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Erik Xruy gick bort dela "P september 4951. Han skulle
liggon 111ånad senare ha fyllt sjuttiofem Sr.
Tre Sorsliare satte framför allt si11 pritgel p2 historisk
\.ekeriskap i Danmark tinder 1900- och 1900-talen: Casper Paludan->%Glier,Kristian Ersles., Erik Ariip. Den förste r a r verksani
i romanitikens tidsålder: haii gjorde Brite desto mindre kritiken
till historieras fundament: skarpsiiilaig och komhinatioi~srjk,var
ilan ock$& eri mastare i liistorieskrivniiigei~s konst. Bisistian
Erslev. iians larjiinge. Far en saniililaossökare i det slerinnde B W O O
talets anda: han sakriade sin föregangares bueniala
rasen: inen
I ö r d i u ~ a d eIiistoriens metoder och röjde iliardigt upp i det havd-\.unna och föraldrade. Malet var för båda detsaimlriia: :att janina
vägen iisr den laistoriska syntesen. Avsikten ziaddes endasi stycke\is. Erik Arup r a r I sin ordiiing ei?i larjuaige till Kristian Ersler.
Men han var honom I viiseiiiliga styckeii olik. Och han kom i
helt annat o n i f h g ,?n de andra tv& att ge en stor syntes.
N"Ja det galler att beckna Erik Areap. viigen han gick, livsgiirningeri, ar utganigspunkien given: sira grundläggande tniiktning fick Iman. när hani 189-1- efter siai st~ideiitexamen.korn till
kiöbenkavns universitet. Haii kom dit iimed tanke p5 eai teologisk
examen. Mara har svart akt satta sig iii i det. Men val rid tiniirersftetet. fördes hapi in i kretsar. dar auktoritetsbiiiidear livs;skadiiing var avkopplad; haii slöt sig till det Imya I kiden. %il1det
oppositioaiella i psiitik ocli allinian ki~lturuppfattniiig:han drömde oili den andens frihet, sol11 skulle konima engalmg och genomsyra folk och individ, och som haii rustade sig till att inedverka i.
Samtidig1 öarergick hala till historiens studium. Sen banldorrien
hade haii haft siii Bust i historisk liisniiig. Deni hade galle vad
an so111 föll under hans ögon. Vid universitetet kom han tinder
Kristian Erslevs personliga ledniiaig. Det hler studier. dar nietod
och frigjordhet gick saininaix och dar inom kort egna vetenskapliga undersukningar satie in. Till teologisk exainen absolverade
laan endast hebreiskan. P stallet erövrade han fyra Ar efter
studenlexainen unirersitetets guldmedalj i historia.
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I början alTvArt iiahundrade begynte Erik Arup sin aeten5kapliqa skriftstallarererksaiaaPietaaPiethet: avhandlingen om deil finansiella sidana av förx~iirvekav hertigdöilaena 1160-1487 hör
Men
r a d han deii tiden sarsliiit r a r sysselsatt med var den doktorsavhaildliiiig lian hade under arbete: »Studier i engelsk og tysk
handels I-iistorie)).Avhandlilagen gav nailednirig till en ullandsresa
haris första utlaxadsresa. Resan gick till Hamburg och London.
Dcn sar ett nytt, viisentligt till3kott till hans bildning 1 London
studerade hala det engelska Paevanikompaxiiets arkiv i Record
Ofiice, i Coinnnerzbibliothek i Hainbur<: handelshuset Hoeps
affarsböcker: en huvuddel a r avhandlirageiis material haintades
därifran. Men det alliniirit betydelsefulla Iag på ett annat plan.
För första gangen siallde3 Erik -4rup i de bada varldqimetropolerna ansikte mot ansilite ined deii inoderna niateriella kulturen p5 dess höjdpunkt, dess laiadviraniiigar P industri och handel:
h;iils blick öppnades f61' i haiaix hög grad denna kultur dominerade utvecklingena i des7 helhet. Liknanmde krafter hade alllid
16
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flt~iiiits,de hade verkat också i det förflutna. Det slog honoin
vilken ringa och uiidanskyrnd plats man 1 regel inrymde &t dem
i historien. Det stod klart för Iionoin som aldrig tidigare att deii
giingse uppfattningen av vad som var sjalra föremålet för haistorien lag iaiom allt för snava och trånga granser.
