som er
karakteristisk for landsbyfællesskabet
(Danmarks Historie Bd. I s. 65f). Teo
rien byggede på den forudsætning at de
ældste rester af hjulplove kunne date
res til perioden omkring 400-500 e.v.t.,
mens senere undersøgelser har vist at
hjulploven først blev introduceret om
kring 1100.
Kirkens primat over kongemagten i
dansk middelalder. Arups teori om at
kongemagtens etablering under Svend
Estridsen (Svend 2.) skyldes, at denne
konge var forstandig nok til at søge støt

te hos den danske kirke, der allerede var
en uafhængig, det hele rige omspænden
de organisation, mens Svend kim var en
skånsk godsejer med kongenavn (Ibid. s.
170). Nyere forskning afviser denne teo
ri og lægger i stedet til grund, at selv om
de to magter, konge og kirke, nok kunne
støtte hinanden, er det en forudsætning
for indførelsen af kristendommen, at der
var en stærk kongemagt som formåede
at beskytte kirken og dens ejendom. I
denne forbindelse henvises der til Ven
derne, hvor kristendommen ikke kunne
indføres, fordi der her endnu var tale om
et stamme- og høvdingesamfund uden
en central kongemagt.
Kanslerne som de egentligt regerende,
ikke kongerne. Arups antagelse om at de
egentligt styrende i riget, der hvor kil
derne giver os mulighed for at vide no
get derom, var kongens kansler, ikke
kongen selv. Derfor inddelte Arup sin
Danmarkshistorie efter disses ”rege
ringer”: Bisp Niels af Viborgs regering,
Niels Jydes regering etc. (Ibid. s. 296f og
317f). Denne teori blev allerede anfægtet
i anmeldelserne af Arups værk, bl.a. af
Erslev, og den er da også blevet afvist af
eftertidens forskning.
Overgangen fra selveje til fæste i høj
middelalderen (som det retfærdigvis må
siges, at han havde fra bl.a. Allen). Idéen
om at det danske samfund i vikingetid
og tidlig middelalder var præget af stor
lighed, således at der i landsbyfællesska
bet ikke blev gjort forskel på fæstere og
selvejerbønder, men at disse sidstes an
tal senere gik stærkt tilbage, fordi bøn
derne i de urolige tider efter 1241 søg
te beskyttelse under godsejerne og der
med opgav selvejet og blev fæstere (Dan
marks Historie Bd. IIA s. 118f). Nyere
forskning har påvist, at der snarere er
tale om en udvikling, hvor stærk ulighed
- store brydegårde med en arbejdskraft
af afhængige gårdsæder med meget små
jordlodder og omfattende arbejdsforplig-
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teiser på hovdgårdsj orden - blev efter
fulgt af en vis udjævning af uligheden,
idet brydegårdene og gårdsædebrugene
blev erstattet af en mere ensartet masse
af fæstegårde.
Faren for en nationalliberal revolu
tion i København i 1863. Teorien om at
C.N. Davids optegnelser fra december
1863 om hans rolle i Christan DCs til
træden og forelæggelsen af November
forfatningen var udfærdiget p.g.a. af
frygten for en nationalliberal revolution
i København, der ville afsætte kongen og
drage hans konservative støtter til an
svar for deres handlinger. Derfor havde
Davids senere optegnelser fra 1874 om
begivenhederne i 1863 større kildeværdi
end de samtidige optegnelser. Den sene
re forskning har nok givet Arup ret i, at
1863-beretningens kronologi ikke lader
sig opretholde, men den har ikke kunnet
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følge ham i at en truende nationallibe
ral revolution skulle have været Davids
motiv, ligesom der er enighed om at de
senere optegnelser lider af større fejl og
mangler end Arup ville være ved. (Da
vid og Hall, Krisen i Danmarks Historie
1863, Scandia I, 1928 og Danmarks kri
se 1863, Scandia III, 1930).
Med præses’ lovprisning af den stær
ke tradition for empirisme og positivis
me i dansk historievidenskab in mente,
vil jeg slutte af med at konstatere, at
selv om præses måske ikke i afhandlin
gen har demonstreret, at han, som Erik
Stig Jørgensen har sagt om Aage Friis,
erkender ved begejstringens medium, er
afhandlingen et vidnesbyrd om en ikke
ubetydelig evne til at indleve sig i og
stille sig solidarisk med sit forsknings
objekt, selv om der ikke er tale om en
ukritisk solidaritet.

En rig høst
- historiske årbøger 2005
Henrik Gjøde Nielsen

Anmeldelsen omfatter følgende årbøger: Bornholmske Samlinger 2005,
Egnsbogen 2005 - Bording / Enges vang I Ikast, Fra Himmerland og Kjær
Herred 2005, Fra Ribe Amt 2005, Fra Viborg Amt 2005, Fynske Årbøger
2005, Han Herred Bogen 2005, Hardsyssel Årbog 2005, Historiske Medde
lelser om København 2005, Historisk Årbog 2005 for Thy og Vester Hanher
red, Historisk Aarbog fra Randers Amt 2005, Lolland-Falster 2005, ROMU
2005 -Årsskrift fra Roskilde Museum, Skivebogen 2005, Sønderjyske Årbø
ger 2005, Tåsinge Årbog 2005, Vejle Amts Årbog 2005, Vendsyssel Nu & Da
2005, Vendsyssel Årbog 2005, Østjysk Hjemstavn 2005, Årbog 2005 - Fre
deriksborg Amts Historiske Samfund, Årbog 2005 - Historisk Samfund
for Sorø Amt, Årbog 2005 - Svendborg & Omegns Museum, Århus Stifts
Årbøger 2005.

Henrik Gjøde Nielsen, f. 1960, cand.phil., museumsinspektør ved Hals Mu
seum, Nordjyllands Historiske Museum.

3.699 sider lokalhistorie
At anmelde de historiske årbøger 2005
er en på en gang forjættende og skræm
mende opgave. Opgaven er forjætten
de, fordi anmelderen får en eneståen
de mulighed for at orientere sig bredt i
den centrale regional- og lokalhistori
ske litteratur i Danmark. Og opgaven er
skræmmende, alene betragtet i rå mål:
Bogstakken er ca. 25 cm høj, omfatter
24 bøger på i alt 3.699 sider. Og så er
alle årbøger endda ikke medtaget, som
fx Odensebogen 2005. (Anmeldt i Fortid

og Nutid 2006, hefte 1, s. 63-64). Hertil
kommer, at en række årbøger, som om
handler mindre områder, men som kan
være nok så omfattende endda, samt år
bøger fra enkelte historiske samfund,
som ikke har fremsendt anmelderek
semplarer, ikke er medtaget.Langt ho
vedparten af de årbøger, der her gøres
til genstand for anmeldelse, er udgivet
af de (i hovedsagen) gamle, amtshistori
ske samfund samt enkelte nye lignende,
nemlig 18 stk. Hertil kommer årbøger
udgivet af museer, 4 stk., og årbøger ud
givet af andre sammenslutninger, 2 stk.
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Og hvad er det så, årbøgerne bringer?
Hvad er traditionelt stof, hvad skiller
sig ud, og hvad peger i helt nye retnin
ger? Hvad er tendensen, og hvorledes er
vægtningen mellem gammelt og nyt? Og
hvordan står det egentligt til, ude i de
historiske samfund i Danmark?

