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Abstract  
Modtageren af dette Festskrift var som professor i semitisk filologi automatisk efor for det legat, 
der bærer Johannes Pedersens navn. Jeg ved, at Eksell som mange andre nærer stor respekt for sin 
forgænger i embedet, og jeg har derfor benyttet lejligheden til at genlæse en række breve, Pedersen 
skrev til kolleger i Danmark, medens han var på studieophold i Cairo i 1920-21. Jeg har også 
genlæst hans ansøgninger til Carlsbergfondet og set nærmere på de hensigter, han i ansøgningerne 
gav for sin studierejse. Jeg har valgt i mit bidrag at gøre udstrakt brug af citater fra ansøgningerne 
og brevene for at lade Pedersens egne ord komme til live i Festskriftet til en af hans efterfølgere i 
embedet. 
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Da den store danske orientalist Johannes Pedersen (1883-1977) i 1908 afsluttede 
sine teologiske studier ved Københavns Universitet var målrettede studier for hans 
vedkommende ikke slut. Hans interesse for orientalske studier var fortsat stor, og 
han satte sig derfor som mål at gennemføre videre studier hos en række af 
Europas førende orientalister. I årene mellem 1909 og 1912 gennemførte han 
derfor en omfattende studierejse, der førte ham til studier hos islamforskeren 
Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) i Leiden, hos den arabiske filolog 
August Fischer (1865-1949) i Leipzig og hos islamforskeren Ignaz Goldziher 
(1850-1921) i Budapest. Med Goldziher og Snouck Hurgronje sluttede han 
personlige venskaber, og derfor ligger adskillige breve fra disse til Pedersen i hans 
efterladte papirer i Håndskriftsamlingen på Det Kongelige Bibliotek i 
København.2 Undervejs gennem Europa fik han også mulighed for at studere en 
række orientalske manuskripter, der kom til at sætte sig spor i hans videre virke 
som forsker. På sin studierejse var han tillige travlt beskæftiget med at færdiggøre 
den afhandling om Den semitiske ed, der i 1912 gav ham den filosofiske 
doktorgrad, og som i 1914 kom i en revideret og udvidet tysk oversættelse, der 

                                                           
1 E-mail address: jbs@hum.ku.dk 
2  Pedersens omfattende papirer er omhyggeligt og systematisk ordnet af religionshistoriker mag.art. Bo 
Alkjær og registreret i samlingen under signaturen ACC 1974/97 i 93 kasser. Jeg refererer til den kasse, hvor 
benyttede breve eller andre citerede arkivalier er opbevaret. 
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blev tilegnet hans mangeårige lærer professor Buhl.3 De kommende år arbejdede 
han på første del af sit videnskabelige hovedværk om det gamle Israel, der blev 
udgivet i to bind i 1920 Israel, I-II: Sjæleliv og Samfundsliv. Anden del af hans 
hovedværk Israel III-IV, Hellighed og Guddommelighed udkom i 1934, og værket 
er som helhed blevet oversat til både engelsk og tysk.  

Men Pedersen var imidlertid fortsat nysgerrig, og af den grund ansøgte han i 
1914 Carlsbergfondet om  

Understøttelse paa 5000 Kr. til en Studierejse i Orienten. Mit Formaal med en saadan 
Rejse er at skaffe mig selvstændigt Kendskab, saavel sprogligt som kulturelt, til den 
nulevende arabisktalende Orient, idet jeg venter, at et saadant Kendskab vil være af 
stor Betydning for mine Studier og vejlede mig til en mere indtrængende Forstaaelse 
af den fortidige Orient, som jeg hidtil har beskæftiget mig med i mit videnskabelige 
Arbejde.4 
 

Det er med andre ord den samtidige arabiske verden, der er mål for studierejsen, 
og sigtet er dobbelt: der er dels tale om at sikre sig en større indsigt i og viden om 
det talte arabiske sprog5 og om den kultur, der præger den moderne arabiske 
verden. Pedersens ansøgning var vedlagt en varm anbefaling fra professor Frants 
Buhl, der var overbevist om, at ansøgningens intentioner ville blive indfriet, 
dersom ansøgningen blev imødekommet. På et møde den 24. maj 1914 blev 
ansøgningen behandlet, og den ansøgte tillægsbevilling blev bevilget.  

De oprindelige planer måtte imidlertid ændres. Udbruddet af Første 
Verdenskrig gjorde det umuligt at gennemføre den planlagte studierejse, og den 4. 
maj 1920 henvender Pedersen sig igen til Carlsbergfondet: 

 
Undertegnede tillader sig herved at ansøge den højtærede Direktion for 
Carlsbergfondet om at der maa blive tilstaaet mig en Bevilling af Fondets Midler til 
Forhøjelse af den Sum paa 5.000 Kr. som Carlsbergfondet viste mig den Velvilje at 
bevilge mig i 1914 til en Studierejse i Orienten. Den Sum som dengang bevilgedes 
mig, maatte efter Datidens Pengeforhold anses for at være tilstrækkelig til et Aars 
ophold i Orienten […]. Det er af mig af flere Grunde magtpaaliggende at kunne 