>laii kan aldrig nog beklaga, liar veteiiskapliga verk. s5lii
rör sig p2 europeisk eller varldshistorisk mark, skrives p&
tungomål som förstas endast av ett fåtal. Erik *%rupsavhaiadiilag
om den tyska och ei~belskahandelil, var sli-riven på dailska. FOr
den internationella publik. den egentligen tog silite på. förblm
den till det mesta en sluten bok. Sa mycket mera att bekliaga.
som det har var fraga om ett pioiiiararbete, dar det fCPrsta
gang klarlades ett så centralt problem som kommissionshandeliii.
Arbetet blev aldrig till mer a n ett a r de första leden i daii\II
ekonomisk historieCorskning. ett öde sona också drabbade Erik
Arups > B'arehandelens Iiistorie*.
)%an skrille vihitat att Erik Arnp, efter det hans doktoraa'i~handliiagventilerats 1907, kommit atk fastas vid Köbenha~ns
universitet. P stallet följde ett xnelaiispel utanför universitetet.
Erik Artrp gled in i centraladii~inistratione~i~
Till eii början som arkivarie d Udenrigsmirnisteraet. Ett a r kiv, inte minst ett arkiv knutet till den leralide administrationeri,
bOr givetvis vara så ordnat, att inan hastigt och sakert kan f,wna
svaren på de fragor som ställes. Brdiiingerr i Udenrigsininisterlets arkiv var gammalmodig; haiidlilicarila svåra att berniisbra.
Erik Armp grep radikalt in; for till Stockholm: studerade det
svensk-norska utrikesarklvet - det Tar sen någon tid srdilat
efter franskt dossiersystenr - och tirerförde erfarenhekernn till
Böbenhavn. I ses år r a r han knuten lill Udeiirlgsministerieb
arkiv. Alen arkivariatet blev endast eii station p5 ragen. En n y
akt al7mellanspelet följde. Maii var fraliirne i krigsåret 1914. Erik
Arup blev departeinenfschef i statsiiliiiisteriet och statssekreterare. Det skedde utan mellanlaridning. Sahle och Edvard Brandes
stod bakom. Och Erik Arup fick nu på narmaste håll fOlja deras
strävanden alt halla kriget borla från Daiiniark, den klo%iIiei
och lugna beslutsanahet, nied vilka de manövrerade mellan skaren. Som departenielitschef var han ined om utiardandel. av
Daninarks iiya grundlag. Oinsider, 1916, efter åtta ar, slöt meilanspelet. Kristiaii Erslev Baninade sin professur vid Köbenharns
universitet. Han utpekade Erik Arup som sin efterträdare.
Den verli-sainhet, soni Erik Arup drogs iri P efter sila d i s p tation, inte miiist deim politiska sidan av denna, fångade i laog
och höqsta grad lians intresse. Och vad riktigare var: den gav
hoiiom deax fördjupade insikt i statens och manniskornas liv
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orrli villkor, soin ar ovärderlig för historikern. Men under allt
detta hade han alidsig slappt Isontakten med deii egna vetenskapen - till deriima tid hhpr hans magistrala avhandling oin
leding och ledingsskatt i del 13. århuiidradet, avhandlingen 01x1
R:intzau-,lscheberg, några Biungt viigande receiisiorier, i vilka Inan
sliarpt och klart for~nulerade ilera av de principiella standpunkter, som han arbetat sig frani till i sial vetenskap. NUr
mellanspelet slöt, fortsatte han vidare på den vag han hela %iden
varit inne gå.