Status i de historiske samfund
2005
Gennemgående for de modtagne årbøger
er formandsberetninger, redegørelser for
det forløbne år og for planlagte aktivite
ter; et område, som også de museumsud
givne bøger behandler. På spørgsmålet
om, hvorledes det står til i de historiske
samfund, må man på baggrund af årbø
gerne 2005 konkludere, at det står godt
til. Beretningerne fra samfund, arkiver
og museer vidner om en omfattende ak
tivitet og en intens interesse for det regi
onal- og lokalhistoriske arbejde. Faktisk
kunne der her blive tale om en vældig,
politisk pressionsgruppe, og regeringens
bortskæring af portostøtten går da hel
ler ikke ram forbi (Sønderjyske Årbøger,
s. 261).
Hertil kommer, at årbøgerne for så
vidt blot er toppen af isbjerget. De fle
ste årbøger bringer lister over lokalhi
storisk litteratur udgivet 2005, og visse
årbøger rummer anmeldersektioner, der
varierer fra deciderede anmeldelser til
mere eller mindre udførlige omtaler, og
igen må man konstatere en næsten ma
nisk aktivitet på det regional- og lokal
historiske område: Så megen litteratur
udgivet på blot et år. Lokal- og kultur
historien må bidrage kraftigt til en lang
række trykkeriers overlevelse. Visse hi
storiske samfund indskrænker sig ikke
blot til at registrere udgivne arbejder i
deres årbog, men påtager sig også selv
at publicere særudgivelser, som Histo
risk Samfund for Himmerland og Kjær
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Herred, der i 2005 udgav monografien
”Godthaab Hammerværk - Familievirk
somhed og fabrikssamfund”
Når man så samtidig kan konstatere,
at mange historiske samfund har fine og
aktive hjemmesider, må det konklude
res, at det, i mange tilfælde trods stram
økonomi, går godt i de historiske sam
fund. Man arbejder på internettet, man
arrangerer foredrag, udflugter og alle
hånde historiske arrangementer, men
fortsat er det udgivelsen af årbogen, der
er det centrale i de historiske samfund.

De historiske årbøger 2005
Langt de fleste årbøger har adskillige
årgange bag sig, og langt de fleste har
visse traditioner, for det stof de bringer.
Det gælder også 2005-årgangene; ikke
desto mindre er også det mere traditio
nelle stof begyndt at behandle nye vink
ler, at blive udformet på nye måder, i
takt med at nye landvindinger i det kul
tur- og lokalhistoriske arbejde gøres.
Det gælder fx på arkæologiens områ
de. Her finder man blandt de mere tra
ditionelle eller ”klassiske” arkæologiske
redegørelser Annemette S. Christensens
artikel ”Arkæologiske udgravninger i
Østjylland 2003-2004 - en oversigt,” i
Århus Stifts Årbøger 2005 s. 122-131,
Katrine Kølle Hansens ”En jættestue
ved Vestvejen,” i ROMU - Årsskrift fra
Roskilde Museum 2005 s. 7-28, og Pal
le Østergaard Sørensens ”Nye undersø
gelser ved Sehesteds ”måltidspladser”
i Gudme,” i Svendborg & Omegns Mu
seum Årbog 2005 s. 15-28. En udførlig
beskrivelse af et lidt mere usædvanligt
projekt er givet af Jan Hammer Larsen
og Jens Thidemann i ”Stammebåden fra
Aggersund,” om hævningen af en i 2002
fundet stammebåd ved Aggersundbroen
i Limijorden, og de særlige udfordrin
ger et sådant projekt giver, i Vendsys
sel Nu & Da 2005, s. 60-69. En anden
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Et lille udvalg af de historiske årbøger 2005. (Foto: Bjarne Høj, Hals Museum, Nordjyllands
Historiske Museum)
usædvanlig arkæologisk artikel bringes
i Nordsjællandske Sommerglæder - År
bog 2005 fra Frederiksborg Amts Histo
riske Samfund, nemlig Bente Jønssons
”Kongelig arkæologi,” s. 24-29, om den
royale indsats på arkæologiens område
fra Frederik 5. til Frederik 7.. Jønssons
artikel giver god indsigt i det ellers lidt
stereotype billede af Frederik 7. som
den graveglade konge, der yndede at be
tragte gravearbejdet fra en magelig stol.
Kongen indsendte skam også egenhæn
digt forfattede beretninger til Oldnor
disk Museum.
Et andet typisk årbogsstof er erindrin
ger, gerne af typen ”Fra min barndoms
tid i X sogn” eller ”25 år i Y Sogneråd.”
Også på dette felt bringes i årbøgerne