                                                           
3 Pedersen anmodede i et brev til Buhl i begyndelsen af 1920 om tilladelse til at dedikere ham den reviderede 
tyske udgave. 
4  Ansøgningen dateret 14. november 1913 findes i Carlsbergfondets arkiv. Jeg vil gerne takke 
forskningskonsulent, cand.mag. Esther Jarløv for at have fundet denne og andre henvendelser til fondet fra 
Pedersen frem til mig til brug for denne artikel. 
5 Der var blevet undervist i arabisk talesprog på Københavns Universitet fra 1813 ved Jens Lassen Rasmussen 
(1785-1826) jf. Løkkegaard 1992: 496. Han fremhæver også, at en række danske orientalister gennem 1800-
tallet havde længere studieophold rundt om i Europa. På det punkt var Pedersens studierejser 1909-1912 eller 
for den sags skyld hans ophold i Egypten 1920-21 som behandles i det følgende heller ikke udtryk for noget 
afgørende nyt, sml. Skovgaard-Petersen 2007: 8. Han var heller ikke den første danske orientalist, der opholdt 
sig længere tid i Orienten: A.F. van Mehren (1822-1907) havde således opholdt sig i Egypten i 1867-68, Buhl 
var på en studierejse til Egypten, Palæstina og Syrien i 1889 (Pedersen 1934: 1f), og Johannes Østrup opholdt 
sig i Cairo og i Damaskus i 1891-93 (Østrup 1937: 14).  
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foretage Rejsen nu, og det er mit Haab at den vil kunne tiltrædes i Løbet af 
Sommeren. Da jeg ikke mener at kunde faa tilstrækkeligt Udbytte af en for mine 
Studier saa vigtig Rejse som denne, med mindre jeg kan lade den strække sig over et 
helt Aar, skal jeg tillade mig at ansøge den højtærede Direktion om en Bevilling paa 
5000 Kr. ud over den allerede tilstaaede Sum.6 
 

Sagsbehandlingen blev denne gang noget kortere. Det fremgår af en påtegning, at 
Pedersens ansøgning blev fremsendt ”til hvert Medlem med Anbefaling,” og den 
ansøgte sum blev bevilget allerede den 7. maj. Dermed var alle studierejsers første 
forudsætning faldet på plads, og Pedersen kunne nu anmode Universitet om orlov 
uden løn for en periode af et år.7 Den ansøgning faldt også på plads, orloven blev 
bevilget og rektor udarbejde en forseglet skrivelse på engelsk og fransk, som 
Pedersen kunne medtage på sin rejse og forevise, hvis han fik behov for hjælp.8 
Skrivelsen forklarede, at Pedersen var en af landets og universitetets førende 
forskere på sit felt, hvorfor Rektor og Københavns Universitet havde tillid til, at 
han ville få hjælp hvis det var nødvendigt. Studierejsen blev påbegyndt den 13. 
august 1920 og den 12. august 1921 var han tilbage igen i København.  

Efter hjemkomsten afrapporterede Pedersen til Carlsbergfondet, der 
desværre ikke har den i sit arkiv, men i Pedersens efterladte papirer findes en 
udateret kladde. 9  I sin afrapportering fokuserer han særligt på sine sproglige 
studier og skriver desangående: 

 
Min første Opgave var her at finde en duelig Lærer med hvem jeg kunde udøve det 
Ægyptisk-Arabiske Talesprog. Det lykkedes mig først efter 14 dages Forløb at 
finde en Mand, der kunde læse og tale med mig en Time dagligt […]. 
Hovedvanskeligheden ved et Sprogstudium i Nutidens arabisktalende Orient er den 
store Forskel mellem Skrift- og Talesprog. Som Skriftsprog anerkendes stadig kun 
det klassiske Arabisk; ud af dette har nu - under Paavirkning af forskellige Forhold 
– udviklet sig moderne Dialekter, som baade i Lexicon og Grammatik er langt 
simplere end det uendeligt omfangsrige klassiske Sprog, men hvis Tilegnelse 
vanskeliggøres en Del ved at man ikke kan understøtte den med Litteraturlæsning. 
De dannede Klasser tilstræber i deres Tale en vis Tilnærmelse til det klassiske, 
navnlig i Ordvalg og i Avissproget har man en Type, der kan betegnes som klassisk 
Arabisk i Tilnærmelse til Dagligsproget. Skønt jeg søgte saa meget som muligt at 
komme i Tale med arabisktalende Ægyptere, blev det mig dog klart at jeg ikke 
kunde gøre virkelige Fremskridt uden at leve i et helt orientalsk Milieu. For at 
opnaa dette tog jeg til Fayyum hvor jeg tilbragte tre Uger af December Maaned. 
Det lykkedes mig i den Tid at faa et Indblik i det orientalske Liv som det leves i en 
lille By. Jeg var Gæst i alle Byens Skoler hvor jeg hørte paa Undervisningen og 

                                                           
6 Ansøgningen findes i fondets arkiv som ansøgning/henvendelse no. 319 for året 1919-1920. 
7 Der er flere udkast til den nødvendige orlovsansøgning i Pedersens efterladte papirer ACC 1974/97 kasse 24. 
8 Findes i samme kasse. 
9 ACC1974/97 kasse 25. 
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havde Lejlighed til at studere den ejendommelige Blanding af europæisk og 
orientalsk Væsen som er karakteristisk for det moderne Ægypten. 
 

