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Redaktørskifte
Thomas W. Lassen
Formand for Dansk Historisk Fællesråd

Siden den 1. ja n u a r 2000 h a r Fortid og
N u tid væ ret redigeret af m useum sin
spektør Lene Floris, M useet for Hol
bæk og Omegn, ekstern lektor, ph.d.
Peter Henningsen, In stitu t for Histo
rie ved Københavns U niversitet og a r
kivar, ph.d., Karl Peder Pedersen,
Landsarkivet for Sjælland, LollandFalster og Bornholm. Im idlertid har
Lene Floris ved udgangen af år 2002
ønsket at træ kke sig tilbage fra redak
tionen, og hun overlader med dette
num m er af Fortid og N utid sin plads
til Sniff Andersen Nexø.
På D ansk H istorisk Fællesråds veg
ne vil jeg gerne rette en hjertelig tak
til Lene Floris for det store arbejde
hun h a r lagt i Fortid og N utid i de i alt
fire år, hvor hun h ar væ ret medlem af
redaktionen. I redaktionen h a r hun
haft ansvaret for mange af artiklerne,
og i dette arbejde h a r hun kunnet
træ kke på en stor ballast af viden og
erfaringer fra den danske m useum s
verden. Efter i en årræ kke at have
væ ret m useum sinspektør på N ational
museet, overtog hun kort tid før hun
blev medlem af redaktionen, posten
som chef for M useet for Holbæk og
Omegn. H un h ar således givet redak
tionen en god forbindelse til den m use

ale verden, og ikke m indst dette h ar
væ ret med til at fastholde Fortid og
N utids ganske særlige position som et
bredt dækkende og bredt forankret
dansk lokal- og kulturhistorisk tids
skrift.
Som nyt medlem af redaktionen ind
træder, som allerede nævnt, Sniff An
dersen Nexø. H un er født 1968, og i
1997 blev hun cand.mag. i historie og
europæisk etnologi på Roskilde U ni
versitetscenter og Københavns U ni
versitet. Hun er ph.d.-stipendiat på
In stitu t for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns U niversitet, hvor hun
som led i M agtudredningen er i gang
med en undersøgelse af abortdebatter
ne i forbindelse med abortlovene af
1937 og 1973.
Sniff Andersen Nexø bydes velkom
men i redaktionen, og på vegne af
Dansk H istorisk Fællesråds styrelse
ønskes den samlede redaktion god arbejdslyst til gavn og glæde for Fortid
og N utids læsere.
Tidsskriftet h a r i øvrigt i forbindelse
med redaktørskiftet fået sin egen
hj emmeside,
www.fortidognutid.dk,
som det varm t kan anbefales alle at
kigge næ rm ere på, og meget gerne op
rette links til.
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Kongen og filosofferne
Ulrik Langen
Fortid og N utid marts 2002, s. 4-26

I forbindelse med sin udlandsrejse i 1768-69 besøgte Christian 7. Paris.
Opholdet i den franske hovedstad bød på mange forlystelser for den dan
ske konge, men tiden blev bl.a. også brugt til at møde franske filosoffer og
videnskabsmænd. Denne artikel søger at belyse, hvordan Christians op
hold i Paris gav anledning til trakasserier mellem forskellige grupperinger
i det intellektuelle parisiske establishment. Fokus er således primært ret
tet mod besøgets symbolske betydning, og på hvordan Christians figur fun
gerede som en katalysator for en række tilkendegivelser i den parisiske
opinion.
Ulrik Langen, f. 1966, cand.mag. og ph.d. på en afhandling om den franske
restaurationsperiodes kongelige ceremonier. Siden 1998 ansat som under
visningsassistent ved Institut for Historie og Samfundsforhold ved Roskil
de Universitetscenter. Har for nylig påbegyndt et forskningsprojekt om
franske emigranter i Danmark under Den franske Revolution.

Den 20. november 1768 kl. 17 stillede
18 af Frankrigs m est navnkundige fi
losoffer, forfattere og videnskabsm ænd
til audiens hos C hristian VII i Det
yorkske Palæ i P aris.1H ertugen af Du
ras, der af den franske konge var ud
peget til at fungere som C hristians op
passer og maitre de piaiser ved ophol
det i Paris, havde i sit omfattende pro
gram for det kongelige besøg behæ n
digt undgået enhver kontakt mellem
filosofferne og den danske konge. Du
ras var efter sigende ikke synderligt
begejstret for disse fritænkere. H an
mente, at C hristian var bedst tjent
med ikke at frekventere dem, men
også a t det franske folk var bedst tjent
med ikke at lade sig repræ sentere af
sådanne skikkelser. Men C hristian vil
le det anderledes. Måske i erkendelse
af D uras’ modvilje lod C hristian sin
egen udsending ved det franske hof,
baron C.H. von Gleichen, forestå for
beredelserne til en audiens. Gleichen
havde gode kontakter blandt filosoffer
ne, og gjorde hurtigt forberedelser til
et m iddagsarrangem ent på sin egen
bopæl. En rundskrivelse skulle samle
4

filosofferne til middag den 19. novem
ber, og kongen ville indfinde sig, n år
alle var sam let omkring bordet. Tan
ken var tilsyneladende, a t kongen og
filosofferne således kunne mødes u n 
der uformelle former, og under mid
dagsselskabet kaste sig ud i fri og ånd
fuld konversation. Man kan forestille
sig, a t Gleichen h a r haft de filosofiske
middagsselskaber hos Frederik den
Store i tankerne, da han forberedte a r
rangem entet. Alt var k lart og tilrette
lagt til middagselskabet, men des
værre m åtte det hele aflyses i sidste
øjeblik. C hristian var blevet forkølet,
og var nødt til a t holde sig indendøre i
egne gemakker. I stedet for middags
selskabet blev filosofferne inviteret til
audiens i kongens logi den følgende
dag.
Nu stod de her så, de 18 filosoffer og
videnskabsmænd, ved et tilfælde op
stillet i en cirkel i kongens modtagel
sesværelse. Kongen kom ud fra sit a r
bejdsværelse og indledte en ru n d tu r
blandt filosofferne. Én efter én præ 
senterede von Gleichen de tilstede
værende for kongen, og H ans Maje-
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stæ t henvendte sig til hver enkelt med
bemærkninger, der enten havde for
bindelse til den enkeltes væ rker eller
hans omdømme. Efter denne første
ru n d tu r gjorde kongen endnu én og
causerede med udvalgte filosoffer bl.a. d’Alembert og Diderot. Audiensen
varede lidt over en halv time.
Scenen er enestående og malerisk,
og kan vel næppe undgå a t ægge éns
historiske fantasi; en 19-årig dansk
konge i selskab med en håndfuld af det
18. århundredes store tæ nkere og videnskabsmænd. Mødet mellem den
danske konge og de franske filosoffer
var et af mange højdepunkter på den
udlandsrejse som C hristian 7. gjorde i
sin regeringstids første periode. Med
afrejse fra København den 6. maj 1768
drog C hristian med et følge på 55 per
soner gennem Tyskland til N ederlan
dene, over K analen til England, herfra
til Frankrig og endelig hjem igen gen
nem Tyskland. Hjemkomstindtoget i
København fandt sted den 14. ja n u ar
1769 - treårsdagen for C hristians
tronbestigelse.
Rejsen h a r væ ret genstand for en
del - omend noget overfladisk - op
mærksomhed i litteraturen. Ikke så
meget på grund af rejsen i sig selv,
men prim æ rt fordi det var ved denne
lejlighed, a t C hristian læ rte Struensee
a t kende. I løbet af de 8 m åneder rej
sen varede etableredes det tillidsfor
hold mellem kongen og lægen, der fik
så omfattende konsekvenser. Men lad
os glemme Struensee i denne omgang,
og i stedet rette opmærksomheden
mod nogle af de tilkendegivelser og
foranstaltninger C hristians rejse gav
anledning til. Hermed foreslår jeg, at
man i stedet for at se på rejsen som
den af historieskrivningen og overleve
ringen kronede Kong Sindssygs forlys
telsestur, m å prøve a t anskue rejsen
som et af det teleologiske perspektiv
uafhængigt handlingsforløb; en rejse i
hvis spor en stribe tableauer gestalter
sig. E t af disse vil blive behandlet i det

følgende. Form ålet med denne tilgang
er at undgå, at C hristian 7.’s belastede
og stæ rk t diskursiverede personteg
ning kommer til a t skygge for rejsens
andre og mindre iøjenfaldende impli
kationer. Man bør snarere se på, hvad
C hristian rejste ud i eller ud til, end at
kaste sig ud i fortolkninger af rejsens
betydning for kongens tilstand. Ved at
forholde frem trædende træ k til en
mere generel kontekst end den sæd
vanlige personpsykologiske tilgang,
kan vi på den ene side få et indblik i
hvilke kvaliteter rejsen og den rejsen
de tillagdes af de institutioner, der be
værtede ham, og på den anden side få
en fornemmelse af, hvordan C hristi
ans væ rter anvendte hans besøg til at
sende forskellige signaler. Jeg skal i
det følgende tage udgangspunkt i et
par begivenheder fra opholdet i Paris,
der måske ikke er fuldt rep ræ sen tati
ve for rejsens indholdsmæssige sider,
men snarere vidner om, hvordan den
rejsende konges figur anvendtes på
forskellig måde. C hristians tilstede
værelse i Paris gav anledning til en
momental skærpelse af tonen mellem
forskellige kredse i det intellektuelle
parisiske establishment. Ikke fordi
C hristian selv frem tvang disse polemi
ske tiltag, men snarere fordi man
brugte den besøgende konges næ rvæ r
som en anledning til a t lufte syrn- og
antipatier. Man kan således sige, at
C hristian uforsætligt virkede som en
katalysator for en række m arkeringer
af fronter og modsætningsforhold.
Men inden vi vender tilbage til Paris
og de forhold, der her skal diskuteres,
vil jeg kort skitsere nogle enkelte om
stændigheder omkring selve rejsen.

»Intet er sikkert før kongen
sidder i vognen«
I en næ rm ere granskning af rejsen
kan m an først og frem m est undre sig
over de dybereliggende motiver for sel5

Ulrik Langen

Fig. 1. Louis Michel Van Loos portræt a f Chris
tian 7. Louis Michel tilhørte den kendte kunst
nerslægt Van Loo, der oprindeligt stammede fra
Flandern. Han arbejdede i en årrække som Fili
pe 5s hofmaler i Madrid. Christian bestilte por
trættet hos Van Loo under opholdet i Paris. Van
Loo nåede ikke at male portrættet færdig før sin
død, og billedet er formentlig færdiggjort a f Jens
Juel. Van Loos arvinger modtog senere 1600 liv
res som betaling for det ufuldendte portræt (Det
nationalhistoriske museum på Frederiksborg).

ve arrangem entet. Der er jo ikke tale
om en dannelses- eller studierejse i
traditionel forstand, og ved første øje
kast kan rejsen virke både overfladisk
og accessorisk i sin hele idé og udførel
se. En bekostelig adspredelse for en
rastløs monark, en langstrakt sight
seeing uden egentlig substans. Det er
da også en sådan vurdering a f rejsen
som alt for kostbar og jæ vnt hen for
målsløs, der fra starten var frem her
skende blandt historikerne.2 De mere
positive bedømmelser af rejsen hæ fter
sig stort set alle ved den kendsger
ning, a t C hristian opførte sig upåkla
geligt på hele turen, og a t rejsen tillige
synes a t have haft en gavnlig - omend
kortvarig - indvirkning på kongens
sind.3 Rejsen h a r endvidere afsted
6

kommet et antal anekdoter og apokry
fe fortællinger om kongens gøren og la
den i udlandet, der med stor ildhu er
blevet viderebragt a f - isæ r udenland
ske - historieskrivere i den lettere gen
re.4
Det vilde liv og de mange udskejel
ser i C hristian 7.’s første regeringstid
er nok kendte a f de fleste, og h a r hånd
i hånd med den senere historie om
kring Struensees storhed og fald ud
gjort et sam m ensat fundam ent for my
ter, spekulationer og ikke m indst flere
skønlitteræ re og dram atiserede ud
lægninger. Jeg skal ikke ulejlige med
en længere opremsning af de lidet
værdige - men vel også lidt pirrende eksempler på kongelige ind- og udfald.
Men allerede fra den første periode
som regent udviste kongen en ud
præ get holdningsløshed overfor sta
tens anliggender. C hristian var mere
optaget af adspredelser og forlystelser,
der kulm inerede i skandalelignende
byture. Da kongen derfor begyndte at
lufte sine planer om en længere ud
landsrejse bredte ængsteligheden sig
hos landets ledende skikkelser, i hvis
fantasi de mest gruopvækkende skræ k
scenarier tog form. I betragtning af de
foregående års talrige excesser kan
m an nok ikke fortænke m inistre og
embedsmænd i a t have næ ret alvorlige
bekymringer for en sådan rejses m uli
ge politiske og prestigemæssige konse
kvenser. Ved en udlandsrejse ville al
les øjne konstant hvile på kongen, og
den m indste afvigelse i hans opførsel
ville blive registreret og fortolket a f et
internationalt publikum, der ikke ville
tøve med at benytte lejligheden til at
skandalisere den danske konge. Dertil
var der de finansielle overvejelser. En
kongelig udlandsrejse var en bekoste
lig affære, og landets økonomiske situ
ation fordrede ikke lige frem et sådant
forehavende. Bekymringerne og mod
viljen mod rejsen var mange og for
skellige, hvilket illustreres tydeligt i
bl.a. J.H.E. Bernstorffs breve fra
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m ånederne op til afrejsen. Én af m ini
sterens indvendinger gik på hvilke
konsekvenser sædelighedsforholdene i
de sydeuropæiske lande kunne få for
kongen: »Jeg tilføjede [overfor kongen,
U.L.], at jeg ikke kunne tillade mig at
skjule for ham, at et kvarters glemsel
ikke vil blive glem t i historien, at be
stemte forlystelser kunne bringe hans
liv og person i fare og at de besmittede
kvinder var meget farligere og mere
skadelige for helbredet i de varme lan
de end i vores«.5
H elt frem til afrejsen herskede der
stadig tvivl om rutens udformning.
G runden hertil må for det første ses i
C hristians omskiftelige sind. »Intet er
sikkert før kongen sidder i vognen«,
som A.P. Bernstorff skriver i et brev til
sin far.6 D ernæ st m å m an være op
mærksom på den forestående rejses
politiske implikationer. Det var jo ikke
helt ligegyldigt, hvor C hristian rejste
hen, og hvem han aflagde besøg. Da
idéen til rejsen var i kim synes et be
søg hos K atarina i Skt. Petersborg at
have væ ret en væsentlig prioritet,
hvilket naturligvis skal ses i forhold til
D anm arks alliancepolitik og forhand
lingerne om m ageskiftet i Holsten. Da
kongen efter afrejsen den 6. maj fra
København ankom til Holsten var in
te t endnu på plads i forhold til den vi
dere rejse. I Holsten var kongen omgi
vet af folk, der alle søgte a t påvirke
ham i forhold til rejsens videre forløb,
eller forsøgte helt at tale ham fra at
drage over grænsen til udlandet. Hvor
om alting er blev det endeligt besluttet
at rejsen skulle fortsæ tte fra Holsten.
Den planlagte rute omfattede Tysk
land, Nederlandene, England, F rank
rig, Italien og herfra skulle hjem turen
gå over Skt. Petersborg.7Alt i alt ligne
de det den traditionelle rute for en
nordeuropæisk kavalerrejse i det 18.
århundrede. Dog var Wien i denne
sam m enhæng udskiftet med Skt. Pe
tersborg, hvilket udvidede rejsens om
fang betydeligt. Rejsen skulle senere

blive afkortet betydelig i forhold til
denne oprindelige plan. Allerede u n 
der opholdet i England havde m an for
ladt idéen om et besøg hos den russi
ske kejserinde i Skt. Petersborg, og ef
ter opholdet i Paris gik vejen hastigt
og direkte hjem til Danmark.

Christian som sponsor
Efter næ sten en måneds ophold i Hol
sten påbegyndte C hristian den 6. juni
sin rejse ned gennem Tyskland til Ne
derlandene. Den 10. august gik rejse
selskabet i land ved Dover efter en
langsommelig overfart fra Calais i en
yacht, som den engelske konge havde
stillet til rådighed. C hristian opholdt
sig i England frem til 13. oktober,
hvorefter tu ren gik til Frankrig. Den
21. oktober stod han i Paris. Først et
par dage efter sin ankom st til byen tog
C hristian til Fontainebleau, hvor den
franske konge på dette tidspunkt op
holdt sig. Louis 15. havde i anledning
af sin gemalindes død nogle m åneder
forinden beordret hofsorg, og man
kunne derfor ikke anstille de sædvan
lige modtagelsesfestligheder. Denne
foranstaltning skulle dog ikke komme
til at stille nogen egentlige hindringer
i vejen for selskabeligheden.
Efter over en m åned med utallige
besøg i de parisiske teatre, ture til de
lokale seværdigheder og besøg hos ti
dens kendte producenter af porcelæn,
gobeliner og andet kunsthåndvæ rk
var tiden kommet for C hristian til at
møde P aris’ repræ sentanter for la
république des lettres. Flere steder i
litteratu ren gøres Struensee til op
havsm and til idéen til dette møde. Jeg
tror snarere m an må se mødet som en
forlængelse af C hristians løse forbin
delse til Voltaire, og som udspringende
af et ønske om at vise sig som en mo
derne m onark - ikke i ren politisk
ideologisk forstand, men næ rm ere som
et udtryk for hvad m an kunne kalde
7
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modebevidsthed. U nder alle om stæn
digheder fører det ikke til meget at
spekulere over C hristians politiske
sindelag og forhold til oplysningsfilo
sofien, ej heller giver det megen me
ning a t søge efter konkrete inspirati
onskilder til noget sådant. Selvom folk
som kongens læ rer Reverdil og Struensee stod oplysningstankerne nær,
kan vi ikke sige meget om deres reelle
indflydelse på kongen i den retning.
Derimod kan vi sige noget om hvilke
berøringsflader, der fandtes mellem
kongen og oplysningsfilosofierne, og
lidt om hvilke spor disse tilknytnings
punkter h a r efterladt sig.
På baggrund a f en generel opfor
dring fra Voltaire havde C hristian i
1766 skæ nket et økonomisk bidrag
(1000 rigsdaler) til støtte for Voltaires
arbejde med den såkaldte Sirvin-affære. Protestanten Sirvin var blevet
anklaget for mord på sin sindsforvir
rede datter. Motivet til denne forbry
delse skulle angiveligt være datterens
ønske om a t konvertere til katolicis
men. Alt pegede på en ulykke eller et
selvmord, men alligevel lod den katol
ske øvrighed al m istanke falde på fa
deren. Sagen skal ses i lyset a f en ud
bredt anti-protestantisk stemning, der
herskede i Languedoc-området i disse
år. De lokale myndigheder overså med
overlæg alle tekniske indikatorer for
Sirvins uskyld. Rygter og fordomme
gjorde sit til a t oppiske stemningen.
M an hviskede bl.a. om en protestan
tisk synode, der mødtes i hemmelighed
og dekreterede henrettelser a f unge
protestanter, der flirtede med katoli
cismen. Sirvin kunne med anklagen se
frem til et fængselsophold - for ikke a t
nævne to rtu r - der ville være livstru

ende for en ældre mand, og en domfæl
delse, der uden tvivl ville kende ham
skyldig. Sirvin turde ikke løbe an på
en fair rettergang, hvor han kunne få
lejlighed til a t bevise sin uskyld. H an
valgte a t flygte med sin familie til
Schweiz. Her kom familien i kontakt
med Voltaire.
Denne forsmædelige sag - og den
forudgående og mere kendte Calas-affære8 - blev a f Voltaire anvendt som
en lejlighed til a t lufte sine anti-klerikale holdninger, og til a t skærpe kam 
pen for religiøs tolerance, bl.a. i skrif
tet Avis au public sur les parricides
imputes aux Calas et aux Sirvin (juni
1766).9 Denne kam pagne gav pote.
C hristian var nemlig ikke den eneste
fyrste, der reagerede med økonomisk
støtte. K atarina 2., landgreven af Hes
sen-Kassel, prinsessen a f D arm stadt,
markgreven a f Baden-Durlach, prin
sen af Ligne, hertuginden af SachsenGotha, Frederik 2. og flere andre gjor
de C hristian selskab.10 Fyrsterne stod
i kø for a t vise deres tolerante sindelag
- i det m indste i form a f en pengegave
til den kendte forfatter.11 Prestigeef
fekten af denne gestus skal nok ikke
glemmes. M an kan måske samm enlig
ne dette med den PR vore dages priva
te koncerner opnår ved a t støtte h u 
m anitæ re aktioner med klækkelige
pengebeløb i forbindelse med store tvtransm itterede
indsamlingsshows.
Men selvfølgelig skal m an ikke helt af
skrive reelle hum ane motiver hos fyr
sterne. Voltaire var på sin side begejst
ret for deltagelsen, og m ente a t opbak
ningen kun kunne styrke hans sag:
»Jeg har fire konger på hånden og må
derfor vinde partiet«.12 Det er kortspil
let brélan Voltaire refererer til, og det

Fig. 2. E t a f Jean Hubers mange portrætter a f Voltaire - herfra Ferney-perioden. Huber havde lært Vol
taire at kende i 1758, og i de følgende 20 år portrætterede han ham jævnligt i alskens - ofte komiske situationer. Voltaire beklagede sig koket over, at Huber med sine silhouetter og tegninger latterliggjor
de ham over hele Europa, selvom han udmærket vidste, at hans tilhængere flokkedes for at se Hubers
portrætter udstillet i Paris. Grimm omtaler i sine journaler Huber som et unikt talent (gengivet efter
René Pomeau: »Ecraser Unfåne«, Oxford 1994).
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er C hristian, Frederik, K atarina og
den polske kong Stanislav, han taler
om som sine »konger«.
Efter a t have m odtaget pengegaven
fra C hristian skrev Voltaire et takke
brev, hvori den danske konge rostes i
høj stem te vendinger for sin m enneske
lighed og for sit oplyste sindelag. Bre
vet afsluttes med et digt til C hristians
ære. Brevet fra Voltaire blev offentlig
gjort i de danske aviser, hvilket yderli
gere understreger engagem entets PRmæssige implikationer. Med dette in
mente er det ikke svæ rt a t forestille
sig, a t det ville falde naturligt om
C hristian havde fået indlagt et møde
med Voltaire i sin rejsekalender. Men
et sådant forehavende ville have k ræ 
vet en del praktiske foranstaltninger.
På det tidspunkt da C hristian gæstede
Paris havde Voltaire opholdt sig i F er
ney i ti år - ja, det var faktisk 18 å r si
den han havde sat sine ben i Paris, og
han skulle først gense byen få m åne
der før sin død i maj 1778. Ferney lå
ikke um iddelbart i næ rheden a f C hri
stians rejserute, og det ser ikke ud til
a t et besøg h a r væ ret på tale. Men
kunne C hristian ikke møde Voltaire i
Paris, kunne han i det m indste stifte
bekendtskab med repræ sentanter for
de samme strøm ninger som Voltaire
var foregangsmand for. Ved von Gleichens mellemkomst blev dette møde
sat i stand.
P etit de Bachaumont skriver i sine
erindringer, a t C hristians ønske om at
møde filosofferne den 20. november
gav anledning til mange rygter og in 
triger i de lærdes kredse.13 Som næ vnt
var det den danske gesandt, der stod
for a t arrangere mødet, og det h ar
åbenbart væ ret dennes personlige
præferencer, der afgjorde hvem der
kunne komme i betragtning til en a u 
diens hos den danske konge. Netop
dette faldt mange for brystet - n a tu r
ligvis prim æ rt de folk, der følte sig for
bigået ved den ærefulde udvælgelse.
Bachaumont skriver: »Det er ikke til at
10

tro, hvor megen utilfredshed m iniste
rens [Gleichen, U.L.] valg skabte. Der
er ikke den a f parnassets andenrangs
skribenter, der ikke troede sig værdig
til denne ære, og som betragter det som
den mest uhyrlige uretfærdighed at
være blevet forbigået«.14 M an harcele
rede altså over, a t Gleichen gjorde sig
til censor og smagsdommer i forhold til
den franske kultur- og videnskabseli
te.

Sorbonne og akademierne
Audiensen i York-palæet skulle ikke
blive det sidste møde mellem Chris
tian og filosofiens bannerførere. C hris
tian fik sn art lejlighed til a tte r at
møde en del a f de folk, der dengang
var mødt op i hans gemakker. Den 21.
november var C hristian frisk igen ef
ter sin sygdom, og den linde strøm af
teaterforestillinger, middagsselskaber
og baller fortsatte. Der blev dog tid til
besøg på flere af P aris’ kendte in stitu 
tioner. Den 24. november modtog P a
ris’ ærkebiskop den danske konge på
Sorbonne, hvor h an i selskab med h er
tugen a f Richelieu - i egenskab af
grandnevø til kardinal Richelieu - og
det samlede doktorkollegium overhør
te ærkebiskoppen forsvare en teolo
gisk sats. C hristian blev herefter vist
ru n d t blandt stedets seværdigheder.
Først gik turen til Sorbonnes kapel,
hvor kardinal Richelieus gravmonu
m ent fandtes. Derefter lagde selskabet
vejen forbi biblioteket. H er fremviste
m an en ræ kke a f bibliotekets klenodi
er, bl. a. Frankrigs første trykte bog og
en russisk bibel, som biblioteket havde
fået foræret af Peter den Store i forbin
delse med dennes besøg i 1717. Efter
at have besøgt biblioteket lovede
C hristian at sende en dansk bibel til
universitetets samling. Man ville vel
nødig stå tilbage for den hedengangne
russiske potentat.
I sin journal skriver kritikeren og
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forfatteren Friedrich Melchior von
Grimm spøgende, a t det var hertugen
af Duras, der havde istandsat dette be
søg på Sorbonne for a t rense kongen
for den forpestede atmosfære, som filo
sofien utvivlsomt havde spredt nogle
dage tidligere ved audiensen.15 N år
kongen viste dette college opmærk
somhed, fortsæ tter Grimm, var det til
syneladende for med sikkerhed at
vide, hvordan han kunne undgå etab
leringen af en lignende institution i sit
eget rige.16 Også Voltaire giver besøget
på Sorbonne en kom m entar med på
vejen i et brev af 23. december 1768:
»Det ærgrer mig at den danske konge
har været på besøg i Sorbonnes stald.
Hvorfor se på æsler, når m an har set
Spaniens heste?«11
Men Voltaires ærgrelse er sikkert
blevet m ildnet af C hristians besøg
sprogram for den 3. december. Nu var
turen nemlig kommet til de tre akade
mier startende med Det franske Aka
demi, som Voltaire selv var medlem af.
Bachaumont skriver i sine erindrin
ger, at C hristian blev modtaget for ab
solut lukkede døre - ja, næ rm est i
smug. Dertil undrer det flere iagttage
re, at C hristian ikke blev modtaget af
akademimedlemmerne in fiocchi, og i
sin bog om dansk-franske relationer
1751-1770 æ rgrer Edouard de Barthélemy sig over, a t C hristian ikke blev
modtaget i akadem iets festsal, men
åbenbart m åtte nøjes med en mindre
eksklusiv audienssal.18 Ikke nok med
det var C hristian tillige tvangsindlagt
til at overhøre abbed Le B atteuxs vel
komsttale, der var »fyldt med alm inde
ligheder«, efterfulgt af abbed ClaudeHenri Fusée de Voisenons oplæsning
af et hyldestdigt. Dette digt - »fuld a f
den fadeste smiger«, som C hristian
Blangstrup skriver - h ar virkelig m åt
te t stå for skud.19 Bachaumont medde
ler, at Voisenon denne gang formåede
at overgå sig selv i galim atias, så selv
ikke hans kæ reste meningsfæller kun
ne undgå at lægge mærke til det.20

Hvad det er Bachaumont helt præcist
sigter til i Voisenons digt, er ikke til at
sige. Måske hæ nger kom m entaren
samm en med skærm ydsler i madame
Doublets salon, som Voisenon var til
knyttet i egenskab af Doublets gud
barn, og som Bachaumont var en inte
greret del af i kraft af sit mere end
venskabelige forhold til Doublet.21 I
forbindelse med C hristians besøg i
akadem iet karakteriseres Voisenon af
Bachaumont som »digter, ind i mellem
tiltalende, men oftest søgt og uforståe
lig«.22 Der må næ sten ligge et person
ligt anliggende bag Bachaumonts
kommentarer.
Også Grimm giver Voisenons digt en
kom m entar med på vejen, og påpeger
- via en tilsigtet misforståelse - det
gram m atisk ukorrekte i digtets titulation.23 Hvorfor udviser Grimm denne
nidkære opmærksomhed omkring en
sproglig detalje? Årsagen skal findes i
en episode, der lå nogle år tilbage. U n
der en heftig debat om m usikkens ud
vikling i Frankrig - bl.a. om anvendel
sen af henholdvis fransk eller italiensk/tysk som operaens prim ære
sprog, havde Voisenon ladet et p lakat
opslag trykke og ophænge, hvori han
med slet skjulte hentydninger til deres
tyske herkom st havde angrebet Holbach og Grimm. Derfor fandt Grimm
nu stor tilfredsstillelse i, at han som
tysker kunne påtale det franske aka
demimedlem Voisenons gram m atiske
fejl. Dog med fare for at Voisenon ville
trykke endnu en plakat, som Grimm
skæm tsom t skriver.
Udfaldene mod Voisenon og for
hånelserne af Sorbonne bør nok ses i
lyset af de modsætninger, der på dette
tidspunkt fandtes i de lærdes kredse i
Paris. E t net af intriger, nepotisme,
nid og misundelse prægede miljøet
omkring de førende institutioner, og de
personlige modsætninger var næ rm est
et offentligt anliggende. Men m an skal
passe på ikke a t forenkle m odsætnin
gerne, så det bliver alt for sort-hvidt.
11
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Fig. 3 .1 1672 kom Det franske Akademi under kongelig protektion, og flyttede ved samme lejlighed ind
i Louvre. Akademiets møder afholdtes i den såkaldte Salle des Cariatides. På Pierre Sevins stik ses en
idealiseret fremstilling a f et akademimøde på Louis 14.s tid. De italienske inskriptioner er hyldester til
Solkongen. 1 midten, op mod endevæggen, står den trone, kongen brugte, når han beærede akademiet
med et besøg (Gengivet efter Duc de Castries: La Viertle Dame du Quai Conti, 1978).

En m and som Voisenon havde forbin
delser til flere af de folk, der gæstede
C hristian den 20. november i Det
yorkske Palæ. H an frekventerede ofte
det højtestimerede akademimedlem,
fysikeren og m atem atikeren M airan i
sin gudmoders salon, og han havde si
den sin pure ungdom stået på venska
belig fod med Voltaire. Man kan såle
des ikke uden videre placere ham i de
filosofifjendtliges rækker. Voisenon be
tragtedes nok snarere som en opportu
nist, der ikke havde meget andet end
12

sit lette gemyt og sine gode forbindel
ser at takke for sit medlemskab af Det
franske Akademi. Hans litteræ re frem
bringelser var få og omtales ofte som
lidet talentfulde.
Hvis de personlige modsætninger til
tider kan virke som udslag af nid og
krukkeri, var kløften til gengæld dyb
mellem institutioner som Sorbonne på
den ene side og V idenskabsakadem iet
og Det franske Akademi på den anden.
Sorbonne fungerede i praksis som et
teologisk fakultet med speciale i ka-
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tolsk ortodoksi, og havde siden m idten
a f århundredet skæ rpet opmærksom
heden omkring truslen fra filosofferne.
I første halvdel af århundredet havde
Sorbonne prim æ rt væ ret optaget a f in
terne teologiske stridigheder, men
med abbed Jean-M artin de P rades’ for
svar for en doktorafhandling i 1751
som det egentlige vendepunkt, samle
des kræ fterne om en offensiv mod filo
sofiens slette indflydelse både i selve
fakultetet og i sam fundet i almindelig
hed. P rades’ afhandling skabte in tet
mindre end skandale. Den var på alle
om råder et skarpt angreb på kirkens
doktriner. Afhandlingen blev forbudt
a f Sorbonne og fordømtes af en lang
række kirkefolk. Sorbonne havde nu
for alvor fået øjnene op for, hvem der
var den egentlige fjende, og m an skæ r
pede derfor tonen overfor filosofferne.
Denne skærpelse gav sig udslag i cen
surering af en ræ kke værker, blandt
andet a f M armontel, Helvétius og flere
andre, der var tilstede ved audiensen
hos C hristian den 20. november. Af de
folk, der var blevet ram t af Sorbonnes
censur var flere akademimedlemmer.
Nogenlunde på samme tid som Sor
bonne stram m ede tøjlerne overfor de
nye tankers indflydelse, var filosoffer
ne så sm åt ved a t vinde et vist fod
fæste i Det franske Akademi. Med
Charles Pineau Duelos’ tiltræ den som
sekretæ r i akadem iet (1755) styrkedes
denne udvikling, og akadem iets trad i
tionelle position som sprogbevarende
institution udviklede sig nu til også at
være et forum for filosofiske debatter.
Videnskabsakadem iet spillede tillige
en væsentlig rolle for denne debat.
Gennem udskrivningen af prisopgaver
og udgivelsen a f de såkaldte Mémoires, hvor skribenter, der ikke var med
lem a f akademiet, også kunne få of
fentliggjort tekster, virkede Viden
skabsakadem iet som en drivkraft i ud
bredelsen af nye filosofiske arbejder.
Der var altså tale om en polarisering
mellem hvad vi med lidt skem atiske

betegnelser kunne kalde traditionalis
me og modernitet. Mellem æsler og
spanske heste i Voltaires terminologi.
Da C hristian var på besøg i Paris
var stridighederne en del af dagens or
den, og i de følgende årtier tilspidsedes
situationen yderligere. Som næ vnt var
mange af de besøgende ved audiensen
den 20. november medlem a f et a f aka
demierne, og flere havde oplevet a t bli
ve underlagt censur fra Sorbonnes
side. Det er derfor ikke svæ rt a t fore
stille sig, a t et kongelig besøg i den ene
lejrs institution kunne fremkalde sure
m iner i den anden - og omvendt. Disse
institutionelle m odsætninger kom
k lart til udtryk i de enkelte protagoni
sters personlige og gensidige modar
bejde. D’Alembert havde i 1767 arbej
det for a t afskaffe Sorbonnes traditio
nelle re t til a t underlægge Det franske
Akademis prisuddelinger en prælim i
næ r censur.24 Ved på denne måde at
lægge sig ud med Sorbonne-folkene fik
han en ræ kke fjender, der siden skulle
gøre en ihærdig indsats for a t m odar
bejde hans kandidatur til posten som
sekretæ r for Det franske Akademi ef
te r Duelos’ død i 1772. H ertugen af
Richelieu - som C hristian mødte på
Sorbonne - var ikke begejstret for
d’Alemberts filosofiske iver, og var op
sat på a t gøre alt for hindre valget af
ham til sekretæ r for akademiet. Mod
standerne af d’Alemberts kandidatur
bestod af indflydelserige kredse ved
hoffet og på Sorbonne. B landt mod
standerne var også Voisenon a t finde.
Lad os vende tilbage til C hristians
besøg. Efter Voisenons fremførelse af
sit hyldestdigt afsluttedes sessionen
med M armontels oplæsning a f et styk
ke fra det værk, han havde under ud
arbejdelse. Her skal m an igen være
opmærksom på modsætningsforholdet
mellem institutionerne og lægge m æ r
ke til det symbolske i denne handling:
M armontel, hvis væ rk Bélisaire var
blevet censureret af Sorbonne året for
inden, stod nu foran C hristian og
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læste op af sit nye værk kun ni dage
efter a t C hristian havde væ ret på be
søg på Sorbonne. Efter M armontels
oplæsning viste abbed le Batteux Chris
tian akadem iets samling af portræ t
ter, der hang i mødesalen. B landt disse
fandtes et portræ t af dronning Chris
tin a skæ nket til akadem iet i forbindel
se med den svenske dronnings besøg i
1658. I akadem iets navn anmodede le
B atteux C hristian om »at føye sit Por
trait til, hvilket H.M. havde den Naade
at tilsige«.25 P o rtræ ttet blev senere op
hæ ngt i akadem iets mødesal og hang
der frem til revolutionen.
E fter det behørige ceremoniel gik tu 
ren fra Det franske Akademi videre til
Académie des inscriptions et belles lett
res. Det franske Akademis medlemmer
fulgte kongen tilbage gennem salene.
M edlemmerne a f Académie des in 
scriptions et belles lettres tog opstilling
foran kongen, hvorefter han flankeret
af de to ræ kker a f akademimedlemmer
indtrådte i det næ ste akademis loka
ler. H er tog C hristian sæde i en læ ne
stol »midt i Honorair-Medlemmernes
Kreds«.26 Akademiets direktør le Beau
satte C hristian ind i akadem iets virke,
og holdt herefter en længere velkomst
tale. Louis Dupuy (akademiets sekre
tæ r og redaktør a f Journal des S a 
vants) tog over fra le Beau og oplæste
uddrag fra akadem iets nyeste udgivel
ser, som det var skik ved akadem iets
møder. I dagens anledning havde m an
forkortet denne del a f seancen for ikke
at kede den danske konge. Kilderne er
en smule divergerende i forbindelse
med det næ ste punkt på dagordenen. I
følge en anonym rejsejournal oplæste
historikeren Louis George Oudard
Feudrix de Bréquigny en lille tale om
en af C hristians forgængere, der be
søgte Louis den Frommes hof.27 Hos
Bachaumont er der ikke tale om en op
læsning, men i stedet er det akadem i
ets direktør, der gør C hristian op
mærksom på, a t Bréquigny h a r skre
vet en afhandling om en dansk konge,
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der aflægger Louis den Fromme besøg.
Afhandlingen angiver slående lighe
der mellem den gamle konge og Chri
stian, og afhandlingen etablerer ligele
des en forbindelse og et slægtskab
mellem det franske kongehus og det
oldenborgske! Ifølge Bachaumont vak
te denne detalje C hristians nysgerrig
hed, og han bad derfor om a t tale med
Bréquigny for a t udbede sig en kopi af
afhandlingen.
Efter besøget i Academie des inscrip
tions et belles lettres drog selskabet
mod Videnskabsakadem iet, hvor med
lemmerne fra alle tre akadem ier nu
samledes samm en med en større skare
af tilskuere, der i dagens anledning
havde fået tilladelse til a t overvære
akadem iets session. Besøget på Viden
skabsakadem iet kan vel i en vis for
stand betragtes som en fortsæ ttelse el
ler form aliseret gentagelse af den i
indledningen
beskrevne
audiens.
Mange af de samme personer var til
stede som ved modtagelsen i akadem i
et. Måske er det dette sammenfald,
der h a r fået flere historikere til at byt
te om på begivenhedernes rækkefølge.
Flere steder nævnes det således fejlag
tigt, a t audiensen hos C hristian - der
endda også beskrives som et middags
selskab, hvilket som bekendt aldrig
blev til noget - var en takkegestus,
som kongen foranstaltede efter at
have besøgt akadem ierne.28
D’Alembert var udset til a t holde
velkom sttalen for C hristian i Viden
skabsakadem iet; et forehavende den
ihærdige encyklopædist satte pris på.
D’Alembert vidste, a t akadem iets kon
ta k te r med fornemme udenlandske be
søgende var en måde hvorpå l’esprit
philosophique kunne udbredes, og den
stigende udenlandske interesse for
Det franske Akademi og Videnskabsa
kadem iet skulle udnyttes til fulde.29 To
år tidligere havde d’Alembert holdt
tale for arveprinsen af Braunschweig,
da denne havde besøg akadem ierne, og
med C hristians besøg blev det efter-
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hånden en tradition, at det var d’Alem
bert, der tog sig af Videnskabsakade
miets taler til de udenlandske be
søgende. »Af alt hvad den danske kon
ges ophold havde afstedkommet er den
ne tale den eneste, der fortjener at blive
bevaret«. Så lakonisk var Grimms kom
m entar til d’Alemberts tale.30 Lad os
kaste et blik på dens hovedtemaer.31