2005 artikler, der adskiller sig fra det
typiske. Teten i den sammenhæng tager
vel Harald Ditzel(1915-1986), i artiklen
”Bruno, Eugen - og Gorm,” i Fra Him
merland og Kjær Herred 2005, s. 43-50.
Artiklen omhandler nogle centrale skik
kelser i Aalborgs lokal- og idrætshistorie,
og indledes bastant med ordene: ”Den
ypperste del af vor memoirelitteratur er
tydeligt forankret i svigtende hukommel
se” En ganske anden type erindringer
formidles af Jakob Seerup i ”På togt med
Hvide Ørn til Christiansø,” i Bornholm
ske Samlinger 2005 s. 87-111. Her er
udgangspunktet søofficeren og dagbogs
skriveren Peter Christian Schiønnings
(1732-1813) spændende beretning om en
rejse til Bornholm og Christiansø 1770, i
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forbindelse med noget så upopulært som
skatteudskrivning. Til det mere typiske
erindringsstof hører Ruth Brogaards
”Vostrup Skole 1934-1941,” i Hardsyssel Årbog 2005, s. 67- 86. Heri beretter
Ruth Brogaard blandt meget andet om,
hvordan hun og hendes klasse under et
besøg i København var indkvarteret på
Fregatten Jylland; en bemærkning, men
fra tid til anden kan høre når man besø
ger fregatten på dens nuværende plads i
Ebeltoft. I øvrigt var det ikke forbundet
med fornøjelse at overnatte i de dunk
le og skumle rum i lasten. Endelig bør
blandt erindringsstoffet nævnes Anna
Pedersens beretning ”Husmandsdatter
fra Agerskov,” i Egnsbogen 2005 Bording/Engesvang/Ikast, udgivet siden
1991. Anna Pedersens erindringer kun
ne let ryge ud af tangenten ”Vi havde det
hårdt men godt,” men gør det ikke. Der
er tale om erindringer fra et hårdt liv på
landbosamfundets bund, fortalt lige ud,
uden omsvøb og uden selvmedlidenhed.
Det skal jo gå. Det gik jo. Den artikel bør
læses og inspirere andre redaktioner til
at finde lignende materiale, for det fin
des, men har stået i skyggen af erindrin
ger fra samfundets mere velbjergede, og
gør det for så vidt stadig.
Til dels i forlængelse af erindrings
stoffet, findes i visse af årbøgerne 2005
en række velvalgte portrætter. I Skive
bogen 2005 s. 55-104 bringes således en
grundig, underholdende og oplysende
artikel af Aage Jørgensen, ”Johannes
V. Jensen og Jeppe Aakjær - af et ven
skabs historie,” bygget på en rig korre
spondance mellem Aakjær og Jensen,
som tillige giver et slags dobbeltportræt
af de to forfattere. En anden forfatter,
nemlig Jørgen Nielsen, som de fleste
vel har stiftet bekendtskab med i deres
gymnasietid, portrætteres i Hardsyssel
Årbog 2005 s. 55-66, i Agnete Bang og
Dorte Foghs artikel ”Fra tørvegraver til
forfatter - Om digteren Jørgen Nielsen
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fra Pårup Mark.” Et fint og indfølende
portræt, et godt bidrag til dansk litte
raturhistorie og til Jørgen Nielsens per
sonalhistorie. Til de traditionelle politi
kerportrætter føjer sig en artikel om en
utraditionel politiker, nemlig Bente Tra
nes ”Poul Hansen - folketingsmanden og
socialdemokraten, der ikke var cand.polit.” i ROMU - Årsskrift fra Roskilde Mu
seum 2005 s. 89-106. Ud over, at Poul
Hansen (1913-1966) var en i samtiden
fremtrædende politiker, er alene netop i
Poul Hansens samtid fraværet af cand.
polit.-titlen kombineret med hans frem
trædende position vel en artikel værd.
Blandt portrætterne skal endelig næv
nes Ejvind Sørensens artikel ”Tjæreborgpræsten - Ejlif Egon Richardt Søn
dergård Krogager,” i Fra Ribe Amt 2005
s. 61-72. Krogager blev kendt som rej
sekonge og præst, og mens det ikke har
skortet på opmærksomhed om Kroga
gers samtidige og vel nok mere farverige
konkurrent Simon Spies' person, tjener
det såvel forfatter som redaktion til ære,
at der i Fra Ribe Amt 2005 bringes et
personligt, grundigt og oplysende por
træt af Tjæreborgpræsten.
Mens arkæologi, erindringer og por
trætter må siges at høre til det traditi
onelle stof, om end emnerne i visse til
fælde kan være nok så ”utraditionelle,”
så kan der måske spores en ny tendens i
årbøgerne 2005, nemlig interesse for de
udstødte. Således beretter Magne An
dersen i Vendsyssel Nu & Da 2005 s.
40-43 i en fin lille opsats, ”Spedalskhed
i Skallerup,” om spedalskhedsvinduer
i middelalderens kirker, med udgangs
punkt i det tilmurede vindue på sydsi
den af koret i Skallerup Kirke, herun
der om den udstødelse af samfundet det
medførte, for de der fik konstateret den
frygtede sygdom. Lene Andersen fortæl
ler i artiklen ”Fascination af eksotiske
mennesker - Forestillinger om tatere i
Jylland i midten af 1800-tallet,” i Fra Vi-
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borg Amt 2005 s. 123-155, om denne ud
stødte befolkningsgruppe, som man sær
ligt knytter til den jyske hede, og som
var omgærdet af både afsky og frygt.
Interessant nok bringer også nabosam
fundets årbog, Fra Himmerland og Kjær
Herred 2005 s. 9-34, en artikel om et
nært beslægtet emne, nemlig Hans Jør
gen Møllers ”Natmandsjagten - den 11.
februar 1835.” Også tatere virkede som
natmænd, som hjælpere for bødlen, ved
at flå selvdøde dyr og gøre andet urent
arbejde, og begge artikler anskuelig
gør, hvordan natmænd, tatere, rakkere,
skøjere, kæltringe o.s.v. på en gang var
udstødte, uærlige, og nødvendige for at
løse de opgaver, som ingen ærlig mand
ville røre ved. Og når vi nu er ved det
urørlige, ved skidt og møg, bør også næv
nes Christian Jacobsens store artikel i
Fra Viborg Amt 2005 s. 7-109, ”Skidt og
møg - Renholdelse og hygiejne i Viborg
fra middelalderen til 2000.” Dén artikel
må blive en klassiker i den lokalhistori
ske litteratur i Viborg, og fortæller med
frygtindgydende klarhed bl.a. om, hvor
dan mennesket langt op i tiden bogsta
veligt talt har gjort i det ferske vand som
man var, og er, så afhængigt af. Det er
før set, at de amtshistoriske årbøger be
skæftiger sig med de udstødte, omgær
det af fascination som især taterne var
og er, men vi skal tilbage til de ældre
årgange. Nu tager nye generationer af
historikere og folkemindeforskere til
syneladende tråden op, ligesom de se
neste årtiers miljødebat tilsyneladende
også har virket befordrende for studiet
af forureningens og forureningsbekæm
pelsens historie.
En anden ny type artikler, der kan
indkredses, er bygningshistoriske ar
tikler. Der er ikke tale om traditionelle
beskrivelser af fx kirker, men mere om
særlige bygninger eller om særlige vink
ler på en gruppe af bygninger. Det sid
ste gælder Peter Berings interessante