Vid denna tid och årtiondena efter stod Erik Arup p; höjdpainkteri. Den yttre breda, imed tiden n6iigoi satta gestaltela, ett
jovialt, halvi spefullt leende gav bilden av eim anan soin tri%-des
med tillvaron; över iianis hela vasen lag något frodigt och intensi
levande. För det yrånga och trånga i livet l-iade han mången
nypa salt och ironi. EIan rbrdc sig i rnanga kretsar: fran 1L;hisgreren ined de många slotten, hos 17e111 han gärna var gast nigra
dagar olla året. till praktiseraride jurister och ärnbetsmiiii. affarsfolk och politiker. bland de qeilare ZahPe, Edvard Br:~ndes,Stauriing och Borgbjerg. I rnaiiga år styrde han Studentergården vid
Tagens1 ej. )Ian mötte dem dar. Aleim den intima kretsen oinkring
honom var fatalig. E denna krets liom allt det tagande och betagande i hans riht skiftande personliohet fram; dar han satt vid
..
bordsaiidan i nialsalen med dem han sarskilt ville hedra narniast
sig och ungdomen i formden gick hans \asen i blom och kui-ide
konversationen la en flykt s o n endast %r alltför sällsynt i vara
nordiska klimater. Men Erik Arup Tar nied allt detta i f6rsta
imalid en arbetets man, Dagarna kunde haii tillbringa i riksdagen.
i regerii~gskoi~toren
eller fr%n katedern fanga iingdomens beuiidran: nar kvallen £611 p;, tandes lampan på skrivbordet, och
den seila nattvandraren, som skråddade över Studeiztergårdens
asfalt. s5g den lysa aiinu P morgoriliininarna. Hanis kunskapsförråd var i ständig viixt: idéerna strömmade till; skaparekraften
vaxte. Hari gick hell in 101-\ a d han salte som sitt lirs egentliga
garning: att ge det danska folket en sainlact frariist5llning a%
dess historia. en ny syn, harms egen syn, p5 dess tillvaro geiionn
tiderna.
Tanken på Danmarkshistosien var garninal, fråim iirhundradets början. Xar man nu ses tillbaka pa vad Erik Arup skrivit
både före och efter det haal fått sin professur, ar maiz frestad
att mer eller rnindre betrakta det som förarbeten - bland arbe.
tena från senare tid: hans iiallagg om de hamburgska pavebrer7en
från tidig medeltid, deii danska aniiallilteraturen, hiindelserna
kring reformationera, hans Iarltiska studier i nyare dansk historia.
Första delen av Daninarkshistorien kon1 1925, den andra 1333,

(C) Scandia 2008

234

www.scandia.hist.lu.se

Lauritz TVeiI~ull.

Han nådde att föra frniiistalliiiiagen frani i början av 1700-t:ileZ.
i tryck till 1625.
Yad var del nya I Erik ,kupa Daiiniarkshistorla? Yad ville
hara? Jag skall försöka att ge niigra grundliaijer.
Alan skall aldrig ratt först5 och kunna ratt bedörila Erik
Arups Danmarksliistoria, oin inan inte tar hiinsyn till hans inetodiska inställning. Jled Kristian Erslev och den moderiia k311kr;tikeri hade den stora omvklvningen koiiiiiiil i dansk historash
forskning. Erik Airuphade lart sin laistoriska iiietod a r Erslev.
deiine hos tysk vetenskap. hleri redaii tidigt arlagsnade sig Erik
.%rripfrån sin Iaronaastare. Det skedde i en av de bararide huvudpunkterna. Historisk iorskning har till första uppgift, sen kallmaterialet vardesatls, att utvinna sakra fakta ur detta. *klla ar
ense därons. Ngsta steg blir att satta de iaérunaia falita in i deras
naturliga orsakssammanhang och därmed f & frain det yttre och
iiare Iaandelseförloppet. Vid denna operation stod det för Kristjaii
Ersle-ï som obetingat nödigt att h a ett kalistalle, helst saniridn
eller i varje fall »primart»,att grunda sin uppfattning p&. FörErik ,lrup var detta inte något nodigt. Historikern har, nieaiad~
han, att sjalv bilda sig sin uppfattning oili saiiimanahangen, och
detta oavsett om uppfattningen redaii ar forinad i ord B nagon a\
hans kallor eller inte: 0111 del skett eller inte skett. ar alltid en tillfallichet. Paradoxalt uttryckte haii engang sin iiastallning, nar
det qaPlde de äldsta källinttiga tiderr~asnordiska historia: uppgiften a r ail dikta över de sakra lalita, över deiii alla, inte emot
den1 och inte utöver dem. Och haii motiverade tillv5gagångssattett
Jag Erik *krup. liunde inan höra honom saga, inte Adans a\
Rsemen, ar det soni ar i stånd att elablera sammanhangen. Var
Adalii ger eni aammanihangande bild a r etk hiindelseforlopp. de
ledande krafterna ocla motiven, a r han faragera i sini tids livsåskadning, och liani liorisont lika trång och begransad soin den
klostercell som han skriver i: aven om Iian velat, har hain inte
kunnat ge sanningeii. Helt anrmorlunc2a historikerii a r d dag. Ifaris
mUjligheter att första och utreda saiiarnanhangeii a r helt anidra.