D’Alemberts tale
Talen handler i generelle træ k om,
hvor stor gensidig nytte fyrsterne og
filosofien kan have af hinanden.
D’Alembert indleder med a t fremføre,
a t filosofien h ar brug for stæ rke og re
spekterede beskyttere. Det er forbe
holdt fyrsterne a t gøre filosofien - og
menneskene i det hele taget - denne
tjeneste. Hvilken stor tilfredsstillelse er
det ikke for de lærde, at de personer,
som folkene h ar gjort til deres herrer
og forbilleder, interesserer sig for de
lærdes arbejde, opm untrer dem med
deres agtelse og besjæler dem med de
res blikke? Dette h a r både Louis 15. og
P eter den Store gjort ved at besøge
akademierne, og det er en ære nu at
kunne føje C hristian til dette selskab.
Denne unge fyrste, der efter a t have
vist den franske nation sine behageli
ge og prisværdige kvaliteter, viser
også at kunne sæ tte en mere reel pris
på fornuften og oplysningen. »Mættet
og næsten træt a fa lle vore festligheder
kommer han til dette filosofiens fristed
for, for en kort stund, at unddrage sig
de forlystelser, der forfølger ham. De
fornøjelser han overdænges med frem 
mer kun hans ivrighed efter at lære
denne del a f nationen, som de frem m e
de og fyrsterne i særlig grad synes at
hædre med deres agtelse, at kende«.
Som det ses ligger der i d’Alemberts
udsagn en tydelig og polemisk kvali
tetsvurdering af indholdet i Christians
besøgsprogram.
»Trods sin allerede store lærdom, sin

ungdom og sin fyrstestatus mener han
stadig at have noget at lære, og at man
aldrig kan være for kyndig, når man
holder et stort riges tøjler«. Som fyrste
af et kongedømme, hvor videnskaben
dyrkes med succes havde han uden
tvivl ikke behov for a t forlade sit land
for at finde den. Men han ved a t n a tu 
ren, der ikke h ar sam let alle talen ter i
et eneste menneske, heller ikke h ar
sam let al oplysning hos et enkelt folk.
Derfor rejser han nu for at føje nye rig
domme til dem han allerede besidder
og for derefter at viderebringe og ud
brede dem i de stater, der er ham u n 
derlagt. D’Alembert fortsæ tter med at
fortælle, a t selvom den franske n ati
ons frembringelser er kendte og væ rd
satte overalt, anerkender den sam ti
dig alt hvad den h a r modtaget fra an
dre nationer. Ved denne lejlighed vil
akadem iet derfor understrege sin
takskyldighed for to personer, der tæ l
les blandt akadem iets m est estim ere
de medlemmer. Det drejer sig om
Rømer - »kendt for sine opdagelser om
lysets hastighed« - og Windsløv; »en a f
sin tids største anatomikyndige«. Ud
over disse to danske akademimedlem
mer kunne nævnes mange andre dan
skere, der h a r ydet en indsats for læ r
dommen, men specielt ét navn rager
op. Det drejer sig om Tycho Brahe, »for
hvem ulykkelige teologiske betænkelig
heder afskar ham fra den fulde sand
hed«, men hvis arbejde h a r fungeret
som fundam ent for mange store opda
gelser, der h ar bevist hans systems
uangribelighed. H erefter om taler d’A
lem bert også C arsten N iebuhr og hans
medrejsende, deres mod og bedrifter
og deres opofrelse i videnskabens tje
neste. De lærde over hele Europa bur
de ære disse mennesker, der ofrede de
res liv for videnskaben på samme
måde som romerne og grækerne ærede
de borgere, der havde m istet deres liv i
kamp, med denne rørende og simple
gravskrift: »De døde for republikken«.
N iebuhrs folk døde også for republik15
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Fig. 4. Pastelmaleren Maurice Quentin de la Tours portræt a f den 36-årige dAlembert fra 1753. Året ef
ter skrev dAlembert Discours Préliminaire, den måske mest kendte artikel i encyklopædien (Foto: Det
kongelige Bibliotek).
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ken, det vil sige for la république des
lettres.
D’Alembert fortsæ tter med a t u n 
derstrege, a t disse en nations velger
ninger overfor andre nationer, er et in
citam ent til at fortsæ tte arbejdet for
den pågældende nations suveræn, og
»dette besøg som denne hersker i dag
beærer lærdommen og videnskaben
med forsikrer os om, at han vil gøre
hvad der forventes a f ham«. D’Alem
bert næ vner herefter, at de velgernin
ger C hristian har gjort i sine første re
geringsår vil blive husket i al fremtid,
men a t de faktisk allerede er fejret af
den m est berømte stemme blandt
Frankrigs skribenter. Det er C hristi
ans støtte til Sirvin-familien og Voltai
res takkebrev d’Alembert her refererer
til uden at nævne den konkrete sag og
uden at nævne Voltaires navn. Til
sidst fortæller d’Alembert, a t Chri
stian selv h a r slået et slag for viden
skaben ved at lade sig indpode, dvs.
datidens vaccination mod kopper. Han
havde med klogskab og mod væ ret et
eksempel for masserne, der stadig la
der sig skræmme af denne foranstalt
ning.32 Men hvorfor næ vner d’Alem
bert dette? D’Alembert var en stor for
taler for indpodning mod kopper eller
variolation og inokulation, som det
også kaldes. I Videnskabsakadem iet
havde m an tidligere diskuteret denne
vaccinationsforanstaltnings gavnlig
hed, og d’Alembert var isæ r blevet
modgået af Daniel Bernouilli.33 Uenig
heden drejede sig om farem om entet
for de indpodede. Variolationen bestod
i, at m an anbragte den indtørrede
skorpe af en koppepatients pustel i
næsen eller indførte lidt af pustelm as
sen i et lille snit i huden på den ra s
ke.34 Man vidste, a t et mindre og over
stået koppeanfald kunne imm unisere
den angrebne for resten af livet, og at
det indpodede sm itstof sjældent bredte
sig fra indpodningsstedet. Derfor men
te man a t have god grund til med held
a t kunne gennemføre denne type vac

cine. Formodningerne skulle dog vise
sig ikke altid a t holde stik. Det indpo
dede sm itstof kunne let brede sig med
døden til følge for den variolerede, og i
yderste konsekvens kunne vaccinen
således starte nye epidemier. I Viden
skabsakadem iet havde man regnet på
disse risici, og der var stor uenighed
om det gunstige i denne praksis. Indtil
englænderen Edw ard Jenners forsøg i
1796 og gennembrud med den moder
ne vaccine et par år senere blev ind
podning praktiseret med denne risiko
m argin som et grundvilkår. I Dan
m ark oprettedes i 1755 en variolationsanstalt, der dog lukkede efter en
kort årræ kke. Efter Struensees m agt
overtagelse genåbnedes anstalten.
D’Alembert bringer via referencen til
C hristians indpodning variolationsdiskussionen på bane som en indforstået
kom m entar til m odstanderne af denne
vaccinationsform blandt akadem im ed
lemmerne.
Til afslutning udtrykker d’Alembert
håb om, at akademimedlemmernes
hyldest til C hristian må tjene til at op
retholde hans kærlighed til den hæ 
derfulde videnskab, der »er så nødven
dig for dem, hvis ophøjelse stilles til
skue for deres århundrede«. Ringeag
ter m an fyrsternes interesse for viden
skaben, nedgør m an selve de viden
skabelige dyder. Tal ikke dårligt om vi
denskaben, synes han at sige med den
ne sidste salut.
Efter d’Alemberts tale oplæste
astronomen De Sej our en kort afhand
ling om »de vigtigste Omstændigheder
ved Veneris forestaaende Gang igjennem Solens Discus, fornemmelig i
Kjøbenhavn o.s.v.«, som der kort står i
en rejsejournal, hvilket vil sige at Sejour udpegede de steder for kongen,
hvor m an i D anm ark bedst kunne ob
servere Venus’ passage for solen. E t
fænomen m an håbede med tiden kun
ne anvendes til a t måle afstanden mel
lem solen og jorden. »Han [Sejour,
U.L.] undlod ikke at angive hver dag,
17

Ulrik Langen

hver time og hvert m inut for alle sine
observationer«, skriver Bachaumont.
Nogen h a r åbenbart kedet sig under
afhandlingens oplæsning. Rejsejour
nalen afslutter sin notits om besøget
med følgende: »Tilsidst gjorde Abbed
Noliet og Brisson nogle Forsøg med
Liqueurerne og deres blanding«?3 Iføl
ge Bachaumont havde Noliet og Brissons kemiske eksperim enter moret
C hristian langt mere end alle de lov
sange m an hele tiden plagede ham
med. D’Alembert viste afslutningsvis
kongen busten af Windsløv, der var op
stillet i akadem iets mødesal. Besøget
var slut, og medlemmerne af de tre
akadem ier fulgte C hristian til sin
vogn.

Reaktioner og forhåbninger
Vi ved ikke hvordan C hristian opfatte
de eller modtog d’Alemberts tale. I kil
derne nævnes kun at han takkede d’A
lembert. Talen ligner m est af alt en
program erklæring for den oplyste ene
vælde; både i sine direkte opfordringer
og sin understregning af kongemag
tens patronage i forhold til videnska
ben.36 Og talen var næppe heller kun
re tte t til Christian. Der er snarere tale
om en opfordring til Europas kronede
hoveder om at gøre brug af filosofien
som en støtte i en oplyst og hum an
magtudøvelse. Signalerne blev da også
opfanget. H ertugen af Parm as søn,
Ferdinand, der havde skaffet sig en
kopi af talen, var så begejstret for den,
at han oversatte den til italiensk, og
skrev - opildnet af de oplyste idealer til d’Alembert: »De sandheder, der ud
trykkes i Deres tale er fyrsternes regler.
Jeg har oversat dem for at de skal
prentes i min sjæl (...) Denne tale har
bragt m ig så meget desto mere glæde,
fordi jeg heri genfinder de menneske
lighedens følelser, som man har besjæ
let mig med siden m in barndom. Jeg
forstår, hvor meget oplysningen ved at
18

vejlede fyrstens optræden kan medvir
ke til folkenes lykke. Jeg fornemmer
samtidig, hvordan agtelsen fra dem
der oplyser nationerne, er i stand til at
lette vanskelighederne ved at regere«?1
Den unge hertug af Parm a var en an 
den af de unge fyrster, som filosofferne
havde store forhåbninger til. Condillac
havde skrevet sin Cours d ’études til
hertugen, og d’Alembert skrev i et
brev til Ferdinand, hvor glad Parm as
indbyggere m åtte være for at have en
fyrste med et så oplyst sindelag. Men
illusionerne omkring hertugen b rast
hurtigt og med slet skjult ærgelse skri
ver d’Alembert senere til Voltaire: »Jeg
havde en speciel tiltro til den unge her
tug a f Parma, især i betragtning a f den
gode opdragelse han har fået. Men
hvor der ingen sjæl findes er opdragel
se nytteløs. Jeg kan forstå at denne fyr
ste bruger det meste a f sin dag i sel
skab med munke, og at hans overtro
iske hustru vil komme til at styre det
hele. Ah, stakkels filosofi, hvad skal
der blive a f dig? Ikke desto mindre må
vi holde fast og kæmpe til det sidste«?*
De utvetydige signaler, der lå i
d’Alemberts tale var en kende for
pågående for flere iagttagere. Madame
Du Deffand skriver i et af sine mange
breve til Horace Walpole: »Jeg var for
hindret i at overvære dAlem berts tale
til Den lille Dansker; den var, siger
man, aldeles uforskammet«?^ Men Du
Deffand var med sine egne ord heller
ikke - længere - nogen velynder af fi
losofferne, og iøvrigt stod Du Deffand
og d’Alembert ikke på god fod med hin 
anden. Sådan havde det ikke altid
været. Idéen til d’Alemberts kandida
tu r til medlemskab af Det franske
Akademi var oprindeligt blevet frem 
ført i Du Deffands salon i begyndelsen
af 1750’erne, og Du Deffand havde selv
arbejdet ihæ rdigt for at realisere pla
nen. Snarere ud fra personlige præfe
rencer end kvalifikationsmæssige
overvejelser satte hun en større kam 
pagne i gang for at få d’Alembert
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valgt. Den 28. november 1754 valgtes
d’Alembert ind i akadem iet.40 Du Deffands negative kom m entar bunder
muligvis i personlige ærgrelser. D’A
lem bert havde i en årræ kke haft et
n æ rt forhold til Julie de Lespinasse,
der tidligere havde væ ret Du Deffands
protegé, men som siden 1764 havde
haft sin egen salon og således var en
skarp konkurrent til den aldrende og
næ sten blinde Du Deffand.
Men hvad mente d’Alembert selv om
talen og mødet med den danske kon
ge? E t par uger efter C hristians besøg
hos
V idenskabsakadem iet
skrev
d’Alembert et brev til Voltaire, hvori
han fortalte om mødet med kongen og
afholdelsen af talen: »Kongen a f D an
mark talte næsten kun om Dem i løbet
a f de to m inutters samtale jeg havde
æren a f at have med ham. Jeg kan for
sikre Dem om, at han hellere havde set
Dem i Paris end alle de fester, som
man tyngede ham med. Den dag han
ankom holdt jeg i Videnskabsakademi
et en tale, som alle mine kolleger og
publikum synes at have været meget
tilfredse med. Jeg talte her om filosofi
en og litteraturen med passende vær
dighed. Kongen takkede mig, men filo
sofiens og litteraturens fjender gjorde
miner. Jeg lader Dem om at tænke,
hvor vidt dette bekymrede mig«.41 Ved
lagt brevet var en kopi af talen til
Christian. I et brev til Frederik 2. af
Preussen gentager d’Alembert næ sten
ordret, hvad han havde skrevet til
Voltaire. Men han tilføjer, at afholdel
sen af talen var en vigtig opgave efter
som m an fra anden side havde forsik
ret C hristian om, a t filosofferne var
dårligt selskab. D’Alembert slutter
med ordene: »Dette dårlige selskab,
sire, er godt trøstet ved og beæret over
at have Deres Majestæt i spidsen for
sig«.42 Frederik var og blev den oplyste
m onark par excellence. Også Frederik
fik naturligvis en kopi af talen.
D’Alembert anså de kronede hove
der som et medie for filosofiens udbre

delse. Med talen havde han gjort sit
for den ophøjede sag, og i de følgende
år skulle han flere gange få lejlighed
til a t indprente budskabet overfor an
dre kongelige besøgende i akademiet. I
m arts 1771 kom den nykronede sven
ske kong Gustav 3. til Paris, hvor han
- ifølge Bachaumont - konstant var
omgivet af encyklopædister. Den sven
ske konge havde udvalgt sig d’Alem
bert til at tage plads i sin inderste
kreds under opholdet. »Alle var enige
om at anse ham [Gustav 3., U.L.] for at
være en ihærdig støtte for deres doktri
ner, og lader sig smigre ved i dag at
have fundet en m agtfuld beskytter i
den nye konge«.42, I sin tale til Gustav
3. ved hans besøg i akadem iet - med
titlen Dialog mellem Descartes og
Christina - understregede d’Alembert
overfor kongen, at dronning Chri
stinas største gerning var hendes be
skyttelse af videnskabsmænd og filo
soffer. Den slags handlinger viste med
tydelighed »hvilke interesser fyrsterne
har i at være oplyste, både fra deres
eget synspunkt og fra deres undersåt
ters«.44 Seks år senere besøgte også
den østrigske kejser Joseph 2. akade
miet, og igen var det d’Alembert der
forestod akadem iets officielle m odta
gelsestale. I denne anledning oplæste
han to mindre tekster, hvori der med
d’Alemberts egne ord fandtes adskilli
ge indirekte bem ærkninger til kejse
ren.
Der kan vel næppe herske tvivl om,
a t C hristians besøg anvendtes af
d’Alembert til at slå et slag for oplys
ningstankerne. Som det frem går af ta 
len kendte d’Alembert naturligvis til
C hristians støtte til Sirvin-familien og
hans kontakt med Voltaire, og han
nærede på linie med flere andre af filo
sofferne forhåbninger til den danske
konge. Disse forhåbninger skulle med
Struensees mellemkomst for en stor
dels vedkommende blive til virkelig
hed - dog kun for en kort periode. Men
m an skal nok passe på med at tillægge
19
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d’Alembert og Voltaires yndest for den
danske konge alt for stor betydning.
Filosoffernes forhold til C hristian var
på ingen måde unikt, og m å snarere
ses som et led i en strategi for a t frem
me oplysningens sag. De af Europas
fyrster, der a f oplysningens mænd be
tragtedes som potentielle velyndere el
ler som havende en svaghed for filoso
fien - som eksempelvis hertugen af
P arm a - dyrkedes med flid a f filosof
ferne. Det er således mere C hristians
figur end hans person, der er vigtig i
denne samm enhæng. H an er konge og
han er ung', to væsentlige egenskaber i
filosoffernes øjne. Som konge havde
han m agt til a t gennemføre de æ ndrin
ger i statsstyrelsen, der kunne sikre
en positiv udvikling med oplysningen
som ledesnor. I egenskab a f a t være en
ung m and kunne han anskue tingene
med ungdommens friske blik. H an
havde tillige mange å r foran sig til at
udrette store ting; det var jo en tids
krævende sag a t gennemføre foran
dringerne {»Jeg er ved at afslutte m in
løbebane, nu da Deres Majestæt begyn
der sit glimrende livsløb«, som Voltaire
skriver i et brev til Christian, dateret
den 5. november 1770, efter a t have
erfaret a t C hristian havde skrevet sig
på en subskriptionsliste til opstilling
a f en Voltairestatue). H an var et barn
af tiden og ikke bundet af konservativ
tankegang. At filosoffernes forestillin
ger ikke havde meget med virkelighe
den a t gøre er sådan set underordnet i
denne sammenhæng.

Kritikken af Duras
Det lille kompleks af begivenheder audiensen med filosofferne, besøget på
Sorbonne og i akadem ierne - rum m er

altså mange facetter. C hristian bruges
i det net af ræ nker og modsætninger,
der fandtes mellem de forskellige lejre,
og fungerer i princippet mere som en
slags katalysator end som en integre
ret del af komplekset. D’Alembert an
vendte sin tale til at sende tydeligt
adresserede signaler, og som vi kan se
af ovenstående uddrag fra hans breve
er det ikke Christian, der er den vigtig
ste modtager. Filosoffens kolleger og
publikum er de prim ære modtager
grupper. Det var vigtigt dels a t gøre
indtryk på både de ligesindede og de
skeptiske akademimedlemmer (som
f.eks. Bernouilli), og dels a t indskærpe
filosofiens dyder for det store publi
kum, der efter seancen kunne tæ nkes
at diskutere talen i salonerne og andre
steder. På denne måde kunne budska
bet viderebringes ad mindre formelle
veje til en bredere offentlighed. Dette
talens mere overordnede kom m unika
tive sigte understreges tillige af, at
d’Alembert sendte kopier ru n d t til de
folk, han mente var interesserede. Det
er sikkert på denne måde, hertugen af
Parm a h a r rekvireret talen. Men også
»filosofiens fjender« er betydningsfulde
adressater. Disse fjender må i denne
sam m enhæng anses for på den ene side
a t være den filosofiskeptiske del af
akademimedlemmerne, og på den an 
den side de hoffolk, der udgjorde Chri
stians følge. Tilfredsheden hos d’Alem
bert var stor fordi han mente at have
gjort det rette indtryk på Christian.
Men dette var som sagt ikke det væ
sentligste. H an mente, at han med sin
tale havde lukket m unden på de onde
tunger, der havde ta lt dårligt om filoso
fien til den danske konge eller i det
m indste givet dem et passende mod
spil. H er sigtes blandt andre til Chri
stians oppasser, hertugen af Duras.

Fig. 5. En side fra rejsejournalen kong Christian d: VII udenrigske Reyse udi Aaret MDCCLXVIII, hvor
Christians besøg i akademierne omtales. Netop denne journal rummer de mest udførlige a f de skildrin
ger, der forfattedes under og umiddelbart efter rejsen (Foto: Det kongelige Bibliotek).
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K ritikken af D uras er ikke til at
overse i de forskellige om taler - isæ r
m ém oirelitteraturens - af den danske
konges ophold i Paris. Kritikken kred
ser ofte om det alt for omfattende og
hæsblæsende program, der med sine
mange forlystelser og adspredelser
ikke gav C hristian et øjebliks ro. Til
Frederik den Store skriver d’Alem
bert: »Den danske konge, som vi har
haft på besøg i seks uger, er rejst for
otte dage siden; udmattet, led ved og
overanstrengt a f alle de festligheder
man har bebyrdet ham med, alle de
gallamiddage, hvor han hverken har
spist eller talt og alle de baller, hvor
han dansende har gabt m unden afled.
Jeg er ikke i tvivl om, at han ved sin
ankom st til København vil udstede et
evigt forbud mod middagselskaber og
baller«.4^
Også madame Du Deffand berører i
et brev til Horace Walpole det udm at
tende forlystelsesprogram: »Vi kom 
mer til at tage livet a f Den lille D an
sker. Han kan um uligt klare det liv
han fører. Hver dag er det baller, ope
raer og komedier«,46 Flere steder refe
reres endvidere til et lille smædedigt formentlig skrevet af digteren Chamfort - der var på alles læber i forbin
delse med C hristians ophold i Paris.
Det skal forestille at være C hristian,
der taler:
»Flygtige Paris, du plager livet a f mig
med middage, baller, operaer!
Jeg kom for at møde mennesker:
A f banen, hr. Duras«.47
I kritikken af D uras ligger en implicit
antagelse om, at C hristian faktisk øn
skede sig det anderledes. At han helle
re ville have haft lidt ro og tid til fordy
belse i iagttagelser og samtaler. Sam 
taler med filosofferne, må m an gå ud
fra. I stedet blev han tvunget af Duras
til a t skulle fare fra det ene teaterstyk
ke eller bal til det andet. På denne
måde havde C hristian ikke læ rt
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franskm ændene at kende, men havde
kun stiftet bekendtskab med deres
m est overfladiske frembringelser.
D’Alembert antyder dette i sin tale i
Videnskabsakademiet, og det kommer
med al tydelighed til udtryk i et brev
til Voltaire fra den 12. november - af
sendt inden audiensen og besøget i
akademierne: »Her knuser man den
unge fyrste med fester og fornøjelser,
som keder ham. H an ville gerne, bedy
rer man, mødes med les gens des lettres
i ro og mag og konversere med dem.
Men det øverste råd har bestemt, siges
det, at han ikke må komme i kontakt
med dem. A fa lle akademierne har han
foreløbig kun besøgt kunstakadem i
et«.4* Som bekendt kom C hristian både
til at møde les gens des lettres og be
søge de andre akademier, men brevet
vidner om den mistro og nid, der h er
skede mellem de forskellige lejre. En
gennemgang af rejsejournalerne viser,
at C hristian var »paa Opera og Comoedie« utallige gange i løbet af opholdet i
Paris. Flere teaterstykker blev opført
op til fire gange til ære for kongen, og
C hristian havde for vane at give skue
spillerne store pengegaver efter over
værelse af stykkerne. At alt dette skul
le være sket mod hans vilje, som k riti
kerne hævdede, er svæ rt a t forestille
sig. Man skal ikke glemme C hristians
store begejstring for alt hvad der hav
de med teater at gøre. Efter hans tron
bestigelse havde m an in d rettet et hof
teater på Christiansborg, og C hristian
havde ladet en fransk skuespillertrup
tilkalde, så m an kunne forlyste sig
med de nyeste franske komedier. Se
nere havde han selv ved enkelte lejlig
heder spillet roller ved de hjemlige op
førelser af blandt andet Voltaires
Zaire.
Hos Grimm får D uras også på h a tte 
pulden for sit stram m e, overfladiske
og udm attende program, men som den
eneste h a r Grimm en indirekte kritisk
kom m entar til C hristian selv: »Det står
mig nu klart, at en konge ikke bør rejse
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eller ikke bør rejse som konge«.49 Det er
nok en smule uretfæ rdigt, a t Duras
alene h ar m åttet stå for skud i den
ovennævnte kritik. Hvis m an kaster et
blik på det øvrige rejseforløb, tegner
sig i det hele taget et billede af en rejse
i et temmeligt opskruet tempo og med
klare præferencer for forlystelserne og
underholdningsudbuddet på bekost
ning af de mere fordybende sysler. Det
er således ikke kun franskm ændene,
der bemærkede sig det store hastvæ rk,
hvormed seværdighederne besøgtes og
den store appetit, hvormed de lette
forlystelser afprøvedes. L itteraturen
og kilderne byder på mange om taler af
rejsens noget forhastede karakter.
Isæ r i England, hvor hele det nordlige
England blev besigtiget på ganske få
uger, lød der kritiske røster. The Annual
Register skriver eksempelvis: »Hans
rejser er så hurtige og hans ophold på
hvert enkelt sted så kort, at han må få
et meget forvirret indtryk a f det, han
ser, hvis han da ikke er en ung m and
med mere end alm indeligt talent«.50
Pagen Frederik W arnstedt omtaler
samme kritik i et brev: »Englænderne
sagde og om denne Reise, at vi ikke
vare reiste for at see, men for at probere
deres Postrute«?1
Hvad kritikerne af Duras heller
ikke kendte til, var de instrukser
Bernstorff havde givet til sin franske
kollega Choiseul. Som næ vnt i indled
ningen var Bernstorff bekym ret for de
farer, der lurede i det sydlige. Uden
rigsm inisteren havde som statsudsen
ding selv opholdt sig i Paris i seks år
og kendte således byen på godt og
ondt. Lige så vel som Paris var åndsli
vet og kunstens hovedstad, var byen
tillige »Forførelsernes Stad som næppe
nogen anden«, som Edvard Holm skri
ver.52 D uras havde via Choiseul fået
klare retningslinier for hvad man
mente var godt og slet for kongen. I et
brev fra Paris skriver Bernstorff til
Reventlow, a t D uras trofast hjalp til
med a t holde C hristian på rette sted.53

Kongen m åtte ikke lades ude af syne,
så han kunne gøre sig »connaissances
dangeureuses et ignorées«. Ved hele ti
den a t holde kongen beskæftiget med
ufarlige adspredelser og prægtige for
lystelser kunne m an kontrollere hans
færden. Man kan således sige, at Du
ras bare gjorde sin pligt, og udførte det
arbejde m an havde pålagt ham. At han
så regnede filosofferne til kategorien
af »connaissances dangeureuses et ig
norées« er en anden sag, og viser dels
at han tilhørte en anden politisk klike
end filosofferne, og dels med hvilken
nidkæ rhed og konservatism e han defi
nerede og udførte sit virke som Chri
stians oppasser.
Man m å nok også tage i betragtning
at visse kredse i Paris ville se Duras
som skurken. Dette må igen ses i lyset
af de komplicerede intriger og kampe
mellem forskellige positioner og frakti
oner, hvor enhver lejlighed til at k riti
sere en given m odpart blev taget i an 
vendelse. Duras repræ senterede den
del af hoffet, der var fjendtligt stem t
overfor filosofferne og hele det k æ tter
ske paradigme. H an var derfor ideel
som anstandsdam e for Christian; han
vidste præcis, hvilke ting han skulle
skåne den danske konge for. Ikke kun
n år det drejede sig om kongens sædeli
ge tilstand, men også hans åndelige og med hensyn til dette sidste var filo
sofferne i D uras’ øjne »dårligt selskab«.
Audiensen med filosofferne den 20. no
vember og d’Alemberts tale i Viden
skabsakadem iet den 3. december var
derfor en streg i regningen for den
ihærdige hofmand.
Der er ikke noget der indikerer, at
C hristian skulle have væ ret utilfreds
med D uras’ indsats. Tværtimod mulig
gjorde D ur as’ stilling som chef for de
parisiske teatre, a t den danske konge
kunne lade sig underholde af præcis
de stykker han ønskede med meget
kort varsel. Kommandovejen for effek
tuering af opførelserne var via Duras
væ sentligt forkortet. Som en erkendt23
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lighed for D uras’ indsats forærede
C hristian da også hertugen en kostbar
diam antbesat kårde, og hertuginden
blev begavet med et diam anthals
smykke.54
C hristian frem står m est af alt som
en biperson i begivenhederne. Det er i
det hele taget ikke meget vi hører om
ham i denne samm enhæng. Grimm
angriber Voisenon, Sorbonne hånes,
Bachaumont hudfletter de forsmåede,
d’Alembert agiterer, Du Deffand forar
ges, D uras latterliggøres og Voltaire
sidder på sidelinien og betragter og
kommenterer. Alt dette sker med af
sæ t i C hristians besøg, der fungerer
som en kærkom m en lejlighed til at luf
te antipatier, idiosynkrasier eller bare
almindelige synspunkter. C hristian
h ar det med hurtig t a t fortone sig. I
stedet får m an et indtryk af værtsbyen
som en skueplads for kontraster, mod
sæ tninger og personlige gnidninger.
C hristian dum per så a t sige ned i en
konfliktzone. Således viser breve,
mémoirer og andre kilder sig mere op
tagne a f besøgets effekt og implikatio
ner for den parisiske opinion end af
den besøgende i sig selv. Endnu et ek
sempel på dette er det anonyme digt
»En danskers farvel til franskmændene«, der cirkulerede i Paris kort efter
C hristians afrejse.55 I digtet er C hri
stian igen indsat i rollen som fortæller,
ikke som en kongelig besøgende, men
som en iagttager, der meddeler læ se
ren hvilke skærmydsler, der præger li
vet blandt de parisiske eliter. Men
selvom det kan være svæ rt a t fasthol
de C hristian i dette parisiske virvar
skal m an ikke glemme, a t han anven
des som prisme på grund a f egne initi
ativer. H an havde sendt 1000 rigsda
ler til Voltaire. H an valgte a t invitere
en ræ kke filosoffer og videnskabsmænd - hvoraf flere var politisk kon
troversielle personligheder - til en pri
vat audiens.56 H an valgte a t opsøge de
tre akadem ier og vise sin anerkendel
se af deres arbejde. Havde disse udspil
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ikke fundet sted havde hans besøg sik
kert afstedkomm et en mere stilfærdig
omtale.
Som næ vnt i indledningen skal det
ovenfor oprullede parisiske tableau
ikke ses som repræ sentativt for Chri
stians udlandsrejse som helhed. Hver
destination på rejsen havde sine sæ r
kender, og tegner - så vidt der findes
kilder dertil - konturerne af vidt for
skellige tableauer. Besøget i Paris
fandt sted efter mange m åneders rej
seaktivitet og forlystelser, og en vis
m athed må naturligvis have sat sit
præg på monarken. Det kan kun æ rg
re, a t vi ikke h a r mulighed for at vide
hvordan vor hovedperson oplevede be
søget. I stedet h a r vi m åttet nøjes med
a t se, hvordan C hristian spillede en omend afgørende - birolle i dette fran
ske stykke.
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Kulturkamp!
DNSAP’s opgør med moderne kunst og kultur
John T. Lauridsen
Fortid og N utid marts 2002, s. 27-50

DNSAP førte en nationalt orienteret kulturkamp gennem 1930’erne og un
der den tyske besættelse. I artiklen præsenteres denne kamps vilkår og de
kulturelle og nationale værdier, som partiet stod for. Ikke mindst disse
værdier er interessante at få frem på baggrund af den nationale vækkelse,
som den tyske besættelse generelt medførte i den danske befolkning, og i
forlængelse heraf den nationale frihedskæmperkult, der officielt er blevet
dyrket siden maj 1945. DNSAP blev fra april 1940 fuldkommen overbudt
af den brede nationale vækkelse, som partiet selv havde kæmpet for. Det
var ikke den danske nationalisme, der skilte de danske nazister fra andre
danskere. De nationale kulturelle værdier var de samme. National væk
kelse og modernisme hørte derimod ikke sammen, hverken for DNSAP el
ler for flertallet af den danske befolkning. Der blev i tiden 1940-45 af alle
skuet bagud med Danmarks oldtid som baglinie, som det ikke var set siden
genforeningskampen 1919-20. DNSAP tabte i den forstand ikke kultur
kampen, men led til gengæld totalt nederlag i den politiske kamp.
John T. Lauridsen, f. 1951, dr.phil., forskningschef ved Det Kongelige Bib
liotek. Har gennem 1990’erne bl.a. skrevet en række studier over dansk
nazismes politiske kultur.