artikel ”Arkitekt Glahns kirkespir,” i
Lolland- Falsters Historiske Samfund,
Årbog 2005 s. 61-82, om de mange spir,
som Glahn forsynede kirkerne på Lolland-Falster med i tiden 1889-1914. En
interessant og utraditionel tilgang til en
gruppe kirkers bygningshistorie. For en
ganske vist imposant, men mere profan
bygning, redegør Anders Teglgaard Kjær
i Bornholmske Samlinger 2005 s. 59-86,
i artiklen ”De Gamles Hjem i Rønne - en
undersøgelse af den politiske baggrund
for opførelsen.” Baggrunden for en nok
mere kendt bygnings opførelse, nemlig
Musikhuset i Århus, gives af tidligere
borgmester og indenrigsminister m.m.
Thorkild Simonsen i ”Musikhusets fød
sel,” i Østjysk Hjemstavn 2005 s. 11-16.
Heri kan man bl.a. læse, at man på et
tidspunkt i Århus faktisk opererede med
en koncertsal uden scene (sic!), hvilket
forståeligt nok blev mødt med kritik fra
musikfolket.
Et vel også klassisk tema i årbogs
sammenhæng er besættelsestiden 19401945. 2005 var jo et jubilæumsår, 60året for Danmarks befrielse, og skønt
dette forhold ikke nævnes eksplicit nog
le steder, så må det ikke desto mindre
konstateres, at det enkeltemne, der op
tager flest sider i høsten af årbøger 2005,
netop er besættelsestiden. Således brin
ger 11 af de 24 her behandlede bøger de
ciderede besættelseshistoriske bidrag.
Hertil kommer, at besættelsestiden også
indgår som delemne i fx portrætter og
erindringer. Af de besættelseshistori
ske artikler skal fremhæves Andreas
Skovs ”Clearingmord og Schalburtage
- Den tyske terror på Fyn 1944-45,” i
Fynske Årbøger 2005 s. 5-27; en grum
og grundig artikel. Dramatik finder man
også i Jens Andersens ”Hanstholm 5.
april 1942 - nedskydningen af ”Hud
son” 0/407,” i Historisk Årbog for Thy og
Vester Hanherred 2005 s. 97-104, hvor
Jens Andersen på baggrund af grun311
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dige kildestudier i Danmark, Tyskland
og England beretter om nedskydnin
gen; beretningen er foranlediget af, at
MuseumsCenter Hanstholm, hvor Jens
Andersen er leder, i efteråret 2004 mod
tog haleplanet fra det nedskudte fly, og
er et glimrende eksempel på, hvorledes
indleveringen af en tilsyneladende ano
nym museumsgenstand kan føre til en
spændende beretning. Jens Andersen er
desuden medforfatter til artiklen ”M/S
”Wuri” - historien om et sejlivet skib,” i
Vendsyssel Årbog 2005 s. 41-52. Samme
årbog bringer tillige s. 111-124 den dra
matiske beretning om fligtsergeant Nor
man Powell, der i 1941 blev skudt ned
af tysk antiluftskyts ved Hals, og som i
sommeren 2000 genså området. Beret
ningen ”Norman Powell krydser sine
spor” er skrevet af Kenneth Kristen
sen, der på fornem vis kobler historien
om nedskydningen og den efterfølgen
de tilfangetagelse sammen med rede
gørelsen for Norman Powells senere liv
og hans besøg i Nordjylland sommeren
2000. Man fornærmer næppe nogle ved
at hævde, at flagskibet blandt de amts
historiske årbøger er Sønderjyske Årbø
ger, som har det hele: Hardback, et godt
og komprimeret layout, i omfang i reglen
årets tykkeste. På indholdssiden rum
mer Sønderjyske Årbøger store, gedigne
artikler, hyppigt nekrologer, en omfat
tende og grundig anmeldersektion, og
en omfattende oversigt over aktiviteter
ne på den sønderjyske, lokalhistoriske
arbejdsmark. Også Sønderjyske Årbø
ger 2005 bidrager til besættelsestidens
historie, med noget af et scoop, der er
udgangspunktet for John T. Lauridsens
artikel ”Ellum og Barvid Syssel 1943-44
- En studie i DNSAP's lokalhistorie.”
På loftet i et hus i Rødekro fandt man i
1984 protokollen for det danske nazist
partis møder og aktiviteter i Sønderjyl
land 1943-1944. Protokollen, der giver
et godt indblik i partiarbejdet, forholdet
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til besættelsesmagten o.s.v., er udgangs
punkt for forfatterens redegørelse for
partihistorien, aktører m.v., og gengives
i sin helhed i artiklen, der også indehol
der et andet scoop, nemlig et fotografi af
Fører Frits Clausen i Bovrup. Clausen
er fotograferet bl.a. sammen med sin
datter Inge og SS-Standartenfuhrer pro
fessor Werner Heyde. Heyde var en af de
hovedansvarlige for tyskernes program
for medlidenhedsdrab, der bl.a. inklude
rede, at handicappede blev myrdet - og
Frits Clausens datter var handicappet.
Havde hun været tysk statsborger, ville
hun efter al sandsynlighed have været
myrdet, da fotografiet blev taget i marts
1944.
Som en sidste gruppe af decideret lo
kalhistoriske artikler bør nævnes nogle
titler, som egentlig ikke er en gruppe,
men som kan henføres til øvrige emner,
idet der er tale om enlige svaler, men af
en kvalitet, så de bør fremhæves. Det
drejer sig om Ingrid Nielsens ”Baggerne
toldede i høst - 1600-årenes skudehan
del beskrevet ud fra lensregnskaberne,”
i Vendsyssel Nu & Da 2005 s. 20-29. Ing
rid Nielsen har før demonstreret, hvor
kyndigt og dygtigt hun formår at udnyt
te renæssancetidens kilder, bl.a. lens
regnskaberne, og skuffer heller ikke i
denne artikel. Hertil kommer, at renæs
sancetiden kun er sporadisk behandlet i
årbøgerne 2005, men mon ikke der rådes
bod på det i renæssanceåret 2006. Hvad
den periode kan give, er Ingrid Nielsens
artikel et godt eksempel på. En anden
enlig svale finder man i Sønderjyske År
bøger 2005, hvor Erik Nørr bidrager til
den sønderjyske skolehistorie med artik
len ”SIFU på Nordals - Lærerafskedi
gelser ved Nordborg Skole i 1920'erne.”
Nørr har tidligere beskæftiget sig ind
gående med sønderjysk skolehistorie
og angiver her diskussionen om SIFU
(Sidst ind - først ud), der ikke er ny, og
viser hvorledes diskussionen udspandt
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sig på Nordals i 1920'erne. Skolehisto
rie er i øvrigt i flere årbøger repræsen
teret som del af bl.a. erindringsstoffet,
men Nørrs artikel tager prisen som en
målrettet studie i denne del af historien.
Endelig skal nævnes stadsarkivar Hen
ning Benders oplysende og inspirerende
artikel ”Udvandringen fra Randers Amt
1852-1914,” i Historisk Aarbog fra Ran
ders Amt 2005, s. 8-23, der viser, at lo
kalhistorie også kan have internationale
perspektiver.
Ud over de deciderede lokal- og re
gionalhistoriske artikler, indeholder
årets høst af årbøger også andet mate
riale, der bør nævnes. Adskillige histori
ske institutioner har efterhånden en al
der, der gør det naturligt at gribe i egen
barm og skrive sin egen institutions hi
storie. Årbøgerne 2005 rummer da også
interessante eksempler på museums- og
arkivhistorie. Her bør især fremhæves
Svend Sørensens artikel ”Det begyndte i
en skrivebordsskuffe,” i Historisk Årbog
2005 for Thy og Vester Hanherred s. 732. I artiklen skrives historien om Mu
seet for Thy og Vester Hanherred i Thi
sted, i anledning af, at det i 2005 var 100
år siden museet åbnede for publikum. I
ROMU - Årsskrift fra Roskilde Museum
2005, som i øvrigt er bilagt en selvstæn
dig 40 sider kompakt Årsberetning 2005
for Roskilde Museum, bringes s. 159172 en grundig og velillustreret artikel
af Peter Thor Andersen, ”Etableringen
af Lejre Museum 2003-2005.” Her er af
sættet selvsagt ikke et jubilæum, men en
redegørelse for det tilendebragte, omfat
tende etableringsarbejde, med alt hvad
det indebærer, også af mere tekniske,
formidlingsmæssige overvejelser. Til
genren bidrager i øvrigt Brian Wiborg,
med artiklen ”Mjesinghuset kom på mu
seum,” i Østjysk Hjemstavn 2005 s. 104110, om det lille hus, der først flyttede
fra et sted til et andet i landsbyen Mjesing, og siden endte på Hjerl Hedes Fri