Han Iiar den kunskap orn förhallandena, dela överblick soni Adani
saknade. Erik d r u p beiecknade denna metodiska iiistallnii~gsom
fransk; vad deil också var-.
Erik Arups Danmarksliistoria ar rik pa konibinatioiier axfakta, dar det saknas direkta belagg för kombiiiationerna: del
myckna och intensiva arhete som har ligger bakom undqår lat1
lasaren. Ett fall, som flerstades ábrekommer, ar då skifte i den
stora politikens iairikti~inglaller sammana med personskifte i dc
ledande politiska kretsarna; han sluter da till ett inbördes orsakssammanliai~g.»Afagisler Niels Jydes regering)) hör hit. Dem dan-
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4ka regerliigen skiftar 1267 staaadpunkl i lcirhalla~mdetiiil 5rke
biskop Jacob Erlandseii: f6re 1267 .-il1 den geiiomg5eride strid.
efter 1267 vill den förlikning. Det a r tidens stora politisk:^ fragsi
Sainirna &r sker et\ kansler\skifie: 'ariels Jyde blir karisler och
sitter som sadan frain till ett iiyII liaiislersskifte och e n ny oniIaggniiiig av politiken 1282. ?ilaii liar IiHr ridet, sager Erik -4rl-ap.
inellaii att antingen siitta det samtida politiska sliiflet oela personskiftel 8-67 i inbördes ossalisförBjindelw eller oclisa att saga.
deil 18-arige %<ungErik
far klart för siq. a t t den Isibts:~
kallippolitik hail 1Urt 111ot 5rkehisPioperi sen sitl 10. ar, a7:tr niasslyckad och inaste avlös:is alr eii förliliiiirags~)oliIili.Ingen samtida e1li.r >enare kalla ger den allra ininsta upplysning om a ilken
dessa förlilariiigar som a r deir riktiga. För Erik . k u p hör laar
skif let till person och politik oir,?izkoliiligeni \amman och h a n
\kapar er1 ny regering. Yiels Jydes regering i Jlariiilark.
N:~hir.ligtvis Hr deii [ria koiiibiiiationen a\ de säkra fakin
iiietodiskt det riktiga. Meii Bör historikern blir det IBlt med en
sadail iristalllriing till 6311 balansgAiig p& en? ofta tuizra och slniilvaiide Bina. ,ltt Erik Airupmer an engang konarnit att trampa
iiriste oclr störta, ligger i Pörhgllande~ia.hIen del kan heller Inte
r a r a n5got trirel oiai att dek med de iiya problem'-,Liillnminjiaf. son1
hala iiiaugurerade, fördes salt och syra till ko~laiaaa~~de
tiders
historiska vetenisk:ip.
Det a r givet alt deii nyn metodiska syii. som Erik Asaep
niril:ade p& kiillrnaterialei. iaa&ste starkt inverka p5 baris áraz~astiillniiig. sa mycket starkare soiii han konsekventare an del
tidigare skett tog besiiimt aastan~dfrair de berattaiide kallornas
vitliiesb6rd. Mera i lika hög grad eller högre iiiverkade nngot
aoiaiat: den allmiiiinn iippiattnirig, iatifraai viEkeni lian Skser. den
grunclsyn som Iinn Iiit genomsyra sitt verk.