I en række breve skrevet af Pedersen til kolleger i København kommenterer han i 
flere tilfælde de vanskeligheder han stødte på i forbindelse med sine forsøg på at 
tilegne sig den talte dialekt i Cairo. Han skriver i et brev til H.O. Lange (1863-
1943) kort efter sin ankomst til Cairo, at han straks var gået i gang med at 
kontakte en række antikvitetshandlere for at forhøre sig om mulighederne for at 
gøre køb af papyri fra det gamle Egypten. Lange, der på det tidspunkt var 
overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, havde bedt Pedersen om under sit 
ophold i Egypten også at se sig om efter dels papyri til indkøb til Det Kongelige 
Biblioteks allerede etablerede samling og desuden indkøbe værker til biblioteks 
orientalske samling. Det kan af de breve Pedersen sendte til Lange ses, at han 
indfriede sine løfter med den omhu og omhyggelighed, der kendetegner hele hans 
professionelle virke, både som forsker, som mangeårig formand for 
Carlsbergfondet og som præsident for Videnskabernes Selskab. Han fik da også 
under sit ophold købt både papyri og trykte værker i Cairo. Han skriver i et brev 
til Lange dateret 17. februar 1921: 

 
Foreløbig har jeg anskaffet en meget god Samling af den klassiske Traditions- og 
Koranfortolknings Hovedværker. Mit væsentligste Formaal med dette Brev er at 
bede Dem forespørge Ø.K. om de vil Tage Bogkasserne gratis hjem med et Skib 
engang i Forsommeren ved gunstig Lejlighed. Ikke alene vil jeg derved faa flere 
Penge at købe for, men den Forsendelsesmaade er sikkert ogsaa den 
Paalideligste… For mit eget Vedkommende køber jeg ogsaa en Del Bøger hernede 
og havde tænkt at henvende mig til  Ø.K. om at faa dem gratis med hjem sammen 
med Bibliotekets.10 
 

De papyri, Pedersen med venlig hjælp og assistance fra kontakter Lange havde på 
Det Egyptiske Museum, sørgede han for blev sendt gennem den danske 
diplomatiske repræsentation i Cairo i særlige dertil indkøbte kasser.11 

Pedersen var også blevet bedt om at afsøge markedet for arabiske 
manuskripter, og dette får Lange venligt og diskret mindet ham om i brevet 
dateret den 17. februar 1921. I et brev af 28. marts 1921 meddeler Pedersen, at 
han ikke er faldet over nogle interessante manuskripter, men han vil søge videre, 
når han når frem til Damaskus og minder i den forbindelse Lange om, at de er 
noget dyrere at indkøbe end trykte bøger.12 

                                                           
10 Brevene fra Pedersen til Lange er katalogiseret i Håndskriftsamlingen som NKS 3736, kvart. 
11 Brev fra Pedersen til Lange dateret 17. februar 1921. Det er Lange, der i et brev til Pedersen dateret 21. 
december 1920 anfører, at de indkøbte papyri bør sendes i blikkasser. 
12 Anf. brev. 
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I den allerede omtalte afrapportering til Carlsbergfondet forklarer Pedersen 
fondets direktion om forholdet mellem det talte folkesprog i Cairo på den ene side 
og det mere klassiske sprog, der blev benyttet i de trykte aviser og sprog i de 
trykte aviser og magasiner. Dette forhold omtaler han også i et brev til professor 
Buhl dateret 2. november 1920: 

 
Det lykkedes mig først derefter at faa en Sproglærer; det var Capt. Davidsen som 
skaffede mig ham. 13  Han er Kopter og har i mange Aar været Lærer ved en 
Undervisningsanstalt for Englændere og Amerikanere, som Gardener, den engelske 
Præst, leder. Vi bruger en vejledning, Gardner har skrevet,14 den er meget praktisk 
anlagt og gaar ud paa at vi indøver de gængse Vendinger. Det er ikke saa let at 
vende sig til den, men jeg mærker da nogen Fremgang og forstaar nu i hvert Fald 
nogenlunde naar der tales direkte til mig. Vi læser en Time hver Dag og en stor del 
af Dagens øvrige Timer gaar med at terpe de Fraser og Fortællinger som jeg gerne 
skal have paa rede Haand til Timen. Det er jo en anden Maade at lære Arabisk paa 
end den jeg er vant til. En Vanskelighed ved Cairo-Dialekten er at qāf [anført på 
arabisk] er blevet til hamza [ligeledes anført på arabisk], hvorved Ordene i den 
hurtige Tale ofte bliver helt uigennemskuelige. Ganske vist kan man godt selv 
udtale qaf, men man maa nødvendigvis lære at kende Ordene i den anden Form. En 
anden vanskelighed er den stærke Sammentrækning af Ordene i den flydende Tale, 
og den skiftende Accent.15 
 

Der er sikkert mange kolleger, der har haft samme oplevelse rundt om i den 
arabiske verden, og endnu i januar 1921 synes Pedersen ikke at være helt tilfreds 
med sin beherskelse af Cairo-dialekten. Han skriver nemlig i et andet brev til Buhl 
dateret den 25. januar 1921: 

 
Desværre kan jeg ikke rose mig af at være stiv i Talen, men jeg forstaar 
efterhaanden ganske Godt hvad der bliver sagt. 
 