landsmuseum, samt Erik Hansens jubi
læumsartikel ”Taasinge Lokalhistoriske
Arkiv - åbent for besøgende gennem 25
år - 18. maj 1980 - 18. maj 2005,” i Tå
singe Årbog 2005 s. 70-73. Her drejer det
sig ikke om millionprojekter, men om
det mere beskedne, men vigtige, virke i
et almindeligt lokalhistorisk arkiv, hvis
den slags findes.
I nogen grad i forlængelse af muse
ums- og arkivhistorien, kommer enkelte
samfunds jubilæumshistorie, idet 100årene begynder at melde sig. I Born
holmske Samlinger 2005 kan man i for
mandens beretning (s. 139) læse om,
hvorledes man har tænkt sig aT marke
re jubilæet i 2006, herunder disponering
af årbogen 2006. Et skridt videre er man
nået i Vejle Amts Årbog 2005. Samfun
det kunne i 2005 fejre 100-året for dets
stiftelse, hvilket bl.a. markeres med fire
gode og oplysende artikler i årbogen,
nemlig: ”Vejle Amts Historiske Samfund
1905-2005” af Birgitte Arffmann, s. 8-16,
en mere generel artikel af Steen Hvass,
”Nogle ord om kulturarv,” s. 21-23, ’Vej
le Amts Historiske Samfund blev taget
med Tang” af Kamme Varming, s. 2432, om folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen og oprettelsen af samfundet,
og endelig John Juhler Hansens glim
rende fremstilling af årbogens historie, i
artiklen ”100 år med Vejle Amts Årbog,”
s. 33-47.
Som noget helt nyt, har et par årbø
ger påtaget sig at fastholde nutidshi
storien. Måske er det symptomatisk, at
denne fastholdelse i de to tilfælde den
findes varetages af nye historiske sam
menslutninger. Det drejer sig om Egns
bogen 2005 Bording/Engesvang/Ikast,
hvor Lindy Hansen i ”Årets begivenhe
der,” s. 57-64, bringer stort og småt fra
det forgangne år i området; altså ikke
den lokalhistoriske sammenslutnings
aktiviteter, men alt fra ministerbesøg til
koncert med Sussi og Leo. En lignende
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artikel finder man i ”Årets gang i Han
Herred,” i Han Herred Bogen 2005 s.
144-162; en omfattende fastholdelse af
store og små begivenheder i Han Her
red. I øvrigt er Han Herred Bogen en ny
skabelse, som udkom første gang i 1996.
Bag bogen står Lokalhistorisk Samvirke
for Han Herred, som hurtigt har vun
det endog meget stor tilslutning. Bogen
udgives i fornemt udstyr, og er altså et
bevis på, at der her var et område, som
ikke fandt tilstrækkelig dækning i de
gamle samfunds årbøger. Aktiviteten er
omfattende, årbogen i øvrigt varieret og
absolut et bekendtskab værd. Disse ”nu
tidsfastholdelser,” disse oversigter, er
dog næppe noget, der vil smitte af på an
dre årbøger.

Tematiske årbøger
Ud over de ”typiske” årbøger, der ikke er
så typiske endda, bød 2005 også på tre
årbøger, der koncentrerer sig om et be
stemt emne. Årbog 2005 for Frederiks
borg Amts Historiske Samfund udkom
under temaet Nordsjællandske Sommer
glæder, som led i festivalen under sam
me navn. Bogen er utroligt flot tilrette
lagt, med et væld af illustrationer i sort/
hvid og farve, og indeholder 22 artikler
om egnens kultur- og lokalhistorie, med
særligt henblik på Nordsjællands sær
egne karakter som sommerland. Alle
artiklerne er af god kvalitet. Af yder
punkter kan nævnes Marianne Wirenfeldt Asmussens ”Rungstedlunds lyksa
ligheder,” s. 58-63, om Karen Blixen og
hendes tanker om stedets fremtid, samt
Hans Vilhelm Bangs ”Det åbne filmstu
die - Spillefilm optaget i Nordsjælland,”
s. 136-141. Men der er meget andet at
hente i Nordsjællandske Sommerglæ
der.
Som den eneste har Årbog 2005 for Hi
storisk Samfund for Sorø Amt koblet sig
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på det omdiskuterede H. C. Andersenår. Temaet for denne årbog er H. C. An
dersen og Sorø Amt. Netop for Sorø må
temaet siges at have berettigelse, hvil
ket man overbevises om af Ulrich greve
Holstein-Holsteinborgs eminente artikel
”H. C. Andersen på Holsteinborg,” s. 1332, som blandt meget andet indeholder
en opgørelse over forfatterens produkti
on på stedet. At året også kan give af
sæt for andet end decideret H. C. Andersenstof, demonstreres på glimrende vis
af Erik Helmer Pedersens artikel ”Land
bruget i Sorø Amt i kornsalgets tidsal
der,” s. 33-68, som bl.a. anskueliggør,
hvad 1800-tallets amtsbeskrivelser kan
bruges til, og som angiver centrale for
hold i H. C. Andersens tid.
Fjernt fra såvel nordsjællandske som
merglæder som de H. C. Andersen'ske
herregårde, er Historiske Meddelelser
om København 2005, der udkom under
titlen (og temaet) Patrioter & fattigfolk
- Fattigvæsnet i København ca. 15001850. Denne årbog er vel nok den mest
stringent redigerede i 2005, og kobler
sig som tema til behandlingen af de ud
stødte. Alene efter Peter Henningsens
grundige introduktion, ”Fattigdom i Kø
benhavn i tidlig moderne tid,” s. 5-17, fø
ler læseren sig både klogere og fanget af
emnet. Introduktionen bidrager også til
at ramme en pæl gennem myter og fore
stillinger, bl.a. med den i introduktionen
konkluderende bemærkning om, at sjæl
dent har den almindelige københavner
været så fattig og forarmet som netop i
Oplysningstiden og Guldalderen. Bogen
kan med stort udbytte læses, også uden
for Københavns volde.

En rig høst
Samlet betragtet udgør de historiske år
bøger 2005 en rig høst, såvel kvantita
tivt som kvalitativt. Artiklerne gruppe-
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rer sig i nogen udstrækning om traditi
onelle emner, men gennemgående med
en utraditionel tilgangsvinkel, med nye
syn på sagen, så læsningen sjældent bli
ver triviel. Hertil kommer, at en række
nye emner er taget under behandling.
Ligeledes er det en gennemgående
tendens, at alle årbøgerne er velredige
rede. I visse tilfælde giver dette sig ud
slag i, at en årbogs emnemæssigt forskel
lige artikler alle er skrevet i forskellige
stilarter, men aldrig i decideret dårligt
sprog. Der er slidt en del røde blyanter i
redaktionerne. I andre tilfælde kommer
den stramme redaktion til udtryk i em
nevalg: Redaktionen for denne eller hin
årbog har ganske enkelt henvendt sig til
en eller flere forfattere, med ønske om
at få dette eller hint emne behandlet. I