Seii ganiimalt r a r histoi'ieni\ föremal kuragar och saatsaktioiier. ll;unqarinas Pir och levlernc, krig och diplomati r a r hua udsak. Det 18. 5shuiidradet lidgade syilkretsen: handel och nigringar, koia5ter och vetenskaper, ratt ocli sed kom med soiii iiit(.
ova5eiitliga faktorer. Meii deilria loiidrinning gick snart igen fbjriorad, och hlrstorie~iföll tillbalca i sina gamla fAror: saiamtidigl
11icv deil ett talrör för deii nya kla\s, som kommit till ii~akaelz
boiirgeoisirri. och tog dess ledande uppiaktliiiigaï i stat och
kyrka dess veligiora iniliillnilig. mornll5r:t och aiationnlisan
imder skuggan a r siaia ringar.
Erik Arup reagerade skarpt. Raii tillh0rde e11 aninaia tid*
ck Iiya ideal lian iiisirpit undea studiearen satte frukt. Man hbrdr
honom förebra Hrliril; Selrëicli, alt da han skrev det sveaaska
ioliiets histori:~,kippack Iian laort folket för barn storpolifili ocli
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vikiiigatiig. Vad han själv ville var Just detta: en vid och m9ngsidig, en de breda, fredligt iiiställda lagrens, eii folkets historia.
Kungarna lat han ocksa mest fara i Danmarkshistorien; de
numrerades bort; det mesta av storpolitiken och vikingatågen
försvanii, Tolivikten blev lagd på den allmanna inre utrecklingeii.
i första hand den materiella: folkets fredliga arbete i helg och
söcken, jordeii och dess bearbetning och fördelning, industri och
handel, samlaiillsklasserraas uppkomst och vaxt, hrytiiingariia
inom och mellaii dein. Framstallaiingen samlades urider rubriker. De ar betecknande: Landsbyen 11-1060);
Ovriglaedeii
(1060-1383) : Kongeii 11282-1412) ; Borgeren (1412-1323) ; Herremaliden (1523-1625). De niånga skiftande enskildheterna fogades ila som stenarna i ett intirverk; ett enhetligt saminanhang
avagabringades. Tidigare synpiii~kter,som Inan sen långt tillbaka
blivit hemvanid vid, omvandlades eller försvann: linjerna börsköts.
Har några enskildheter till förtydligande. Bybildiiing och
bysanihalle ställes som det centrala i den Bldre danska historien.
Lantbruket blir ett genomgaeride, tidigare rriest förbisett tenia:
det kan sträckas så langt, att cistercieiisernas och premonstra[ensordens kloster karakteriseras sona lantbruksakadeinier; lantbrukets framsteg, ngra kulturplantor, nya driftsmetoder blir vad
de verkade för. S o r ~ b o g e nbar ett stycke on1 en Björn fran
Suserup på Sjzllaaid. eii nian ur de arinars okandes led. Munkarna i S o r ~hade berövat honoin hails Akerjord. Han tog då i
stallet falt på skogeim; fallde eri stor del av den; uppodlade
anarken. Det var man som Björn och hans likartade söner,
lyder oindöinet, son1 den tiden gjorde landet rikare genom sitt
arbete, »og deres gernirig fortjesier nok s& sneget at inindes af
historien soin deres, der glk på korstog 111od vender eller ester
med Absalon eller Aiidreas Suneseli)).Nar Inan kommer fram till
den stora aridliga rorelsen under 1500-talet, a r det under ckonomiska och sociala synpiinkter som den ses, och under detta
och det följande Arhuiidradet blir det prisrevoIutionen efter det
Amerikas silver ströniinat in i Europa, sona göres till den duminerande faktorn och ges en betydelse IAragt mera omviilvande
a n någonsiii reformalioiien: tiden från 1570 till ett femtiotal &r
dgrefter beteekiias som eai lycklig fredens och Irarngåxiget~stid.
som får silm glans av att det danska folliei går framåt, arbetar
och far lön för sitt arbete och skapar varden som aven senare
slaktled har sin glädje a%.Stravaiidet efter jämlikhet franistiilles
som ett gruriddrag i det daiiska folkets hela politiska kit~eckling. Sorii mittpunkt i denna politiska utveckling ställes Jfaiinöborgmästaren Hans Mickelsens borgarregering under Chris-

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

tieril S. Denna regerings larikar koin efterhalad. understrykes
det. segrande fram igen i 1536, I 1660, i 1778, i 8845, ja, tP14 och
med annu i 1919. »De11havde kmvet de danske borgere til politisk
ligebereltigelse ined de daiiske herremaend; deii havde standqef
de dailske bgnders tuilge gang mod Bivegenskabel.))