Livsanskuelse og kulturkamp
»Vi staar da i det parlamentariske
sam fund i virkeligheden i den situa
tion, at de 99 pct. a f kunsten, den kon
servative, er en daglig glimrende poli
tisk propaganda, mens fremskridtspartierne overhodet ikke rør paa sig«.
Poul Henningsen 1933.1
I dag klinger begrebet livsanskuelse
noget gammeldags. Anderledes var det
i de første mellemkrigsår, hvor der på
de politiske fløje blev ført politisk
kamp på og om livsanskuelser. Senere
klingede livsanskuelsesdebatten af,
men den var grundlæggende for den
standende kulturkam p i hele mellem
krigstiden. Dele af Socialdemokratiet
deltog i 1920’erne og begyndelsen af
30’erne i kampen, idet der blev slået til
lyd for en »arbejderkultur« i dele af
partiorganisationen og udenfor. Den

unge socialdemokrat Julius Bomholt
nåede i 1932 også at få udgivet en bog
om emnet, men partiet besluttede sig
for en anden kurs. 1930’ernes krise
skulle Socialdemokratiet stå igennem
som et bredt favnende folkeparti, ikke
kun som et arbejderparti med en egen
kulturopfattelse.2 K ulturkam pen blev
derfor stort set overladt til sm åpartierne på fløjene, DKP og DNSAP, og til
en gruppe intellektuelle og kunstnere.
Enkelte m arkante personligheder fra
de store og ansvarlige p artier deltog,
men det var undtagelsen.3
Sådan præ senteret kan det indtryk
måske bibringes, at der var tale om en
nogenlunde jævnbyrdig fløj debat, da
DKP og DNSAP med hensyn til sym
patisører, medlemmer og vælgere i an 
den halvdel af 1930’erne stod relativt
lige. DKP havde sin repræ sentation i
Folketinget fra 1932, DNSAP fra 1939,
og begge havde et stort udenlandsk
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forbillede a t vise hen til, henholdsvis
Sovjetunionen og Det Tredie Rige. Det
te er im idlertid ikke tilfældet. Flere
væsentlige forhold bidrog til a t gøre
debatten eller kulturkam pen - som så
dan blev den opfattet a f begge fløje ulige. Som politisk form på den borger
lige fløj var nazism en moderne, men
når det kom til indholdet, og ikke
m indst på kulturom rådet, søgte de ty
ske såvel som danske nazister en n a ti
onal tradition, skuede tilbage i histori
en for a t finde forbilleder og storhed.
Det indebar sam tidig en afstandtagen
til eksperim enter og m odernistiske til
tag på alle kunstens områder. Avant
gardisme var et skældsord. Størstede
len af den konservative og tildels den
socialdemokratiske offentlighed delte
den opfattelse, men den blev kun lej
lighedsvis så skarpt formuleret, som
hos DNSAP. Det var på én gang en
styrke og et problem for DNSAP, at
p artiet på kulturom rådet skulle søge
at få sin røst hørt i et kor af ligesinde
de. DNSAP kunne som parti ikke til
byde potentielle sym patisører noget på
kulturom rådet, som de i grunden ikke
også kunne finde mange andre steder,
f.eks. i Konservativ Ungdom. DNSAP
tiltrak kun yderst få kendte intellek
tuelle og kunstnere. P artiets k u ltu r
syn indbød ved sin vulgaritet ikke de
potentielle tilhængere i disse kredse
og frastødte den store gruppe af dem
som identificerede sig med det moder
ne, prøvende.
For DKP var situationen en helt a n 
den. Trods betegnelsen arbejderparti
tiltrak partiet uforholdsmæssigt m an
ge kunstnere og intellektuelle. De yng
re, der ville eksperim entere og afprøve
det moderne, valgte overvejende poli
tisk til venstre i spektret.4 De var så
mange, a t de udgjorde et subkulturelt
miljø - specielt i København - og kun
ne til en vis grad gøre sig gældende,
fordi kredsen rummede mere end gen
nem snitlig kreativitet, talent og bega
velse. De blev a f omverdenen opfattet
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som repræ sentanter for kom munis
men, hvad enten de havde partim ed
lemskort eller ej. Som kunstnere, for
fattere og videnskabsm ænd m arkere
de de sig i offentligheden og m arkeds
førte jazz, surrealism e, abstrakt
kunst, socialrealisme, sam fundskriti
ske revyer m.m. til begejstring for en
snævrere kreds, og de blev mødt med
hovedrysten a f den brede offentlig
hed.5 Det var DKP’s problem, og p a rti
ledelsen var bestem t ikke tilfreds med
alle de tiltag, der a f m odstanderne fik
betegnelsen »kommunistisk kultur«.
Fælles for DNSAP og DKP var, a t in
gen a f dem kunne slå igennem til den
større offentlighed ved a t drive k u ltu r
kamp. De kunne højst gøre opmærk
som på sig selv. Det hindrede im idler
tid ikke, a t begge fløje anså netop den
kamp for meget væsentlig. Det handle
de om grundlæggende værdier. DNSAP
var fra starten i defensiven, ikke kun
fordi p artiet var politisk late-comer,
men også fordi m odstanderen havde
de skrivende penne og kreative ku n st
nere med sig. En kam p om kulturen
krævede et vist mål a f kulturel for
m åen eller gennem slagskraft, selv om
den ene p art havde den større offent
ligheds opfattelse på sin side. K ulturel
formåen kneb det meget med i DNSAP,
isæ r i de tidlige 1930’ere, hvor gæ ste
optræden a f forfatterne Thorkild
Gravlund eller Valdemar Rørdam var
undtagelserne, der bekræ fter reglen.6
Da im idlertid en større gruppe af
modstandere i foråret 1935 dannede
foreningen Frisindet K ulturkam p,
kom DNSAP på banen. Først tøvende,
der var bare tale om »Kulturpjat i Ho
vedstaden« (23.2.1935); men da for
eningen blev en faktor med frem ståen
de m ænd i bestyrelsen og et udfor
drende tidsskrift, Kulturkam pen, som
kamporgan, var det en udfordring,
DNSAP ikke kunne lade ligge. Frisin
det K ulturkam p havde som formål »på
en bred, frisindet basis at arbejde for
at styrke de hum anistiske og demokra-
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Fig. 1. Le Corbusiers billede a f den moderne, funktionelle millionby »La Ville Comtemporaine«, 1922.
Med »Plan Voisin« fra 1925 overførte han denne by model til Paris' gamle bykerne nord for Ile de la Cité.
Clausen, for hvem le Corbusier repræsenterede »Arkitekturens og Kunstens Lenin«, så i hans ideer et
varsel om, hvad der ville ramme det sovende Danmark, hvis man ikke tog kampen op mod kulturbolchevismen (Foto: h ttp :// www.design.ncsu.edu/pages/ czz.00029.html).

tiske idealer og synspunkter (tanke-,
tale-, trykke- og forsamlingsfrihed, to
leranceprincippet, kritisk og fornufts
betonet indstilling, mennesket«. Og vi
dere: »Mod de reaktionære strøm nin
gers forsøg på ved suggestive fraser,
tågesnak og overdrevne udtryk at for
virre begreberne, moralen og det sunde
omdømme vil foreningen søge at virke
for klarhed og saglighed i diskussionen
om tidens spørgsmål - i første række på
den immaterielle kulturs område, men
i anden række også på andre områder
indenfor samfundslivet«.1
I anledning af oprettelsen af en
»Frisindet Arkitektgruppe«8 i tilknyt
ning til Frisindet K ulturkam p slog
Frits Clausen til med en voldsomhed,
som ikke burde ligne en, der angiveligt
ikke skulle være de skarpe standpunk
ters mand. I National-Socialisten stod
den 25. april 1936 over to spalter:
»Kulturbolschevismen er paa March!«
Til oplysning for læserne blev det med

delt: »Som bekendt er »Landsforening
Frisindet Kulturkamp« en rent kom 
m unistisk sammenslutning, hvis Formaal ikke er at føre en Kamp for K ultu
ren, men en imod enhver Form for K ul
tur. Det er en Organisation til
Schæchtning a f enhver national L ivs
udfoldelse, til Afsjæling a f enhver følel
sesbestemt Livsform« (fremh. i orig.).
Dette blev underbygget af bl.a. følgen
de udsagn, som blev tillagt arkitekten
le Corbusier. Udsagnene skulle være
fra hans væ rker i form af direkte ud
drag: »Huset, der værner om Familieliv
og Racekult, maa forsvinde og erstattes
med Boligmaskinen. Der eksisterer in 
gen national Kunst. (...) Vore Byers
Centrer med deres Domkirker og mo
numentale Bygninger skal ødelægges
og erstattes med Skyskrabere. Store
M ænd er overflødige; man bør fore
trække Banalitet. Firmamentet og
Regnbuen er ikke saa eksakte som M a
skinen, derfor heller ikke saa smukke.
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Man skal ødelægge Historien, de
kunstneriske fremtoninger, Husene. I
Skidtet med Professorer, Historikere, i
Skidtet med Shakespeare, med Goethe,
med Æschylos, med Wagner, i Skidtet
med Beethoven. Saadan skriver A rk i
tekturens og Kunstens Lenin. Kulturbolschevismen er paa Vej mod et soven
de og sløvet Danmark«.
Dette er underskrevet af Frits Clau
sen selv, hvilket understreger, at sa
gen lå ham meget stæ rkt på sinde.
Hvor stæ rkt frem går tydeligst af de
overdrevent karikerede og forvrænge
de udtalelser, der tillægges le Corbusi
er. Le Corbusier ville aldrig have brugt
udtryk som racekult. Der er tale om
Frits Clausens egne indlagte tolknin
ger og formuleringer, ikke de direkte
citater, han udgiver dem for.9 Det er en
oprigtigt vred Frits Clausen, der ville
have D anm ark til at vågne op. K ultur
kam pen var for ham en hjertesag og er
en af de vigtigste nøgler til a t forstå
hele hans optræden og politik. Derfor
langt hen ad vejen også partiets.10
Frits Clausens verdensanskuelse
var afgørende præ get af en opvækst i
et Sønderjylland under tysk styre,
hvor familien satte en ære i sin
danskhed. Siden kom han som helt
ung m and på tyske universiteter og
derfra til Ø stfronten som soldat på
tysk side. Efter kort tids fronttjeneste
blev han taget til fange. H an tilbragte
adskillige af sine formative år i ru s
sisk fangenskab for derpå at komme
hjem til et Danm ark, der stod i gen
foreningsagitationens tegn, og endelig
at nedsæ tte sig som landsbylæge. For
ham var det nationale med stort N no
get meget håndgribeligt, »Mor D an
mark« og lurblæsere kaldte for ham
Nordslesvig hjem til D anm ark i 1920.
Det var dansk land med historiens ret.
N ationalitetskam pen blev det der
prægede Frits Clausens ungdom mest,
kun afbrudt af førstehåndsindtrykket
af de russiske/kom m unistiske krigs
fangelejre. Hermed adskilte hans
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første 30 leveår sig væsentligt fra an 
dre danske akademikeres. Og selv om
de fleste sønderjyder ved samme tid
delte den stæ rke nationalism e, havde
de fæ rreste fået den skæ rpet i en fan
gelejr, hvor det var Dannebrog, der
holdt en oppe, som tim erne, dagene,
ugerne og m ånederne slæbte sig af
sted. Fangenskabet og genforeningsa
gitationen omkring 1920 havde skæ r
pet betydningen af de nationale sym
boler for Fritz Clausen, og den betyd
ning slap de aldrig for ham. Følte han
sin nationale identitet gået for nær,
gav han kraftigt igen som rygm arvsre
fleks. Den ville han ikke have »afsjæ
let« for a t bruge hans egen formule
ring.
Efter Frits Clausens svada mod
Frisindet K ulturkam p blev der holdt
øje med Kulturkam pen, som kunne
regne med nidkæ re læsere på N atio
nalsocialistens redaktion. Isæ r Sønderjyllandsnum m eret fra december
1937, redigeret af Peter P. Rohde og
med en række frem trædende sønderjy
der som bidragydere, satte sindene så
meget i bevægelse hos redaktionen, at
det ryddede forsiden afb la d et 1. ja n u 
ar 1938 under overskriften »Front mod
Tyskland!«. A tter blev læserne mindet
om, hvem der stod bag Frisindet Kul
turkam p. Det var Moskva-agenter, og
organisationen selv var en Moskvakloak m askeret som »upolitisk« med et
par »pæne« socialdemokrater og u ltra 
radikale i bestyrelsen.
DNSAP kunne ikke reagere anderle
des. P artiet blev ram t i hjertekulen af
et tidsskrift, hvis træ fsikkerhed ikke
skal underdrives. National-Socialisten
citerede selv, hvad der gjorde m est
ondt og vakte allerm est harme: Nedgørelsen og forhånelsen af den sønder
jyske nationalism e. I Peter P. Rohdes
forord til heftet står bla. at læse, at
danskerne »fra Barnsben, i Skole og
Hjem, paa Vers og i Prosa, i Sang og
Tale, i Historie og Digtning er blevet
stopfodret med Sønderjylland, ofte ser-
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veret i en fed sentimental Sovs, saa det
efterhaanden stod ud a f Halsen paa
dem«. Form uleringen ram te ikke kun
de nationale strenge, men kunne også
skabe m isstem ninger mellem hoved
stadens intellektuelle og den bredere
befolkning i den sønderjyske provins.
DNSAP indkaldte til et stort protest
møde i forsamlingshuset Folkehjem i
Åbenrå. Der blev udsendt skriftlig ind
bydelse til nogle af Kulturkam pens
sønderjyllandsnummers medarbej dere
om at deltage. Det var redaktør Bjørn
Hanssen, sem inarielærer Claus Eskildsen og bibliotekar Jacob Petersen. In
gen af de tre mødte dog op. Den tyske
sikkerhedstjeneste anslog, a t der kom
ca. 1.100 m ennesker til mødet, men
gjorde opmærksom på, at den socialde
m okratiske avis i Åbenrå havde opfor
dret arbejderne til ikke at deltage. Mø
dets talere var Frits Clausen og
DNSAP’s kredsleder i Hamburg, Wal
dem ar Krogh, og sikkerhedstjenestens
meddeler konkluderede: »I Talerne
blev det klart slået fast, at Nordslesvig
nu er blevet til en Kampplads for to
Verdensanskuelser«.11
I øvrigt var DNSAP og N a tio n a ls o 
cialisten ude for den tort ikke at nyde
samme interesse på Kulturkam pens
redaktion, som den selv viste for mod
standeren. Det skete kun undtagelses
vis, at DNSAP blev omtalt. Frisindet
K ulturkam p så reaktionen i D anm ark
som noget andet og mere end DNSAP.
K ulturkam p kunne DNSAP ikke
føre i form af kunstnerisk skaben, ta 
lentm assen fattedes, og symbolanven
delsen og fortiden, ældre dansk histo
rie og kultur, trådte i stedet. De natio
nale symboler, som havde betydet no
get særligt for skoledrengen Frits
Clausen i Åbenrå, for studenten Frits
Clausen på tyske universiteter, for
krigsfangen Frits Clausen i Sibirien og
for genforeningsagitatoren Frits Clau
sen, blev naturligt taget op og gen
brugt af partifører Frits Clausen. Pro
blemet var blot, at det stort set gjorde

ham til en kuriøs figur uden for Søn
derjylland, og at de politiske m odstan
dere i den nationale symbolanvendelse
kun så den lokale nazismes efterlig
ning af NSDAP. For Clausen selv var
symbolerne en ægte del af »den natio
nale livsudfoldelse«, og det var rim e
ligvis mere end noget anden nazis
mens stæ rke nationale symbolanven
delse, der appellerede til ham .12
Partifæ llerne fulgte ham villigt i
dette, den overspændte nationale sym
bolanvendelse nåede sit højdepunkt i
DNSAP, selv om andre partier, for
eninger og virksomheder hverken før
eller siden h ar holdt sig tilbage, n år
det gælder a t bruge nationale symbo
ler i deres tjeneste.13 For DNSAP kun
ne nationalsymbolikken naturligvis
ikke gøre det alene, så kulturkam pen
blev tillige ført i andre former, bl.a.
ved den fysiske optræden ved »natio
nalt stødende« kulturarrangem enter,
som søgtes spoleret eller afbrudt ved
piben, slagsmål m.m.; og isæ r i de
første besæ ttelsesår ved store sam 
menkomster, sat i scene af DNSAP
som nationale kulturm anifestationer.
K reativiteten og opfindsomheden var
stor på det felt.
Endelig var der den mere verbale og
løbende kulturkam p, som k lart falder i
to dele: Den offensive, hvor DNSAP
udtrykte sine værdier, fortalte hvad,
der var godt, rigtigt og »sundt« og
hvorfor, for enhver dansk m and og
kvinde; og den defensive, k u ltu rk ritik 
ken, hvor det blev søgt begrundet,
hvorfor og hvordan den moderne
kunst/kultur var negativ, »sygelig« og
ødelæggende. Tilsvarende kunne en
kunst/kultur være »sund« og skaben
de.
En sådan »sygeliggørelse« hang tæ t
sammen med den nazistiske race
tænkning, hvor m an overførte de biologisk-medicinske term er til en lang
række andre af samfundslivets områ
der. M ålet var at skabe afstand til det
sygeliggjorte og derved lette eller di31
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rekte fremme forståelsen for den
»kur«, der m åtte til for på en gang at
skaffe sig af med det syge og fremmede
og for at tilslutte sig det sunde. De
»syge« bøger blev bræ ndt i Tyskland,
den udartede kunst destrueret, den
»skadelige«, »livsfordærvende« jødiske
race efterhånden udskilt fra folkelegemet. Fagfolk inden for alle de berørte
områder bidrog hertil ved a t gå ind på
racetæ nkningens udstræ kning til de
res felt. Dog var nogle fag mere m odta
gelige end andre. Det gjaldt de tyske
læger, for flertallet af hvem det var
indlysende at overføre biologiske lov
m æssigheder til sociale og kulturelle
forhold. Dermed blev de nazismens
forbundsfæller.14 Omvendt inden for
kulturlivet, hvor denne tæ nkning ikke
var så indlysende og forudsætningerne
helt andre. W eimarrepublikkens eks
perim enterende kulturudøvere valgte
for en stor del eksil, enten indre eller
ved at emigrere eller flygte, bl.a. en hel
del til D anm ark og især København.
Det var i nazistisk propaganda sjæl
dent, a t et udtryk, et princip eller en
idé fra starten ikke var koblet tæ t
sammen med sin modsætning. Propa
gandaen var udviklet i »kamptiden«
(dvs. før m agtoverdragelsen 1933),
hvorfor slagkraften beroede på at til
træ kke på sort/hvid-synspunkter. Kul
turkam pen dannede i den henseende
ingen undtagelse. Den skabende kunst
stod overfor den ødelæggende kunst.

Moderne kulturs livsfordærv
»Tror man, at de begejstrede, der fylder
Salen til Armstrong og Josephine B a
ker, næste Dag gaar ud og maler Hage
kors paa Plankeværkerne?«
Poul H enningsen 1933.15
Charlottenborg åbnede Grønningens
udstilling i begyndelsen af 1933 med
en plakat, hvor en kvinde tra k kjolen
op og vist sin bare bagdel frem med
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kunstnerne krybende bag sig. Svend
Johansen havde begået plakaten, der
vakte en del forargelse.16 N a tio n a ls o 
cialisten gengav plakaten i lineoleum ssnit på forsiden 29. ja n u ar med
overskriften »Rigsdagens Aabning!«
Der blev på den måde slået flere fluer
med et smæk, den forargelige og forka
stelige kunst ført samm en med p arla
m entarikerne, »systemet«. Andre ste
der kobledes kunsten til racismen. I en
anmeldelse 7. maj 1933 af C. C. de Mil
les film »Korsets Tegn« under over
skriften »Kulturdegeneration«, bliver
den am erikanske film om talt som
svinsk og appellerende til publikums
perverse lyster; massescenerne - rost i
»systempressen« - karakteriseres som
modbydelige. Filmen giver angiveligt
udtryk for den kønsmoral, der doceres
af m arxisterne med fosterfordriveren
dr. Leunbach i spidsen. Endelig kom
mer vi til forklaringen på det hele, in
struktøren er semit, og filmen følgelig
et led i den jødiske kulturnedbryd
ning.
Bevæger vi os fra filmen til m usik
ken, som den fremførtes i radioen, stod
det også galt til. U nder overskriften
»Musiklivets Vildskud« opponerer
Louis Thieme 28. november 1936 over
programpolitikken. Den er for lidt n a
tional, for lidt udviklende for dansk
m usikkultur. H an tager indlednings
vis Carl Nielsen, som han sæ tter stor
pris på, og hans Levende M usik til ind
tæ gt for sit synspunkt. De store tors
dagskoncerter bringer for mange
udenlandske navne med tilbøjelighed
til at eksperim entere uden mål og
med. Der burde inddrages hjemlige
kapelm estre, der kunne give m usikli
vet et nationalt præg i stedet for de
udenlandske rytmer. Specielt jazzen
havde in tet med k u ltu r at gøre, og b u r
de erstattes af m ilitærm usik. Bladet
var tidligere nået til den konklusion,
at der ikke var tale om negerjazz, men
jødejazz (16.3.1935).
I foråret 1938 var Picassos maleri
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Fig. 2. DNSAP idealiserede det traditionelle
danske bindingsværksbyggeri overfor den mo
derne funktionalistiske arkitektur. Eksempelvis i
National-Socialisten 12.8.1939, hvor man frem
hævede denne købmandsgård i Svendborg, »hvor
gammel dansk Byggekunst endnu holdes i Ære«.
Gården er opført a f købmand B. Wiggers i 1939 i
stil med 1500-tallets købstadsgårde og efter teg
ning a f arkitekt Fritz Jørgensen (Foto: Hans Ot
tesen, http: / I WWW.sydfyn-info.dk).

Fig. 3. Som modstykke til Wiggers’købmandsgård
satte National-Socialisten »de hæslige papkassehuse i Ørkenstil, som i stadig stigende Grad skæn
der det danske Landskab«, og gav som eksempel
det nyligt projekterede Korsør Rådhus. Æren og
betalingen for denne outrerede bygning tilfaldt
»Arkitekten med det semitiske Navn« G. V. Juul
Frankel. Rådhuset blev indviet d. 15. november
1941 (Foto: Korsør Rådhus).

»Guernica« udstillet i København. N a 
tional-Socialisten gjorde en omtale
heraf til forsidestof. U nder overskrif
ten »Den store Dille« blev m aleriet af
bildet med følgende undertekst: »Dette
sindsyge Makværk, der efter »Kunstne
rens Udsagn skal forestille den span
ske By Guernica, efter at Nationalister
ne havde erobret den, har fornylig
været udstillet under Betegnelsen »mo
derne Kunst« i København. A lm indeli
ge sundttænkende Mennesker kan na
turligvis hverken finde Mening eller
Skønhed i dette med forvredne Menne
skekroppe, Dyrehoveder, elektriske
Lamper og Kohaler bemalte Lærred.
Noget værre Møg har vi sjælden været
præsenteret for, men ikke desto mindre
skriver den kulturbolsjevistiske S y
stempresse spaltelange Artikler om den
»dybere Mening med Sindsygen. D an
mark - vaagn op!« En omtale af en ud
stilling med »udartet kunst« i Tysk
land kort efter nuancerede ikke sprog
brugen. Overskriften var »Dilleristisk
Kunst« og der blev igen brugt ord som
sindssyge, makværk og smuds ledsaget

af en gengivelse af et kunstvæ rk, der
skulle demonstrere pointen (19.3.1938).
Det nonfigurative var i sig selv en
anstødssten for den nazistiske k u n st
opfattelse. Da der under besæ ttelsen
kom flere fagfolk blandt DNSAP’s kul
turforkæm pere, angreb f.eks. tegneren
og kunstkritikeren Gudmund Hentze
sin sam tids danske malere, bl.a. H a
rald Giersing og Vilhelm Lundstrøm,
for ikke at udtrykke sig alm ent for
ståeligt og opfordrede dem til at til
slutte sig nationalsocialism en.17 Den
ne linie blev fulgt overfor moderne og
ab strak t k unst før som siden.18 Da m a
leren Mogens Zieler i 1939 malede en
»Introduktion« til en arkitektudstilling i A rhushallen med gengivelse af
fortidens klunkehjem, var N ational
socialistens rasende overskrift den 2.
septem ber 1939: »Saaledes laver en
jødisk Kulturbolsjevik grin med vore
Bedsteforældres Hjem«. Humoren hav
de trange k år på bladet, den kunstne
riske frihed blev ikke levnet plads.
Klunkehjem met kunne ikke antastes,
end ikke i kunstnerisk form.
o

33

John T. Lauridsen

Derimod var arkitekturens moderne
former, som funktionalismen, i forlæn
gelse af Frits Clausens angreb på
»Frisindet Kulturkamp« en vederstyg
gelighed. Ikke overraskende blev funk
tionalism en gjort til »jødernes værk«,
mens »ægte dansk byggeskik« var no
get helt andet. Det danske hus på ver
densudstillingen i USA i 1938 blev ek
sempelvis af National-Socialisten d. 2.
septem ber sam m enlignet med en ben
zintank. Til gengæld havde bladet lu t
ter lovord til den købmand B. Wiggers i
Svendborg, som på torvet lod opføre en
ny bygning i stil med renæ ssancens
danske købmandsgårde i bindings
værk. H er kunne de byråd, som opførte
kom m unalt byggeri i outreret ørkenboligstil, lære noget om »gammel dansk
Byggekunst« (12.8.1939).19
De tyske em igranter havde DNSAP
i almindelighed et godt øje til, og deres
eventuelle politiske og/eller kunstneri
ske virksomhed i særdeleshed. B ert
Brecht forenede i sin person på en
gang a t være tysk flygtning, kommu
nist og udøvende kunstner, hvortil
DNSAP for egen regning og uden bund
i virkeligheden tilføjede betegnelsen
»talmud-jøde«, for både at gøre billedet
af ham komplet og indbygge en forkla
ring på hans virksomheds skadelige
karakter. Bl.a. Nationaltidende tog
kritikken af den »jødiske kommunist«
til sig, men var påfølgende tvunget til
at dementere, a t Brecht var jøde - det
var dog stadig slem t nok, at han var
kommunist. Ganske vist offentliggjor
de Brecht kun en forsvindende del af
sine arbejder i Danm ark, men det var
fuldt tilstræ kkeligt for både NationalSocialisten og en hel del af den øvrige
presse, at hans stykker blev vist på Ar
bejderscenen, og a t enkelte digte og
noveller kunne offentliggøres i SocialDemokratens søndagstillæg. DNSAP
forlangte ham flere gange udleveret til
Tyskland, mens regeringen nøjedes
med at lade politiet holde øje med
ham .20 Ved de få opførelser af Brechts
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stykker på københavnske scener kon
kurrerede DNSAP’s ugeblad med en
stor del af den øvrige presse om at
være m est nedgørende.21 Opførelsen af
stykket »Rundhovederne og Spidsho
vederne« fik følgende kom m entar i N a 
tional-Socialisten 14. november 1936
under overskriften »Nye Kristenforføl
gelser«: »Man kan vist roligt sige, at
dette »Skuespil« er noget a f det værste
pladder, der nogen sinde i Danmark
har været opført paa et Teater. Det er
ufatteligt, at noget voksent Menneske
med bare en Gran a f Intelligens - end
sige Talent - kan skrive noget saadant
Vrøvl og Nonsens!« I stykket så bladet
en forhånelse af den nordiske race, og
mente at det kunne have væ ret nød
vendigt a t henstille til myndigheder
ne, a t dets forfatter blev m entalunder
søg^ hvis ikke hans person i sig selv
overflødiggjorde det. Anmelderen hen
viste til, a t publikum ved frem kaldel
sen af »forfatteren« efter stykkets af
slutning fik et så levende indtryk af
racespørgsmålets betydning ved at se
hans person, at det snarere var en
propaganda for racehygiejne end det
modsatte. Trods denne og andre an 
meldelser, blev stykket opført 21 gan
ge, men der var dog klaget over det fra
kirkelige kredse.22
DNSAP var også i sam klang med
flertallet i den øvrige presse, da det
gjaldt stillingtagen til Poul Henningsens D anmarksfilm i 1935. Social-Demokraten konstaterede: »Danmarksfil
men var kemisk fri for fad nationalis
me og patriotisk dannebrogsfædrelan
deri«, hvilket sidste netop var, hvad
DNSAP stillede som krav til en Danmar^sfilm. B T kunne på linie med N a 
tional-Socialisten harm es over brugen
af »negermusik« som akkompagne
m ent til »danske scenerier«.23 N år fil
men blev en stor fiasko, kunne DNSAP
dog ikke tage æ ren derfor. Dertil fyldte
partiets kritik for lidt i mediebilledet.
Men Poul Henningsens gøren og laden
blev fortsat fulgt, som den hidtil var
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blevet det.24 H an havde en måde at
gøre opmærksom på sine synspunkter
og sig selv på, som den del af offentlig
heden, som DNSAP tilhørte, følte sig
særligt ram t af. H ans Hva mæ K ultu
ren fra 1933 stod stort set for alt det,
som disse kredse vendte sig imod, og
hånede netop de værdier, som DNSAP
tog for dansk kultur.25
DNSAP kunne også finde fodslag
med flertallet om modviljen mod ame
rikaniseringen af kulturlivet, eksem
pelvis de kulørte am erikanske hefter,
som kom frem i stort omfang under be
sættelsen. »Døden i Badeværelset« og
lignende underholdning blev solgt med
omslag med afklædte kvinder. Der var
tale om spekulation i sanselighed og
udbredelse af skadelige væ rdier for
dansk ungdom.26 De am erikanske
gangsterfilm fik flere gange præ dika
tet juks og afsporet i den nazistiske
presse (F. eks. National-Socialisten
19.3.1942). I en program m atisk artikel
om »Filmskunstens Betydning som
Kulturfaktor« fra 16. september 1939
placerede den anonyme skribent fil
men som en af de tre m est indflydende
kulturfaktorer, samm en med presse og
radio. H an gav også en status: »Begre
bet »Dansk Film« - udover nogle pjatte
de Sommerlystspil - eksisterer jo ikke,
og i alle Landets Biografteatre ruller
Aften efter Aften demoraliserende ame
rikanske Forbryderfilm og aandssvage
Farcer, hyppigt ogsaa en saakaldt h i
storisk Film (...) Det maa blive N atio
nalsocialismens Opgave engang at ska
be en rent dansk Film sindustri. N atio
nale Film med danske Naturoptagelser
og Film, der behandler Danm arks H i
storie for Em nets Skyld og ikke blot til
Opreklamering a f en ligegyldig opsm inket Reklameskønhed, bør være Led
i Nationalsocialismens Kulturarbejde«.
Som em ner nævntes broncealderens
kulturliv, vendertoget og svenskekrige
ne, som også sn art blev taget op af
dansk film industri, men helt uden
nazistisk medvirken!

Dansk film oplevede et k v antitativt
opsving under den tyske besættelse, da
det var begrænset, hvilke udenlanske
film der kunne importeres, ikke
m indst efter USA’s indtræ den i
krigen.27 For de nazistiske anmeldere
var den danske produktion im idlertid
ikke tilstræ kkelig som kvalitetsm æ r
ke. Der blev brugt stæ rke ord om
»dansk Films nedbrydende og smag
løse Kulturniveau« (National-Sociali
sten 9.4.1942), ligesom der blev opfor
dret til afskaffelse af en »kompromitte
ret dansk Filmcensur« (National-Soci
alisten 16.4.1942). Igen var DNSAP
ikke ene om sine synspunkter, selv om
besæ ttelsen i en del tilfælde havde
æ ndret begrundelserne. Til gengæld
stod p artiet mere alene med den opfat
telse, at de københavnske biografejere
agerede politisk censor ved deres uvilje
mod a t opføre tyskproducerede film,
som Fædrelandet 16. september 1941
formulerede det. Im idlertid var der
heldigvis undtagelser fra denne regel,
som avisen fremhævede. Der var »for
nuftige Biograffolk, der i Forstaaelse a f
den nye Tid, der gryer over Europa, la
der deres Repertoire bestemme a f
kunstneriske og ikke a f politiske Grun
de«, hvilket gav såvel kunstnerisk som
økonomisk succes. Det lød lokkende,
men var lidet konkret, hvilket i alm in
delighed prægede den nazistiske kul
turkritik.
Som traditionsvogter kunne det
ikke undgås, at DNSAP’s placering i
forholdet mellem den unge og den æl
dre generation var entydigt i sidst
nævntes favør. Det nye var af det
onde. Da svingpjatterne var slået an i
D anm ark stod DNSAP ikke tilbage for
den konservative presse i sin fordøm
melse:28 »Hymne til det rene Pip! S in d 
sygt Arrangement samler 10.000 Unge
i KB-Hallen. Her lades alt Haab
ude«.29 Fornyelser af ungdomsarbejdet
blev der også taget h ård t på: »Spejder
bevægelsen i Danmark har udartet sig
til den rene Tarzanisme. Men dansk
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Ungdomsopdragelse maa bygge paa
det nordiske Ridder ideal«.30
DNSAP var i løbet af 1930’erne ble
vet godt bekendt med, hvem der var
hovedmodstanderne i kulturkam pen:
Det var overskuelige miljøer på begge
sider. Derfor blev et led i DNSAP’s
kamp a t »afsløre« de k u lturarrange
m enter eller -frembringelser a f enhver
art, som kunne dække over kommuni
stiske, jødiske formål. Den nazistiske
presse læ rte sine m odstandere a t ken
de på navn, og var de en gang sat i bås,
var bedømmelsen varigt en given sag.
Var f.eks. en »salon-kommunist« som
Per Knutzon involveret i et teaterstyk
ke, var omtalen af stykket forudsige
lig. De åbenlyst kom m unistiske p arti
medlemmer spillede her en mindre
rolle; var deres navne at finde i Arbej
derbladets spalter, var det allerede ty
deligt for offentligheden, hvem m an
havde for sig. DNSAP behøvede ikke
gøre mere, den almindelige antikom 
m unistiske indstilling klarede resten.
De farlige var de »skjulte« m odstan
dere, der ikke offentligt vedkendte sig
kommunismen, »salonkommunister
ne« som Poul H enningsen og Per
Knutzon. Den kreds var ikke ubetyde
lig, og de danske nazister m åtte træ k 
kes med den længe efter, a t regeringen
havde bragt kom m unisternes legale
muligheder for a t komme til orde til
ophør sommeren 1941.31 Det var givet
vis på de danske nazisters foranled
ning, n å r besæ ttelsesm agten i februar
1942 spurgte samlingsregeringen,
hvorfor salonkom m unister som Lulu
Ziegler, Otto Gelsted, Poul H enning
sen, Kjeld Abeli, H arald Herdal, H a
rald Rue og Elias Bredsdorff ikke var
arresteret.32 Navnene kan også være
hentet i Fædrelandet.33A rresteret blev
de pågældende ikke, men næ sten alle
m åtte senere under den tyske besæ t
telse indstille deres offentlige optræ 
den i D anm ark af vidt forskellige
grunde.
Med en nazistisk optik var k u ltu r
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kam pens sværeste tilfælde der, hvor
spørgsm ålet for eller imod, en af vore
eller kommunist/jøde, ikke entydigt
kunne besvares. I 1930’erne var det
folk som Kaj M unk og Arne Sørensen,
der m åtte ses næ rm ere an. I Munks
tilfælde svingede DNSAP fra en posi
tiv holdning i 30’ernes første halvdel
til en negativ ved årtiets slutning,
hvor Arne Sørensen blev anbragt
blandt m odstanderne. B esæ ttelsesti
den frem kaldte desuden nye og for
DNSAP farlige personligheder på den
kulturelle kampplads, som da Hal
Koch kastede sig ud i agitationen for
danske væ rdier på sam lingsregerin
gens grundlag. Koch var ikke kendt
for et partipolitisk virke, og var ikke
til a t feje af som kommunist; og som
»systemets« m and talte h an for væ rdi
er, som DNSAP ikke blot kunne afvise.
I opgøret med ham kunne selv Kaj
M unk bruges.34 En anden national og
kulturel vækkelse end DNSAP’s egen
var problem atisk for partiet.