nogen grad til nærværende anmelders
overraskelse, er der ikke publiceret ar
tikler om hvilke man kan mene, at der
er tale om deciderede fejlskud. Kun sjæl
dent tager man sig selv i at tænke, hvad
i alverden man dog skal belemres med
en beretning eller en artikel for, og når
man gør det, finder man altid en grund,
når man dykker ned i materien. Natur
ligvis er alt ikke lige interessant, men
alt er relevant for læsere i de områder,
de pågældende årbøger dækker.
Konkluderende må man sige, at de hi
storiske årbøger 2005 er af udmærket
kvalitet. Bøgerne er pengene og tiden
værd, og er samtidig udtryk for den om
fattende interesse, som bliver det lokalog kulturhistoriske arbejde i Danmark
til del.
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Lone Rünitz: Af hensyn til konsekvenser
ne. Danmark og flygtningespørgsmålet
1933-1940. Syddansk Universitetsforlag
2005.
Lone Rünitzs vægtige afhandling Af hensyn til
konsekvenserne. Danmark og flygtningespørgs
målet 1933-1940 foreligger nu som det længe
ventede tredje resultat af den bevilling, som
den daværende regering under Poul Nyrup
Rasmussen i 2000 bevilgede det dengang ny
oprettede Dansk Center for Holocaust- og Fol
kedrabsstudier til en tilbundsgående undersø
gelse af dansk flygtningepolitik før og under 2.
verdenskrig.
Verden stod som bekendt ikke stille i mel
lemtiden, som gav os en ny regering, sammen
lægninger og nedlægninger af råd, centre og ud
valg og utilslørede politiske forskningsbevillin
ger. Bevillingen i 2000 var ganske vist også po
litisk, drevet af skamfølelse over afdækningen
af Danmarks medansvar for den nationale selv
tilstrækkelighed og fremmedangst, som endte
i en af verdenshistoriens største katastrofer,
folkemordet på 6. mio. jøder. Rünitz var blandt
pionererne i denne afdækning med sin specia
leafhandling Danmark og de jødiske flygtninge
(2001), som for første gang gav os en mere sy
stematisk undersøgelse af den danske flygtnin
gepolitik og dens konsekvenser og et empatisk
billede af de tragiske flygtningeskæbner. Siden
har den siddende statsminister i maj 2005 gi
vet en officielt undskyldning for udvisninger
ne af jødiske flygtninge til koncentrationslejre,
men uden at denne omkostningsfrie undskyld
ning på historiens vegne er blevet fulgt af be
villinger, der alt efter synspunkt, kunne have
været anvendt til erstatninger til ofrene eller
til forskning, som kunne opfylde Dansk Center
for Holocaust- og Folkedrabsstudier oprindelige
målsætning, at udforske for at kunne forhindre.
Der er imidlertid grund til glæde sig over, at vi
bl.a. har fået Rünitz’s store empiriske arbejde,
inden centeret skrumpede ind til en afdeling
under Dansk Institut for Internationale Studi
er. Rünitz undlader da heller ikke at gøre op
mærksom på, at bogens relevans for den aktu
elle flygtninge- og indvandrerpolitik næppe er
blevet mindre i mellemtiden.
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Bogen er drevet af en beundringsværdig em
pirisk pionerånd og baseret på et imponerede
originalt kildemateriale, som bl.a. omfatter ca.
80.000 flygtningesager i Rigspolitiets arkiv. Det
er med en vis gysen, man arbejder sig igennem
bogens dokumentation af politikernes meddel
agtighed og embedsmændenes nidkærhed og
pligtfølelse, som kunne udarte sig til chikane og
racisme. Vi finder ligeledes overbevisende do
kumenteret, at den overordnede politik først og
fremmest var drevet af indenrigspolitiske hen
syn - til arbejdsløsheden og de sociale spændin
ger i det danske samfund - mens eftertidens
retfærdiggørelse, som man endnu kan møde
i historiske fremstillinger, at den restriktive
flygtningepolitik var betinget af de dansk-tyske
relationer, kun spillede en mere underordnet
rolle og kun i forhold til Hitler-regimets politi
ske modstandere - og i praksis kom den tyske
utilfredshed kun til udtryk i enkelte konkrete
sager. Rünitz afliver myten ved at påvise, at for
så vidt angår de jødiske flygtninge, ville Tysk
land jo af med dem, og Gestapo var meget aktiv
for at udvirke, at de forlod landet, selvom de na
zistiske bestræbelser gav bagslag, når man ud
stedte kortfristede pas, tvang jøderne til at un
derskrive erklæringer om, at de ikke ville vende
tilbage, frastjal dem muligheden for at forsørge
sig selv i eksilet og endelig fra 1938 markerede
deres ”racemæssige” oprindelse med de såkald
te J-pas. Tiltag, som alle blokerede for opholds
tilladelse i de europæiske nabolande. Situatio
nen bliver ikke mindre absurd af det faktum, at
det nazistiske regime ikke alene benyttede sig
af nabolandenes afvisende holdning i propagan
damæssig henseende, men også radikaliserede
politikken efterhånden som det viste sig umu
ligt at eksportere ”Jødeproblemet”.
Bogen er kronologisk opbygget med enkelte
tematiske afsnit, samt et par opsummerende
korte kapitler. Undervejs bliver vi præsenteret
for rigelige - måske lidt vel rigelige - eksem
pler fra kildematerialet, som åbenlyst indehol
der mange gribende tragedier og ubegribelig
uretfærdighed. Ulempen ved denne struktur
er imidlertid, at man ved vejs ende i den vægt
fyldige bog på knapt 600 sider, mangler reelt
overblik over antal og karakteren af afvisnin
ger ved grænsen og udvisninger fra Danmark
og ikke mindst over konsekvenserne. Skønt vi
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præsenteres for konkrete eksempler på afviste
flygtninge, som senere omkom i døds- og kon
centrationslejre, savner man overblik over om
fanget og - om man vil det - dermed den direkte
eller indirekte danske meddelagtighed i folke
mordet.
Skønt bogen først og fremmest er en kvali
ficering af konklusionerne i Rünitz’s første bog
om flygtningepolitikken, og der dermed ikke er
de store nye afsløringer i bogen, er det en styrke
ved Af hensyn til konsekvenserne, at vi her får
billedet af den samlede flygtningepolitik og der
med mulighed for den komparative analyse af
hhv. socialdemokratiske, kommunistiske og jø
diske flygtninge. De førstnævnte opnåede ikke
alene asyl, arbejdstilladelse og økonomisk såvel
som moralsk opbakning i hjælpekomiteen Matteotti-komitéen og hos ledende socialdemokra
tiske politikere, men blev endda håndplukket
i situationer, hvor den danske regering havde
behov for at udvise storsindet humanisme og
internationalt medansvar, som i tilfældet med
udvælgelsen af flygtninge fra Sudeterlandet ef
ter Tysklands annektering i september 1938.
Behandlingen af de kommunistiske og jødiske
flygtninge udviser derimod mange lighedspunk
ter. Begge grupper blev mødt af udpræget mis
tænksomhed, modvilje og kontrol og stod uden
magtfulde fortalere og politisk beskyttelse, dog
med den afgørende forskel, at man kun vanske
ligt med asylretten i behold kunne afvise eller
udvise Hitler-regimets forhadte modstandere.
Mens modviljen mod jøder og kommunister hav
de sammenlignelige ideologiske og xenofobiske
årsager, var også den ensartede praksis over for
krigsflygtninge efter krigsudbruddet i 1939 og
jøder bundet i frygten for at begge skulle ”bli
ve hængende” i Danmark og vise sig umulige at
komme af med. For jødernes vedkommende var
politikere og embedsmænd imidlertid udstyret
med et elastisk og selvforklarende argument,
som udkonkurrerede enhver ideologisk frygt og
økonomisk angst; henvisningen til frygten for
at skabe et såkaldt ”Jødeproblem” i Danmark
og den dermed følgende frygt for at vække dan
skernes latente antisemitisme. Konsekvenser
ne af den populistiske appel til fremmedangst,
racisme og chauvinisme var kun alt for synlig
syd for grænsen. Det skal imidlertid bemærkes,
at frygten for den potente antisemitisme næp
pe udsprang af omsorg for de herboende dan
ske jøder, men derimod af en formentlig oprig
tig omsorg for demokratiet, ro og orden. Rünitz
balancerer fint i afhandlingen: det er evident,
at både embedsmænd og politikere lod sig lede
af xenofobiske og endog racistiske fordomme også i deres forståelse af en direkte automatisk
relation mellem jøder og antisemitisme - men
at betegne politikken som antisemitisk vil vild