Men der var heldigvis grupper med hvem han kunne føre samtaler på klassisk 
arabisk eller måske rettere på det, der i dag betegnes som moderne 
standardarabisk. Pedersen bosatte sig ved sin ankomst i Ismailiya-kvarteret, altså 
i den moderne del af det Cairo, der gennem anden del af det 19. århundrede 
oplevede en voldsom vækst og en rumlig transformation i kraft af de mange 
anlægsprojekter, khediverne satte i gang. I et brev til Buhl dateret den 2. 
november 1920 skriver han: 

 
                                                           
13 Om Kaptajn Magnus Julius Henry Davidsen se Winther 2006: 4-9. 
14 Det er ikke lykkedes mig at spore Gardeners lærebog i Cairo-dialekt. 
15  Brevene fra Pedersen til Buhl er katalogiseret som NKS 4962, Kvart. Min kollega professor Jakob 
Skovgaard-Petersen har også benyttet et par af brevene til sin artikel fra 2007 om ”Shaykherne og kokkepigen. 
Johannes Pedersen i Cairo, 1920-21.” Vi har i flere tilfælde hæftet os ved de samme iagttagelser.  
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Jeg har en halv times Gang til Azhar. Saa ofte jeg kan, gaar [jeg] derud og faar en 
Passiar med en af Boghandlerne. Det morer mig at sidde i deres Boder og tale med 
dem om Bøgerne og se paa deres Lager. Det er naturligvis mest de theologiske 
Materier som danner Samtalens Emne. Jeg fik sidste Søndag en lang Fremstilling 
af Islams Fortrin frem for alle andre Religioner: naturligvis bestod de mest i at 
Profeternes Segl havde bragt en sharīʿa [anført på arabisk] der var bedre end alle 
andre. Som Eksempel nævntes Skilsmisse, og vedkommendes Respekt for mit 
Land forhøjedes betydeligt da jeg Fortalte ham, at vi ogsaa havde en saadan 
Institution hos os, om end i andre Former. For resten ved de efterhaanden meget 
god Besked med den europæiske Verden og alt hvad der foregaar. Jeg har kun 
truffet faa som ikke vidste hvor Danmark laa. I Paris traf jeg faa som vidste det i 
sin Tid.16 
 

I ansøgningen til Carlsbergfondet om økonomisk støtte til studierejsen anførte 
Pedersen to grunde til projektet. På den ene side ønsket om at studere det moderne 
talesprog i Cairo og på den anden side at udbygge sit kendskab til den moderne 
orient. I sin senere afrapportering redegør han omhyggeligt for sine bestræbelser 
på at tilegne sig det moderne talesprog, og om sit andet mål skriver han som 
følger: 

 
Ved Juletid tog jeg tilbage til Cairo [fra et ophold i Fayyum]. Jeg mente nu at være 
kommet saa vidt at jeg kunde begynde Virkeliggørelsen af min egentlige Plan, 
nemlig at træde i Forbindelse med de muslimske Lærde. Jeg flyttede fra mit 
europæiske Pensionat ud i de Indfødtes Kvarter, og efter nogen Søgen lykkedes det 
mig at faa en Shejch, som var Lærer ved Azhar-moskeen, til at læse med mig [et 
Par Timer dagligt – streget over i kladden]. Hos [oveskrevet Med] ham havde jeg 
et Par Timer daglig Undervisning og samtale ang muhammedanske Discipliner, 
især Metafysik, Logik og Pligtlære. Han førte mig snart til en Mængde andre 
Shejcher og han indførte mig i Azharmoskeen. Jeg tilbragte nu tre Maaneder, 
Januar-Marts, med Læsning med denne Shejch i Azharmoskeen og Studier, hvor 
jeg navnlig interesserede mig for Manuskripter fra den ældste Sufisme. Endvidere 
fortsatte  jeg mit daglige Studium af de arabiske Aviser og søgte gennem Studium 
af tidligere Aargange paa Bibliotheket at faa et Indtryk af de senere Aars bevægede 
politiske Udvikling der har ført til Krav om mere Uafhængighed. 
 