»Evig Kunst«. DNSAP’s kunst
og kulturidealer
Indtil F rits Clausen i septem ber 1939
frem satte sine »principielle« betragt
ninger om dansk kunst, er vi henvist
til de spredte bem æ rkninger i p arti
pressen, n år det gælder den k u ltu r og
de idealer, som p artiet positivt stod
for. Indkredsningen h eraf fører for lit
teratu ren s vedkommende til hjem 
stavnsforfatterne Thorkild Gravlund,
Thomas Olesen Løkken m. fl., digtere
som Carl Ploug og Chr. W inther;35 for
m usikken til komponister som Niels
W. Gade og Carl Nielsen;36 for arkitek
turen til »gammel dansk byggeskik«:
Bindingsværk! og bl. a ark itek t M artin
Nyrops byggeri i »historisk stil«; for
billedkunsten til 1800-tallets maleri, f.
eks. C hristen Købke, og med udeladel
se a f moderne m aleri (med undtagelse
af æ gteparret Agnes og H arald Slott-
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Møller, der til gengæld ikke var mo
derne); for skulpturens vedkommende
til Bertel Thorvaldsen og H. W. Bissen.
Med få m arkante undtagelser kunne
kulturfrem bringere fra 1900-tallet
ikke finde nåde for de danske
nazisters øjne. Carl Nielsen hører til
blandt disse undtagelser, antagelig
m est p.g.a. den m usik han satte til
danske sange og ikke for hans for ti
den moderne symfoniske koncertm u
sik. Frits Clausen formulerede det så
ledes: »Carl Nielsen staar som et ud
talt Udtryk for vor Tids længselsfulde
Gennembrud og sam tidigt for dens for
virrede Afarter«.
DNSAP var meget traditionalistisk i
sin kunst- og kulturopfattelse, med en
senere tids begreb kunne p artiet også
betegnes som rindalistisk. Det kom
mer meget tydeligt frem i forbindelsen
med omtalen af Agnes og H arald SlottMøller, de to af 1900-tallets malere,
som DNSAP undtagelsesvis tog hel
hjertet til sig. De døde begge med kort
tids mellemrum 1937, og der blev
holdt en m indeudstilling med deres
væ rker på Charlottenborg i 1938. De
malede begge i en stil, der længe ikke
havde væ ret inde i tiden. Isæ r Agnes
Slott-Møller havde gjort det til sit spe
ciale a t perfektionere historiem aleri
et.37 U nder overskriften »Evig Kunst«
skrev National-Socialistens anm elder
Regnar Lodbrog den 12. februar 1938:
»Det var en gribende Oplevelse (...) det
var selve vor stolte Histories mest stor
ladne Tider, som fremstod lyslevende
for vort Øje«. »Denne K unst er virkelig
Kunst. Hvorfor'? Fordi den um iddel
bart forstaas, allerbedst maaske a f
den, som slet ikke er k u n stf orständig,
men blot elsker sit Folk og sit Land
højere end alt andet paa Jorden. Saadan skal K unst jo netop være; ikke blot
skabt for en samm enspist Klike a f
»Kunstkendere«, men skabt for alt Fol
ket. Med Kunsten som M iddel kan vi
lære a f vor Fortid a f andres Eksempel,
løftes, høj nes, for ædles, og derigennem

vinde Kraft til at skabe en ærefuld
Fremtid«.
Med andre ord havde p artiet taget
historiem aleriet helt og fuldt til sig,
også selv om udøverne var samtidige.
Æ gteparrets kunst var im idlertid ikke
»moderne«, idet den ikke fulgte tidens
strømninger. Bortset fra kunstvæ rker
ne selv, havde æ gteparret Slott-Møller
også den kvalitet for DNSAP at være
pariaer, isolerede i det danske k u n st
miljø, hvilket læserne afb la d et n a tu r
ligvis ikke blev forholdt.
Det er vist meget få danske partile
dere, der h ar brugt deres avis til at
skrive en artikelserie i stil med Frits
Clausens »Danmark. Drøm og Virke
lighed« fra september 1939, lige efter
verdenskrigens udbrud. Serien bestod
af 6 kapitler om Teknik, K unst, Tro,
Odin, Thor og Njord.38. K apitlet om
»Kunst« blev siden retningsgivende i
partiarbejdet.39 Heri slog han fast:
»Enhver sand K unst er national«. Det
var det danske landskab og det danske
hav, der bevægede Eckersberg, det var
en dansk kvinde, der af Thorvaldsen
blev bestem t til at bringe sin lille
blomsterfakkel til dem, der blev deres
n a tu r tro, det var den danske landsol
dat Bissen fremstillede og ikke blot en
soldat. Evighedsværdien var kæ det
samm en med »vor sande Kultur«. N u
tidens ku n st fornægtede følelsen til
fordel for det formalistiske og bereg
nende, den rejste skel mellem n a tu r og
kunst. Den nationale kunst, derimod,
var »en Livsytring a f et Folk, som ikke
lader sig nøje med det at forstaa Jor
den og Livet i den endelige Verden, men
som søger at flyve ud over det aabne
Hav op mod de Skyer, der belyses a f
Glansen fra det fjerne, som dets for
standsprægede Erkendelse ikke kan
naa«. Frits Clausen så gennem den
sande kunst en m ytisk sam m enknyt
ning, både følelsesmæssigt og med blo
dets bånd, af en race gennem tiderne,
ganske som symbolanvendelsen for
ham rumm ede en mytisk sammenbin37
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Fig. 4. H. W. Bissen: »Krigergraven«, fra 1853 på Trinitatis Kirkegård i Fredericia. »Bissen har med sin
smukke Komposition og fine Realisme skabt et gribende Mindesmærke over de faldne Soldater fra
1848, det er med sin Inderlighed typisk Dansk« (DNSAP’s Maaneds-Breve 6, 1941-42, s. 134). Det er så
typisk dansk, at det har adskillige direkte paralleller i flere monumenter over faldne frihedskæmpere
efter maj 1945, f.eks. monumentet på Kirkepladsen i Frederikshavn. Blot er personerne her i civil, men
den typiske danske inderlighed er den samme (Foto: Fredericia Kommune).

dende kraft. Kun den rene race skabte
sand kunst, mens raceblanding også
på kunstom rådet førte til dekadence
og i sidste ende kulturopløsning.
Efter a t være fremkommet med de
principielle betragtninger overlod
Frits Clausen kulturom ådet til andre,
bl.a. Viggo J. von Holstein-Rathlou, se
nere kunstkritikeren Baldur NielsenEdwin, tegneren og m aleren Gud
m und Hentze, bibliotekar Arne H an
sen og m aleren og kunstkritikeren Ole
V. Borch. Det var på hver deres måde
fagfolk, som spredte deres aktivitet til
både Fædrelandet og partibladene.
Mens læserne af D N SAP’s MaanedsBreve glimtvis kunne få bibragt et lidt
mere nuanceret syn på moderne kunst
- f. eks. tillod Borch sig delvis at reha
bilitere »den kloge Picasso«, som han
38

omtalte ham 40 - førte Fædrelandet og
National-Socialisten den hårde linie
videre, af og til med mindre heldigt re
sultat. F. eks. harcellerede Fædrelan
det 4. august 1940 over det »dekaden
te« mindesm ærke over de faldne solda
ter 9. april, der forinden var blevet af
sløret på Vestre Kirkegård i Køben
havn. Det var en skulptur af en nøgen,
liggende mand. »Monumentet er et ty
pisk Produkt a f den aandelige og poli
tiske Dekadence, der i Øjeblikket raader i Danm ark - aabenbart inspireret
a f den pervers-jødiske Mentalitet, der
gennem Freudianismen er trængt ind
paa Kunstens Omraade herhjemme i
de senere Aar. E t Mindesmærke, der
ikke giver Udtryk for ædle Følelser.
Uden Stolthed, uden Heroisme - uden
Ære!« Avisen modstillede det Landsol-
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Fig. 5-6. D NS AP brugte at modstille sine kunstidealer med de toneangivende kunstnerkredses kunst
opfattelse, hvor det også blev underforstået, at »vi er udenfor, de er indenfor - se selv, kan det være rig
tigt«? Eksempelvis modstilledes malerne Vilhelm Lundstrøm og Gudmund Hentze: »Gudmund Hentze
har hele sit Liv kæmpet idealistisk mod den udartede Kunst«. I modsætning hertil havde Lundstrøm
»mange Billeder paa det danske Kunstmusæum og som Medlem a f Akademiraadet er han med til at af
gøre, hvilke unge Kunstnere, der skal støttes med Medaljer og Legater« (DNSAP’s Maaneds-Breve 6,
1941-42, s. 64f). Ovenfor ses Gudmund Hentzes »Høvdingens Datter« også kendt under titlen »Nøgen
Pige med Falk« (opholdssted ukendt), so?n er malet i en stil, der var fremtrædende i Det Tredje Rige, og
Vilhelm Lundstrøms »Siddende Model« fra 1937 (privateje). Billederne er gengivet efter henholdsvis
D NSAP’s Maaneds-Breve 7, 1942-43, s. 137 og Vilhelm Lundstrøm 100 å r - 1893-1993, Charlottenborg
1993.

daten i Fredericia og Istedløven. Om
statuen af Landsoldaten hedder det:
»Kunstneren, Bissen, har formaaet at
forme hele Folkets Følelse i Øjeblikket:
Stolthed, Rejsning, Appel, Ære!« Også
den stolte, om end hvilende Istedløve
sås »som et Udtryk for Folkesjælen« og
»for den Vilje, der ogsaa er Folkets var Folkets i denne Stund«. Skribenten
»Bjarke«, der her svang sig op i de
højere æ stetiske luftlag, gjorde i sam 
me åndedrag Thorvaldsen, og ikke re t
telig Bissen, til løvens skaber! K ritik
og viden fulgtes ikke nødvendigvis ad.
I D N SAP’s Maaneds-Breve fik læ ser
ne enkelte prøver på, hvad partiet
anså for at være den nye tids kunst.

Agnes Slott-Møllers historiem aleri
hørte som en selvfølgelighed med her,
ligesom Aage Edwins buste af Frits
Clausen, men derpå begyndte antallet
af samtidige kunstneriske forbilleder
a t skrum pe stæ rk t ind. Gudmund
Hentzes m alerkunst blev modstillet
Vilhelm Lundstrøm s, naturligvis med
parti for førstnævnte, og dermed var
repertoiret inden for samtidig kunst
og skulptur næ r udtømt, bortset fra O.
V. Borchs gengivelse af egne m alerier
og Ragnhild Borchs buster. I stedet
blev der bragt længere anmeldelser af
kunstudstillinger med gengivelse af
udvalgte værker, som uden at være
idealer for nazistisk kunst dog i de al39
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lerfleste tilfælde var »forståelige« for
folket, dvs. at m an kunne se, hvad de
forestillede. Blev der undtagelsesvis
bragt en gengivelse af et maleri, hvor
der var arbejdet med formen væk fra
det realistiske, blev der omhyggeligt
gjort opmærksom på, at sådan ser bil
ledet ud i virkeligheden; der var ikke
tale om en dårlig reproduktion. Den
behandling gives således Niels Lergaards m aleri »Dobbeltportræt«.41
I betragtning af a t Baldur NielsenEdwin i artiklen »Hvad er »social
Kunst«?« fremkom med det synspunkt,
at kunsten skulle ud blandt folket og
at der ikke skulle fremelskes en særlig
»museumskunst«, er det forbavsende
lidt, de nazistiske kunstkritikere be
skæftigede sig med andet end netop
»museumskunsten«.
Nielsen-Edwin
mente ikke alene, at der under demo
k ratiet var en særlig tendens til »at
proppe K unsten samm en i Musæerne«, men også a t dem okraterne havde
udrenset den kunst fra museerne, som
folket forstod og holdt af. »Den moder
ne K unst har aldrig interesseret dem
(befolkningen, JTL), derimod er der in
gen Tvivl om, at Folket har samme Syn
paa Kunsten som National Socialis
men, og de venter taalmodigt paa en
Kunst, der kan begejstre dem. De folk,
der kæmper for moderne Kunst, vil al
drig komme til at forstaa, at den jo rd 
bundne smudsige Kunsts Tid er forbi,
og at der vil opstaa en Kunst, som hæv
der sig med Egenskaber, der har været
forbudt og nedkæmpet mange Aar,
nemlig Monumentalitet, Festlighed og
ren Skønhedsglæde. Kunstværket maa
indeholde en stor Ide eller Komposi
tion, som er i A and med Tidens Tanker
og Rørelser, da vil Værket tale til Fol
ket, og Folket vil fortsaa det« (6, s. 119).
Det blev ved dette løfte. Program er
klæringen førte ikke til, a t DNSAP på
noget tidspunkt kunne fremvise be
gyndelsen til en sådan ny dansk
kunst.
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DNSAP’s baggrund for at føre
og organisere kulturkamp
Hvor NSDAP i ja n u a r 1933 kunne af
slutte »kamptiden«, var DNSAP i ved
varende politisk kamp. 1930’erne igen
nem var Frits Clausen selv DNSAP’s
prim us motor i kulturkam pen. Det var
ham, der skrev, eller h an prøvede at
opdyrke nye skribenter, da næ sten alle
prøvede og kendte penne sagde fra.42
K unstnere og kulturpersonligheder
kunne p artiet så godt som ikke møn
stre, hvorfor de få, der var eller kom
til, blev indbudt til a t bruge deres ev
ner i kulturkam pen. Flemming Dahl,
stadsarkivar i København undslog sig,
mens bibliotekar Viggo J. von Holstein
Rathlou i Århus som næ vnt kom i
gang ved årtiets slutning. H ans signe
rede artikler om nordiske oldtidssym
boler var med til a t gøre DNSAP’s poli
tiske ram m e troværdig: N år hagekor
set som gammelt nordisk symbol k u n 
ne bevises, var meget allerede vun
det.43 F rits Clausen ønskede de løsrev
ne enkeltartikler i N a tio n a lso cia li
sten afløst af et m ere sam let fremstød.
Da kulturkæ m perne kun var for h ån 
den i et fåtal, begyndte h an et k u ltu 
relt uddannelsesprogram for partile
derne og i en vis udstræ kning tillige
for partim edlem m erne.
D N SA P ’s Maaneds-Breve blev fra
starten i 1935 re tte t mod partiets lede
re, og indeholdt derfor en hel del orga
nisatoriske meddelelser og skolings
m ateriale. B landt dette sidste blev
kunst- og kulturstoffet det bærende
fra og med efteråret 1940.44 Skiftet i
stofvægtningen er så pludselig og m ar
kant i månedsbrevene, a t det kun kan
hænge samm en med besæ ttelsessitua
tionen. Det blev nu mere end tidligere
magtpåliggende for partiledelsen at
m arkere sin danskhed, og ingen uden
forstående skulle kunne bruge p a rti
ets interne skrift til noget andet for
mål. Hvad partiets ledergruppe via
månedsbrevene fik at vide om dansk
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k u ltu r i de følgende å r var ikke
småting. Der var f. eks. en længere se
rie om danske plantenavne! Blot bi
drog det ikke på nogen måde til en po
litikudvikling, ej heller til a t skabe for
ståelse for og opbakning bag den førte
politik. K ulturpropagandaen kom til
a t stå alene, og skulle i sig selv legiti
mere danskheden for DNSAP.
B landt de selvstændige udgivelser
på partiforlaget (fra efteråret 1936)
tog kun få kulturkam pen op, der
iblandt nogle af Frits Clausens egne.
Skribenter fattedes, og kulturkontak
terne til danske foreninger m.m. var
noget næ r totalt fraværende. DNSAP’s
isolation på dette område var måske
større før end efter den tyske besæ ttel
se. DNSAP opnåede ikke næ r kontakt
til Nordische Gesellschaft i Kiel og var
heller ikke med ved de årligt tilbage
vendende arrangem enter, som netop
havde nordisk k u ltu r på dagsordenen.
Store danske navne som komponisten
Carl Nielsen fik der en international
opførelse. DNSAP fik hverken gennem
Nordische Gesellschaft eller andre
kulturorganisationer positiv kontakt
til Det Tredje Rige før 9. april 1940.45
Å ret 1939 gav i flere henseender et
løft for DNSAP’s kulturkam p. F ra ja 
n u ar havde partiet eget dagblad,
Fædrelandet, Frits Clausen lagde i
starten stor energi i selv a t bidrage
dertil; og i april blev tre m and indvalgt
i folketinget. Med knap 5.000 medlem
m er og godt 31.000 vælgere fik k u ltu r
arbejdet et så bredt grundlag som al
drig før. Landsstæ vnet i Kolding i juni
var den hidtil største partim anifesta
tion og tjente blandt meget andet til at
udvikle brugen af historiske og natio
nale symboler i et hidtil uset omfang.
Stadig nye rekvisitter og ideer kom til.
Den udprægede nationale symbolan
vendelse m åtte indtil videre træ de i
stedet for den nazistiske kulturpro
duktion, som gerne skulle bringes til
a t blomstre.
V æksten for dansk nazisme blev led

saget a f et stort tilbageslag for hoved
m odstanderen på den kulturpolitiske
slagplads. Foreningen »Frisindet Kul
turkamp« kunne ikke videreføres efter
august 1939. Den tysk-sovjetiske ikkeangrebspagt indebar, a t DKP’s ledelse
ændrede holdning til en potentiel
krigsfare. Derfor blev antinazism en of
ficielt lagt på hylden til fordel for den
opfattelse, a t de im perialistiske mag
te r England og Frankrig ville starte en
krig. I forlængelse h eraf m åtte de
mange kom m unister i Frisindet Kul
turkam p m idlertidigt se sig om efter
andre opgaver.46 Det gav for en stund
DNSAP mere spillerum for sin k u ltu r
propaganda, men det er højst tvivl
somt, om det var andet end i teorien.
De to fløje havde aldrig betragtet hin
anden som ligeværdige modstandere.
Frisindet K ulturkam p havde ignoreret
DNSAP for længe, lagt vægten på
alene a t oplyse midtervælgere. Som
DNSAP skød frem, faldt »Frisindet
Kulturkamp« væk, hvilket illustrerer,
a t fløj politikken på begge sider blev
ført i stæ rk afhængighed af store
udenlandske magter. DKP førte sin po
litik i n æ r tilknytning til Sovjetunio
nens, DNSAP forsøgte at føre sin som
en om plantning af NSDAP’s og Det
Tredie Riges. Forskellene skulle vise
sig mere afgørende, som andre fakto
rer kom til a t spille ind.
Havde den tysk-russiske ikke-angrebspagt svækket den politiske ven
strefløj i D anm ark og lam m et de tilba
geblevne, sam t givet DNSAP sit hidtil
største forklaringsproblem,47 så betød
den finsk-sovj etiske vinterkrig en sti
m ulering af antikommunismen, som
ikke kunne være DNSAP ubelejlig.
Den fik de første danske frivillige til a t
træ de i fremmed krigstjeneste. DNSAP
ønskede a t drage m aksim al politisk
fordel a f situationen. I december 1939
fremlagde partiet et forslag i Folketin
get om afbrydelse a f de diplomatiske
forbindelser med Sovjetunionen.48 Det
blev naturligvis ikke vedtaget, men er
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et udtryk for, a t én politisk konjunktur
var med den danske nazisme. I befolk
ningen var forslaget ikke bare forkert
på det tidspunkt.
Den tyske besæ ttelse af D anm ark i
april 1940 indebar en fuldstændig om
væ ltning af forudsætningerne for
DNSAP’s kulturkam p. Tilgangen af
medlemmer og sym patisører tog me
get kraftigt til. Fædrelandet fik flere
abonnenter. Dette sam t en betydelig
tysk økonomisk støtte gav nye mulig
heder for kulturarbejdet. Fædrelandet
og flere af de andre partiblade kunne
betale professionelle skribenter, og
endnu flere meldte sig selv som med
arbejdere. K unstkritikerne er allerede
nævnt. Den professionelle journalist
og redaktør Helge Bangsted satte sig i
oktober 1940 i redaktørstolen på
Fædrelandet, mangeårige erfarne for
fattere og journalister som H arald
Tandrup og H arald Bergstedt fandt vej
som faste skribenter i avisens spalter.
Det var a f overbevisning, ikke for brø
dets skyld alene.
DNSAP’s fremgang var ikke et re
su ltat af partiets egen indsats. Den ty
ske lynkrig i Europa og Frankrigs fald
sommeren 1940 gav en vis befolk
ningsdel en stor tro på, a t nazismen
var fremtiden, og dette fik både med
løbere og folk, der længe havde sympa
tiseret med nazismen, til nu bevidst at
vælge DNSAP. Blandt dem også flere
forfattere, kunstnere og intellektuelle.
E nten som direkte partim edlem m er
eller som sympatisører, der ikke havde
noget imod a t blive sat i forbindelse
med nazismen.
B landt forfatterne var det: Erling
Bache, Svend Bache, Thorkild Barfod
(f. 1889), H arald B ergstedt (f. 1877),
Svend Borberg (f. 1888), Olga Eggers
(f. 1875), Poul G. E rn st (f. 1893),
Svend Fleuron (f. 1874), C hristen
H ansen (f. 1893), E inar Howalt (f.
1887), G udm undur Kamban (f. 1888),
Thorvald Knudsen (f. 1895), Niels
Meyn (f. 1891), Edvard Nielsen-Stevns
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(f. 1880), Sara Nielsen-Stevns (f.
1891), Knud Nordentoft (f. 1895), H ar
ry Nørup (f. 1904), Xenius Rostock (f.
1885), Valdemar Rørdam (f. 1872),
L aurits Skov (f. 1900), H arald Tand
rup (f. 1874), M inna Vestergaard (f.
1891).49
Mens spredningen på køn ikke er vi
dere bemærkelsesværdig, der var i det
hele tag et langt færre kvindelige for
fattere, så falder den relativt høje al
der i øjnene. B landt forfatterne var det
typisk mænd oppe i 50-års alderen i
1940, som i større eller mindre grad
gjorde nazismens sag til deres.50 Tog
man en snes forfattere på kulturkam 
pens venstrefløj, ville de også være
mænd, men gennem snitsalderen ville
snarere ligge i m idten af 30’erne.
M aterialet til belysning af nazis
mens tiltræ kning inden for andre
kunstnerkredse er mere begrænset, gi
vetvis bl.a. fordi der var ret få. Meget
kendte dengang var balletæ gteparret
Ørnberg og enkelte skuespillere som
Gerda M adsen og Chr. Arhoff, men
sam let viser m aterialet ingen større
tilslutning. Det tør derfor være at tage
forskud på en fremtidig vækst, n år
DNSAP i ja n u a r 1942 annoncerede
dannelsen a f fire kunstnerforbund i
partiets regi:
N ational-Socialistisk F orfatterforbund
(leder: Thorkild Barfod)
National-Socialistisk Skuespillerforbund
(leder: Poul Witzansky)
National-Socialistisk Kunstnerforbund
(leder: Gudmund Hentze (f. 1875))
National-Socialistisk M usikerforbund
(leder: C. A. Vøttrup)51
Det var ikke udtryk for noget behov,
men for en politik, en m anifestation,
om rådet søgtes organiseret, som andre
blev det på samme tid. Med forsinkel
se kan m an mene. Nærm ere herom ne
denfor.
Udvides synsfeltet til gruppen af
akademikere, intellektuelle ogjourna-
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lister synes tendensen at være, a t gen
nem snitsalderen ikke er helt så høj.
Flertallet synes a t være født i
1890’erne og lige efter 1900. Det var
folk som journalisterne Aage Jørgen
sen (f. 1890) og Axel Høyer (f. 1894),
landsretssagførerne Ejler Pontoppidan (f. 1894) og Knud Nordentoft (f.
1895), det gælder brødrene Bryld, ju ri
sterne Carl Popp-Madsen (f. 1900) og
Chr. Junior (f. 1896), redaktør Helge
Bangsted (f. 1898), stadsarkivar Flem
ming Dahl (f. 1896), zoologen Ingvald
Lieberkind (f. 1897) m. fl. Den akade
miske og kunstneriske ungdom under
40 år og endnu mere under 30 år synes
kun i begræ nset omfang tiltrukket af
nazismen. DNSAP’s studenterfrak
tion, oprettet 1941, kunne på sit højde
punkt ikke m ønstre over 60 medlem
mer af adskillige tusinde mulige. N ati
onal Studenter Aktion, oprettet 1938,
havde på sit højdepunkt over 300 med
lemmer; organisationen var uafhæ n
gig af DNSAP, men sym patisk overfor
nazism en og en nyordning af Europa.
Der var her et potentiale for nazismen
i Danm ark, men direkte støtter i
DNSAP’s kulturkam p var de ikke.52
Selv med forbehold for disse be
græ nsninger havde DNSAP’s mulighe
der for at føre kulturkam p i 1940’erne
en bredere basis, end den havde haft i
1930’erne. Der var langt flere potenti
elle bidragydere til at føre kampen, en
stæ rk t udvidet sympatisørgruppe og
finansielle muligheder som aldrig før.
Tillige var partiets kulturopfattelse i
sam klang med flertallet af befolknin
gens, og det var DNSAP frem for no
gen, der i sit partiarbejde slog på de
nationale strenge; modsat f. eks. DKP.
DKP og en god del af dets aktive kul
turforkæm pere var DNSAP tilmed
sluppet af med i juni 1941; kommuni
sterne var interneret af dansk politi og
anbragt i Horserød-lejren, og deres
virksomhed blev i august helt forbudt
af samlingsregeringen. Arbejderbladet
var borte, og Fædrelandet var fri for

sin skarpeste m odstander på den mod
satte fløj - i det m indste i legal sam 
menhæng. Alligevel var det i k u ltu r
kampen, at DNSAP led sit største ne
derlag. Hvordan kunne det gå til?

Mod strømmen: DNSAP og
besættelsestidens nationale
vækkelse
»Indenfor det danske Folks nuværende
politiske Organisationer er det kun de
a f Dr. Frits Clausen ledede N atio
nalsocialister, som med Energi og A n 
svarsbevidsthed svømmer mod Strøm 
men, og som under Anerkendelse a f det
tyske Førerskab åbent går ind for D an
marks Indordning i det storgermanske
Rum«.
Cecil von Renthe Fink 22.10.1940.53
Havde DNSAP væ ret politisk isoleret
før den tyske besættelse, var der efter
den tid tale om dyb nedkøling. P artiet
vandt ganske vist frem i snævrere mil
jøer, men skabte sig samtidig en åben
modvilje i endnu bredere befolknings
grupper. Forholdt befolkningen sig
end roligt og værdigt i den første be
sættelsessommer, voksede der på kort
tid en stæ rk national bevidsthed frem,
der gav sig udslag i forøget interesse
for nationalsymbolerne, for dansk hi
storie. Folk strømmede til museerne,
forlagene fandt et nyt stort m arked for
historisk og national litteratur, og det
var ikke alene pga. den begrænsede
udenlandske kulturim port: A ntallet af
oversættelser steg også eksplosivt.54
Der blev gået algang, sunget alsang og
afholdt nationale kaffeborde, og først
og sidst var alt dette ikke et p artian 
liggende. DNSAP gjorde det med sin
anvendelse af nationalsymbolerne til
et partianliggende; det var en grund
til at vende sig fra det parti, der lig be
sæ ttelsesm agten havde hagekorset
som symbol. Havde DNSAP før 9. april
haft et forklaringsproblem mht. bru43
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Fig. 7. Fritz Clausen taler ved D NSAP's møde i Forum den 17. november 1940 til minde om de faldne
fra 9. april. Scenen er et overflødighedshorn a f symbolik: Hagekors pryder talerstolen, mens faklen til
venstre leder tanken hen på det antikke Olympen. Det er dog det enorme Dannebrog og lurblæserne i
baggrunden, som dominerer billedet. Efter mødet bragtes endnu et stærkt nationalt symbol i spil, da
der blev nedlagt kranse ved foden a f Den lille Hornblæser (Foto: Det kongelige Bibliotek).

gen af hagekorset og andre NSDAP-efterligninger, så blev hertil efter 9.
april føjet problemet med at forklare,
at partiet tog det fælles nationale gods
som lurer, gravhøje, Dannebrog m.m.
til sig i partiets helt eget propaganda
felttog, hvor selve besæ ttelsessituatio
nen var et fælles nationalt anliggende.
Stormen mod regeringen efteråret
1940 blev ført med Dannebrog i top.
Havde DNSAP forventet på den måde
på en gang a t kunne lukrere på den
nationale vækkelse og m idlertidigt
gemme hagekorsene ubem æ rket af ve
jen, viste mindeappellen ved Den lille
H ornblæser 17. november 1940 i Kø
benhavn, at det ikke var tilfældet. Det
var ikke kun en tilfældig pøbel, der var
mødt op for a t klapse nazisterne af.
Der blev givet udtryk for en holdning,
som også for en tid lang afholdt DNSAP
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fra a t forsøge sig med møder på åben
gade, hvor tilskuerne ikke kunne kon
trolleres (der var som bekendt møde
forbud fra 11. april 1940). Skuffelsen
over den udeblevne magtovertagelse
eller snarere magtoverdragelse, for det
var kun besættelsesm agten, der k u n 
ne have sat DNSAP ved landets ror,
blev givetvis p arret med dyb fru stra
tion over, at p artiets helt igennem n a
tionalt anlagte kampagne blev mødt
med så fuldstændig en afvisning fra
det store flertal.55 Modviljen afspejle
des i hele den øvrige presse.56 Strategi
en var så fejlvalgt, at m an fristes til at
tro, a t partiledelsen og ikke m indst
Frits Clausen selv h ar troet på dens
gunstige effekt. Ville den ikke føre til
regeringsm agten, ville den i det m ind
ste skabe langt større folkelig opbak
ning. Der var sat alle sejl til på
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præmisser, som m est m inder om gen
foreningsagitationen 1920. Der var
med andre ord ikke noget videre poli
tisk indhold i propagandaen mod rege
ringen. Der skulle nye folk på broen,
det vil sige, a t regeringen skulle gå af,
og de nye folk komme fra DNSAP. Som
i 1920, da agitationen drejede sig om
a t stemme for tilslutning til D anm ark
eller til Tyskland. Enten-eller. Frits
Clausen lod samme agitationsm åde
prøve i en politisk situation, der i
øvrigt var en helt anden og kompleks
på en helt tredje måde.
Regeringsstormen var en fiasko ikke
kun i forhold til befolkningen, men
også i forhold til den tyske besæ ttel
sesmagt. Trods partiets forsikringer
om øget tilslutning, hvad der ikke var
forkert, så var tilslutningen dispropor
tional med den stigende folkelige opi
nion mod den danske nazisme. Det var
ikke til a t skjule, heller ikke siden
hen57, og »systempressen« gjorde sit til
a t gøre opmærksom herpå. Endelig
kunne selve propagandafelttoget mod
regeringen næppe imponere besæ ttel
sesmagten, da den forud havde bevil
get de penge, der skulle til for a t gen
nemføre den. DNSAP havde fået lov at
afprøve mulighederne og ikke mere.
Det var besæ ttelsesm agtens mulighe
der naturligvis - og det for a t øve pres
på den siddende regering. DNSAP var
og forblev fra 9. april 1940 til foråret
1943 en brik i tysk besættelsespolitik.
Det gav DNSAP visse pekuniære og
andre fordele, men det gav også ulem
per, ikke m indst n å r det drejede sig om
kulturkam pen. Hvor partiet fik lov til
alene a t overtage hvervningen til tysk
krigstjeneste i juni 1941, lod besæ ttel
sesm agten ikke DNSAP være alene
om a t føre kulturkam p. H er spillede
forskellige tyske instanser med og mod
hinanden, og for eller imod DNSAP,
der kom til a t se sig slået også i det
spil.
Fra sommeren 1940 begyndte be
sættelsesm agten sin egen kulturpropa

ganda i Danmark. Det kan tages som
en symbolsk indledning til den, at en
udstilling med m aleren H arald Engm anns billeder i Bo’s lokaler på Ama
gertorv med titlen »Sorte Faner« blev
lukket på tysk forlangende allerede
den 9. april.58 Siden fulgte via Uden
rigsm inisteriet bl.a. lister over de bø
ger, som folkebibliotekerne ikke læ n
gere m åtte stille til rådighed for låner
ne. Selvcensur og forcensur kom også
til at spille ind på kulturom rådet. Kul
turpropagandaen var i sit udspring
ledsaget a f sin modsætning, kulturfor
budet.
Den tyske kulturpropaganda blev
organiseret for det første gennem Nor
dische Gesellschaft, der organiserede
diverse udstillinger, koncerter og an 
dre kulturarrangem enter. Det tyske
H andelskam m er optrådte i samme
rolle. V ærnem agten spillede i det
første å r også oftere ud med parader
og m ilitærm usik. D ertil gennem tyske
film og tyske ugerevyer.59 Problemet
med disse aktiviteter var, a t besæ ttel
sesm agten stod som eneeksponent af
dem. De blev på den måde ikke sam 
m enflettet med samarbejdspolitikken.
Også det var der en løsning på.
Det danske U denrigsm inisterium
pressede til formålet på for oprettelsen
a f en Dansk-Tysk Forening til v areta
gelse a f det kulturelle samarbejde. Det
skete gennem et m ildt pres på en ræ k
ke embedsmænd og politikere for at
støtte foretagendet. Foreningen blev
stiftet 24. juli 1940 med generaldirek
tør for DSB P. K nutzen som formand.
Foreningen indledte samarbejde med
Nordische Gesellschaft, men det blev
Nordische Verbindungsstelle, Berlin,
som re t h u rtig t tog over efter en ind
byrdes m agtkam p.60 Nordische Gesell
schaft var som en instans i Alfred Ro
senbergs regi udsat for Auswärtiges
Amts forsøg på a t udspille dets rolle,
og der var dyb uenighed om konceptet
for arbejdet i udlandet.61 I D anm ark
lykkedes det stort set for Auswärtiges
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Amt, hvorved DNS AP mistede sin po
tentielt næ rm este sam arbejdspartner,
sam tidig med at besæ ttelsesm agten
både lavede sine egne kulturfrem stød
og indgik i kulturelt samarbejde med
den samlingsregering, som DNSAP så
det som sit hovedmål at få afsat. Mod
sat fik DNSAP ikke adgang til DanskTysk Forening, hvilket i sig selv var et
formål for det danske udenrigsm ini
sterium. På kulturom rådet formåede
samlingsregeringen at holde DNSAP
ude ved selv a t etablere et tæ ttere
samarbejde med besæ ttelsesm agten
om kulturudveksling i de første besæ t
telsesår.
DNSAP blev ikke lukket ind i disse
cirkler, og havde i de første besættelses
år tillige meget vanskeligt ved a t få
sine budskaber ud gennem m assem e
dierne. Den øvrige presse gengav n a 
turligvis ikke partiets propaganda på
dets egne præmisser, og adgang til ra 
dioen fik det kun i meget begræ nset
omfang til 1943, hvor det ville have
væ ret af størst betydning. N azister fik
som enkeltpersoner først adgang i
større omfang efter tysk pres i tiden
derefter.62 Da var det for DNSAP som
parti uden betydning. Isolationen in
debar, at partiets kulturpropaganda
så godt som udelukkende nåede de al
lerede overbeviste, og isolationen blev
stadig større som krigen skred frem.
De mange lokale partiblade nåede kun
de kredse, som også kunne nås gen
nem Fædrelandet, og det var kun de
m est aktive i ræ kkerne, der mødte op
til de lukkede kulturarrangem enter.
Den intim idering af og indtræ ngen i
eksisterende
kultursam m enslutnin
ger, som NSDAP med så stort held
havde gennemført i Tyskland op til og
efter magtovertagelsen, var ikke m u
lig for DNSAP. Det skyldtes ikke
DNSAP’s uduelighed, men en helt an
derledes politisk situation.
Denne situation må efterhånden
have stået partiledelsen k la rt i slut
ningen af 1942. N år Frits Clausen
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med udsigten til et folketingsvalg i for
året 1943 regnede med at kunne få
m indst 50.000 stemmer, var det ud
tryk for en vis realism e.63 P artiet hav
de trods alt omkring 20.000 medlem
mer på det tidspunkt. Derimod kunne
opslutningen og partiets gennemslags
kraft ikke læses ud af tryksagernes
udbredelse og dermed af budskabets
egen kraft. Den massive tyske økono
miske støtte gav mulighed for en kul
turpropaganda »fra oven«, hvis indfly
delse ikke kunne måles ud fra, om læ
serne fandt den værd at betale den reel
le pris for. Den massive støtte spillede
ham ikke kun i lommen på tyskerne,
men spillede ham også m idlet af h æ n 
de til at afklare den reelle opslutning
bag et selvstændigt og uafhængigt
DNSAP.
Valget den 23. m arts 1943 blev en
meget stor fiasko for DNSAP. De fore
gående tre års propaganda- og k u ltu r
arbejde havde væ ret stort set for
gæves. Med nok så mange ekstra pen
gemidler kunne isolationen ikke bry
des. Frits Clausens stedfortræ der
Theofilus Larsen konkluderede straks
efter valget, a t m an med de godt
43.000 stem m er ikke havde fundet til
slutning fra andre end kernetilhæ n
gerne.64 Der var et misforhold mellem
det relativt store antal medlemmer og
det lave stem metal. En dansk nazisme
var ikke til a t afsætte i et D anm ark
besat af tysk nazisme. Det hører med
til gåderne, a t en dansksindet sønder
jyde som Frits Clausen h a r kunnet
foregøgle sig selv, a t han kunne adskil
le en dansk nazisme fra den tyske
nazisme i den situation, og at nok så
overdreven brug af nationalsym boler
ne kunne opveje selve besæ ttelsessitu
ationen. DNSAP’s »forklaring« på den
tyske besættelse af D anm ark som »sy
stem ets skyld« blev ikke købt af be
folkningsflertallet i 1940 og endnu
mindre i 1943; dens tilhængere var
blot i 1943 næ sten fuldstændigt orga
niseret i DNSAP. Det var udtryk for en
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slags succes for partiet. På lige det
punkt var den opgave, som den tyske
gesandt Renthe-Fink havde set som
DNSAP’s i maj 1940 - at samle »alle
de elementer, der tilstræber en Fornyel
se og ser D anm arks Fremtid på Tysk
lands Side« - lykkedes, men nogen
stæ rk Bevægelse havde det ikke med
ført.65
Efter valget reagerede partiledelsen
meget voldsomt. De talrige lokalblade
blev næ sten uden undtagelse nedlagt,
og i forlængelse heraf m åtte Trinitatistrykkeriet træ de i likvidation.66 Frits
Clausen frasagde sig to dage efter val
get den tyske økonomiske støtte, og for
bindelsen til avisen Fæ drelandet blev
skåret over. Den havde væ ret tyskejet
siden 1941, men maj 1943 var det offi
cielt, at avisen ikke længere var p arti
organ for DNSAP.67 M edlemstilgangen
til DNSAP blev stoppet pr. 1. april, og
hvervningen til tysk krigstjeneste blev
indstillet. Frits Clausens offentlige op
træ den skrumpede kraftigt ind.68
Hver for sig kunne disse tiltag være
af mindre betydning (ophøret af hverv
ningen undtaget), men sam m enlagt
var de en dem onstration af, hvor sent
det gik op for partiledelsen, at løbet på
de hidtidige præ m isser for læ ngst var
kørt. Først i lyset af valgresultatet tog
m an endelig konsekvensen, og det kan
se ud som om, a t valget i sig selv var
årsag hertil. Det er næppe tilfældet.
F ra efteråret 1942 vidste Frits Clau
sen, a t han ikke skulle regne med at
komme til a t overtage regeringsm ag
ten. Det havde den tyske rigsbefuldmægtigede W erner Best gjort ham
k lart efter sin ankom st til København
i november.69 Alene det, a t besæ ttel
sesm agten i ja n u a r 1943 tillod afhol
delsen af valg var skriften på væggen
for DNSAP, selv om Frits Clausen
overfor Best gav udtryk for, at han op
fattede valget som ønskværdigt.70
V algresultatet blev blot den sidste of
fentlige dem onstration af fiaskoen for
den danske nazisme.