lede analysen af den komplekse kombination af
politiske, økonomiske og kulturelle motiver, og
dynamikken mellem de definerede overordnede
rammer og enkelte embedsmænds idiosynkra
sier og opfindsomhed.
Samspillet mellem de stringente og stålsatte
embedsmænd og de bevægelige politikere - med
justitsminister K.K. Steincke som en stridsly
sten undtagelse - er et andet interessant tema,
som belyses overbevisende i bogen. Her kan vi
fra taleforlæg, sagsresuméer og indstillinger til
politikernes officielle udtalelser og besvarelser
følge omskrivninger og eufemismer, som tømte
løfter for mening, hvor politikerne søgte at dæk
ke over umenneskeligheden og de reelle brud
på asylret og internationale forpligtigelser. Ci
taterne fra udkast og endelige versioner står
som stærke vidnesbyrd i bogen. Rünitz afdæk
ker ligeledes den gradvise stramning og radika
lisering af både praksis og retorik, som fulgte af
det stigende pres på den danske grænse. Bogen
er endvidere forsynet med et afsluttende kapi
tel om fortsatte restriktioner og modvilje mod
de statsløse jøder 1945-1948, som kom hjem
fra Theresienstadt og Sverige sammen med
de danske jøder. Kapitlet viser kontinuiteten i
flygtningepolitikken, uanset at argumenterne
om uforudsigeligheden i både flygtningemæng
de, præcedens, økonomiske og udenrigspoliti
ske konsekvenser og ”Jødeproblemet” var faldet
bort. Alligevel må det konkluderes, at det lykke
des at holde befolkningen stort set uvidende om
flygtningepolitikkens praksis og konsekvenser
og dermed også den danske selvforståelse fri for
erkendelsen af, at Danmark ikke - om nogen
sinde - har været en flygtningevenlig nation.
Sofie Lene Bak

Asger Nørlund Christensen: Skibsbyg
mesteren E. C. Benzon og hans skibe.
Museet Falster Minders Årbog nr.24 /
Handels- og Søfartsmuseets Søhisto
riske Skrifter nr. 23. Forlaget Falcon
2005, 151 s., 285 kr.
Eggert Christoffer Benzon (1825-1912) var i an
den halvdel af det nittende århundrede en af
vore aktiveste og bedste skibsbygmestre. Han
startede ved Holmens Konstruktionskammer,
hvor hans læremestre var fabrikmester Andre
as Schifter og skibsbygmester D. H. Funch. Der
på sejlede Benzon nogle år og arbejdede siden
på en række udenlandske værfter. I 1848 løste
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han borgerbrev som skibsbygger i Nykøbing på
Falster.
I provinsen havde man indtil omkring 1830
bygget skibe på klamp, altså mere eller mindre
på øjemål og erfaring. Benzon repræsenterede
derimod en ny tid, hvor det gamle håndværk
gradvis blev videnskabeliggjort, så man byg
gede efter konstruktionstegninger og matema
tiske beregninger, som på forhånd fastlagde det
kommende fartøjs déplacement, stabilitet, la
steevne og andre vigtige forhold.
Benzons første nybygning var den tomastede
skonnert ”Thor”, som løb af stablen i 1849. Al
lerede dette fartøjs lave og brede spanteprofil
var et meget moderne træk. Også i sine følgen
de skibe viste skibsbygmesteren vilje og evne til
nytænkning på mange felter. Således var hans
berømte krydstoldinspektionsskonnert ”Argus”
fra 1854 i sit design inspireret af tidens ameri
kanske og britiske hurtigsejlere. Benzon leve
rede i øvrigt fire krydstoldj agter og tegninger til
yderligere to til Krydstoldvæsenet i 1850’erne
og 1860’erne.
Skrogformerne på hans mange nybygninger
var altid yderst elegante, og resultatet var som
regel, at fartøjerne var hurtigsejlende. Denne
flair for smukke hurtige fartøjer gjorde Benzon
til landets måske bedste konstruktør af lystbå
de. Netop fra midten af århundredet begyndte
man i Danmark at arrangere kapsejladser mel
lem lystfartøjer.
Men han tog sig også af at forbedre den tra
ditionelle skibstype jagten med det resultat, at
hans fragtskibe i det hele taget blev anerkendt
som både gode søskibe og fyldige lastdragere.
Benzon tegnede ydermere moderne fiskefartø
jer til nordjysk havfiskeri, således i 1891 Dan
marks første dampdrevne fiskefartøj, ”W. Klitgaard” af Frederikshavn. Dette er bevaret til i
dag, hvor den selvejende institution W. Klitgaard har restaureret fartøjet og bruger det til re
kreative formål.
Selv om hovedvægten i bogen er lagt på kon
struktionen af skibene, er der også en hel del
andre spændende historier om enkelte fartøjers
ejerskaber, sejladser, fragter og endeligt.
Det må siges at være fuldt fortjent, at der
nu er kommet en bog om Mester, som Benzon
respektfuldt og kærligt blev kaldt i sin samtid.
I løbet af sin egen levetid oplevede han en vold
som teknologisk udvikling fra klamp til tegning,
fra sejl til damp og fra træ til jern. Han var et
godt eksempel på den moderne videnskabelige
tilgang til tingene, og han var i høj grad selv
med til at drive dansk skibsbyggeri frem med
sine 77 byggede fartøjer, heraf 2 dampskibe, og
med sine mange tegninger til andre skibsbyg
gere.
På Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
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ligger over hundrede af mesterens konstrukti
onstegninger - desuden er der bevaret tegnin
ger i andre samlinger. Tegningerne udgør sam
men med et omfangsrigt arkivmateriale fra
flere arkiver den solide basis, som Anders Nørlund Christensen har bygget sin engagerede og
velskrevne fremstilling på. Den indeholder dog
en hel del fagudtryk, som sandsynligvis kun er
kendt af specialister. De mange udmærkede il
lustrationer og det smukke layout gør imidler
tid, at det er en fornøjelse at læse bogen om Me
ster og hans skibe.
Erik Gøbel