I det allerede omtalte brev fra Pedersen til Buhl af 25. januar 1921 fortæller han 
sin gamle lærer en smule mere om indholdet af disse studier: 

 
Jeg er nu kommen mere i Forbindelse med de Lærde. Hver Eftermiddag kommer 
en Shejch med hvem jeg diskuterer Metafysikkens Problemer. Torsdag og Fredag 
læser vi to gange, om Formiddagen ʿilm al-manṭiq [skrevet på arabisk]. Jeg har 

                                                           
16 Pedersen havde under sin studietur 1909-1912 et ophold i Paris. Pedersen fik sin studentereksamen fra Sorø 
Akademi i 1902 og Akademiet har på www.soranerarkivet.dk et par interview med Pedersen optaget i 1965, 
hvor han giver en levende skildring af sine studier hos førende orientalistiske forskere i Europa. 
  

http://www.soranerarkivet.dk/
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besøgt Azhar sammen med ham og aflagt Besøg hos forskellige af de højlærde, de 
forlanger af mig at jeg skal gøre Rede for hvad Meningen er med Treenigheden, og 
de udtaler deres store Forbavselse over at Europa, der paa mange Omraader har 
gjort saa store Fremskridt, staar saa langt tilbage i ʿilm al-Kalām [skrevet på 
arabisk]. Men for øvrigt er de gerne imponerede over at der er Folk i Europa som 
studerer Islam og udtaler deres Glæde over at jeg er kommet til Videnskabernes 
Centrum i Stedet for at øse af urene Kilder. Min Shejch fremstiller Religionens 
Sandheder i deres finere Begrænsning og taler om Vantroen som om han havde 
med en troende at gøre. Skønt jeg intet har foregøjlet ham, antager han mig vistnok 
for en Slags hemmelig Muslim. 

 
Det fremgår tydeligt, at Pedersen har følt sig som en fisk i vandet sammen med de 
lærde ved al-Azhar, og han har målrettet søgt så meget indsigt i det gamle 
universitet og dets institutionelle organisation, at han efter sin hjemkomst kunne 
udgive en mindre afhandling om et af den muslimske verdens førende 
universiteter. I 1922 udgav han Al-Azhar – Et muhammedansk Universitet, 17 der 
grundigt redegør for universitets historie siden grundlæggelsen efter fatimidernes 
erobring af Cairo i 967, og som også forklarer om de reformer, der gennem de 
foregående årtier var blevet gennemført. Afhandlingen er fortsat den dag i dag en 
lille klassiker! 

Pedersen brugte også en del tid på bibliotekerne i Cairo, dels på al-Azhars 
bibliotek men også på Sultan-biblioteket, hvor han bl.a. kopiere mindre 
afhandlinger af al-Ghazali, som han skriver i et af sine breve til Buhl. I 
afrapporteringen til Carlsbergfondet anfører han tillige, at han brugte en del tid på 
at studere manuskripter om den ældste sufisme, et område, der havde hans 
interesse gennem hele livet. Først efter at han i efteråret 1950 var gået af som 
professor, gjorde han en tekst af al-Sulamī (død 1021) med titlen Kitāb ṭabaqāt al-
ṣūfīya endelig færdig og fik den udgivet i 1960.  

Hvorledes sufismen blev praktiseret i Cairo i begyndelsen af det 20. 
århundrede, fik Pedersen oplevet ved selvsyn en aften i januar 1921. Han skriver 
herom til Buhl i sit brev af 25. januar 1921: 

 
En mærkelig Oplevelse havde jeg forleden aften. Det var Abu ´Ilas Mulid og i den 
anledning Tog jeg ud til Bulaq, hvor hans Moske er. Der var fyldt af Mennesker 
paa Gaderne, og alt forløb som18 ved andre Mulider, Folk var i Grupper og drak 
Kaffe mens de hørte på Recitationer, Gaderne var illumineret og fra Boder Solgtes 
Sukkervarer. Men det interessante var Dervisherne, som jeg her saa for første Gang 

                                                           
17 Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning Nr. 124, V. Pios Boghandel-Poul Branner, København 1922. Bogen 
blev i 2007 genudgivet i et samlebind af Vandkunstens Forlag i København bestående af Pedersens lille 
afhandling suppleret med et bidrag af Mogens Munk Hansen om Al-Azhar – Moskeens historiske 
bygningsanlæg og et bidrag af Jakob Skovgaard-Petersen Al-Azhar 1922-2006.  
18 Der er i brevet et ulæseligt ord efter ”som,” men meningen er klar nok. 
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rigtigt. De stod i Telte og foretog rytmiske Bevægelser med Overkroppen, snart 
langsomt, snart voldsomt, til de tumlede om med begejstrede Blikke eller stirrende 
som berusede. I Teltene var der Bænke, hvor Folk sad og drak Kaffe og lod sig 
opbygge af Synet. Jeg var klædt i Tarbush, saa jeg blev taget for Efendi; en ung 
Mand kom ud af et af Teltene og førte mig ind, og jeg saa paa Skuespillet en Tid, 
men gik saa min Vej, at det ikke skulde gaa mig som Saul. Jeg var også inde i 
Moskeen og saa til min Forbavselse at ogsaa den var fuld af Dervisher.  