Da den danske regering gik af 29.
august 1943, var Frits Clausen og
DNSAP ikke på tale som regeringsem 
ne, og p artiet stod heller ikke længere
parat til a t overtage regeringsmagten.
I den nazistiske presse, der var tilba
ge, fortsatte dog kulturkam pen til det
sidste. S n art stod Gyldendal, sn art
Det Kongelige Teater eller Statens
Bibliotekstilsyn for skud. Den hårde
kerne holdt fast i en antim odernistisk
kulturkam p kombineret med truslen
om, hvad der var på vej fra kommunis
men i øst - og der var læsere dertil til
det sidste.

Konklusion
»Danskernes nationale Følelser (...) er
siden Besættelsen rettet imod Besættel
sesmagten og dermed også imod de
danske Nationalsocialister, der betrag
tes som dennes Hjælpere«.
W erner Best til Heinrich Himmler
5.5.1943.71
DNSAP’s kulturpropaganda havde
såvel før som under den tyske besæ t
telse meget trange kår. Før besæ ttel
sen, fordi partiets standpunkter om
kring kulturen blev delt af mange, der
også i forvejen fik dem repræ senteret i
deres daglige avis og ugebladene; og
under den tyske besættelse, fordi
nazismens identifikation med besæ t
telsesm agten gav en dansk nazisme
meget begræ nset spillerum trods brug
af stæ rke nationale virkemidler, hvil
ket førte videre ud i isolation i en peri
ode, hvor landet ellers optændtes af
national begejstring og mobilisering,
som det ikke var set siden genfore
ningsagitationen 1919-20. Hagekorset
blev ikke accepteret som et nordisk po
litisk symbol. Frits Clausen, som m en
te at have forstand på nationalitets
kamp, og hvad det ville sige at være
dansk, kom ud i sit største politiske
nederlag - vurderet ud fra hans egne
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forudsætninger - da han søgte a t kom
binere national vækkelse i en besæ t
telsessituation med fælles politisk
grundlag med den samme besæ ttelses
magt. Det projekt ville være dømt til
at mislykkes for selv større politiske
begavelser. Frits Clausens stæ rke og
blinde tro på nationalsymbolernes
kraft og den historisk-nationalt orien
terede kulturpropagandas virkning
førte ham ind i en total blindgyde: Be
folkningen kunne i høj grad mobilise
res omkring en national kulturpropa
ganda, men den var ikke blind for den
politiske kontekst. Da befolkningen
ikke kunne vindes på et nazistisk poli
tisk grundlag, var der kun besæ ttel
sesm agtens vilje a t henholde sig til.
Da den vilje heller ikke var til a t lide
på, gav DNSAP op.
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Når kilder kildrer.
Til debatten om kildernes magi og
anden retorisk »hokus pokus«1
Jørgen Vogelius
Fortid og N utid marts 2002, s. 51-60

Debatindlægget tager udgangspunkt i en kritisk kommentar til Mads
Mordhorsts artikel »Kildernes magi« fra Fortid og N utids juninummer
2001. Indlægget efterlyser, præsenterer og diskuterer mulighederne for en
klarere fænomenologisk indfaldsvinkel til beskrivelse, klassifikation og
vurdering af relikviers symbolværdi.
Jørgen Vogelius f. 1946, lektor i historie ved Institut for Historie og Sam
fundsforhold, Roskilde Universitetscenter, hvor han forsker og underviser
i tværfaglig humaniora. Om den teoretiske problematik har han tidligere
skrevet artiklerne Den historiske dimension og naturvidenskaberne, Hu
manistisk Årbog, 4, 1991, og Viljen til autenticitet, Bud på Historien, 1998.
Han forsker pt. i forholdet mellem fiktion og historie i Danmark i første
halvdel af det 19. årh.

»Om hundrede år er alting glemt«, si
ger et gammelt mundheld. Og det er jo
i vid udstræ kning rigtigt, fx n år det
gælder udgangspunkterne for moralsk
bedømmelse af historiske personers
handlinger. Hvad så om tusind år? Ja,
så er vor tids vægtning af historien om
fx Berlin-muren formentlig også både
fortræ ngt og glemt. Og ganges disse år
igen med ti, er selv m onum enter som
Akropolis i Athen sikkert også sm ul
dret hen som brokker og støv. Interes
sen i at stille spørgsmål til varigheden
og intensiteten af betydninger kende
tegner os vesterlændinge. I den mo
derne æ ra har vores fascination af ti
den som et forløb - hvori det forgangne
hele tiden trues med at forgå - skabt
grobunden for hum aniorafagligheder
ne. De er vokset frem som moderne
verdslige discipliner, der beskæftiger
sig med vidensdannelsen om betydnin
ger. Men i en tid, hvor det moderne er
blevet gammeldags, det nye kaldes
postmoderne og m odernitetens agno
stiske vesterlandske videnskabssyn

udfordres over en bred front, både udeog indefra, tages det igen op til revi
sion.
»Viden om« er i én betydning noget
m an i fysisk og i overført forstand selv
kan komme - men det angiver i en an 
den betydning også noget, m an kan til
egne sig. Ordspil af denne a rt er tid 
stypiske. Det nævnte h ar fx væ ret
brugt som titel på et magasinprogram
om naturvidenskab i D anm arks Ra
dio. Men det er også blevet en ram 
mende allegori på det, der aktuelt
foregår i de hum anistiske videnskabs
miljøer. H er siver følgerne af globalise
ring også ind. Den sm itter af som nye
orienteringer og sprogbrug. N år denne
sprogbrugs betydning for hum anvi
denskaberne skal beskrives i dag, sker
det også på nye måder. Der tages ikke
som før fortrinsvis udgangspunkt i
m etaforer h entet fra natur- og sam 
fundsvidenskaberne. Der tages der
imod med stor forkærlighed udgangs
punkt i tekst- og kom munikationsvi
denskaben. Og inden for denne er det
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helt aktuelt isæ r i litteraturvidenska
bens diskussioner om, hvordan de for
skellige billeddannende fantasier, der
anim erer analyserne, dannes. Det er
derfor både meget velkomment og
spændende at se, hvordan reaktioner
ne på dette nye afsæ t i tekst- og kom
m unikationsvidenskaben
forplanter
sig i de traditionelle fagmiljøer. Men
det kræ ver - i ordspillets navn - både
overblik og indsigt i hum anioras gam
le verdslige discipliner, ikke at lade sig
forvirre. Selv om begge betydninger af
»viden om« i globaliseringens tidsalder
betinger hinanden, er de jo stadigvæk
ikke udtryk for det samme.
Hvordan en bestem t sprogbrug kan
tilskrive ting en bestem t symbol værdi,
og hvordan udlægning af ting igen kan
skabe særlig sprogbrug, er en velkendt
og vigtig iagttagelse.2 Det er nemlig i
denne kæde af betydningsforskydning,
at forestillingen om en levende trad i
tion skabes. Som udgangspunkt for
analyse af den kan m an vælge enten
at tage afsæt i ordene eller i tingene.
Men dette valg vinkler sam tidig den
videnshistorie, der kommer ud af det
med konsekvens for andres aflæsning
og oplevelse af den. Mads M ordhorst
kaster sig frygtløst ud i en diskussion
af denne problematik i sin artikel om
Kildernes magi i Fortid og N utids ju 
ninum m er 2001. Den handler om re
likvier.

Metafysik eller intuition
Kilder bør altid vedkendes en poten
tiel evne til at kunne befordre metafy
siske oplevelser om deres tidligere
værensformer - enten i kraft af deres
håndgribelige m aterialitet eller i kraft
af deres inkarnering af spor af mere
uhåndgribelig karakter. Ellers var be
tegnelsen kilder om dem jo også helt
absurd. Det uhåndgribelige er im idler
tid ofte noget ganske konkret. Det kan
optræde i rollen som »ting om fortalt52

hed« (et levn) eller i rollen som »fortalthed om ting« (en beretning). Begge
aspekter er altid i større eller mindre
omfang repræ senteret igennem kil
den. Det er kildekritisk børnelærdom.
Men hvad indebæ rer det mere kon
kret? Hvad dæ kker begrebet metafy
sik egentlig over i denne sam m en
hæng? Og hvilke personligt gjorte er
faringer med oplevelser omkring gen
standes fortidige væren får betydning
for en konkret historisk fremstilling?
Det er spændende spørgsmål. Den en
kelte kurator, historiker eller pro
gram m edarbejder må nemlig altid
foretage afvejning af relevans i tilslu t
ning til den virkelighed, der skal for
midles i. Der kan nemlig, hvad det
såkaldte metafysiske aspekt angår,
sagtens være tale om så private ople
velser, a t de slet ikke virker alm ent in
teressan t i en udstillings- eller anden
formidlingssammenhæng. Mads Mord
horst anfører selv et eksempel, hvor
han med nogle af Paludan Müllers
håndskrevne breve i hånden oplevede
suset, som im idlertid ikke stod mål
med deres formidlingsmæssige brugs
værdi.3
Mads M ordhorst beskriver nogle k a
rakteristiske træ k ved ting som sym
boler, der sæ tter selve betydningsdan
nelsens problem til diskussion. Kob
lingerne mellem sansning og forestil
let idealitet er hans overordnede greb.
Hans beskrivelser af det første er
spændende - hans forklaringer på det
sidste både vage og metafysisk be
grundet. Koblingerne er der, men om
de i M ordhorsts beskrivelse overhove
det dur som et metodisk værktøj, er
tvivlsomt.
Hvis der med metafysik sigtes til
forestillingerne om, at der optræ der en
sandhedsværdi i de historiske forkla
ringer på egenskaber ved tingene, er
jeg helt med på at tilkende »det m eta
fysiske« betydning. Om ikke andet så
fordi alle både mulige og umulige be
grundelser for kildebrug altid h ar sat
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sine spor, og det vil de formentlig blive
ved med a t gøre også i fremtiden. Det
vanskelige med metafysikbegrebet i
M ordhorsts sam m enhæng er im idler
tid at afgøre, hvorvidt begrundelsen
for hans opdeling af oplevelsesmåder
af ting i kategorier er videnskabelig
holdbar inden tingene opleves. Spørgs
m ålet er vigtigt, for det er sådanne
problemer, de fleste museumsfolk h ar
tæ t inde på livet i deres hverdag - som
den »bagvendthed« der altid må siges
at ligge i forventningen om ‘feedback’
man på forhånd skal reagere på. E r
det andet end en hypotetisk dedukti
on? Måske ikke. Men hvad så med in
tuitionen om hypotesernes relevans?
Det skaber spørgsmål, der nu virkelig
kriges om i en tid, hvor alt er ved at
blive indskrevet i begreber om medier
og kommunikation.
Kommunikation er kommet i cen
trum . Formidlingsteknologi er blevet
indbegrebet af metode. Meget opsam
let gedigen faglig viden om tingene
drukner ofte i de oplevelsesæstetiske
overvejelser, der oprindeligt blot skul
le være en hjælper for vidensformid
lingen. Men oplevelsesdimensionen ta 
ger i disse år over og er blevet den helt
centrale. Man kan heldigvis ikke ople
ve uden også sam tidig at få noget at
vide, siges der. Men er det sandt? Og
er det, m an får at vide, når m an ople
ver alene i kraft af oplevelsen altid
sandt? Hvis ja, i hvilken forstand og
udstræ kning er det så sandt? E r sand
heden om en ting blevet til oplevelsen
af sandheden om en ting? Eller vil der
altid optræde forskydninger mellem
sandhedsoplevelser og selve sandhe
den, uanset hvordan tingen opleves?
Hvis m an anerkender forskydningerFig. 1. Berlinmuren stod i 28 år (1961-89) som et
monument over »Den kolde krig« og det delte E u
ropa. I dag markeres murens tidligere tilstede
værelse og placering eksempelvis som her ved
brosten nedlagt i asfalten (Foto: http: / / WWW.
well.com / user/ tom / berlin / the_wall_adj2b.jpg).
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ne, kan det så bruges som undskyld
ning for at relativere oplevelsesfor
merne af sandheden om tingene, hvis
blot den sociale betydningsfunktion af
sandheden er intakt? Kan m an som
formidler frit positionere sig selv i for
hold til sandheden, når blot m an tror,
m an ved, hvor den er, selv om m an
ikke præ cist ved, hvad den er? Mord
horsts artikel giver anledning til at
stille mange spørgsmål. Jeg synes,
han lader svarene svæve i luften. De
muligheder, der gives for bare antyd
ningsvis a t forsøge a t jordfæste dem,
må tage udgangspunktet »in medias res«
dvs. i en bevidst fænomenologisk til
gang, hvilket jeg vil vende tilbage til.
Industrikulturen og dens synsm å
der dominerer ikke længere det socia
le- og intellektuelle liv i vores del af
verden. Og det gør det naturligt igen
at gøre opmærksom på alt det, som
dens mangeårige dominans fortræ ng
te. Så langt kan jeg sagtens være enig
med de nye slægtled af historikere og
museumsfolk. Men det er nødvendigt
at skabe større klarhed over, hvordan
det gøres. K om m unikationsparadig
met gør al viden procesorienteret. Men
der er stadig en viden, der skal orien
teres. I frustrationen over udsigten til
gammel videns druknedød, spændes
religiøsitetens ram m efortællinger igen
ru n d t om maven på videnskabsfagene
som et korkbælte. Det er uheldigt.

Videnskab om lidenskab
I Mordhorsts sam m enhæng er begre
bet om levn afgræ nset til de fysiske
genstande, som i kildeposition kaldes
relikvier. H an inddeler dem herefter i
kristne, tidens og erindringens relikvi
er og beskriver deres tilhørende indog udadpegende dobbeltkarakterer i
forhold til virkelighedssyn som hhv. er
sanset og ideelt opfattet. H an ser det
kristne relikvie med dets metafysiske
aspekt prim æ rt knyttet til en tidsneu
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tral oplevelse af symbolet i tingene. Ti
dens relikvier ser han prim æ rt knyttet
til begrebet om oplevelsen af tingen, i
forhold til fornemmelsen af et før og
nu - og erindringens relikvier ser han
som dem, der prim æ rt knytter sig til
oplevelsen af tingens symbolværdi i
kraft af dens bortrevethed fra sit op
hav. Det er meget spændende iag tta
gelser. Men så kommer vi til begrun
delserne for dem. Og her går det efter
min mening for alvor galt.
M ordhorst lader sig nemlig suge ind
i Guldalderens dobbelte virkeligheds
syn, der netop er spæ ndt ud mellem
sansning og idealitet. H an overtager
faktisk i denne ånd helt ukritisk den
unge C hristian Molbechs relikviesyn,
som er udformet i en blanding af n a
turreligiøsitet og nationalrom antik i
1810.4 Det gør hans udsyn trangt. At
forbeholde den religionsmytologiske
relikviedyrkelse til kristenhed, sådan
som han gør med betegnelsen kristne
relikvier, er ikke noget heldigt valg.
Det er antropologen Claude LévyStrauss, som M ordhorst selv inddra
ger, netop det m est oplagte vidne på.
Relikviedyrkelse handler jo overord
net altid om tingenes magi som totem
- hvor en genstand står i mytisk til
knytning til en bestem t gruppe m en
nesker. Og relikviedyrkende totem is
me er som religiøst fænomen langt fra
ét, der er forbeholdt kristenheden. Ja,
ikke engang forbeholdt det religiøse
område alene. E thvert trofæ h ar fx
stort set samme funktion, hvad enten
det er hjem taget fra krig eller sports
kampe. Selv souvenirs hører hjemme i
denne betydningskategori. En oplevel
sessam m enhæng med symbolværditilskrevne »ting« i centrum er derfor en
figur, der h ar en betydningsfuld plads
i alle M ordhorsts kategorier, og om
den spontant optræ der som underfor
stået eller dom inant beror alene på en
uberegnelighed i blikkets prioriteren
de flakken.
Med tidens relikvier forholder det
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sig ikke anderledes. Dette begreb er
oven i købet direkte overtaget fra Molbech.5 Med denne betegnelse sigter
M ordhorst til tingsdyrkelsen, der
særligt knytter sig til heritage fabrica
tion. Dvs. til hele den arkæologiske og
museale kulturarvsindustri, hvori det
fortidiges håndgribelighed i tilknyt
ning til tingene på én gang både kan
fungere som nostalgi, spejl og forbilledproducent. Men netop dette spek
trum af muligheder gør, at kategoriens
græ nser opløses - og relevanskriteriet
for dens opretholdelse fortoner sig
også her i uafklarede prioriteringsfor
nemmelser. Det eneste der ligger fast
er, at begrebet om det fortalte altid
tidsm æ ssigt dannes efter begrebet om
fortællingen - akku rat som mytologier
forudsæ tter en myte. Symbolers liv er
derfor bundet til historiske begrundel
ser. Men også det er jo et overordnet
vilkår, der gælder generelt for alle k a
tegorierne.
Endelig forbeholdes betegnelsen
erindringens relikvier alene en betyd
ningssammenhæng, hvor den fysiske
afstand mellem symbolværdiens in
karnation og attråen efter den er det
væsentlige. Men også denne betegnel
se er misvisende. Erindringsbegrebet
kan nemlig med lethed m eningsfuldt
bruges til at karakterisere både de
kristne- og tidens relikvier. Og det spe
cielle rumlige adskillelsesaspekt, som
i sig selv er en meget fin iagttagelse,
begrundes alene i forhold til symbolværdibrugerens psyke. Det svækker
og utydeliggør relevansen. Intensite
ten i erindringsbehov optræder nemlig
skiftende i forhold til et publikums al
der, etnicitet, politiske og religiøse
baggrund m.v. Det gør det svæ rt at få
konkretiseret, hvad der i praksis kun
ne bruges som erindringsrelikvier i en
strategisk formidlingssammenhæng.
E r en talism an fx et erindringsrelikvie
eller et religiøst relikvie? Det kommer
jo helt an på de sammenhænge, den
læses ind i eller ud af - og de sam m en

hænge er altid både forskellige og skif
tende.
I stedet for blot at skitsere nogle
virkningshistoriske eksempler, som
det individuelle blik må flakke i for
hold til, er det nødvendigt a t vove at
gå et skridt videre. Gennem en mere
nøgtern fænomenologisk tilgang må
m an forsøge at analysere, om helt an 
dre forhold end symbolværdibrugeres
skiftende idealforestillinger evt. kun
ne bruges til at karakterisere tingenes
målløshed og forklare, hvorfor blikket
fastholdes.

F orestillingsmåders
autenticitet
At tæ nke over de uvidenskabelige for
udsæ tninger for dyrkelsen af viden
skab er norm alt filosoffers domæne.
En klar fænomenologisk bestemmelse
af relikvierne m å være det m est oplag
te udgangspunkt for enhver betragt
ningsmåde. Ved fænomenologisk be
stemmelse forstår jeg en beskrivelse af
relikviers væren, der i udgangspunk
te t afstår fra a t reducere deres sam 
m ensathed af ord og ting til ord om
ting, men i stedet insisterer på selve
koblingen som den entitet, der må
gøres til genstand for videnskabelig
analyse. En sådan bestemmelse kolli
derer med andre videnskabelige be
tragtningsm åder, der norm alt kræ ver
en helt anderledes metodisk og ontolo
gisk reduktion både af sproget og af
stofligheden i tingen, før den lader sig
bestemme som et medie for symbol
værdi. Heri er M ordhorst i sin praksis
fuldstændig i overensstemmelse med
min teori. Men når han kalder sin fæno
menologi for magi, bliver han spooky.
Der er nemlig ikke mere magi på spil
end den sansede æ stetik i den metafo
rik, der anvendes i beskrivelsen af en
oplevelse. Og metaforbrug kan altid
undersøges videnskabeligt.
Diskussioner om det førvidenskabe55
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lige h a r længe væ ret alm indeligt aner
kendt og operative - også i historiker
nes traditionelle fagfelt. Med Hayden
W hite og hans disciple er det med in 
spiration fra Aristoteles’ Poetik disku
teret som konkret værktøj for n a rra ti
onen. Stephen G reenblatt er en anden
am erikaner, der med sit begreb om
new historicism bryder ind i det histo
riske felt fra tekst- og kom m unika
tionsvidenskabeligt hold. Både White
og G reenblatt tum ler med a t flytte
perspektivet for m etafysikken fra ef
tervisningernes passive til strategier
nes aktive felt. Og det er jo netop den
ne udfordring M ordhorst lader ligge.
Am erikanerne prøver at gøre det ved
at lade individuelle oplevelser indgå i
en forpligtethed på et begreb om en
kollektiv erindrings mulige anderledeshed. Den foregår hos dem som en
åben og pågående dialog imellem læ se
re og publikum og det foreliggende
væv af det allerede betydningsudlagte.6 M ordhorst leger imidlertid, som en
anden C hristian Molbech, frit med au
tenticitetsbegrebet - både som en ro
m antisk religiøs fornemmelse og som
en m ateriel værenkategori - uden at
ville afklare sig i forhold til dem.

Relikviernes målløse mæle
I illustrationen af, hvordan tingenes
fortidige betydningsliv får betydning
for et nutidigt, m å synsm åderne i sid
ste ende forankres og forpligtes på en
historiefilosofi. Hvilken er i og for sig
ligegyldig, men den bør i forlængelse
af videnskabsfagets bedste traditioner
i det m indste være synliggjort og åben
for diskussion.
I opstilling a f kategorier for den hi
storiske frem stilling er vi nemlig sta 
dig ude i filosofiens domæne. Men også
filosofi kan være mere eller mindre
fagrelevant. I den fænomenologiske
tilgang gælder det om a t anskue de
målløse forhold ved tingene selv, og
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vurdere om de kan bruges til a t be
grunde eksistensen af nogle almene
k riterier for en differentiering af relik
viernes symbolske inkarnationsværdi.
Sådanne kriterier er der brug for. De
hjælper nemlig til med a t få sat ord på
kortlægningen a f spørgsmål om deres
betydningers traditionskobling, varig
hed, in tensitet m.v., som kan forankre
synsmåderne på relikvierne i en vi
denskabelig diskurs. Det teoretiske
udgangspunkt for en sådan bestræ bel
se m å søges i socialantropologien, og i
de udlægninger af ontologi, der allere
de forefindes i arkæologisk overleve
ring.

Bene til forskel fra stene
Relikvier er jo ikke bare artefakter i
sem antisk forstand. De foreligger i de
res m aterielle form også som levn af
det engang levende - som hud, h å r og
knogler. Og m åske h a r disse biologiske
levn - bene til forskel fra stene - i
kraft af deres m aterielle biologiske be
skaffenhed fået tillagt en særlig feti
chistisk overføringsevne af metafysisk
virkelighedsoplevelse. M ælketænder i
vat og hårlokker fra børn og kæ rester
gemt bag m iniaturer i medaljoner, h a r
siden rokokoen hæ ngt i kæ der som
am uletter omkring halse, eller væ ret
gemt i æ sker i chatol- og kommodeskuffer. Fænom enet vidner om, a t til
lagt fetichværdi til specielt biologiske
levn måske repræ senterer en helt
særlig intim itetsfascination for m in
dets identificeringsprocesser.
Etnografisk og antropologisk forsk
ning beskriver, a t den biologiske over
førings rituelle betydning er et fæno
men, der er bredt forekommende og
synes a t være roden til al relikviedyr
kelse overhovedet. Fra kannibalism e,
over skalptagning og totemisme i m an
ge ikke-europæiske kulturer, til den
kristne nadver i den europæiske. Og
for en historiker bliver udfordringen
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så at beskrive og bestemme dette an
tropologiske fællestræks sociale og
kulturelle funktion og betydning i og
for en bestem t historisk sam m en
hæng. Den biologiske symbolværdi er
et alm ent interessant fænomen, som
helt grundlæggende byder sig til som
udgangspunkt og pejlemærke for alle
slags undersøgelser af alle slags relik
viers særlige rituelle symbolik og de
res funktion for selvforståelsen. Denne
konstatering fører os lige over i en teoretiseren over, a t baggrunden for relik
viernes kildrende fænomenologiske liv
- i virkeligheden altid h ar et antropo
logisk udspring i en afledt kropsbe
vidsthed.

Design som logo og målløshed
som trofæ
N år relikviernes inkarnations værdier
optræder som et massefænomen, har
den to karakteristiske frem trædelses
former. Den ene er som m ærkevarefe
tichisme, som også M ordhorst strejfer
med sin omtale af Arne Jacobsens
møbeldesign. Den anden er som m ate
rielle udstykninger af steders symbo
lik. M ærkevarefetichismen er interes
sant fordi den fuldstændig bryder med
den traditionelle opfattelse af, hvad
der udgør forholdet mellem brugs- og
bytteværdi. Den hører hjemme i forbrugeram fundet, og er som fænomen
allerede udtømmende teoretisk be
skrevet, diskuteret og analyseret til
bage i 1970’erne og 80’erne.7 Så den la
der vi ligge her.
Den anden er anderledes interes
sant, fordi den vil have del i m indet om
en tilstand fra et sted. Dets almensym
bolske betydning i sit forestillede væ r
difællesskab - optræ der på en skala
fra det absolut private til principielt og
ubeskedent at ville omfatte hele men
neskeheden. Et par sm åsten fra en
strand i Grækenland, med særlige fe
riem inder er et eksempel på det første.

The Elgin Marbles fra Akropolis, der
blev hjem taget til beskuelse på British
Museum i det 19. årh. og de små grafittibemalede betonstykker fra Berlin
m urens fald i 1989, som en bestem t ge
neration tog med hjem til bogreolerne,
er eksempler på det sidste.
Det vigtige er i enhver forbindelse at
kunne beskrive forhold, der objektivt
gør, at det »udstykkede« i sig selv in
karnerer en særlig symbol værdi. Den
kan udelukkende bestå af viden om
tingenes brug, som det fx forudsattes i
forhold til ophænget af Sixten Sparres
pistol på udstillingen Fynske relikvier.
Her er det ordene om tingene, der skal
fungere som en almen dannet erin
dringsforudsætning for ‘magien’ i ople
velsen.
Tingene h ar deres egen objektsta
tus. En sådan defineres af deres ikke
reducerbare tilstand af meningsfuld
målløshed, der i kraft af menneskelige
handlinger knytter sig til selve tingens
væren. The Elgin Marbles h ar en så
dan målløs symbolværdi i kraft af de
res bortrevethed fra det sted, hvor de
var skabt og oprindeligt indgik i en
meningsgivende sammenhæng. Frag
m entarisk placeret i London inkarne
rer de en dobbelthed: En skulpturel
plastisk skønhed og skamløshed og
m agtbrynde ved samtidig a t være tro
fæ. Bortrevenhedens egenskab ved
dem giver anledning til et væld af for
tolkningsmuligheder.8
En betonbrok fra Berlin-muren er
også et trofæ. Den ejer im idlertid in
gen på forhånd socialt accepteret æ ste
tisk værdi. Som ting er den også bæ rer
af skamm ens mærke, men i forhold til
The Elgin Marbles er den helt uden
dobbelthed i sin målløshed, fordi den i
kraft af sin beskaffenhed også er en
ophævelse af denne skam. Der er ikke
tale om noget bortrevet symbol, men
derimod om symbolet på det allerede
bortrevne, nemlig som en ting, der in
karnerer selve nedrivningsakten. Frag
m entet er med andre ord. ikke et sym57
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Fig. 2-3. Nedbrydningen a f Berlinmuren tog sin begyndelse i efteråret 1989, med symboltunge angreb a f
hakker og hammere. For de mange, der ikke selv kunne tage del i disse historiske begivenheder, fremvises
brokker a f den nedbrudte mur på museer verden over, som eksempelvis her på Strategic Air Command
Museum, Omaha, USA. Har man råd, er det endog muligt at hjembringe sin egen lod a f historien, fx på
det (endnu virtuelle) Cold War Museum, hvor flige a f muren - med ledsagende autenticitets-certifikat kan erhverves for mellem 500 og 2500 kr: http:/ / WWW.coldwar.org/ museum /gift_store/ other.html
(Foto: h ttp :// vuww.canoe.caI CANOE20001ap6.htl og http:I /jedi.ks.uiuc.edu/ -johns/ aboutme/pictu
res /19991119 / html.

bol på Berlin-muren, men h a r symbol
værdi i kraft af at være et stykke af
dens nedbrudthed. Det giver en inkar
nationsværdi der optræ der i en total
symbolsk dækningslighed med tingen.
Berlin-murbrokken har derfor en kon
centreret intensitet i sin inkarnations
værdi, der bæ rer anlæg for en mere be
græ nset virkningshistorie af sin sym
bolværdi end The Elgin Marbles gør.
Akropolis eksisterer nemlig stadig
væk, det gør Berlin-muren ikke. Det
gør en forskel. Holdbarheden af m in
dets mulighed i en ting svinger. Bl.a. i
forhold til de objektivt givne mulighe
der for mindets vedligeholdelse. En så
dan findes, som ydre omstændighed,
n år det bortrevnes væren fortsat kan
forholdes til det berøvedes væren. Der
optræ der således en sam m enhæng
mellem betydningsvarighed og erin
dringsværdi, som direkte kan aflæses i
de forefundne fænomenologiske væren
kvaliteter ved tingene selv. Jeg påstår
ikke sam m enhængen er entydig, jeg
viser kun, at den er til stede.
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Oplevelsens autenticitet og
tingens originalitet
Med hensyn til betydningen af auten
ticitetsaspektet er der spændende
samm enligninger a t drage mellem re
likvierne efter andre skillelinier end
dem, vi hidtil h a r berørt. Fx vides det,
at udlagte splinter af Jesu kors i m ate
riel massefylde sam m enlagt kunne
udgøre en hel skov - og de brokker, der
siden 1989 kommercielt solgtes i små
plasticposer som souvenirs fra Berlin,
formentlig kunne gøre Berlin-muren
dobbelt så høj, som den oprindeligt
havde været. Herved devalueres relik
viets inkarnationsværdi, men funktio
nelt er tingene stadig gangbare med
deres symbolværdi.
Dette fænomen viser, at den indbyr
des afhængighed mellem inkarnations
værdiens intensitet og varighed også
påvirker udm øntningen af den i for
skellige fiktive tillægsformer. Langt
fra alle ting er, hvad de foregiver at
være, men tendensen til åbne vedgåel
ser af, at der er tale om fiktioner, er
spændende. Vedgåede kopier som sty-

Når kilder kildrer

rende for en oplevelse er et relativt nyt
og in teressant fænomen - om tingene i
sig selv er originale kommer i k u ltu r
arvsindustriel sam m enhæng meget
ofte i anden ræ kke.9 M useumssmyk
ker bliver masseproduceret i kopi og
går som varm t brød i m useum sbutik
ker. Den relative succes skyldes utvivl
somt, a t der her er tale om at noget af
originalens symbolik sm utter med
over i kopien. Det virker med andre
ord som m ental kannibalism e, hvor
ved kopien faktisk får del i originalens
symbolværdi. Symbolværdien skifter
medie, taber i inkarnationsvæ rdim æ s
sig henseende, men fungerer fortsat
socialt. Opbygningen af modeller, ja
hele scenarier og illustrerende tab
leauer er også velkendte fænomener i
vores hjemlige kulturarvsindustri som
fx ved forsøgscentret i Lejre og Trelle
borg. Fiktion bruges åbenlyst i forsøg
på at skabe autentisk stem ning hos
publikum .10 Og ingen føler sig af den
grund snydt, bare snyderiet er ved
gået.

Sammenfattende om
relikvieanalyser
Den fænomenologiske symbolværdi,
der kan udledes af relikvier, er en mere
eller m indre udtyndet inkarnations
værdi. Det er bl.a. m it ærinde at pege
på, at denne inkarnationsvæ rdi funge
rer ak kurat som et vokslys, der h ar en
brændtid. Alle relikvier bæ rer i kraft
af deres oprindelige afledning af noget
kropsligt
også forgængelighedens
mærke, selv om deres inkarnerede
symbolværdi finder nye fiktive medier
for sin gendannelse. Varigheden af de
res betydningsliv kan, som ovenfor
vist meningsfuldt analytisk differenti
eres i forhold til fænomenologiske ud
ledninger af forskellige aspekter af rel
ikviernes objektstatus. Fx om de her
er total- eller delsymboler, bene eller
stene, originaler eller kopier. Disse be

stem m elser udstikker igen hver isæ r
sigtelinier for et betydningsliv inden
for meget forskellige historiske erin
dringshorisonter. Også timingmomen
te t er vigtigt her. At tæ nde vokslys i
rum, der i forvejen ligger hen i et lys
bad, er selvfølgelig muligt, men ikke
særlig opportunt. Omvendt er det selv
følgelig altid ra rt a t kunne skelne kon
tu rer ved et vokslys, hvis sikringerne
er gået. At tale om symbolværdi er
også at tale i lignelser.
Det h ar også væ ret m it ærinde at
pege på, at biologiske levn i denne
sam m enhæng h a r en ganske særlig
grundlæggende status for alle symbol
sprog. Deres fysiske forgængelighed
kræ ver en symbolsuccession, der i sid
ste instans beror på forestillingen om
en kraftoverføring via kropslighed
(som det fx sker ved den kristne nad
ver). Og de arkæologisk biologiske
levns klare antropologiske og ontologi
ske m edbetydninger bliver på denne
måde også dem, der grundlæggende
motiverer, a t symbolværdier lader sig
overføre på artefakter. F ra a t være
båret af et biologisk m ateriale slipper
den som udtyndet inkarnationsvæ rdi
over i en ting, der kan raffineres i nye
æ stetiske udtryk. Det er forenklingen
fra krucifikset hvor Jesus hæ nger - til
det nøgne kors - et sigende og illu stra
tivt eksempel på.
Beskrivelser af, hvordan tanken
slipper over i ordet, og ordet igen slip
pes over i tingen, som derefter funge
rer som et repræ sentationsm edium af
livskraft, kan m an for min skyld godt
kalde for metafysiske. Men fordi over
føringsbillederne som oftest forekom
mer i en sam m enhæng med religiøs
overlevering, bliver de ikke til magi.
De er stadigvæk bare en metaforbrug
om tings væren, der altid kan under
søges konkret.
I historievidenskab er det tingenes
æ stetiske liv som oplevet historie, der
gør relikvieforskning interessant.
Først i denne fortalthed får følelserne
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det nødvendige mål af genkendelighedstyngde, som er forudsætningen
for, a t de med videnskabelig vægt kan
indgå i historiske fremstillinger.