De lösryckta stallen, som det har dröjts vid, sijr klart att
del i Erik A%rups
Daaamarkshistoria inte ar fråga om vad lian s@lr
kallade »objektiv farglëtshet*, inte ona ett fattigt referat av sparsamma skrivila kallors utsagor. Författaren sager fritt och öppei
sin meriing om det iörflritna; han ar Orerallt och alltid narvaraiide. Dar ar mycket i detta sona erinrar om del 18. århranclradet. en Eiidvig Holberg, en Saleii LagerBrPng, och ville man. skerlle
nran p2 gruiidoal ax7 Da~~markshislosieraistoo t ~ ~ i ~ e l a k t ikelana
gt
framställa den originellt psjglade, saregna pessoiilighe&som x7ar
Erik -\sups. hIedaii kandelser och personer i skiftande naangfald
glides Ebrbi p2 historiens scen, har man intrycket av en beledsagande röst fr511 parketlen, som förklarar och aeliigger' vaej
som sker.
Erik ,$rsips historieiippfattnang h a r karakteriserats sorir
aiaaterialistisk. Att beteckningen inte sl2r till. a r evident. De
personliga krafternas spel iir bibehallet; den stereotyperade,
varldsframinande synen saknas. Jfan har ined full ratt sagt>att
varken Marx eller Lenin skulle varit b e l a h a med en sadan
historieskrivniiag. T'ad Erik h r u p gav uttryck At i Dxnmsrrkshistorien var snarast eia historieuppfattiiinc, som stod i förhtinad
med deii radikalt demokratiska aridan i halis egen samtid. Ilen
denna historieirppfattning var ingen schablon. Den r a r ~ ~ t \ ~ u n i ~ a e n
ur ett 1:'ingt lirs erfarelilaeter p5 skilda omraden. Den var hans
egen.
I deil iörnndrade metoden och i den gsund2sli2elninig, son1
priiqlar Erik -irups Daninarkshistoria. ligger iiyckelr-d till denna
hIen ailizu ett riioineiit ar at1 framhålla. Saine brukade Lala om
konstniiseri och vetenskapsmariliien som t r i oskiljaktiga element
hos den store Piistorie5krivaren. Erik -Arup förenade deiai bada.
Ocli niär man eilgang huranit s& uitl, att litteraturhistorien inte
syselsatter sig enbart med vad nian med ett underligt uttryck
kallar »den sköna litteratilrena, kan det nappeligen betvirlas. a tt
Erik drups Darimarkshistoria, hans hela produktion koiiimer att.
konstnarligt sett, inta en av de friiri~slaplatserna inom r:tmtid:r
dansk litteratur.

H alla land och ho5 alla folk Tiar historien under seklernas
~Ailgkonlmit att srepas i ett böljesrall av tradition. B Danmark
~ n l einiiidre 511 niiirorsiadec;. Med Erik &iriipsDaiiinarkshistorla
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blev traditioneii hritten Iiya utsikter och sasnmanhang öppnadc
sig. En lilan sona lart iilycket och förstod mycket stod bakom.
Terkeh var balls livsgiirninig. Jleri i kretsen av de inaniga aldse
Iiistoriker, so111 gav tonen, förstod man ilitet och vilde viil heller
ingentiïag första. De angrep eii efter en. en slubeia kohort, och
det gick tP11 sist s& vitt, att Erik -4raip kallades för ratta saisom
orardig det ~iilioersitet.vars iira han rar. De soin kant honona
niisinare ret vilken ömtLlig och serisitiv naiiir han innerst Inne
srar. Kggot i hononi draptes. Skapargladsjera f~rkviivdes.Och de
sista haiiden av Darimarkshistorien fi~llbordadesaldrig.

I l'ryclil

februari 10331.