 
Pedersen var tydeligvis også interesseret i at få indsigt i så meget om det moderne 
Egypten, som det nu var muligt under sit ophold i landet og i Cairo. Under et 
besøg over flere uger i Fayyum omkring juletid 1920 besøgte han også 
landsbyerne i den frugtbare oase, og fik på den måde indsigt i, hvorledes livet blev 
levet i mere landlige omgivelser. Men han var mest i Cairo og oplevede den 
egyptiske metropol over vinteren 1920-21, hvor den politiske situation var ganske 
anspændt. Egyptiske nationalister havde krævet tilladelse til at repræsentere landet 
i forbindelse med fredsforhandlinger i Versailles i 1919, men det krav var blevet 
afvist af englænderne.19 Det gav anledning til voldsomme demonstrationer, og de 
spændinger var endnu til stede, da Pedersen ankom til byen. I et brev til H.O. 
Lange af 17. februar 1921 skriver han: 

 
Ægypten er for Tiden en mærkelig Blanding med alle Nuancer fra den ægte 
Middelalder til den mest moderne Nutid. Hvis landet virkelig faar Uafhængighed 
vil disse Modsætninger sikkert træde stærkt frem og frembringe stærke Gnidninger. 
Men et interessant Land er det – alt for meget for et halvt Aars Tid. 
 

De aktuelle forhold bliver også omtalt i brevet til Buhl af 25. januar 1921, hvor 
det igen er spændingen mellem velkendte traditioner på den ene side og de 
samtidige udfordringer fra en verden i dramatisk udvikling på den anden, der får 
Pedersen til at skrive som følger: 

 
Cairo er en mærkelig Verden. Hele Azharkredsen lever fuldkomment i 
Middelalderen, og andre Kredse repræsenterer de mest hypermoderne Ideer. 
Forleden dag mødte jeg en Mand, der har været Azhari og er ansat i Waqf-
Ministeriet; han gaar klædt i Kaftan og ´Imama, men indvendig har han forladt det 
hele, et Resultat af et Ophold i Frankrig. Og dog kan man ved at tale med en 
tilsyneladende fuldkommen Efendi pludselig opdage at han i Bund og Grund er 
Orientaler. 
 

Cairo var og blev en metropol, og derfor er tendenser fra andre dele af verden 
også levende til stede i Egypten i 1920-21. Pedersen fortsætter brevet som følger: 

 
                                                           
19 Eugene Rogan 2009: 191ff. 
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En aften var jeg i Selskab med en Læge, en Dommer og en Bibliotekar som 
aabenbarede mig at de var Bahaister, men hemmeligt for at undslippe Fanatismen. 
De mente at der var ca. 300 af deres Sekt hernede, og udtalte Haab om at jeg vilde 
føre den sande Religion til Danmark.  
 
Muḥammad ʿAbduh (1849-1905) har som bekendt fået status som en af den 

arabisk-muslimske verdens centrale reformatorer. Det syn på hans virke deles 
ikke helt af Pedersen. I brevet dateret den 7. februar 1921 til Buhl skriver han om 
den Azhar-lærde, han blev undervist af: 

 
Han lever fuldstændigt inden for Skolastikernes Horisont, og det er overordentligt 
interessant at høre hans Domme over Livets Foreteelser. Han er discipel af 
Muhammad ´Abduh og jeg ser igennem ham, hvor urigtigt det vilde være at 
bedømme denne Retning som Liberalisme. I Praxis er der ganske vist en vis 
Liberalitet hernede for Tiden, og det hænger sammen med at den nye 
Nationalbevægelse har samlet alle, ikke mod Europæerne men mod Englænderne.  
 

I afrapporteringen til Carlsbergfondet er Pedersen om muligt endnu mere 
forbeholden i sin vurdering af udviklingen i Egypten og den reformbevægelse 
ʿAbduh havde sat i gang. Han skriver her om det Cairo, han levede i fra oktober 
1920 til april 1921, på baggrund af studier af førende Cairo-aviser fra de 
foregående år og de tilbagevendende politiske krav om fuld uafhængighed, der 
blev formuleret af dele af den egyptiske elite: 

 
Alle Ægyptere er stærkt optagede af Bevægelsen [den nationale bevægelse] og jeg 
var Bestandig Vidne til Demonstrationer paa Gaderne. Der er ingen Tvivl om at 
Bevægelsen er af stor Betydning, ogsaa fra et alment kulturhistorisk Synspunkt, 
paa Overfladen er den rent national, uden hensyn til Religionsforskelle; men i 
Virkeligheden ligger Modsætningen mellem den muh. Orient og Europa bagved, 
og Bevægelsens videre Forløb vil sikkert faa Indflydelse paa Islams Udvikling. 
Den Krise som er Opstaaet inden for Islam ved Mødet med den europæiske Kultur 
har affødt visse Reformbestræbelser. Disse har hidtil væsentlig kun antaget fast 
Form i en enkelt Bevægelse, der indledtes for en Menneskealder siden af Ægyptens 
Mufti Muhammad ´Abduh. Det har interesseret mig at studere denne Bevægelse 
nøjere i de Spor den har afsat i Litteraturen, i Lovene og de almindelige Anskuelser 
som drøftes Mand og Mand imellem. Som maskeret ”Returning”20 er den ved at 
ebbe ud, men de Problemer den søger at løse trænger sig stadig paa og vil sikkert 
frembringe nye Reformretninger. En Grundtanke ved alle hidtidige Bevægelser af 
den Art er imidlertid at de er Compromisforsøg; en indefra kommende 
Reformatorisk Aand kan [må læses har] Islam ikke. 
 