Noter
1. »HOKUS POKUS« er en folkelig omskriv
ning af »HOC EST CORPUS« (MEUM/VERI
DEUM). Når disse ord udtales af en pater
ved den katolske nadver, forvandles brødet i
bogstavelig forstand til Jesu kød. Der sker
en transsubstansion - en forvandling af stof
ligheden.
2. Michel Foucault citerer Port Royales logik i
Les mot et les choses fra 1966: »Tegnet indeslutter to idéer, den ene idéen om tingen, der
repræsenterer, den anden idéen om den re
præsenterede ting; og dets natur er at frem 
kalde den første gennem den anden«. (M.

Foucault, Ordene og tingene, 1999, s. 101.)
Og Terence Hawkins mener i tilslutning her
t i l ... »In effect, then, language and experien
ce interact and prove fundamentally im pli
cated with each other to an extent that makes
it difficult to consider them as seperate entiti
es. A language 'creates reality in its own im a
ge. To use language thus essentially involves
'getting at' one kind o f reality 'through' anot
her. The process is fundamentally one of
'transference«. Terence Hawkins, Metha-

phor, London 1972, s.59f.
3. Fortid og Nutid, 2001 s. 110.
4. Christian Molbech: Brudstykker af en Af
handling om Historie og Oldkyndighed, især
den nordiske (skrevet 1810). Trykt i C. Mol
bech: Blandede Smaaskrifter bd. 1, 1834.
5. Ibid., s. 114.
6. Hayden Whites betydning for det narrative
er instruktivt beskrevet i artiklen Historiens
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form af Jan Pedersen i Fortid og Nutid,
1998, ss. 181-218. New historicism har i
praksis trukket på opfattelserne og metoder
ne fra antropologen Clifford Geertz og fra
poststrukturalistisk kritik især fra Jacques
Derrida og Michel Foucault. Den opererer
med »thick description of anecdotes« dvs. en
‘støvsugning’ af tekstuniverset i forbindelse
med en særskilt begivenhed eller et særligt
tidspunkt i fortiden for i relation hertil at
kortlægge alle de symbolske relationer mel
lem »teksterne«, inkl. alle deres paradoksali
teter. Det sker i et forsøg på at udfordre og
evt. udskifte den eksisterende rammefortæl
ling, der ofte er blevet til ud fra et bornert og
ensartet syn på fortiden og derfor står i vejen
for en mere adækvat forståelse og fortolk
ning af betydningsstrukturerne, H. Aram
Veeser (red.): The New Historicism, Londonl989.
7. Jf. fx W.F. Haug: Kritik der Warenästetik,
Frankfurt am Main 1971, passim.
8. Jf. Karin Sanders: Museumsdigte - æstetik,
politik og skandale omkring The Elgin Mar
bles, På Tværs, Festskrift til Jette Lundbo
Levy, 2000, ss. 98-110.
9. Som led i svensk heritage fabrication arran
geres der fx busture i Mobergland (det Små
land, som romanen Udvandrernes handling
var henlagt til). Dette fænomen ser Aronsson
som et klart eksempel på, hvordan fiktionen
evner at skabe kulturarv, Peter Aronsson:
Forfatterkonsten och historikerna, P Arons
son (red.): Makten över minnet, Lund 2000,
s. I l l (note 9).
10. Et mere spektakulært eksempel findes ved
jættestuen New Grange ved floden Boyne i
Irland, hvor en nøjagtig kopi af stenkamme
ret er opført inde i museumspavillonen, og
hvor gæster, der ikke orker at gå ud i ter
rænet til det rigtige mindesmærke, kan ople
ve jættestuens indvendige proportioner ved
at gå mellem papmachékulisser.
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Anmeldelser
Jytte Larsen m.fl. (red.): D ansk K vin
debiografisk Leksikon bd.1-4, Køben
havn 2000-2001, 2259 s., 2.399 kr.
Her er det så, Dansk Kvindebiografisk Leksikon\ Med godt 1900 biografier om danske kvin
der. Om dronninger, ministre, forfattere, akade
mikere, undervisere, fagforeningsfolk, sports
folk, politikere, kunstnere og mange andre. Det
har været savnet af flere årtiers historikere.
Ikke mindst af dem, som har sat sig for at skri
ve kvindehistorie, men forhåbentligt også af
mange andre, der har beskæftiget sig med om
råder, hvor kvinder (og mænd) har gjort en ind
sats. For hvem var de egentlig, disse kvinder,
som havde meninger og tog initiativer og an
svar på mange forskellige samfundsområder?
Pionererne, de fremmeste og dem der tog de
lange træk?
Siden de første drøftelser i 1990 har der været
arbejdet ihærdigt med projektet med Jytte Lar
sen som hovedredaktør og Grethe Ilsøe som for
mand for Komitéen til Udgivelse af Dansk Kvin
debiografisk Leksikon. I 1997 var projektet øko
nomisk på plads og selve redaktions- og skri
vearbejdet gik i gang. Med økonomisk støtte fra
bl.a. Carlsbergfondet, Kulturministeriet, Det
Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd må Dansk Kvindebiografisk Lek
sikon siges at have fået opbakning fra de etable
rede videnskabelige samfund.
Dansk Kvindebiografisk Leksikon opretholder
samme videnskabelige standard som Dansk Bio
grafisk Leksikon. Et stort panel af fagkyndige
konsulenter har udtalt sig om hvilke kvinder,
der skulle optages i Dansk Kvindebiografisk
Leksikon, ligesom konsulenterne har gennem
læst de enkelte biografier. Der er ca. 450 forfat
tere til biografierne, og med dette brede forfat
terpanel har redaktionen sikret, at de forskere,
som har særligt kendskab til bestemte kvinder,
også har biograferet dem.
Kvinder i biografiske leksika

Der findes oplysninger om danske kvinder i an
dre biografiske leksika. Først og fremmest
Dansk Biografisk Leksikon, hvor kun en lille del
af de biograferede er kvinder - ca. 60% af kvin
derne i Dansk Kvindebiografisk Leksikon er ikke
med i Dansk Biografisk Leksikon. Det vil sige, at
ca. 1200 »nye« kvinder nu findes i de danske na
tionalbiografier. Alle biografier i Dansk Kvinde
biografisk Leksikon er naturligvis nyskrevne
specielt til dette leksikon. Også i Dansk Husmo
derleksikon fra 1948 finder man korte biografier
over den tids fremstående kvinder, mellem lek

sikonartikler om »Jordbær«, »Jordslaaet Stof« og
»Jævning«. Ikke blot er oplysningerne fra disse
to leksika oftest for sparsomme for den kvinde
historisk interesserede. De to leksika er også
præget af hver deres tradition, som ikke helt
passer til kvindehistoriske studier omkring år
tusindeskiftet. Dette bliver der nu lavet om på
med Dansk Kvindebiografisk Leksikon! En sim
pel optælling viser, at under bogstavet J har
Dansk Biografisk Leksikon 444 biografier om
mænd og 25 biografier om kvinder. Dansk H us
moderleksikon har under bogstavet J otte kvin
debiografier. 80 kvinder er biograferet under
bogstavet J i Dansk Kvindebiografisk Leksikon\
En betragtelig udvidelse af antallet af biografe
rede kvinder.
Både i Dansk Biografisk Leksikon og i Dansk
Kvindebiografisk Leksikon møder vi mange
kunstnere (skuespillere, forfattere, malere osv.),
politikere og fagforeningsledere, fremtrædende
forskere, og kongelige, sidstnævnte dog i mindre
tal i Dansk Kvindebiografisk Leksikon end i
Dansk Biografisk Leksikon. Men i Dansk Kvin
debiografisk Leksikon møder vi tillige sports
kvinder, frihedskæmpere, den første kvindelige
stationsforstander, kvindelige direktører osv.,
kort sagt et langt bredere spektrum af kvinder i
mange forskellige erhverv, hvorfra de har påvir
ket samfundet. Dansk Kvindebiografisk Leksi
kon har ligesom Dansk Biografisk Leksikon
medtaget de, som har øvet indflydelse på sam
fundsudviklingen i Grønland og på Færøerne.
21 grønlandske kvinder og 29 færøske kvinder
er optaget i Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 6
af disse har også fået plads i Dansk Biografisk
Leksikon.

De fleste kvinder i Dansk Kvindebiografisk
Leksikon er født efter 1850. Under bogstavet J
er det 64 ud af 80 biograferede, heraf er 4 født
efter 1950. Det kan ikke overraske, at så stor en
del af de biograferede har levet inden for de sid
ste 150 år. Mange kvinder født før det tidspunkt
har uanset deres livsforløb kun efterladt sig få
skriftlige spor - og vi har dermed dårlige mulig
heder for at lære dem at kende.
Dansk Kvindebiografisk Leksikon afspejler,
hvad der har fanget forskernes interesse. Selve
forfatterlisten er en liste over forskere, som har
arbejdet med kvindehistoriske emner gennem
de seneste årtier - eller som har inddraget kvin
der i historiske studier af mange andre emner.
Der er biograferet langt flere danske kvinder
end noget steds tidligere - og de spænder over
langt flere virkefelter. Vi træffer nu også kvin
der fra erhverv, hvor man dårligt kunne forestil
le sig, at kvinder har haft deres gerning før i de
seneste år. I det hele taget har redaktionen lagt

61

Anmeldelser

vægt på at finde frem til »pionererne«, dem der
banede vejen for kvindeligt medborgerskab, som
det hedder i forordet.
Hvad får vi så at vide om kvinderne?
I Dansk Kvindebiografisk Leksikon får vi natur

ligvis de faktuelle oplysninger om kvindernes
karrierer, hvad de har gjort, hvornår og hvordan
det er blevet bedømt. Men vi får mere end det. I
mange biografier gives der nemlig også en mere
personlig karakteristik af de biograferede, deres
barndomsmiljø og mulige påvirkninger derfra,
beskrivelse af temperament og personlighed,
vurdering af deres særlige styrke i den gerning,
de har valgt. Det er for hver kvinde angivet,
hvornår hvert af hendes børn er født, så kan læ
seren selv regne ud, hvornår karrieren skulle
forenes med bleskift og lektielæsning. Artikler
ne oplyser også, hvem kvinderne har boet sam
men med, og om de har været gift med vedkom
mende. Specielt i begyndelsen af forrige århun
drede valgte en del kvinder at bo sammen med
andre kvinder uden at indvi andre i arten af det
te bofællesskab, disse bofællesskaber er medta
get. Kvindernes liv og virke indskrives i en kvin
dehistorisk ramme, således at vi får et indtryk
af de livsforhold, som de måtte kæmpe med - el
ler imod - for at udøve deres gerning. Sådanne
væsentlige dele af kvindernes liv medtages ikke
i artiklerne i Dansk Biografisk Leksikon.
Redaktionens krav til forfatterne om at give
disse mere personlige og subjektive bedømmel
ser betyder, at læseren ikke lades i tvivl om, at
der er tale om en forfatters udvælgelse og redak
tion af stoffet. Sådan vil det altid være, men ofte
gør man sig større anstrengelser for at skjule
det end her. Det bliver tydeligt, hvad der er for
fatterens vurdering af denne kvinde, hendes vir
ke og hendes tid.
Netværker og forskning

En god del af biografierne, måske en tredjedel,
drejer sig om nulevende kvinder. Og sikkert er
det, at rigtig mange nulevende kvinder har bi
draget til samfundsudviklingen på mange områ
der, ikke mindst fordi kvinders vilkår trods alt
er blevet meget lettere gennem det sidste århun
drede. Det er blevet muligt for langt flere kvin
der at gøre langt mere. Det rejser imidlertid nye
problemer at biografere nulevende personer.
Hensynet til privatlivets hemmeligheder er én
faktor. Metodisk giver det problemer stringent
at analysere betydningen af en persons virke,
når hendes karriere ikke kan siges at være af
sluttet, og det dermed kan være vanskeligt at
bedømme, hvilken betydning hendes hidtidige
bedrifter vil få.
Redaktionen har alligevel truffet et godt valg
ved at medtage de nulevende kvinder i Dansk
Kvindebiografisk Leksikon. Her findes i syste
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matisk form mange oplysninger, som ellers ville
være vanskelige at finde, og - vigtigere - ved at
sætte de nulevende kvinder ved siden af deres
formødre viderebringes også den vigtige viden
om, at mulighederne i de seneste årtiers kvinde
liv må ses på baggrund af tidligere generatio
ners kvindepolitiske arbejde på mange fronter.
Når redaktionen har valgt at optage kvinder,
som påvirker samfundet omkring os netop nu,
kan det undre, at de tilknyttede konsulenter har
deres væsentligste kompetence inden for for
skellige dele af kvindehistorie, ikke inden for
den aktuelle samfundsforskning. Kvinders net
værk og indbyrdes forbindelser i årtierne ved
det forrige århundredeskifte er efterhånden
godt forskningsmæssigt belyst, og i Dansk Kvin
debiografisk Leksikon præsenteres vi for et
bredt udsnit af de kvinder, som etablerede de
første skoler for piger, de første kvinder i en
række erhverv, i fagbevægelsen osv. Her er helt rimeligt - nævnt et bredt udsnit af de man
ge kvinder, som ville og turde og ikke kunne lade
med at gå imod den tids opfattelse af begræns
ninger for kvinder. Mange kvinder gjorde sig
gældende i erhverv, der lå i forlængelse af kvin
dernes gerning i hjemmet, som lærerinder, syge
plejersker og i husholdningsbevægelsen. De fin
des naturligvis i stort antal i Dansk Kvindebio
grafisk Leksikon, som en konsekvens af deres
virke og den betydning, det havde for samfun
det, men også fordi der har været forsket flittigt
i den periode.
Det er oplagt at sætte behandlingen af
1970’ernes og 1980’ernes kvindebevægelse op
imod den langt mere fyldige repræsentation,
som deltagere i kvindebevægelsen omkring det
forrige århundredeskifte har fået. Der endnu
kun få forskere, som har arbejdet med den nyere
kvindebevægelse, den der var båret af kampen
for at erobre både det offentlige rum og at ændre
de hjemlige rum; tiden for rødstrømper, lesbisk
bevægelse, kvindehuse, kvindelejr og krisecen
tre. Det var karakteristisk for disse bevægelser,
at de ikke ville være hierarkiske, de ville ikke
have officielle ledere. Der er altså ikke så mange
kendte navne, der kan forbindes med disse be
vægelser, og det betyder, at i de biografier, hvor
engagement i bl.a. Rødstrømpebevægelsen næv
nes, kædes det sammen med senere fremragen
de bedrifter, mens andre kvinder, som lagde stor
energi i 1970’ernes og 1980’ernes bevægelser,
men som ikke har fået en forskningsmæssig el
ler kunstnerisk karriere, ikke er med i leksiko
net. Et andet underbelyst tema fra vores egen
tid er kvinder med en anden etnisk baggrund i
Danmark. Hvor er de kvinder med anden etnisk
baggrund, der stiller op til politiske poster eller
argumenterer for kvinders rettigheder i sam
menhæng med etnisk baggrund, henne?

Anmeldelser
Elektroniske søgemuligheder savnes
Dansk Kvindehiografisk Leksikon har til hensigt

forståelse for at også små skridt kunne være sto
re sejre. Sådanne historier er der mange af i

at fortælle danske kvinders historie gennem det
store udvalg af biografier. Det lykkes også i vid
udstrækning, en tværlæsning af leksikonet gi
ver en god fornemmelse for, hvor det har været
nødvendigt at gå nye veje, og for hvilke omkost
ninger og glæder det har beredt de kvinder, som
gik nye veje.
Dansk Kvindehiografisk Leksikon består af
fire bind, nemlig tre leksikonbind samt et fjerde
bind med titlen Alle tiders danske kvinder. Dette
bind giver et indblik i de historier, som leksiko
net også kan fortælle, udover historierne om de
mange kvinder. Heri findes nemlig en række
temaartikler, som tager fat på en række vigtige
områder, hvor kvinder har gjort en indsats over
en længere periode. Der er både en kort tekst om
emnet og lister over kvinder inden for forskelli
ge områder som husholdningsbevægelsen, kvin
delige forskere, de første danske skuespillerin
der, kvindelige rektorer - og danske dronninger.
Der findes f.eks. en liste over kvindelige rekto
rer i 100 år, fra Nathalie Zahle, der blev rektor i
1877 til Eva Nielsen som blev rektor ved Aaben
raa Gymnasium og HF i 1975. Listen tæller 35
kvinder, og det angives, at 27 af disse er optaget
i Dansk Kvindehiografisk Leksikon, mens kun
11 er optaget i Dansk Biografisk Leksikon.
Med dette bind får man en fornemmelse af,
hvad Dansk Kvindehiografisk Leksikon også kan
bruges til. Nemlig at fortælle rektorernes histo
rie, skuespillerindernes historie, de kvindelige
politikeres historie. De mange biografiske oplys
ninger tegner hver for sig hele billeder af enkel
te kvinder, men tilsammen kunne de besvare
mange andre spørgsmål.
Det må varmt anbefales, at der skaffes mulig
hed for at gøre oplysningerne i Dansk Kvinde
biografisk Leksikon elektronisk søgbare. Tænk,
hvis man kunne slå op, hvilke kvinder der har
haft tilknytning til en bestemt by eller egn. Hvis
man kunne finde alle kvinder indenfor bestemte
fag. Hvis man kunne finde alle kvinder født i be
stemte år. Alle kvinder med børn - eller uden.
Eller hvad man nu kunne finde på at søge på i
en elektronisk version af Dansk Kvindehiogra

Dansk Kvindehiografisk Leksikon.

Det virker rigtigt, når der i mange biografier
er lagt vægt på de samfundsmæssige forudsæt
ninger for kvindernes muligheder for at gøre sig
gældende i samfundet. For hvad er det egent
ligt, som binder alle disse mennesker sammen?
Kønnet - og de særlige vilkår som kønnet har gi
vet! Med Dansk Kvindebiografisk Leksikon må
det blive sådan, at ikke blot kan vi her finde op
lysninger om en lang række kvinder, som har
haft væsentlig indflydelse på samfundet, men vi
vil også blive gjort opmærksom på de særlige vil
kår, de havde som kvinder i deres tid. Man må
så håbe, at det vil afspejle sig i fremtidig forsk
ning, der omtaler disse kvinder.
I disse år er forskningen drejet mod queertheory, der snarere fokuserer på »det normale«
og »det anderledes« end på, hvad vi længe troede
var faste kategorier som køn - det har jo vist sig,
at køn ikke er en uforanderlig eller indiskutabel
størrelse. Også komparative studier er i disse år
med til at forandre forskningen, det nationale
kan diskuteres, vores danske erfaringer ikke
bare kan, men bør holdes sammen med erfarin
ger fra andre lande - og andre kulturkredse.
Alligevel er der altså udkommet er monumen
talt værk, der bygger på »gamle« værdier som
synliggørelse og værdighedshistorie, og hvor ud
vælgelsesprincippet er det danske. Og ikke
mindst fordi det har været så længe savnet, skal
være højst velkomment! Med Dansk Kvindehio
grafisk Leksikon har vi endelig fået et opslags
værk, som må udrydde de dårlige undskyldnin
ger for ikke at inddrage kvinder i stort set en
hver historisk fremstilling.
Dansk Kvindehiografisk Leksikon er et monu
ment over dansk kvindeforskning gennem de se
neste årtier. Og først og fremmest er det fortæt
tet viden om kvinderne, deres liv og gerning!
Else Hansen

Synliggørelse og værdighed
Dansk Kvindebiografisk Leksikon indfrier i høj

Tomas Germundsson og Peter Schlyter
(red.): Sveriges Nationalatlas. Atlas
över Skåne, U ppsala 1999, 184 s., 390
sv. kr. Oplysninger om serien og bestil
linger kan ske på www.sna.se.

grad 1970’ernes og 1980’ernes program for kvin
dehistorie, nemlig synliggørelse og værdighed. I
1980’erne talte vi om to positioner for kvindehi
storie: elendighedshistorie eller værdighedshi
storie. Historie om kvinder som ofre for vanske
lige vilkår, undertrykkelse, manglende mulighe
der og regelrette forbud. Eller historie om kvin
ders værdighed, blik for hvilke vanskeligheder
der skulle overvindes, hvilke der kunne overvin
des og hvilke man måtte se at komme udenom,

De kan, de svenskere! Sveriges Nationalatlas,
som er udgivet i de seneste år, består af 17 bind
over temaer som kort, befolkning, kulturland
skab og bebyggelse, planter og dyr, industri og
service, infrastruktur, hav og kyst m.m. Der er
yderligere et ikke-planlagt bind på vej om sund
hed og sygdom. Desuden er der kommet spin-off
i form af regionale bind, det første er selvfølgelig
om Skåne. Der er nu også sat ressourcer af til

fisk Leksikon.
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det. Projektet fik en snes millioner godt nok de
valuerede svenske kroner i tilskud, endvidere er
der senere kommet midler ind fra fonde og gen
nem salg. De førende svenske kort- og forsk
ningsinstitutioner som Lantmäteriverket og
universiteterne er gået ind som tovholdere til
bindene.
Når vi ser på den danske produktion, ser den
mager ud ved siden af. Det Kongelige Danske
Geografiske Selskab har udgivet to serier i grup
pen Atlas over Danmark. Det er blevet til en
halv snes bind i løbet af det sidste halve århun
drede. Disse er enten stærkt tematiske som Be
folkningen, Danske byers vækst og Den danske
Jordklassificering eller topografiske atlas over
Danmark, Færøerne eller Grønland. Hvis man
til sammenligning ser på de sidste, er de til dels
uegale i indholdet, men gennemgående snævre
re end det skånske i emnevalget. De er også byg
get op på en anden måde, idet de ikke er bredt
beskrivende i tilgangen, men bygger hovedtek
sten op omkring en serie af studier af enkelte
kortudsnit. Indirekte, hvis man er vidende nok,
er det muligt delvis at syntetisere stoffet, men
da hvert udsnit både rummer natur- og kultur
geografiske aspekter, bliver det svært både for
forfatteren og læseren at opnå det store over
blik. Emnevalget i serierne synes overordnet
præget af, hvorvidt der er en person, der kan
skrive om et tema - ikke ud fra temaets væsent
lighed. Enkeltstående kan værkerne dog have
stor værdi.
Hvis man betragter den implicitte målgruppe,
er der også en forskel. Den danske serie forud
sætter et overblik over faget geografi, som man
normalt først vil have efter studentereksamen
og måske endda dele af et universitetsstudium.
Den svenske synes beregnet til brug i gymnasi
et, nogle dele endda tidligere. Enkelte afsnit har
endog leksikalsk karakter. Hvis noget går igen
nem værket, er det trods de mange bidragsydere
en opnået helhed.
Atlas över Skåne er i tre dele: »Skånes natur«,
»Menneskets landskab« og »Dagens Skåne«. De
to første afsnit lægger naturligt op til det tredje
og er forudsætning for argumentationen i dette.
Der er desuden ekskurser forinden og undervejs
- disse er i høj grad nationale. Titlen på den
første antyder dette: Skåne - et grænseland med
egen identitet. Senere kommer indslag om
Skånes historie ikke alene ud fra bebyggelses
udviklingen, men også Svenskekrigene, og om
sprog og stednavne. Endelig kommer en lidt
påklistret afhandling om Skånes fremtid skre
vet af en journalist.
»Skånes natur« (44 s.) har igen temaerne
Bjerg ogjord, Klima, søer og vandløb og Planter
og dyr. Som på mange andre områder går der en
linje fra nordvest mod sydøst (fra ca. Kulien til
Simrishamn), som deler Skåne i to. Den nord
østlige del svarer geologisk til det øvrige Sveri
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ge, det baltiske urbjergsskjold, mens den syd
vestlige del svarer til den sjællandske. Imellem
disse løber en bred tektonisk zone, Tornquist-zonen, som vi på Sjælland sommetider mærker til.
Selve jordbunden er som den danske præget af
istiden, men også her med den forskel, at den
sydvestlige halvdel har moræneler med bl.a. ski
ferier og kridt, mens den nordøstlige er gruset
og stenet. Det har givet en god agerjord langs
kysten et stykke ind i landet syd for Kulien om
til Simrishamn, mens resten af Skåne hører til
den ringeste tredjedel af Sveriges landbrugsom
råde.
I afsnittet om klima beskrives vindretninger,
middeltemperaturer, vegetationsperiodens be
gyndelse og længde og nedbør. Der er meget sto
re regionale forskelle, og der gives eksempler
herpå. Vandsystemet med hovedafvandingsområder og grundvandsressourcerne er afbilledet.
Jordbund og klima danner grundlaget for plan
telivet, og her findes igen den skånske diagonal
med brunjorder i sydvest og podsoler i nordøst.
Der findes dog noget brunjord i den nordøstlige
del, mens rene podsoler og store tørveområder
findes omkring Örkelljunga mod nord. Dette
sammenstilles meget smukt med udbredelses
kort over forskellige arter af planter og træer.
Inden for landbruget er der også tydelige sam
menhænge med ager, skov og våtmark. De for
skellige typer af eng, udmark og moser sammen
holdes med forskellige plantearter. Tilsvarende
sker med dyrelivet. Endelig gennemgås flora og
fauna i vandløb og i hav. Dette afsnit er meget
flot i sit approach. De enkelte afsnit og kort (der
er gennemgående nogle enkelte kortformater
over Skåne, så det er nemt at sammenligne)
støtter hinanden meget fint, og der er en fin ba
lance mellem helheder og detaljstudier.
I den historiske del »Menneskets landskab«
(20 s.) er menneskets forhold til og påvirkning af
landskabet det centrale. Indenfor arkæologien
er store fund som Kongegraven i Kivik, helle
ristningerne og de mange runesten, disse sidste
koncentrerede mellem Trelleborg og Ystad. De
tidlige middelalderlige bydannelser og sogne
inddelinger perspektiviseres ud fra den danske
helhed, og kongsgårdskomplekset i Dalby er ud
gangspunkt for behandlingen af centralmagtens
rolle. Det middelalderlige landskab betragtes ud
fra hovedgårdsintensiteten med særlig vægt på
ærkesædets ejendomme. Man kan ikke komme
uden om sildemarkedet i Skanør-Falsterbo og
jernfremstillingen i Nordskåne.
Fra 1700 domineres beskrivelsen af Ake
Campbells inddeling i skovbygder, risbygder og
slettebygder samt af udskiftningen. Skovbygden
mod nord og nordøst er karakteriseret ved salg
af skovprodukter, indkøb af korn, mange enkeltgårde/små landsbyer og træbygninger. I slettebygden var det omvendt, og med bygninger i
bindingsværk. Risbygden er et overgangsfæno-
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men, som i øvrigt pænt følger delingslinjen, dog
går den også op omkring Kristiansstad. Her var
der hverken overskud af korn eller skovproduk
ter, man levede af at sælge dyr.
Udskiftningen er gennemgået med fine kort
eksempler (der findes matrikelkort tilbage til
midten af 1600-tallet. I Sverige kan udskift
ningsforløbet være meget kompliceret, der var
nemlig flere faser. Storskiftet var normalt tid
ligt, i midten af 1700-tallet. Her sloges de mange
lodder, der lignede det samtidige danske system,
sammen til færre (en halvering eller mere), men
man lå stadig i dyrkningsfællesskab. Senere,
nogenlunde samtidig med Danmark, foretoges
»laga skifte« eller »enskifte«. I begge tilfælde fik
brugeren nu råderet over jorden, men i det
første tilfælde kunne en gård have adskillige
lodder afspejlende ressourcebehovet, mens i det
sidste havde en gård kun én lod. Der er også
plads til en gennemgang af et gods’ landskabs
udnyttelse 1760 og 1914.
Den næste periode kaldes jernbaneepoken et godt udtryk for at jernbanerne i Skåne betød
meget for råstofudnyttelsen og den lokale indu
stri og dermed for byudviklingen. Den store
vækst i byerne beskrives med eksempler fra ud
valgte byer. Der er for en dansker den sjove ob
servation, at der i middelalderbyerne er topo
grafiske træk, som adskiller dem fra de øvrige
svenske middelalderbyer, hvorimod de ligner de
danske. Det hænger sammen med byggemateri
alet, som i høj grad var mursten/sten. Totalbran
de var derfor usædvanlige i modsætning til
nordsvenske byer. Efter en totalbrand i Nord
sverige var det almindeligt, at gadelinjerne blev
ændret til gældende behov, mens de skånske
byer beholdt deres middelalderlige uregelmæs
sige gadenet. Byafsnittet er ikke så sammen
hængende, præget af enkeltstudier uden per
spektivering. Landskabsgennemgangen sluttes
karakteristisk af med fritidens landskab - hvor
ligger sommerhusene, hvor er turistoplevelser
ne.
»Dagens Skåne« (60 s.) indeholder kapitlerne
Befolkning og samfund, Erhvervsliv, Landskab
og miljø og Perspektiv på Skånes fremtid. Be
folkningen på 1 mill, er koncentreret i den syd
vestlige del og langs kysten. Som på Sjælland
har befolkningsvæksten været ujævnt fordelt
både over tid og sted. I slutningen af 1970’erne
dominerede stadig den grønne bølge, hvor bilen
gav de store stigninger et stykke væk fra byer
ne. I første halvdel af 1980’erne var der tilbage
gang i industrikommunerne mod nord, mens de
nærmeste omegnskommuner omkring byerne
voksede. Anden halvdel bød på vækst overalt,
men igen mest i de yderste forstadskommuner.
Både de store og mellemstore byer voksede, hvil
ket hang sammen med en kombination af fød
selsoverskud og indflytning. Indvandrerne var
med til at give grundlag både for fødselsover

skuddet og indflytningsoverskuddet. I lidt andet
perspektiv kan det siges, at 1950-56 forsvinder
småbyerne, mens de største byer vokser. 19651980 blev de store byer mindre, idet befolknin
gen flytter ud i forstæder og pendlerbyer længe
re væk. 1980-95 vokser bykernerne mere end
forstæderne. I alle tilfælde vokser den sydvestli
ge mere end den nordøstlige. I senere afsnit ses
på fænomener i sammenhæng hermed: alders
pyramider, omsorg og service med gennemgang
af kommunale skattesatser og udgifter. Endelig
ses på uddannelsessektoren.
Erhvervslivet betragtes med et specielt be
grebsapparat, som inddeler industrien i fem ka
tegorier: F-, K-, C-, A- og S-sektoren. F-sektoren
er forsknings- og udviklingsintensiv (elektronik,
lægemidler, fly), K-sektoren er kundskabsinten
siv (husholdningsmaskiner, biler, bearbejd
ningsmaskiner), C-sektoren er kapitalintensiv
(nogle typer af levnedsmiddelindustri, skov
værksindustri, metalindustri), A-sektoren er arbejdsintensiv (andre af de samme typer, plastog glasindustri) og endelig S-sektoren, som er
karakteriseret ved ikke at være udsat for inter
national konkurrence eller som afsætter sine
produkter på et lokalt marked (et lokalt dag
blad). For Skåne har F-sektoren ikke betydet så
meget, men er nu under stærk vækst, mens El
sektoren er under stærk afvikling, C-sektoren er
meget lille. A-sektoren har med firmaer som Te
tra, Brio og lignende været meget stærk, men
ser en hård konkurrence i møde. S-sektoren har
traditionelt også været stærk i Skåne, men må
ligeledes imødese en omstilling. Arbejdsløshe
den er tilsvarende noget højere i Skåne end i det
øvrige Sverige.
Jordbruget gennemgås produkt for produkt,
og som i Danmark er der sket en kraftig koncen
trering af gårdene. Produkterne kædes sammen
med levnedsmiddelindustrien. Endelig gennem
gås trafikmønstrene, og særskilt beskrives indu
striens udenlandskontakter, hvor København og
området Amsterdam-Frankfurt-Paris-London er
meget dominerende. Profilen adskiller sig ikke
meget fra det øvrige Sveriges.
Afsnittet om landskab og miljø ser på Skånes
kulturmiljøer, som ligger tæ t i den sydvestlige
halvdel. Det går over i spørgsmålet, om den gode
landbrugsjord er tilstrækkelig med alle de krav,
som behov for boliger, veje, rekreative områder
m.m., stiller. I Sverige gøres mere ud af bevarel
se af eng- og overdrevsarealer med særlige ord
ninger bl.a. for våde enge uden gødskning, og
der gives en samlet oversigt for disse samt for
forureningstyperne som sådan. Dette afsnit er
noget vekslende i indhold og kvalitet.
Til sidst følger et mere essay-præget afsnit om
fremtiden og broen. Bliver det en økonomisk for
bedring plus dansk øl minus snobbede stockhol
mere? Vil det skævvride Skåne endnu mere?
Som nævnt er her tale om et på mange punk-
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ter homogent værk. Noget savnes, og noget kun
ne gøres bedre. Det må være muligt at beskrive
de skånske herregårde bedre end ved at vise et
turistkort fra 1950’erne. Hvad læseren bør læg
ge mærke til, er den omsorg, der er gjort for lay
out og kartografi. Kortene er klare og let sam
menlignelige. Overlay er brugt med omtanke.
Der er tænkt på ikke at overfylde kort og grafer
med variable, så de bliver svært tolkelige. Kun
enkelte gange kikser det; min rædsel er et kort
over pendlingen, som både er uforståeligt og
utroligt grimt. Men der er så også brugt ressour
cer og omtanke ved fremstillingen. Måtte et lig
nende værk også times Danmark.
Peter Korsgaard

Tine Damsholt: Fædrelandskærlighed
og borgerdyd. Patriotisk diskurs og m i
litære reformer i D anm ark i sidste del
a f 1700-tallet, M useum Tusculanums
Forlag, København 2000, 369 s., 278 kr.
Etnologen Tine Damsholts bog om fædrelandskærlighed og patriotisme har som formål at
give en analyse af det 18. århundredes patrioti
ske diskurs. Men der er ikke tale om en hvilken
som helst analyse, men derimod om en analyse
med et klart teoretisk udgangspunkt og med et
lige så klart teoretisk sigte. Grundlæggende
handler det nemlig om, så vidt jeg kan skønne,
at knæsætte det gamle folkekulturfag etnologis
nye Foucaultske, Althusserske og Højrupske be
grebsapparat (f.eks. diskurs, interpellation og
statsformer). De nævnte forskeres teorier og be
greber står nemlig helt centralt hos Tine Damsholt, eftersom bogens hele opbygning og argu
mentationsform nærmest slavisk »abonnerer«
på disse teoretikeres idéer og analysestrategier.
Det er i lyset heraf således ret naturligt, at bo
gen indledes med et meget langt afsnit, hvori de
teoretiske forudsætninger for forfatterens argu
mentation ridses op. Til gengæld må afsnittet
forekomme noget overflødigt for den læser, der
ikke har gjort sig klart, at der her ikke kun er
tale om en historisk afhandling om et specifikt
historisk emne, men også om et implicit parts
indlæg i en verserende disput om, hvilken ret
ning den moderne danske etnologi skal tage. Og
- ikke mindst - hvilken form for forskning, den
ne nye etnologi skal praktisere. Men derom se
nere. Først noget om bogens tema.
Patriotisme var et udbredt fænomen blandt
intellektuelle og dannede borgere i det sene
1700-tal og gik i korthed ud på, at enhver under
såt i riget burde tilsidesætte egne interesser og i
stedet gøre sit yderste for at gavne staten - al
menvellet. Patriotisme bør ikke forveksles med
nationalisme, som man normalt forstår dette be
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greb, eftersom patriotismens loyalitet ikke lå i
solidariteten med »folket«, men i lydighed og
kærlighed til majestæten, hans riger og lande.
Patriotismen var således først og fremmest ver
tikal, mens nationalismen snarere er horisontal
- loyalitet mod det noget diffuse begreb »folket«
og den dermed hørende forestilling om et etnisk
fællesskab blandt dette folk.
Til gengæld for den overvættes folkelige
kærlighed skulle majestæten på sin side sørge
for, at alle undersåtter var lykkelige og tilfredse
og det gjorde han bedst ved, at lytte til den of
fentlige opinion, som han burde tage til efterret
ning. Meget tyder da også på, at den enevældige
kongemagt fra og med 1760’erne i stigende grad
tog idealet til efterretning og forsøgte at ma
nøvrere sig helskindet ud af den gamle religiøst
begrundede absolutisme til fordel for en mere
sekulariseret opfattelse af denne styreform:
Nemlig forestillingen om en social kontrakt mel
lem folk og regent, hvorefter regentens pligt var
at gavne folket, mens folket til gengæld herfor
var lydigt mod regenten. Underforstået i denne
forestilling lå det, at folket principielt havde en
form for ret til at afsætte regenten, hvis denne
ikke opfyldte sin del af kontrakten. Det blev dog
aldrig sagt eksplicit. Det ville ganske enkelt
have været alt for risikabelt. Enevælden synes
selv stiltiende at have accepteret denne fortolk
ning af sin legitimitet og »kongen« lyttede i sti
gende grad til den offentlige mening. Det er et
fænomen, der siden den norske historiker Jens
Arup Seips artikel herom i (Norsk) Historisk
Tidsskrift fra 1959, er blevet kaldt »den opini
onsstyrede enevælde«.