Lars N. Henningsen: Flensborgskibe
i Østersøen, Middelhavet og Vestindi
en 1790-1850. Brodersen-samlingen på
Flensborghus I Flensburger Schiffe in
der Ostsee, im Mittelmeer und in West
indien 1790-1850. Die Sammlung Brodersen im Flensborghus. Skrifter fra
Studieafdelingen ved Dansk Centralbib
liotek for Sydslesvig nr. 53, Flensborg
2005, 47 s., 90 kr.
På Flensborghus hænger 15 fine gamle skibspor
trætter, malet mellem 1790’erne og 1850’erne.
De præsenteres på smukkeste vis af Lars N.
Henningsen, som er den bedste kender af søfart
og handel i Flensborg, der i så henseende var
datidens tredievigtigste by efter København og
Altona.
Efter at have berørt Brodersen-samlingens
proveniens giver Lars N. Henningsen med ud
gangspunkt i billederne en kortfattet, men sær
deles kompetent fremstilling af skibsportrættet
som genre - fra de tidligste i Italien omkring
1750, som er repræsenteret ved de 4 ældste bil
leder i samlingen, til de 11 hjemlige billeder fra
perioden 1820-1850. Skibsportrætterne benyt
tes også til en kort og klar gennemgang af de
forskellige fartøjstyper (jagt, galease, fregat,
brig og bark) samt ikke mindst til en oversigt
over Flensborgs småskibsfart, middelhavsfart
og vestindiefart.
På den begrænsede plads er det lykkedes
den kyndige og velskrivende forfatter at give et
spændende indtryk af Flensborg søfart og han
del. Det bærende element i den dobbeltsprogede
fremstilling er de mange smukke skibsportræt
ter, som alle er gengivet i farver.
Erik Gøbel

Anmeldelser
Niels M. Probst: Niels Juel. Vor største
flådefører. Forsvarshistoriske Skrifter
nr. 2. Statens Forsvarshistoriske Muse
um, København 2005, 132 s., 200 kr.
At Niels Juel (1629-1697) er Danmark-Norges
største flådefører, kan man ikke bestride. Og nu
er dette faktum blevet stærkt underbygget ved
udgivelsen af Niels M. Probsts bog. Den giver
en glimrende fremstilling af søhelten og hans
tid.
Niels Juel gjorde som helt ung tjeneste i seks
år i den nederlandske orlogsflåde, blandt andet
under den første engelsk-nederlandske krig
1652-1654. Her vandt han værdifulde prakti
ske erfaringer med de nyeste strategier og tak
tikker til søs.
Kort efter hjemkomsten blev den ganske
unge mand i 1657 udnævnt til admiral med an
svar for hele Holmen. En særdeles vigtig post
under de tilstundende svenskekrige. Det var
imidlertid som sejlende admiral, at Niels Juel
vandt sig sin umiddelbare berømmelse, især
under Skånske Krig med de to helt afgørende
sejre i søslagene mod den svenske flåde den 1.
juni 1676 ved Øland og den 1. juli 1677 i Køge
Bugt (eller rettere mellem Stevns og Falsterbo).
Disse to imponerende sejre sikrede søherre
dømmet i Østersøen.
Efter fredsslutningen i 1679 blev Niels Juel
den dansk-norske flådes øverste chef, og nu kom
hans organisatoriske evner til deres ftilde ret,
ikke mindst indenfor skibsbyggeriet. Dette sid
ste aspekt har ikke tidligere været genstand for
dybgående behandling. Men allerede i Niels M.
Probsts relativt kortfattede behandling får man
overbevisende indtryk af, at Niels Juels indfly
delse på skibsbyggeriet og skibskonstruktionen
var dybtgående og gunstig. Han advokerede for
den engelske byggemåde (som afløsning for den
nederlandske), hvilket betød relativt store far
tøjer, fx i skikkelse af den kommandoskibstype,
som viste sig særlig velegnet i danske farvande:

den store todækker med et mere velbalanceret
forhold mellem déplacement og artillerivægt
end i tidligere skibstyper.
Hermed er vi inde på Probsts specialområ
der, som fortjenstfuldt adskiller hans fremstil
ling fra tidligere forskning, først og fremmest
Jørgen H. Barfods store standardbiografi fra
1977 om Niels Juel. Probst betjener sig i høj
grad af nyere forskningsresultater vedrørende
deplacementsberegninger for orlogsskibene, be
regning af artillerieffekt (summen af kalibrene
i pund af et skibs artilleriarmering) og skibsi
konografi.
Bogen giver også en klar fornemmelse af
Niels Juels egne enestående evner og forståelse
for søkrigens strategi og taktik. Men samtidig
for betydningen af tilstedeværelsen af veltræ
nede og effektive skibschefer og mandskaber,
som generelt var deres svenske modstandere
overlegne.
Fremstillingen er kronologisk disponeret og
ganske velskrevet. Illustrationerne er velvalg
te, og der er tilpas mange af dem. Derimod vir
ker notehenvisningerne noget tilfældige, idet
der kun er ganske få af dem, og det ikke er til at
afgøre, hvorfor der i nogle tilfælde er anbragt en
notehenvisning, men ikke i andre. Et lignende
kritikpunkt angår den mildest talt svingende
praksis med hensyn til oplysninger om billeder
nes ophavsmænd og proveniens. Af hensyn til
mange af læserne burde nok være forklaret vis
se specialudtryk som fx defensionsskib og waterkonvoy.
Alt i alt er der ikke desto mindre tale om en
meget kompetent fremstilling, der klogt kon
centrerer sig om at fremlægge nye forsknings
resultater og tolkninger på den plads, der er til
målt. Desuden giver bogen udmærket besked
om Niels Juels sømilitære karriere og epokens
søkrigshistorie i almindelighed. Derimod må
man gå til andre værker for at finde oplysning
om den store søhelts administrative virke og
hans private liv.
Erik Gøbel
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Vejledning til forfatterne
Fortid og Nutid udkommer i marts, juni, september og december. Manuskripter kan ind
sendes løbende til redaktionen, hvis adresser findes i kolofonen.
En udførlig forfattervejledning findes på tidsskriftets hjemmeside, www.fortidognutid.
dk - nedenfor anføres blot enkelte overordnede retningslinier.
Artikler, debatindlæg og anmeldelser indsendes elektronisk pr. e-mail. Artikler bør
normalt ikke være længere end 20 sider, og debatindlæg ikke længere end 10 sider (A4sider å 3.800 enheder).
Gældende retskrivning skal følges, og anvendelsen af fremmedord begrænses til det
strengt nødvendige. Særlige udtryk, som ikke kan forudsættes almenkendt, bør forklares
første gang de optræder. Citater anføres med citationstegn i kursiv.
Teksten skrives uden orddeling, og noter indskrives altid som slutnoter. Notehenvis
ninger sker ved tal, som sættes hævet over linien og efter eventuelle tegn (komma, punk
tum o.L). Som hovedregel bør noter alene indeholde litteratur- eller kildehenvisninger. De
skal altid være så fyldige, at den interesserede læser uden besvær vil kunne finde frem til
den litteratur og kildematerialer.
Artiklerne skal forsynes med illustrationer, og der lægges vægt på, at billeder og bil
ledtekster uddyber og supplerer teksten. Samtidig med manuskriptet leveres de ønskede
illustrationer med tilhørende billedtekster. Illustrationsforlæg kan leveres som papirbil
leder, lysbilleder, eller elektronisk med en tilstrækkelig opløsning; og i såvel sort/hvid som
farve.
Artikler og debatindlæg bedes indledt med en manchet på 5-10 linier, hvor artiklens/
debatindlæggets tema og hovedresultater præsenteres. Artikler og debatindlæg ledsages
tillige af en kort præsentation af forfatteren med angivelse af fødeår, titel og evt. ansæt
telse. Her kan desuden anføres enkelte relevante værker af forfatteren
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