                                                           
20  Et meget sjældent eksempel på brug af engelsk i Pedersens breve, her brugt med henvisning til 
reformbevægelsens ønske om at vende tilbage til den islamiske traditions kilder for at genskabe islams 
oprindelige dynamik.  
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Pedersen kommenterer på den egyptiske debat i flere forskellige sammenhænge 
og enkelte steder i brevene fra Cairo slår hans humor stærkt igennem. Omkring 
juletid 1920 flyttede Pedersen som allerede nævnt fra den nyere moderne del af 
Cairo til et mere folkeligt kvarter. Han skriver herom til Buhl i et brev dateret den 
25. januar 1921: 

 
Siden Julen har jeg igen været i Cairo, og har foretaget en Forandring i min 
Levemaade, idet jeg har faaet et Værelse i ”le quartier des indigènes”, i Darb al-
Munajjama [skrevet på arabisk], en af de smaa Sidegader til Muhammad Ali Gaden. 
Lejligheden tilhører en dansk Haandværker som har en tydsk Kone; i øvrigt bebos 
Huset mest af Grækere. Foruden Værelset har jeg et Køkken, og en arabisk 
Kokkepige sørger for den daglige Ernæring. Hun bærer Navnet Mufida, er Mulat, 
skilt fra to Mænd og19 Aar gammel. Hun er fyldt med Ægyptens Overtro og 
fortæller mig en mængde Ting, når hun ikke er Fornærmet, hvilket i øvrigt hyppigt 
hænder. 
 

I en anden sammenhæng er det dog tydeligt, at Pedersen har betydelig sympati for 
den unge pige og hendes forsøg på at skærme den danske orientalist mod al for 
stor påvirkning fra de traditionelle lærde på al-Azhar. Pedersen anfører i et andet 
brev, at hans Azhar-lærer har advaret ham kraftigt imod ”at omgaas for meget 
med simple Folk, der ikke ”taler Arabisk,” som han skriver i et brev til Buhl af 7. 
februar 1921. I samme brev skriver han: 

 
Min Shejchs Lærdom suppleres fortræffeligt af min Kokkepige, som ikke er fri for 
at være noget mistænksom mod ham. Hun siger disse Shejcher beder for meget, og 
så ligger al-balāwī [skrevet på arabisk] under deres Bedetæpper. Jeg maa tilstaa at 
hun er morsommere end han. 
 

Men det var ikke bare i Egypten, at en ny Orient var ved at tage form. Det samme 
gjorde sig gældende i de arabiske provinser, der indtil Osmannerrigets 
sammenbrud i 1918 havde været en del af historiens sidste muslimske dynastiske 
imperium. Pedersen rejste den 28. april 1921 fra Cairo med toget med kurs mod 
Jerusalem. Her besøgte han historiske mindesmærker, foretog rejser rundt i 
Palæstina på hesteryg og noterer i et brev til Buhl dateret den 22. juni 1921, at 
europæiske orientalister igen er ved at indfinde sig i den gamle hovedstad – som 
Buhl i øvrigt selv besøgte i 1889. Ligesom tilfældet var med Pedersen, var det en 
bevilling fra Carlsbergfondet, der gjorde det besøg muligt.21 Pedersen skriver: 

 

                                                           
21 Se Carlsbergfondets Understøttelser 1876-1926: 71 og Pedersens nekrolog over Buhl i Pedersen 1934: 1f. 
I Buhls efterladte papirer i Håndskriftsamlingen på Det Kongelige Bibliotek findes et par dagbøger fra Buhls 
rejse i Palæstina med beskrivelser af bl.a. Klippemoskeen og al-Aqsa-moskeen.  
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I Jerusalem er der efterhaanden kommet adskillige Kredse af europæiske 
Videnskabsmænd,  der nu har dannet et fælles Selskab (med Møder og Tidsskrift). 
Midtpunktet dannes vel nok af de franske Dominikanere; tillige er der et engelsk 
og et amerikansk Institut. 
 

Pedersen havde i et brev fra Cairo til H.O. Lange nævnt, at han måske i Damaskus 
ville være i stand til at lokalisere interessante manuskripter til Det Kongelige 
Bibliotek. Det skulle vise sig ikke at være tilfældet, men i brevet til Buhl gør 
Pedersen sig nogle overvejelser over forskellen mellem metropolen Cairo og 
Damaskus, som han opholdt sig i en lille måneds tid, før han igen rejste mod 
Jerusalem via Beirut og siden Cairo for at vende tilbage til Danmark: 