Patriotismen tog livtag med det da herskende
stands- og rangsamfunds sociale opdelinger og
uligheder. I den patriotiske retorik var alle un
dersåtter nemlig lige over for fædrelandet, og
alle havde derfor også pligt til at beskytte det og
arbejde for dets vel. I den patriotiske tankegang
burde alle undersåtterne være juridisk ligestil
lede, hvilket var i klar modstrid med den ældre
tids forestillinger om de enkelte stænders
særskilte pligter, privilegier og rettigheder. For
patriotiske skribenter som J.S. Sneedorff og
Tyge Rothe var befolkningen først og fremmest
borgere og undersåtter i kongens riger og lande,
og først derefter var de adelsmænd, købmænd,
bønder osv. I det gamle standssamfund havde
forholdet været det diametralt modsatte. Her
tilhørte man først og fremmest en bestemt stand
og hvilken konges rige, man var undersåt i, kun
ne sikkert være ligegyldigt for de fleste.
Patrioterne dyrkede heller ikke forestillingen
om det nationale, således som den senere natio
nalisme gjorde. For patrioterne var det væsent
ligste kriterium, at man levede og virkede i lan
det, ikke hvilken nation man tilhørte. Man kun
ne således udmærket være født tysk, engelsk
osv. og alligevel være en god dansk patriot. Det
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afgørende var ikke fødestedskriteriet, men per
sonens iver for at gøre vel for det land og rige,
han havde valgt at slå sig ned i.
Det er imidlertid ikke patriotismen som så
dan, Tine Damsholt ønsker at undersøge i det
foreliggende værk. Det er derimod den patrioti
ske diskurs, hvilket vil sige den måde, hvorpå
man talte om fænomenet: Hvad betød patriotis
me for de mennesker, der tog ordet i deres mund
eller nedskrev det på papir? Var der flere for
skellige former for patriotisme, og hvilken defi
nition var den mest fremherskende? Metoden er
inspireret af den franske idehistoriker Michel
Foucaults nu herostratisk berømte diskursana
lyse og denne analyseforms centrale begreber
om »diskursive blikke«, »diskursive formatio
ner« og »diskursive regimer« mv. Alt sammen
noget, der for en udenforstående kan virke en
anelse abstrakt, men som, anvendt på en beher
sket måde, kan føre til væsentlige erkendelser
på sit felt.
Ifølge Tine Damsholt var den danske patrio
tisme tæ t knyttet til de store militære reformer,
der fandt sted i samme periode med den store
militærforordning fra 1788 som den mest kend
te. Ved militærreformen fra 1788 løstes det be
rygtede stavnsbånd, som siden 1733 havde hvi
let på de danske bønderkarle og som formelt
skulle sikre, at godsejerne kunne stille de karle
til landmilitsen, de var forpligtede til. Fra og
med 1788 forsvandt denne pligt fra godsejernes
skuldre og værnepligten blev i stedet en person
lig pligt, der skulle hvile på den enkelte bonde.
En af baggrundene for denne militærordning
var, hævder Damsholt, det ideal om alle borge
res pligt til at værne fædrelandet, som i sidste
halvdel af 1700-tallet blev mere og mere frem
trædende i den offentlige debat, og som altså
endte med, at militærudskrivningen endegyl
digt fjernedes fra godsejernes myndighed i 1788.
Argumentet kan forekomme en anelse besyn
derligt så længe, det fortsat kun var landets
bondestand, der var pålagt værnepligt!
Undersøgelsen koncentrerer sig om en analy
se af en række militære tidsskrifter, som gen
nemgås med henblik på dels at skildre den pa
triotiske diskurs og dels at se, hvilken form for
militær ånd og disciplin, patrioterne ønskede sig
af det nye militær. Opmærksomheden på de mi
litære tidsskrifter kan man som sådan ikke ind
vende noget imod, blot kunne man ønske, at hun
havde været knap så ensidig, og f.eks. også ind
draget J.S. Sneedorffs banebrydende ugeskrift
Den patriotiske Tilskuer, der om noget var ho
vedorganet for de patriotiske tankers introduk
tion i den danske enevældige konglomeratstat.
At den patriotiske retorik var tæ t forbundet
med forestillingen om et nationalt forsvar på
tværs af stænder er ikke forkert, men den var
langt mere end det: Den var i høj grad også et
borgerligt ideologisk opgør med det aristokrati

ske stands- og rangsamfunds hierarkiske tænk
ning og dette samfunds dyrkelse af aristokrati
ske og honnette idealer.
Patriotismen var i et og alt en forløber for det
nye borgerlige samfund, der for alvor så dagens
lys efter Den franske Revolution, og den var
ikke mindst med til selv at skabe den platform,
hvorfra de borgerlige ideologer hentede deres
mest effektive våben i kampen mod rang og ari
stokratisk æresdyrkelse. Spørgsmålet om rang
og ære optog mange af de patriotiske skribenter,
og det var netop den form for ære, som alene var
bundet til titler, patrioterne ønskede at gøre op
med. Man mente - på linie med den franske op
lysningstænker Montesquieu - at ære snarere
skulle tillægges de personer, som gjorde noget
nyttigt og gavnligt for staten, f.eks. bønder og
købmænd. Ære skulle knyttes til driftighed,
ikke til tomme titler og fornem livsstil. Denne
væsentlige problematik får man imidlertid ikke
noget indtryk af i Damsholts bog, og det skyldes
jo nok den noget ensidige vinkling på det mili
tære aspekt.
Den patriotiske diskurs har tidligere været
behandlet af historikeren Ole Feldbæk, der ved
flere lejligheder har skrevet om patriotisme og
fædrelandskærlighed, men Tine Damsholt pla
cerer sig i opposition til Feldbæk, idet hun hæv
der, at patriotismen ikke bør ses som en protonationalisme, således som Feldbæk, ifølge
Damsholt, gør, men derimod som et selvstæn
digt fænomen, der ikke blot var en forløber for
noget andet - i dette tilfælde den nationalisme,
der fik en voldsom opblomstring i det 19. og 20.
århundrede. Argumentationen på dette felt er
dog, efter min mening, en smule søgt, så længe
Feldbæk vel aldrig har argumenteret for, at den
patriotiske diskurs ikke i sig selv indeholdt et
særligt rationale, men udelukkende bør betrag
tes som protonationalisme.
Det centrale i Tine Damsholts bog er dog ikke
debatten med Feldbæk, men derimod den dis
kursive analyse af selve fænomenet patriotisme,
som analyseres med udgangspunkt i tidens of
fentlige debatter. Jeg ville dog som sagt ønske,
at hun havde inddraget et bredere kildemateria
le end de få tidsskrifter, hun benytter. Ifølge
Foucaults egne udsagn om diskursformationer
står det i hvert fald klart, at Tine Damsholt på
grundlag af så sparsom empiri, aldrig kan have
dækket hele det diskursive felt, som trods alt er
analysemådens hovedsag. Hun har højst afdækket et lille hjørne.
Det er mig desuden en gåde, hvordan hun kan
komme uden om Montesquieu, hvis banebryden
de værk Om lovenes Å nd fra 1748 igangsatte
hele den patriotiske diskurs, hun undersøger, og
ligeledes hvordan hun kan undgå at gå i dybden
med Montesquieus danske epigon J.S. Sneedorff
og dennes egen epigon Andreas Schytte. Snee
dorff nævnes en passant et sted, mens Schytte
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slet ikke omtales. Det hænger muligvis sammen
med, at forfatteren uforståeligt nok ikke har for
søgt at spore den patriotiske diskurs’ oprindelse.
Den patriotiske diskurs var jo på dansk grund i
høj grad initieret af Jens Schelderup Sneedorff,
der særligt promoverede patriotismens hoved
synspunkter i sit ovenfor nævnte tidsskrift.
Også Erik Pontoppidan behandler i indlednin
gen til sit Danske Atlas fra 1763 de patriotiske
idealer, men heller ikke han er fremhævet i bo
gen.
Det er mærkeligt, at Tine Damsholt ikke for
søger at spore den patriotiske diskurs’ udgangs
punkt, eftersom Foucault selv altid var på jagt
efter kontinuitet og/eller diskontinuitet i histori
en. Altså hvor der forekommer brud i noget, der
ellers forekommer eftertiden at repræsentere en
kontinuitet - og vice versa. For at spore brud og
kontinuitet må man ifølge Foucault hele vejen
rundt i det diskursive felt indtil man er nået
dertil, hvor diskursen ikke peger ud over de alle
rede undersøgte diskurser. Derved har man lo
kaliseret en diskursiv formation, som igen skal
analyseres sammen med andre diskursive for
mationer.
Nu vil jeg ikke her give en længere indføring i
Foucaults diskursanalyse, men blot påpege, at
Tine Damsholt ikke »overholder« de retningsli
nier for diskursanalyse, som Foucault udstak.
Nu behøver man jo ikke at følge en stor »mester«
slavisk (der findes også andre former for dis
kursanalyse), men det forekommer netop som
om, at det faktisk er dette Tine Damsholt ønsker
at gøre. Og derfor er det kritisabelt, at hun ikke
forsøger at lokalisere hele den diskursive forma
tion, som begrebet patriotisme indgik i, men i
stedet lader sig nøje med at springe lidt hid og
did. Det er da også her, at en af bogens afgøren
de svagheder ligger: Tine Damsholt »dumper«
(om man så må sige) ind midt i diskursen og gi
ver en analyse af den på et givet tidspunkt,
hvorefter hun atter »falder« ud af den uden at
oplyse læseren om, hvornår den patriotiske dis
kurs ændres eller forsvinder.
En anden svaghed ligger i, at hun roder rundt i
begreberne og tidens egen terminologi. F.eks. ser
hun på s. 153 en modsætning mellem rangborge
re og embedsmænd, hvilket er temmelig para
doksalt, så længe embedsmændene gerne var i
rangen. På s. 165 modstiller hun adelige med
borgerlige embedsmænd, selvom embedsmænd
ene de facto var adelige, når de havde en rang.
Det har historikeren Nils G. Bartholdy for
længst påvist. Pointen med at slå ned på lige
præcis spørgsmålet om adel, rang og borgerskab
er, at det er min klare fornemmelse, at Tine
Damsholt ikke rigtigt har forstået rangbegrebets
komplekse betydning under enevælden og dels,
at adelsbegrebet netop i 1700-tallet blev under
mineret af rangpersonernes sociale stræben - og
disse rangpersoner var ofte embedsmænd og der
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med ikke borgere i den betydning af ordet, som
det anvendtes af de fleste i 1700-tallet. Man kan
derfor ikke opstille rangborgere og embedsmænd
som to modsætninger. De var langt hen ad vejen
to alen af samme stykke.
Men lad nu det ligge. Bogen kan alligevel be
tragtes som en nyttig introduktion til et kom
plekst emne, selvom den ikke er en grundig ana
lyse heraf. Dertil kommer, at bogen er for
upræcis i sine definitioner og forfatteren for
usikker på tidens egen terminologi og sociale
hierarkisering til, at den kan stå alene. Desuden
får man - som nævnt - ikke som læser nogen
forklaring på patriotismens opståen eller dens
forsvinden over i klassisk nationalisme. Som
læser må man desuden stille sig selv det spørgs
mål: Hvad er egentlig forfatterens ærinde?
Umiddelbart burde svaret lyde, at det drejer sig
om en analyse af den patriotiske diskurs, men
på den anden side føres analysen ikke igennem,
og vi kommer egentlig ingen nye steder hen.
Problemet består efter min mening i, at bogen
ikke så meget er en historisk redegørelse for den
patriotiske diskurs som fænomen, som den er en
eksempelsamling, hvis formål er at påvise en
række forskellige teoretiske modellers fortræffe
lighed: Nemlig Thomas Højrups og Louis Alt
hussers stats- og interpellationsanalyser og
Michel Foucaults diskursanalyse. I praksis er
det disse forskere og deres teorier, der står i cen
trum for afhandlingen, ikke det historiske fæno
men patriotisme.
Bogen er desuden præget af en vis ujævnhed.
Det gælder særligt det lange indledende teoreti
ske afsnit, som er ganske overflødigt i forhold til
en forståelse af patriotismen, men som til
gengæld er uomgængeligt, hvis bogens »skjulte
dagsorden«, som jeg antager, er en påvisning af
de førnævnte teoriers fortræffelighed. Det
næsten »RUC’ske« teoriafsnit kan måske have
sin berettigelse i en universitetsopgave, men
ikke i en videnskabelig udgivelse om dansk pa
triotisme. Årsagen til dette lange afsnits eksi
stens skal da også nok søges i den omstændig
hed, at bogen er en om- og viderebearbejdet ud
gave af forfatterens ph.d.-afhandling fra midten
af 1990’erne, og det er desværre ikke lykkedes
hende at udviske afhandlingens karakter af at
være en »opgave«. Foruden det just nævnte teo
riafsnit drejer det sig om dele af teksten, hvor
der ofte henvises til, hvad denne eller hin for
sker måtte mene om det emne, forfatteren be
handler. At henvise til andre forskeres meninger
er der ikke noget galt i, men det kommer i denne
bog ofte til at virke noget påklistret. Referencer
ne til Foucault, Højrup osv. falder ikke naturligt
i sammenhængen, men bliver usmidigt bragt i
spil forskellige steder i teksten. Det er netop det,
der gør, at disse teoretikere og deres teorier ikke patriotismen - kommer til at fremstå som
afhandlingens egentlige hovedærinde.
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Man kan mene om denne fremgangsmåde
hvad man vil, men det betyder, at afhandlingen
som historisk afhandling ikke slår til. Der er alt
for mange uløste spørgsmål tilbage. Spørgsmål,
der muligvis ikke har relevans for at bekræfte
fortræffeligheden af Foucaults, Højrups og Alt
hussers teser, men som bestemt har relevans,
når det drejer sig om patriotismen som fæno
men. Til gengæld bliver man klar over, at de
ovennævnte teoretikeres analytiske modelbyg
ninger kan bruges til at analysere fænomenet
patriotisme. Hvad vi så end kan bruge det til!
Patriotismens egen historie og dens mange for
skellige facetter mangler fortsat at blive skre
vet.
Peter Henningsen

Peter Korsgaard, Inge Seiergaard og
Johannes Pedersen: Jernløse under
forvandling - set gennem billeder
1880-1950, Forlaget Vommevad og Lo
kalhistorisk Forening for Jernløse
Kommune, Jernløse 2000, 96 s., 100
kr.
En populær genre inden for lokalhistorien er
postkortbøgerne X kommune før og nu eller X i
gamle dage, hvor der bringes billeder sogn for
sogn, landsby for landsby. I Jernløse Lokalhisto
riske Forening syd for Holbæk har man imidler
tid valgt en anden (og mere frugtbar) frem
gangsmåde, idet man har samlet billederne ef
ter emne, således at billederne er med til at for
tælle kommunens historie fra slutningen af
1800-tallet og frem til 1950. Bogen, der dækker
sognene Kvanløse, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse,
Søndersted, Søstrup og Undløse, indledes med
en »Oversigt«, der opridser hovedlinjerne i kom
munens udvikling gennem de sidste 200 år med
vægt på perioden efter 1880. Derefter følger te
maerne: »Bygningerne«; »Produktion og han
del«; »Service, kommunikation m.m.«; »Det of
fentlige liv« og »Opvågnen - fritidsliv«. Hvert
tema har en kort introduktion, hvor der gøres
rede for udviklingen i perioden. Disse hoved
træk følges op af billederne, der både giver de
traditionelle oplysninger om gårdens/husets hi
storie og ejere, men netop også belyser udviklin
gen. Således kan man i afsnittet »Produktion og
handel« følger periodens omvæltninger inden for
landbruget: omlægningen fra vegetabilsk til ani
malsk produktion og mejeriernes indtog. Ligele
des industrialiseringen, der i Jernløse sker i
form af teglværker, et mindre i Undløse og det
store, landskendte Knabstrup Teglværk, der
hurtigt blev egnens største arbejdsplads. Afsnit
tet »Bygningerne« skildrer glimrende den udvik
ling i landbrugets huse, der fandt sted i perio

den, hvor de gamle firlængede stråtækte gårde
afløstes af grundmurede bygninger med skifer
tag og med et i forhold til avlsbygningerne frit
stående stuehus. Endelig er de to sidste afsnit
»Det offentlige liv« og »Opvågnen - fritidsliv«
med til at dokumentere den politiske og åndeli
ge udvikling i datidens landbosamfund, hvor
bonden frigjorde sig fra de gamle bånd til stats
magten. Der oprettedes frikirker, friskoler, mis
sionshuse, ligesom Undløse fik sin højskole.
Anmelderens yndlingsfotos er billedet fra
1918 af teglværksejer Valdemar Andersens mo
derne stue, der er placeret over for et nogenlun
de samtidigt foto af tømrer J.P. Christensens
mere gammeldags bondestue med mange bille
der på væggen, bl.a. det kendte tryk af Frederik
6. og Frederik 7. med påskriften: »Mildelig løste
han bondens bånd« (s. 82-83).
Jernløse under forvandling er som nævnt et
frugtbart og glimrende bidrag til fornyelse af de
traditionelle lokalhistoriske billedbøger. Bogen
fremtræder - takket være rundhåndet støtte fra
Jernløse Kommune - i et dejligt og læseværdigt
layout.
Christian Larsen

Bent Bang Larsen: Saltlandet. K ultur
landskabets historie i Sæby Kommune,
Sæby Museum, Sæby, 2000, 271 s., 295
kr.
Det er en særdeles flot udstyret bog, Bent Bang
Larsen, der er leder af Sæby Museum og uddan
net middelalderarkæolog, her forelægger både
det lokalhistorisk interesserede og det alment
historieinteresserede publikum. Bogen rummer
mange fremragende gamle fotografier fra Sæbyegnen, Sæby Købstad og Østvendsyssel og en del
udmærkede nutidige farvefotografier. Anlednin
gen oplyses på bindets bagside at være 30-året
for kommunesammenlægningen og en række
byjubilæer i de seneste år. Det er bogens ambi
tion at være noget mere end en traditionel lokal
historisk sogne- og egnsbeskrivelse eller byhi
storie. En nyere byhistorie forligger da også for
Sæby Købstads vedkommende i 2-binds værket
En by ved havet fra 1970 forfattet af Poul G.
Ørberg og Ejnar Jakobsen. Bent Bang Larsen
vil skildre kulturlandskabets udvikling i Sæby
storkommune nærmest fra jægerstenalderen til
vore dage. Målet er at skildre, hvordan menne
skene har præget landskabet, kultiveret det, så
det har taget form - og hvordan kulturlandska
bet også har sat sit præg på landbruget og andre
landlige erhverv samt på bykulturen. Bent Bang
Larsen er gået til opgaven med et stort fond af
viden om og materiale til emnet. Den lokalhisto
risk interesserede kan ikke ønske noget bedre
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værk at søge besked i. Bindets bagside oplyser
da også igen, at målpublikum er de lokalhisto
risk interesserede, de (lokale) offentlige myndig
heder, der arbejder med land og by samt turi
ster, der her skal kunne finde en sammenhæng i
områdets landskab og dets kulturhistoriske
levn.
Bogen er kronologisk og topografisk dispone
ret, men har også nogle tematiske afsnit. De ind
ledende afsnit skildrer først landskabets karak
ter og siden oldtidens bosættelser og forudsæt
ningerne for kulturlandskabets udvikling: Veje,
kulturlandskabet og herreds- og birkeadmini
strationens tilblivelse. Middelalderens kirke
grundlæggelser og mange nye bosættelser be
handles både sognevis inden for Sæby storkom
mune og tematisk, hvad kirker og klostre angår.
Længere er afsnittet om det, Bent Bang Larsen
kalder »En ny tids landskabsbillede«, der om
handler tiden fra senmiddelalderens godsdan
nelser frem til andelstiden. Det er opdelt i en
sogneinddelt beskrivelse af de små landbosam
fund. Efter et kort blik på byggeskikken på lan
det vendes blikket mod de nye samfund, sta
tionsbyerne. Da vægten ligger på bebyggelses
udviklingen, er andelssamfundet ikke så frem
trædende, som det kunne ventes i skildringen af
et landbrugsdomineret samfund, der blomstrede
op netop under den store andels- og stationsby
vækst. Men der gøres dog opmærksom på, at en
kelte landsbyer blev til mejeribyer og dermed fik
en ny karakter. Ligeledes introduceres begrebet
vejby. Et eksempel, der forener de to begreber, er
Syvsten ved Hjørring-Sæbyvejen. Mejeriet ved
landevejen trak en bosættelsesproces med sig.
Der kom brugs og købmand i 1890’erne, og en
del håndværkere flyttede til, men så begunstige
de jernbanen snart andre byer som Hørby.
Det virker lettere forstyrrende på dispositio
nen, at forfatteren i afsnittet om en ny tids land
skabsbillede gør de rene landkommuner og
landbosamfund færdige og samtidig trækker
tråde ind i 1900-tallet og helt frem til indvirk
ningen af den ene af det sidste årtis omdebatte
rede vendsysselske motorveje, Nr. Sundby-Frederikshavn-motorvejen. Derved bliver kronolo
gien lidt flagrende og kommer ud af trit med af
snittets egentlige kronologiske og tematiske
ramme. Bent Bang Larsen mener åbenbart, at
han opnår størst strukturel stringens ved at af
slutte de enkelte bosættelsesformer i de afsnit,
der behandler disse bosættelsers opståen og
blomstring, for at de ikke skal gribe ind som
yderligere komplicerende elementer i de næste
kapitler, der omhandler nyere bytyper. Næste
afsnit behandler »de nye byer« (stationsbyer) og
trækker også her trådene frem til nutiden, for at
vie den sidste tredjedel af bogen til Sæbys ud
vikling. Med Sæby starter vi igen tilbage i 1400tallet - for klosterkirken endog før, hvor byen
først optræder som købstad og ender med aktu
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elle tendenser i byens byggeri. Byen voksede fra
senmiddelalderen frem som søkøbstad med han
del på Norge, men fik et alvorligt knæk med
Svenskekrigene i 1657-60 og sank ned til noget
nær landsbystatus i næsten to århundreder
frem til midten af 1800-tallet. Således forsvandt
de gamle 2-etageshuse i byen til fordel for lave
1-etages huse, der først blev afløst af fleretages
huse midt i 1800-tallet igen.
Forfatteren påviser i afsnittene om middelal
deren og om det nye landskabsbillede det særeg
ne i kulturlandskabets udvikling: Den skarpe
jord har begunstiget en særlig vægt på kvæg
brug. Som det var karakteristisk for Vest- og
Nørrejylland, har store dele af sognet, før som
efter udskiftningerne, været præget af en stor
andel enkeltgårde. Derfor var det først stations
bydannelserne, der gav væsentlige nye bydan
nelser, som adskilte sig fra de relativt få, små
landsbyer. Den største og mest omfattende mo
derniseringsperiode blev uden tvivl andels- og
stationsbytiden, der kom med jernbanen fra Nr.
Sundby til Sæby, og det skete først fra sidst i
1890’erne og i de første årtier af 1900-tallet. Fire
små landsbyer og hussamlinger voksede på få
årtier til egentlige bysamfund: Hørby, Torslev,
Dybvad og Præstbro. De fik stationer, mejerier,
som regel et gæstgiveri eller hotel, enkelte min
dre virksomheder. Kun Dybvad udviklede sig til
en egentlig, omend lille, industriby med tegl
værk og andelssvineslagteri. Det beskrives i de
taljer, hvordan disse nye byer, alt efter deres til
pasningsevne, efter jernbanernes nedlæggelse
er gået frem eller stagneret. Byerne fik de tradi
tionelle stationsbyhuse i murermesterstil i røde
mursten. Tilflytterne kom fortrinsvis fra de om
givende landkommuner.
Bent Bang Larsen beskriver indgående drifts
systemernes sammenhæng med den for store
dele lidet frugtbare jord. De mange enestegårde
bevirkede, at der opstod relativt få landsbyfæl
lesskaber i Østvendsyssel. Derimod var der rela
tivt mange hovedgårde - de fleste af ret beske
den størrelse. Det mener Bent Bang Larsen kan
være en følge af, at det var let at sammenlægge
enestegårde. Var jorden ikke meget velegnet til
kornavl, kunne der til gengæld med godt resul
tat satses på studeopfodring og -salg til eksport.
Egnens største hovedgård, Voergård, blev skabt
af indtægterne fra studeopdræt.
Enestegårdene havde som regel deres parcel
ler samlet. De opstod som øer i den ufrugtbare
natur. Var de af en vis størrelse, forekom der
ofte gårddelinger - helgårde blev til halvgårde.
Driftsformen var græsmarksbrug uden tægter.
De mange gårde var, ifølge forfatteren, ikke i
fællesskab, og derfor var jorden ikke fordelt om
hyggeligt på god og dårlig bonitet som på øerne.
Der opereredes med indmarker med intensiv
drift og udmarker med ekstensiv drift. Selv indmarkerne var præget af så skarp jord, at halvde-
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len heraf normalt lå brak. En del hede forekom
også - en del var opstået på gammel skovbund.
Her kunne der kun holdes kvæg og får. Heden og
anden skarp og ufrugtbar jord blev derfor benyt
tet som fælles overdrev, hvor landsbyernes hyr
der drev kvæget ud. Sent i 1800-tallet begyndte
en opdyrkningsproces anført af Hedeselskabet
med mergling af den sure jord og større opdyrk
ninger.
Ind i mellem forekommer et afsnit om landbo
bygninger og i Sæbyafsnittet en del om Lands
foreningen Bedre Byggeskiks virke. Bogen kom
mer således langt rundt, men har lidt vanskeligt
ved at arbejde de arkitekturhistoriske elemen
ter ind i beskrivelsen af kulturlandskabet og by
dannelserne. Bent Bang Larsen har et klart sig
te med de mange bebyggelseshistoriske og arki
tekturhistoriske indslag teksten rummer. Det er
at pointere, at de historiske betingelser i Sæby,
bl.a. den langvarige stilstand købstaden faldt i
efter svenskekrigene, har bevaret et unikt miljø
med mange gamle huse. Nationalmuseets navn
kundige inspektør Hugo Matthiessen gennemfotograferede i 1917 byen med byrådets støtte.
Der udarbejdedes siden byplaner med særlige
bevaringsbestemmelser og en endelig plan kom i
1950’erne. Men Bent Bang Larsen finder helhe
den truet af de seneste årtiers byggeri. Og så
plæderer bogen også for, at byens nyere byggeri
og egnens »nye« byer indeholder egenartede stil
elementer, der er bevarings vær dige. Således fik
Landsforeningen Bedre Byggeskik en særlig
indflydelse i Sæby, hvorfra foreningens ledende
ildsjæl, arkitekten Harald Nielsen stammede.
Sæby oplevede et stort fremskridt, efter at
jernbanen til byen blev taget i brug i 1899. Her
blev væksten kraftigst. Fra en landsbylignende
fremtoning midt i 1800-tallet havde byen først i
1900-tallet fået et ægte købstadspræg. Den
gamle middelalderlige gadeplan blev i 1860’erne
brudt bl.a. af et torv. Industri var der måske
ikke meget af. Dog ser vi et bryggeri og et jern
støberi vokse frem, ligesom der i 1851 blev
grundlagt et kombineret farveri og uldspinderi.
Men handelen blomstrede op, og Grønnegade
blev lige så vigtig som den gamle hovedgade,
Vestergade. Fiskeriet blev også et vigtigt er
hverv for byen ved Kattegat og da ikke mindst
efter, at jernbanen åbnede for hurtig afsætning
af fangsterne. De lave byhuse langs hovedgader
ne veg for 2-etages murstenshuse.
Forfatteren betegner byen som både købstad
og stationsby, hvilket kan give lidt begrebsfor
virring, da det dog var en gammel købstad, der
fik en station og et stationskvarter. Selvom den
nybyggede station gav anledning til at en ny by
del voksede frem, skete der ikke som ved mange
stationsbydannelser i landområderne en opde
ling i en ny og en gammel bydel. Bent Bang Lar
sen konstaterer, at stationskvarteret ikke ad
skiller sig synderligt fra oplandets stationsbyer,

men at det fungerede i tilknytning til den gamle
by modsat de rene stationsbyer. Kvarteret rum
mede kun »begrænsede butikker eller værkste
der«, hvormed forfatteren vel mener, at byens
største butikker og værksteder forblev i bymid
ten. Altså blev byen ikke en stationsby eller »ny
by« i dette begrebs traditionelle forstand, men
den var en købstad, der fik et væsentligt vækst
incitament fra jernbanen.
Det kunne have været en fordel, hvis Bent
Bang Larsen havde gjort mere ud af at analyse
re erhvervsudviklingen i byen og påvist er
hvervsstrukturens sammensætning. Vi får en
skildring af de nye kvarterers fremvækst og af
gamle bydeles transformation, men forstår ikke
rigtig, hvorfor de ændrer sig. Selvom hovedte
maet er kulturlandskabet i Østvendsyssel, gør
Bent Bang Larsen kun lidt ud af samspillet mel
lem købstad og opland. Det ville også have været
spændende at høre nogle enkelte tanker om
Sæbys udvikling i forhold til den hurtigt eks
panderende nabo Frederikshavn og til det gamle
administrative centrum Hjørring.
Bent Bang Larsen synes bevidst at have villet
undgå en masse tunge facts og tabeller med be
folkningsudvikling, erhvervsfordeling osv. Men
det er et spørgsmål, om ikke fremstillingen ville
have vundet i præcision ved en moderat brug af
økonomisk og demografisk statistik. Skildringen
af de enkelte landsby- og bysamfund synes at
have forbilleder i f.eks. Niels Peter Stillings og
Peter Dragsbos funktionelle bybeskrivelser i
Stationsby projektets publikationer, men be
grænser sig ofte til en deskriptiv opremsning af
huse og virksomheder og forklaringer på byer
nes morfologi. Man kunne godt på steder have
ønsket sig en mere funktionel beskrivelse af dis
se småsamfund. Det skal dog siges, at en sådan
beskrivelse lykkes ganske fint for »de nye sam
fund«. Desuden tages der hul på de forskellige
bebyggelsestyper i de perioder, de blev skabt:
landsbyerne og enestegårdene således i de tidli
ge afsnit, stationsbyerne i et særligt afsnit og hi
storien føres så at sige up to date. Det bryder en
rimelig kronologisk sammenhæng i bogen.
Det overlades i for høj grad til læseren selv at
få samlet de mange brikker til det puslespil, der
danner billedet af det Østvendsysselske kultur
landskabs udvikling i samspil med byudviklin
gen. Den største anke, der kan rejses mod bogen
er, at den mangler en styrende problemstilling
og en trinvist fortløbende analyse. Rundt om i
bogen er der mange gode iagttagelser og kloge
delkonklusioner ligesom periodeinddelingen i
sig selv er fornuftig, men helheden samles ikke
godt nok op. Det er uheldigt, når hensigten er, at
læseren skal forstå sammenhængen i kultur
landskabet. Der mangler reelt også en afslutten
de konklusion, og forfatteren har ikke haft am
bition om at samle kulturlandskabets udvikling
i en samlet tolkningsramme eller forklaringsmo-
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del. Desuden følger Bent Bang Larsen sine
særlige interesser i landskabsgeografien og ar
kitekturhistorien gennem bogen. Det lykkes
ikke ganske at knytte disse to ender sammen.
Sæbyafsnittet slutter godt nok med en klage
over, at bymidten ændres, så dens gamle identi
tet er ved at forsvinde. Det fører Bent Bang Lar
sen til at udtrykke håb om, at hans bog kan
hjælpe til at belyse lokalsamfundets udvikling
og identitet, så denne nedbrydning kan forhin
dres. Men han synes ikke at markere helt klart,
hvor skoen trykker.
De anførte kritiske bemærkninger kan lyde
som en alvorlig kritik, men bogen skal alligevel
have en solid anbefaling med på vejen. Bent
Bang Larsen har samlet et omfattende og solidt
materiale om en egn, en nuværende storkommu
ne, og illustreret det på bedste vis med gode fo
tografier. Man lærer meget om Østvendsyssels
særlige udviklingsbetingelser og historie. Og så
er der, som nævnt, alle disse gode billeder.
Steffen Elmer Jørgensen

Eigil Holm: Horsensegnen. Atlas - N a 
tur - Miljø - Historie - Erhverv, Fore
ningen Horsens-Ren Fjord, Eigil
Holms Forlag, Gedved, 2000, 232 s.,
348 kr.
Lokal encyklopædi, planlægningsværktøj, lære
bog for skoleungdommen i Horsens og Omegn?
Mulighederne er mange med denne - på mange
måder enestående - bog. Med udgangspunkt i et
stærkt engagement i natur og miljø i og omkring
Horsens Fjord har forfatteren søgt at samle alt
relevant materiale - baggrundsmateriale om
man vil - til en forståelse af det komplicerede
samspil mellem fjorden og dens omgivelser (det
omgivende landskab, Kattegat og fjordluften)
samt sidst, men så sandelig ikke mindst, men
neskenes påvirkninger af alt dette.
Opgaven kan synes umulig, og grundlæggende
udelukker den holistiske betragtningsmåde
egentlig afgrænsning til én fjord og dens omgivel
ser. Alene samspillet i form af vandudskiftningen
mellem Kattegat og fjorden (behandlet s. 97f.) il
lustrerer den valgte afgrænsnings problem.
Når bogen alligevel er både vellykket og inspi
rerende hænger det sammen med kærligheden
til emnet er vel afbalanceret med saglighed og
bredde i stoffet. Hovedvægten ligger på alt det,
der omgiver Horsens Fjord, herunder selvfølge
lig Horsens, men også skove, åer og vandløb
samt kirker, voldsteder, skanser, herregårde,
møller, veje og jernbaner m.v. Hertil kommer så
vor tids miljøpåvirkninger i form af jagt, hav
brug, muslingefiskeri, landbrug, industri, losse
pladser, spildevand, renseanlæg osv.
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I sagens natur kan alle emner ikke være be
handlet fyldestgørende, ligesom alle relationer
ikke kan finde omtale og blive dokumenteret.
F.eks. gives der over seks sider en smukt illu
streret gennemgang af landbruget på Horsens
egnen, hvor der med udgangspunkt i de lokale
jordbundsforhold (baseret på kortværket Jord
klassificering i Danmark 1:50.000), det lokale
klima (som er præget af markante klimaforskel
le) redegøres for bedriftsstørrelse (flest omkr. 10
ha, gennemsnitsstørrelse i de 6 kommuner 34,142,1 ha), afgrødefordeling (dyrkning af vinter
hvede og vårbyg er fremherskende), husdyrhold
samt antallet af disse (maj 1998: 90) og placerin
gen af de økologiske brug (et af de få farvelagte
kort i bogen, der er dårligt gengivet).
Hvad angår landbrugets miljøpåvirkning af
fjorden finder man derimod på disse sider meget
lidt. I en billedtekst til et af bogens mange fine
luftfotografier hedder det: »Fritgående svin på
mark nær Tebstrup. Der er sølepladser og hytter
til svinene. Hvis der er for mange svin på arealet,
roder de græsdækket op. Derved bliver der fare for
forurening afjorden og vandet«. For ubefæstede

sjæle kunne dette lede til den opfattelse, at svi
nefarme var at foretrække, hvilket bestemt er
diskutabelt. Fair nok bringes dog også definitio
nen på en dyreenhed (DE), der for ikke-landbrugskyndige vel opfattes som svarende til »et
dyr«. Sandheden er en ganske anden, idet (citat,
s. 207): »DE = Dyreenhed. Det svarer til 6000 Fo
derenheder pr. år. Der går 3 søer med smågrise
indtil 25 kg eller 30 slagtesvin på en dyreenhed«.