 
Her har jeg faaet en meget hjertelig Modtagelse, og er fra første Dag kommen i nær 
Berøring med Folk. Venligheden er så [ulæseligt] at jeg vanskeligt kan sidde i Ro 
paa Biblioteket og se i et Ms uden at en kommer for at vise mig noget endnu 
interessantere. Damaskus er langt mere uberørt af europæisk Indflydelse end Cairo; 
her er ikke saa megen muhammedansk Lærdom som der, men jeg har Indtryk af at 
man arbejder mere uhindret af Skolastikken. Man har oprettet Jamʿīya ʿIlmīya 
[skrevet på arabisk] som udgiver et Tidsskrift og søger Forbindelse med Europa. 
Politisk er Stemningen her langt roligere end i Ægypten; General Gouraud fik en 
Modtagelse her i gaar som ingen Englænder vilde faa i nogen ægyptisk By. I øvrigt 
havde de sidste Uroligheder i Alexandria vistnok været Englænderne meget 
kærkomne, da de vil benytte dem som Paaskud til at undlade at opfylde Løfter som 
de har været saa letsindige at give Ægypterne. Jeg bliver her endnu nogle Dage, 
tager saa over Ba´albek til Beirut og videre til Jerusalem. Ved Midten af juli 
Maaned haaber jeg at kunde begynde Hjemrejsen fra Alexandria.  
 

Den plan skulle vise sig at holde, og Pedersen kunne i august måned 1921 næsten 
på årsdagen for sin afrejse igen sætte sine ben i København. Han var dermed klar 
til igen at optage sit virke på Københavns Universitet som forsker, der allerede 
med udgivelsen af Israel I-II forud for sin afrejse til Orienten havde indskrevet sig 
som en af den europæiske orientalistiks førende forskere. Han blev i 1922 
udnævnt som Buhls efterfølger som professor i semitisk filologi ved Københavns 
Universitet.22 Og med de værker om den arabiske muslimske tradition, han siden 
forfattede, er der ingen tvivl om, at alle personlige intentioner med studierejsen 
blev indfriet. Europæisk orientalistik fik en række vægtige værker og hans eget 
personlige udbytte var også stort. Pedersen afslutter sin afrapportering til 
Carlsbergfondet med disse ord: 

 

                                                           
22 I et brev fra Pedersen til Buhl dateret 7. februar 1921 skrev han: Mine Interesser er jo knyttede til der Fag 
som hører under det semitiske Professorat, og intet ville være mig kærere end om jeg maatte blive udset til at 
være den som skulde afløse Dem naar De engang forlader Deres Stilling. 
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Udbyttet af min Rejse har været dels et personligt Kendskab til orientalsk Liv og 
specielt til Islam som det leves i vore Dage, dels et stærkt Indtryk af Oldtiden 
saaledes som det faas ved Synet af de endnu eksisterende Mindesmærker og 
Skuepladsen for den gamle Historie. Jeg slutter min Beretning med en Tak til 
Direktionen for Carlsberfondet fordi den med sin Bevilling har sat mig i Stand til at 
faa denne og for mine Studier betydningsfulde store Oplevelse. 
 

Referencer 
Private breve og efterladte papirer 
Ansøgninger til Carlsbergfondet fra Johannes Pedersen, Carlsbergfondets arkiv 1913/1914 no. 206 og 

1919/20 no. 319. 
Breve til Frants Buhl, NKS 4962, kvart, Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, København. 
Breve til H.O. Lange, NKS 3736, kvart, Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, København. 
Johannes Pedersens efterladte papirer, ACC 1974/97, Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek. 
 
Artikler og monografier 
Carlsbergfondets Understøttelser 1876-1926. København: Carlsbergfondets Direktion 1930. 
Løkkegaard, Frede 1992. ”Semitisk-østerlandsk filologi.”In: Svend Ellehøj og Leif Grane (red.) Københavns 

Universitet 1479-1979, Bind VIII, København: G.E.Gads Forlag. 
Pedersen, Johannes 1922. Al-Azhar. Et Muhammedansk Universitet, Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. 

København: V. Pios Boghandel – Poul Branner. Genudgivelse København: Vandkunstens Forlag 
2007. 

Pedersen, Johannes 1934. ”Frants Buhl (6. Sept. 1850 bis 24. Sept. 1932).” Acta Orientalia, Bind XII: 1f. 
Rogan, Eugene 2009. The Arabs. A History. London: Allen Line. 
Skovgaard-Petersen, Jakob 2007. “Shaykherne og kokkepigen. Johannes Pedersen i Cairo 1920-21.” Carsten 

Niebuhr Biblioteket 14: 6-13. København: Vandkunstens Forlag. 
Winther, Ulla 2006. ”I Niebuhrs fodspor. Om kaptajn Magnus Davidsen.” Sfinx 29, 1: 4-9. 
Østrup, Johannes 1937. Erindringer. København: H. Hirschsprungs Forlag.  

 

Abstract 
The recipient of this Festschrift was in her capacity as the Professor of Semitic Philology also the 
Warden of “Johannes Pedersen Grant.” I know that Kerstin Eksell respects her predecessor and 
therefore I have used the opportunity to re-read a number of letters which Johannes Pedersen 
wrote to his colleagues in Denmark when he was studying in Cairo 1920-21. I have also re-read 
his applications to Carlsberg Foundation and looked into the goals that he intended to reach during 
his stay in Cairo. I have chosen to give extensive quotations from his applications and letters in 
order to let Johannes Pedersen himself speak in the Festschrift addressed to one of his successors. 

Key-words: Danish oriental studies, Johannes Pedersen, H.O.Lange, Frants Buhl, The Carlsberg 
Foundation, al-Azhar. 