Tilsvarende gives der en god og illustrativ
gennemgang af Horsensegnens industri fordelt
på brancher uden deres påvirkning af miljøet,
herunder fjorden berøres. Men måske er Hor
sensegnen sparet for den slags problemer? At
det ikke er tilfældet bekræftes - indirekte - af
bogens to sidste kapitler, der henholdsvis be
handler Horsens Centralrenseanlæg og affalds
behandlingen. Den opmærksomme læser vil da
også på s. 100 finde en fig. 100B, der viser ud
ledningen af fosfor og kvælstof til Horsens Fjord
1995 fordelt på kilder, ligesom der på samme
side omtales to virksomheders ulovlige udled
ning af kromholdigt spildevand.
Årsagen til, at bogen finder omtale i nær
værende tidsskrift er dog ikke disse betragtnin
ger, men projektets værdi for studiet af kultur
landskabet og dets betydning for den gode lokal
historie. Dels ved at behandle emner som vand
løbene, skovene, borge, vandmøller, vejnettet og
arkæologien på en tiltalende måde, om end de
rent historiske oplysninger faktisk flere steder
har en tilbagetrukket position. Dels - og det er
den egentlige pointe - ved den udstrakte anven
delse af kartografisk materiale (nyt, gammelt og
specialtegnet), luftfotografier og fine, farvelagte
tegninger og diagrammer der tilsammen frem
står som en forbilledligt, formidlende form.
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Kendere af det hedengangne Bygd (Horst
Meesenburg) genkender udformningen, men
også i vort naboland har det stort anlagte udgi
velsesprojekt Sveriges Nationalatlas (SNA) be
nyttet en lignende udformning (se f.eks. bindet
Atlas över Skåne). Hvad enten man står i begreb
med en lokalhistorisk udgivelse i form af en bog
- eller en artikel - er der altså inspiration at
hente. Se den - nyd den!
Tommy P. Christensen

Ove Hermansen: D anm arks fyrtårne
og fyrskibe. Beskrivelse og historie fra
1560 til i dag, Billesø & Baltzer, Kø
benhavn 2001, 208 s., 268 kr.
I 1994 bragte det arkitekturhistoriske tidsskrift
Architectura en artikel om fyrtårne skrevet af

den kendte kunsthistoriker Ejner Johansson.
Hos Farvandsvæsenet i København var han fal
det over en række gamle konstruktionstegninger
af fyrtårne, der afslørede, at flere af 1700-tallets
kendte arkitekter havde været involveret i fyr
tårnsprojekter. Johansson følger i artiklen også
fyrtårnene frem til nutiden, og han slutter af
med følgende aktuelle kommentar: »Hvad der så
skal ske med disse mastodonter, er der vist ingen
der rigtig ved; man har været inde på at lade de
slukkede fyr stå som en art museumsgenstande
eller arkitekturmindesmærker, mange steder er
de en væsentlig del a f landskabets skønhed. Bare
at rive dem ned, efterhånden som de slukkes, vil
være meningsløst. Lidt overvejelse i tide kan nok
være nyttig« {Architectura 16, 1994, s. 29).

Selvom Danmark i kraft af sin lange kystlinie
hører til blandt de store fyrtårnsnationer, har
fyrtårnene ikke indtaget nogen betydelig plads i
danskernes bevidsthed, sådan som det f.eks. har
været tilfældet i Tyskland, hvor Leuchtturm'et
ikke mindst i DDR, blev et vigtigt symbol på ud
længsel og frihed. Måske vil den danske ligegyl
dighed over for fyrtårnene ændre sig i fremti
den, i hvert fald er der nu kommet den første
håndbog om emnet, og det er en god begyndelse,
der hermed er gjort. Bogens forfatter, Ove Her
mansen, har i en menneskealder været flyvele
der i Københavns Lufthavn, men samtidig har
han interesseret sig for fyrtårne og fyrskibe. I
2000 brugte han og hustruen sommerferien på
at besøge 120 fyrtårne og 7 fhv. fyrskibe, og alle
rede den 22. maj 2001 lå en færdig bog klar hos
forlaget Billesø & Baltzer.
I Danmarks fyrtårne og fyrskibe beskrives 160
fyrtårne og 7 fyrskibe, landsdel for landsdel, og
selvom omtalen af de enkelte fyranlæg kan vari
ere en del i omfang, rummer de næsten altid in
formationer om historie, beliggenhed, adgangs
forhold og åbningstider. Desuden oplyses i en

særlig tekstboks om fyrenes fyrlistenummer,
flammehøjde, fyrtype og fyrkarakter (blinkty
pe). Endelig er der mindst ét farvefoto af hvert
anlæg. Herudover finder man i bogen en kort
fremstilling af fyr- og farvandsvæsenets historie
og af fyrskibenes historie, en liste over fagud
tryk samt en kommenteret litteraturliste. Dan
marks fyrtårne og fyrskibe er således en bog, der
helt lever op til det, man kan forvente af en ge
digen håndbog. Det er også en smuk bog i et
handy format, spækket med farvebilleder og
skrevet i et godt og ligefremt sprog.
I afsnittet »Kan og skal de danske fyrtårne be
vares?« tager Ove Hermansen tråden fra Ejner
Johanssons artikel op, og han opfordrer landets
lokalhistorikere og lokale politikere rundt om
kring til holde øje med »deres« fyr, og gøre hvad
de kan for at sikre dem i fremtiden. I dag er kun
12 fyrtårne fredede, men der foreligger nu fra
Skov- og Naturstyrelsens side forslag om ny
fredning af yderligere 10 fyr. Om dette kan man
læse mere i styrelsens rapport Danske Fyranlæg
1750-1950. Temagennemgang 2001, der rummer
bygningsbeskrivelser og billeder af 70 fyranlæg
(Rapporten kan i øvrigt fås gratis hos Miljø- og
Energiministeriet).
Med hele to publikationer i 2001 er der for al
vor sat fokus på danske fyrtårne. Ove Hermansens håndbog viser, at der langs vore kyster lig
ger mange oplevelser og venter, men den anty
der også, at fyr- og vagervæsenets lange historie
er nok så interessant. F.eks. strejfer han den
konflikt, der lå indbygget i selve væsenet som
sådant, idet lodsene, der hørte under vagervæ
senet, måtte se med blandede følelser på de nye
fyr, der jo mindskede behovet for lodsning, og
dermed truede dem på brødet. Hermansen næv
ner også kort, at den danske stat frem til Øre
sundstoldens ophævelse i 1857 havde en direkte
interesse i, at de indre danske farvande henlå i
mørke, således at fremmede skibe på deres rej
ser mellem Øster- og Nordsø holdt sig til de bre
de stræder, hvor sundtolden opkrævedes. Det
danske fyr- og vagervæsens historie er således
ikke særlig heroisk, og mon ikke også dette har
været med til at dæmpe danskernes begejstring
for deres mange fyrtårne? Lad os håbe, at dette
snart vil ændre sig.
Karl Peder Pedersen

Luise Skak-Nielsen: Tivoli og verden
udenfor, udgivet af Tivoli, i kommis
sion hos Høst & Søn, København 2000,
303 s., 348 kr.
I 1843 åbnede Georg Carstensens Sommer-Tivo
li i København. Han ville levere behagelige for
lystelser til en rimelig pris og samtidig støtte er-
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hvervslivet. Resultatet blev den forlystelsesha
ve, der nu mere end 150 år efter for længst er
blevet en institution, kendt i ind- og udland. Der
er skrevet meget om Tivoli, men mest causeren
de jubilæumsbøger uden systematisk udnyttelse
af de rige samlinger, som er bevaret om Tivoli. I
forbindelse med 150 års-jubilæet i 1993 åbnede
Tivoli Museum i det såkaldte H.C. Andersen
Slot på Rådhuspladsen, men der blev ikke ud
sendt jubilæumsbog i året. Gedigen tivolilittera
tur kom der dog med Ida Haugsteds bog om ar
kitekten H.C. Stillings bygninger i den ældste
have (Tryllehaven Tivoli, Museum Tusculanum
1993).
Det fagligt funderede værk om hele Tivoli
frem til nutiden forelå først i 2000. Tivoli er ud
giveren, men bogen er ikke tænkt som egentlig
jubilæumsbog, og den løfter sig også højt over
traditionelle lejlighedsbøger. Luise Skak-Nielsen har som etnolog og leder af det nu lukkede
Tivoli Museum samt tidligere museumsinspek
tør ved Københavns Bymuseum godt kendskab
til arkiver og billeder om Tivoli, og hun inddra
ger den nye faglitteratur om national identitet,
underholdning og udstillinger ude i verden. Det
gør i sig selv bogen til et stykke alment interes
sant kulturhistorie. Og så er det en fornøjelse, at
bogen også teknisk set er gennemarbejdet til
sidste detalje. Bogen er i stort format med plads
til de hundredvis af originale illustrationer fra
Tivolis og byens andre billedsamlinger, herun
der et væld af pragtfulde plakater. Både sort
hvid billeder og farvebilleder (det er de fleste)
samt den tospaltede tekst står behageligt på
godt papir, der passer til det luksuriøse tivoli
røde forsatspapir og sorte titelblad med gul og
rød tekst. Når man åbner bogen, får man for
nemmelsen aflys i mørket, hvad Tivoli jo faktisk
altid har leveret. Den udsøgte grafiske form og
produktion skyldes Freddy Pedersen.
Luise Skak-Nielsen ønsker at fortælle tivolihi
storie i forhold til »verden udenfor«, så udviklin
gen i haven bedre kan forstås og forklares (s. 8).
Den vinkel har den tidligere litteratur ikke haft
så meget fat i. Det kan skyldes, at det kan være
vanskelig at forene det samfundsrelaterede med
de virksomhedsinterne forhold, som altid for
ventes indeholdt i jubilæumsbøger og lignende.
Denne bog er imidlertid et eksempel på, at det
ene ikke udelukker det andet, og at man kan
komme langt med en god disponering af stoffet.
Der er elleve afsnit, som dækker perioden fra
1843 til 2000. De følger samtidig direktørperio
derne (fx den senere museumsmand Bernhard
Olsens 1868-85). En fast underinddeling gør
dog, at man også kan informere sig mere tema
tisk på tværs at tiden. De gennemgående tema
er om udviklingen i havens anlæg, byggeri, de
sign, nye forlystelser, teater, dans, musik og re
stauranter er i hvert af hovedafsnittene samlet
under »Forlystelseshaven« og markeret med
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rødt i indholdsfortegnelsen. Gennemgående er
det også, at hvert hovedafsnit har en indledning,
hvor de samfundsmæssige forhold i perioden
ridses op, ligesom der er sammenfatninger, hvor
både det interne og eksterne samles op. Endelig
bringer billederne og deres tekster den travle
læser langt på vej. Der er planer, så man kan føl
ge havens udstrækning, gamle stik, program
mer, kunstneriske plakater (fx Thor Bøgelunds),
søde eller hvasse bladtegninger, og sidst men
ikke mindst fotografier, som kom ind i verden
omtrent samtidig med Tivoli. Mine personlige
favoritter er billederne af opbygningen af de
såkaldte festarrangementer, som teatermaleren
Carl Lund og tivolidirektør og arkitekt Knud
Arne-Petersen stod for i årene 1900-1920 (s.
147). Ved simple midler kom publikum på be
lærende »rejser« til varme lande med fremmed
kultur eller de kunne opleve dansk købstadsidyl
i 1914 med en kopi af den danske pavillon fra
verdensudstillingen i Paris 1900 (s. 128). Tivoli
havde selv været »på udstilling«, idet haven i
1888 var en del af den store nordiske industri-,
landbrugs- og kunstudstilling i København. Der
er også fascinerende fotografier, hvor man ser
direkte ud over publikum. Et udsnit af hundre
der af børn i matrostøj, som ser på Pjerrot ved
feriefest i 1916 er næsten ikke til at få øjnene fra
(s. 145).
Impulserne udefra fik helt fra Carstensens
dage indflydelse på valget af forlystelser, besøg,
økonomi, ja havens eksistens. Boldene blev spil
let ind i haven, og de måtte gribes, hvis det hele
skulle løbe rundt, også økonomisk. Afsnittet om
forspillet til Tivoli beretter om de forlystelsesha
ver, der allerede fandtes ude i Europa. Den be
rejste iværksættertype Georg Carstensen så
heri muligheder for ny udfoldelse i et moderne
og demokratisk samfund på vej. Nogle frygtede
dog, at underholdningen ville trække folk væk
fra det væsentlige, det nationale og det politi
ske. Ganske vist kom der basar og mauriske
bygninger, italiensk teater og karavaner med
fremmede folkeslag, men siden 1848 har det
ikke skortet på national ånd på stedet, godt støt
tet af Lumbyes kompositioner og de mange dan
nebrogsflag. Der er blev holdt mindefester og
grundlovsfester, og den helt store kulmination
kom forståeligt nok under og lige efter den tyske
besættelse 1940-45. Ved Tivolis 100 års-jubi
læum i 1943 strømmede publikum til som aldrig
før. I befrielsessommeren smeltede København,
Danmark og Tivoli næsten sammen i glædesfe
sten. »Befrielsestropperne blev hyldet. Overalt
vejede de allieredes flag farver og symboler.
Danskheden og modstandsbevægelsen gled ind i
hyldesten. Det var så enkelt, fordi alle sluttede op
om de samme helte og fjendebilleder« (s. 194). Og

man kunne tilføje, at ruinen af den schalburgterede koncertsal (1944) nok også gav et særligt
bidrag til fællesskabet i Tivoli den sommer.
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Udefra kom også kulturradikalisme i 1930’erne og 40’erne, ferielov og ønsker om at komme
ud af byen til sol og vand. Det kom til at sætte
præg på det borgerlige Tivoli, som der ligefrem
var planer om at nedlægge eller i det mindste
flytte ud af byen. København og planlæggerne
var altid hårde modspillere. Konkurrencen var
imidlertid kommet for at blive, og det er da også
et tema, der berøres mange gange i bogen. Der
måtte næsten komme problemer i kølvandet på
samfundsændringerne fra slutningen af 1960’erne. For hvem var nu det brede publikum, som
man hidtil havde haft? På en måde handler den
senere del af bogen om Tivoli-ledelsens stadige
forsøg på finde balancen i en ny tid med »tivoli
sering« andre steder og tilbud om populære og
børnevenlige oplevelser en mængde nye steder.
Det gik til sidst ikke så godt for gamle Tivoli.
Om perioden 1996-2000 hedder det, at haven er
blevet anskuet med managementøjne (s. 288), og
den tjekkede cafestil har sejret (s. 292). Stilskif
te overalt, kort sagt, og man mærker, at det ikke
har været det sjoveste at skrive om disse foran
dringer, selv om det nu ser ud til, at Tivoli er
landet acceptabelt i en ny globaliseret tid med
mere fart på det hele.
Mange kunstnere har i tidens løb sat præg på
Tivolis plan, anlæg og inventar, og det er i reg
len sket med inspiration udefra. Det samme
gælder nye events og forlystelser, hvor man har
plukket fra verdensudstillingerne og internatio
nale forlystelsesparker stort set fra første be
gyndelse. På det punkt var en række af direk
tørerne meget aktive. De rejste og så, hvad der
morede og lønnede sig andre steder. Luise SkakNielsen tager ikke glansen fra Tivoli i denne
bog, men hun viser systematisk, at det originale
mest har været at finde i selvbilledet og rekla
men for Tivoli. Verden har hele tiden smittet af,
for ellers kørte hverken gynger eller karruseller!
Noter, litteraturliste og et afsnit om Tivolis ar
kiv og samlinger runder den flotte bog af. Et re
gister havde været nyttigt, men skal man bruge
den kulturhistorisk mere end på personniveau,
er det muligt at finde rundt uden.
Margit Mogensen

områder blev indlemmet i Københavns Kommu
ne, i øvrigt sammen med Valby, Vigerslev og
Kongens Enghave fra Hvidovre Sogn og Sundby
erne på Amager. Rødovre og Islevmark fortsatte
sit skæbnefællesskab i den nye kommune, der
fik status af landkommune. Historien om kom
munens videre tilværelse, er derfor historien om
en landlig bebyggelses voldsomme vækst i nabo
skabet med den mægtige hovedstad.
Og væksten var virkelig voldsom. Mens der i
1921 var 1643 indbyggere i kommunen, var der i
1929 allerede over 5200, 1939 over 12.000 og i
1960 ca. 40.000. Der var selvfølgelig ikke tale
om en indre fremkaldt fremgang, for kommunen
har gennem hele perioden hentet sit økonomi
ske potentiale i København. Ikke desto mindre
er det rimeligt og berigende at få en skildring af
byens udvikling på dens egne præmisser. Bo
gens styrke er da også forfatterens intime kend
skab til stort og småt i lokalsamfundet. Dens
skildring af opbygningen og udvidelse af de
kommunale institutioner, erhvervsliv, indkøbs
muligheder, lokale foreninger og andre initiati
ver giver et godt, lokalt billede af velfærdssam
fundet set fra neden. Skildringen af det sociale
boligbyggeri er også informativ. Det understre
ges generelt af et billedstof, der viser, hvad et
godt lokalhistorisk arkiv kan præstere.
At bogen behandler stort og småt i lokalsam
fundet er dog ikke kun en fordel for fremstillin
gen. Lidt for mange petitesser sniger sig ind, som
f.eks. oplysninger om, at skolen købte 8 tomands
borde i 1914, og at der nogle år senere blev opført
to nye skure ved Husum Kaserne. Den slags er
der en del af. Derimod er der for få betragtninger
over forholdet til hovedstaden, økonomisk, er
hvervsmæssigt og kulturelt. Et oplagt eksempel
er de mange gartnerier, der nærmest gav kom
munen karakter af Københavns nyttehave; i
midten af 1930’erne var der således 47 handels
gartnerier og nogle planteskoler. Et andet
spørgsmål med lidt større perspektiv, der ikke
tages op, er kommunens erhvervelse af købstads
rettigheder i 1951, der fem år senere blev marke
ret med indvielsen af Arne Jacobsens berømte
rådhusbygning. Hvilke tanker lå der bag disse
kommunale manifestationer?
Søren Bitsch Christensen

Birgit Andreasen: Rødovre i 100 år
1901-2001, Rødovre Kommune, 2001,
120 s., 98 kr.
Rødovre Kommune har festligholdt sit 100-års
jubilæum med denne bog, men bysamfundene i
kommunen er jo langt ældre. Brønshøj-Rødovre
Sogn bestod af Brønshøj, Husum, Utterslev, Emdrup, Vanløse, Rødovre og Islevmark. Den gamle
enhed blev brudt op i 1901, da Rødovre og Islev
mark blev holdt udenfor, mens de førstnævnte

Henrik Zip Sane: Billige og villige1? Fremmedarbejdere i fædrelandet ca.
1800-1970, Studierækken fra Farum s
Arkiver & Museer, Farum , 2000, 280
kr.
Med indvandrerstoppet i 1973 blev der sat stop
for en lang tradition af arbejdsindvandring,
skriver Henrik Zip Sane i indledningen til Billi-
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ge og villige - Fremmedarbejdere i fædrelandet
ca. 1800 - 1970, der er udgivet af Farums Arki

ver & Museer, som Sane indtil for nylig har
været chef for. Det er andet bind i et mindre flerbindsværk, der omfatter forskellige perspekti
ver på dansk indvandrerhistorie. Det er ikke no
gen hel tilfældighed, at disse initiativer udgår
fra Farums Arkiver & Museer. Stedet huser så
ledes immigrantmuseet for Danmark, der siden
sommeren 1996 har arbejdet med opbygningen
af en række indvandrerhistoriske databaser
(www.immigrantmuseet.dk/).
Hovedvægten af undersøgelsen beskæftiger
sig med perioden fra ca. 1850 til ca. 1900. Det er
suppleret med et mindre afsnit fra tiden om
kring slutningen af 1960’erne. Immigrations
forskning i Danmark er endnu i sin spæde be
gyndelse, selv om vandringer som sådan længe
har været et levende forskningsfelt. Men ind
vandrerforskningen her i landet har været
yderst begrænset - især når det gælder tiden før
1970. Undtagelserne kan nævnes på en hånd.
Til gengæld har samfundsvidenskaberne
næsten monopoliseret tiden efter 1970, der såle
des også er den bedst udforskede del af dansk
indvandrerhistorie, men som samtidig bærer
præg af de traditionelle metoder og tilgange,
som er knyttet til denne fagtradition. Heri
blandt et udpræget brug af spørgeskemaunder
søgelser.
I forlængelse heraf peger Sane på det pro
blem, der ligger i, at historieforskningen indtil
for nylig er blevet skrevet bevidst eller ubevidst
i nationalstatens tjeneste. Det får ikke mindst
konsekvenser for arbejdsindvandringen histo
rie, der umiddelbart kommer til at handle om
indvandringen til nationen Danmark, snarere
end om bevægelser fra én region til en anden (på
tværs af den forestillede nationale grænse). Det
medvirker, ifølge Sane, til at man betragter van
dringer som udgået og tilgået homogene enhe
der og betyder at forskellige vandringsmønstre
og deres forhistorie ikke inddrages. Det er bl.a.
disse vandringsmønstre, som Sane har sat sig
for opgave at undersøge nærmere på baggrund
af en række kvantificerbare kilder. Til belysning
af disse demografiske forhold anvender Sane
bl. a. til- og afgangslister, tyendeprotokoller, fol
ketællinger og registreringer over indfødsret.
Kilder, som han i et længere afsnit diskuterer
indgående i forhold til, hvilken udsagnkraft de
oppebærer, og hermed også hvad vi er i stand til
at analysere ved brug af disse kilder. Afsnittet
kunne nok med fordel enten have været placeret
bagest i bogen som et appendiks, eller indarbej
det i en mere løbende diskussion af det demo
grafiske materiale. Som det er nu, resulterer det
i, at de efterfølgende demografiske afsnit frem
står noget opremsende og beskrivende.
Bogen som er inddelt i tre hovedafsnit - kan
af og til godt virke lidt uhomogen og det på trods
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af at Sane faktisk har forsøgt at strukturere den
i forhold til sin overordnede tese, som han kort
formulerer i udtrykket: »Arbejdsindvandrerne
blev synlige, da Danmark blev synligt«. Det er
således Sanes hovedærinde at undersøge ar
bejdskraftens bevægelighed og nationalstatens
opkomst ud fra den tese, at arbejdsindvandringens historie i Danmark handler om historien
om hvorledes arbejdsindvandrerne blev fremme
de i og med nationalstaten Danmark etablere
des (s. 17).
Det er en ambitiøs problemstilling, og Sane le
verer da også kun et delvis overbevisende svar.
Netop i omsætningen af de teoretiske modeller
og forklaringer i praksis, synes der at opstå pro
blemer, hvorved flere teorier og teser forbliver
postulater. Noget af problemet skyldes muligvis,
at en række af de teoretiske begreber, som Sane
inddrager, ofte kun behandles på et yderst gene
relt og overordnet plan. Den manglende rede
gørelse for operationaliseringen af teorierne i
forhold til det konkrete empiriske stof er derfor
medvirkende til at stille spørgsmålstegn ved de
res forklaringskraft. Teori og empiri kommer
dermed lettere til at fremstå som to adskilte
størrelser. Sane giver dog også indledningsvis
udtryk for en tøvende holdning til tesernes for
klaringsværdi, idet han erklærer, at udviklings
sammenhængen mellem nationalstatens og ar
bejdsind vandringens cykler på dette tidspunkt
må være en tese. Den kan ikke »bevises«, men
en undersøgelse af arbejdsind vandringens kon
krete historie kan enten sandsynliggøre tesens
forklaringsværdi eller afdække uoverstigelig
modstrid (s. 27).
Det oplagte spørgsmål er derfor: Hvordan
tackier Sane så denne sandsynliggørelse? Jeg
har valgt at se nærmere på tre af de centrale
problemfelter: nationsdannelse, fremmedgørel
sen og lokalperspektivet.
Etablering af nationalstaten er et væsentlig
led i besvarelsen af problemstillingen - og langt
fra nogen ligetil besvarelse, idet debatten om
hvornår nationen Danmark blev etableret, og
hvornår og om den er afviklet fortsat er til di
skussion - og langt fra afsluttet. En diskussion
som også omfatter, hvorledes begreber som na
tion, stat og folk i det hele taget (kan) defineres.
Det virker derfor også noget postulatagtigt, når
Sane skriver, at Danmark i den betydning, som
det »sædvanligvis bruges« kun eksisterede fra
midten af det 19. århundrede frem til midten af
det 20. århundrede (s. 98). Sane er her bl.a. in
spireret af Miroslav Hroch’ udviklingsteorier og
han opstiller herudfra en nationalstatsudvik
ling, som strækker sig over en forhistorie (17601848), en etableringsfase (1848-1920), en konso
lideringsfase (1920-1945) og endelig en afvik
lingsfase (1945-). Sane skriver, at han (blot) be
tragter denne faseinddeling, som en reference
ramme for det videre arbejde med arbejdsind-
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vandringens historie - og reflekterer derfor ikke
yderligere over modellens anvendelighed (s. 21).
Herved kommer Sanes periodisering til at frem
stå som en indiskutabel størrelse, på trods af at
den udgør et centralt led i hele hypotesedannel
sen. Det er i sig selv problematisk, idet enhver
referenceramme jo har konsekvenser for den
fortolkning, der refereres hertil. Ikke mindst er
det pudsigt at Sane så ukritisk bygger på den
kendte Danmarkshistorie og ser på de alminde
ligt anerkendte opdelinger i epoker i forhold til
nationalstatsopbygningen og nationalstatens
senere forandringer, når han netop indlednings
vis har kritiseret historikere og indvandrerhi
storikere for at skrive i nationalstatens tjeneste.
Den efterfølgende retshistoriske gennemgang af
lovgivningen fremstår derfor heller ikke som en
afprøvning af den opstillede faseopdeling, men
snarere som en organisering af empirien i for
hold til en på forhånd opstillet tese.
Sane spørger endvidere til, hvordan arbejdsindvandrerne blev fremmede i Danmark. Sane
redegør ikke eksplicit for, hvad han mener med
at blive fremmed, men indirekte fremgår det, at
det er tale om fremmede til nationen Danmark altså fremmed i national forstand. Samtidig
henter Sane inspiration hos Pierre Bourdieu og
hans begreb omkring kulturel kapital til at ind
kredse denne fremmedhed (s. 241). Sane skriver
således, at arbejdsindvandrerne blev til frem
mede gennem at blive tildelt en kulturel kapital,
der gjorde, at de erkendtes som fremmede (s.
242). Tildeling af kulturel kapital havde eksklu
sivitetsprincippet som formål. Ved at tildele dem
en kulturel kapital, der gjorde dem anderledes
end indlændinge, kunne indlændinge tømres
sammen som national gruppe. De blev således,
ifølge Sane, først og fremmest fremmede i for
hold til den kollektive identitet.
Hertil anvender Sane Ulla Brücks funktionel
le definition af identitet som nøgle til, hvem der
hører til og hvem der ikke hører til (s. 23f.). I for
længelse heraf inddrager Sane eksklusionsprin
cippet som centralt analyseredskab. Eksklusi
onsprincippet lægger vægt på adskillelsen af en
gruppe med en bestemt identitet fra andre grup
per, som har andre identiteter. Og Sane betrag
ter derfor eksklusivitetsprincippet som grund
læggende for sammenhængen mellem national
staterne og arbejdsind vandringen (s. 24f).
I sin eftersporing af denne ekskludering og til
deling af kulturel kapital inddrager Sane skøn
litteratur og erindringer som sit kildemateriale.
Begge kildetyper har generelt været behandlet
med en vis skepsis fra traditionelle historikeres
side, og det er derfor fornyende at se dette mate
riale inddraget i en historisk undersøgelse. Des
værre ender Sane i den faldgrube, som netop ofte
har været påpeget ved brugen af sådanne kilder,
idet Sane mere udnytter kildernes beretnings
værdi end deres levnsværdi. Sane mener således

at kunne genfinde holdninger, årsager og kultur
skildringer i et værk som Pelle Erobreren (19061910), som har bredere samfundsmæssig funda
ment. Hermed udleder Sane en korrespondens
mellem det som beskrives og det, som var tilste
de i den samtidige virkelighed. En korrespon
dens, hvis sandsynlighed ikke synes umiddel
bart overbevisende for nærværende læser.
Til etablering af indholdet af den kulturelle
kapital hos arbejdsindvandrerne udleder Sane
fra Martin Andersen Nexøs værker og skriverier
fra begyndelsen af det 20. århundrede, at de var
pjalteproletarer, rodløse, respektløse, udisciplinerede og fordrukne, men også arbejdsomme,
villige, eventyrlystne og frit tænkende. Samtidig
var der tale om forskellige nationale grupper,
som fik udpeget særlige karakteristika. Det er
imidlertid vanskeligt helt at forstå betydningen
af denne kulturelle kapital, idet vi mangler San
es grundlæggende parametre for, hvad og hvil
ken måde der gør dem fremmede. Anderledesheden og eksklusionen var jo ikke kun forbeholdt
udlændinge, men ramte også forskellige sociale
grupper, som f.eks. (danske) vagabonder og si
gøjnere.
På lignende vis anvender Sane indsamlede ar
bejdererindringer, som er indsamlet og nedskre
vet i løbet af 1950’erne og 1960’erne. Altså godt
50 år efter den tid, som de beskriver. Sane ka
rakteriser disse erindringer, som »holdninger
der er blevet bevaret« (s. 249), men det er snare
re spørgsmålet, om der er tale om holdninger,
der er blevet efterkonstrueret.
Og den kritik, som Sane i sin forskningover
sigt retter mod George Nellemann i hans brug af
udsagn fra interviews foretaget 50 år efter i for
bindelse med hans undersøgelse af de polske
indvandrere, kan på lignende vis rettes mod
ham selv. Sandsynligheden for at udsagnene i de
foreliggende erindringer refererer til en samti
dig kategorisering er derfor ikke særlig overbe
visende. Den overensstemmelse mellem samtli
ge erindringer, som Sane finder, er således ikke
nødvendigvis udtryk for en større korrespon
dens med fortiden, men underbygger snarere en
tese om, at der efterfølgende er blevet skabt en
metafortælling om polske og svenske indvandre
re i Danmark. En fortælling, som netop er skabt
til underbygning af en national og dansk selvfor
ståelse, og som disse »erindringer« derfor refere
rer til.
Til gengæld er det meget mere interessant og
overbevisende, når Sane påpeger Socialdemo
kratiet og arbejderbevægelsen som primus mo
tor og aktiv aktør i eksklusionen af de fremmede
- udlændingene. Ud fra ledende socialdemokra
ters skrifter fra begyndelsen af 1900-tallet og
deres udpegning af arbejdsindvandrere som an
derledes viser Sane, hvorledes begrebet arbejde
re blev synonym med danske arbejdere - i den
danske arbejderbevægelse!
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Den foreliggende bog er også et lokalprojekt,
idet Farum (og Nordsjælland) benyttes som til
bagevendende case gennem hele værket (s. 13).
Det rejser spørgsmålet om hvilken funktion lo
kaliteten har som analyseenhed. Hvad er det
med andre ord Sane vil med lokaliteten? Er det
for dyrke lokalhistorie i traditionel forstand el
ler fordi, at der via lokaliteten gives mulighed
for at se nogle (generelle) sammenhænge, som
ikke er muligt fra makroniveauet?
Sane forklarer selv, at ved at rette fokus mod
en enkelt region - er det muligt at se på sam
menhængen mellem by og opland og mellem
byer indbyrdes. Og gennem en regional betragt
ning kan der ses på egentlige regionale karak
teristika og disses mere eller mindre reelle
unikke eksistens. Det er altså tale om relatio
ner - men relationer mellem mindre regioner,
by og land - eller en region fra et område (land)
til et andet område (land). På den anden side
efterspørger Sane en »konkret demonstration a f
arbejdsindvandringens omfang, funktion og af
ledte effekter i lyset den sociale, økonomiske og
kulturelle udvikling a f nationalstaten Dan
mark« (s. 100). Altså en makrohistorisk - eller

national orienteret problemstilling, og netop
koblingen eller relationen mellem disse to enhe
der: det nationale og det lokale/regionale er
ikke særlig klar, og dermed også medvirkende
til at værket som helhed virker noget fragmen
teret. Sane anser således med enkelte forbehold
Nordsjælland for tidstypisk, idet han bemær
ker, at »Vi skulle altså kunne forvente, at vi
vedr. arbejdsindvandringens art og vilkår skul
le have mulighed for at fremdrage træk med en
generel værdi« (s. 102).

Sanes fortælling er et forsøg på at gøre op med
den nationale historieskrivning, men det er til
tider lidt vanskeligt at se, hvad han tilbyder os i
stedet. En regional tese omkring arbejdsvandringer - herunder arbejdsindvandring? På den
anden side er værket i sig selv en bekræftelse af
nationen Danmark og de udskilningsmekanis
mer, som har været forbundet med etablering af
en national selvforståelse, hvor indvandrere
blev fremmede.
Værket opfordrer til diskussion - og det er jo
en kvalitet i sig selv, men samtidig bidrager det
også med fyldige informationer omkring van
dringer - og indvandringer - i perioden ca. fra
1850 til 1900 regionalt og nationalt. Og de oven
stående forbehold illustrerer også snarere, hvor
komplekst et forskningsfelt indvandringen ud
gør. Det kan derfor kun hilses velkomment, at
dette værk er med til at skabe en anderledes op
mærksomhed og debat omkring indvandrere og
fremmede i Danmark.
Lene Wul
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Karsten Biering (producent): Færgerne
på Storebælt. 1. ASA-TH O R sejler med
det farlige gods (43 min.) 1997. 2. Den
sidste sejlads med M /F »Dronning In 
grid« fra Nyborg til Korsør (10 min.)
1998. 3. Sikkerhed til søs. Den årlige
øvelse på M /F Romsø (30 min.) 1998.
4. Godsfærgen ASA-TH O R sejler for
sidste gang (15 min.) 1998. 5. Med In 
tercity færgerne over Storebælt (49
min.) 1998. 6. »Overfarten er indstil
let!«. Med M /F Arveprins K nud fra
Knudshoved til Halsskov (12 min.)
1999. 7. Med VO G NM AND SRUTEN
over Storebælt (49 min) 1999. Produce
ret a f Center for A rbejderkulturstudi
er og AV/ITV-Afdelingen Københavns
U niversitet for D anm arks Fæ rgem u
seum, 100 kr for kassette 2, 4 og 6, 120
kr for kassette 3, og 150 kr for de øvri
ge.
En videodokumentation af infrastrukturstrækningen mellem Sjælland og Fyn fra dengang der
sejlede færger, er en prisværdig opgave at give
sig i kast med. I alt er der 7 videokassetter, som
er udbudt til salg. Nu, blot få år efter indstillin
gen af færgefarten over Storebælt, er den faste
forbindelse forbløffende hurtigt blevet daglig
dag. Færgefarten forbindes nu næsten med en
eksotisk fortid. På hver af videoomslagene gives
en kort orientering om båndets indhold samt ud
mærkede faktuelle oplysninger om færger og
sejlads. På den sparsomme plads gentages end
videre en enslydende programerklæring for do
kumentationsprojektet. Formålet er at skildre
arbejds- og folkelivet, som det udfoldede sig på
overfarten, mens den endnu eksisterede. Det må
altså være den røde tråd, der skal knytte bånde
ne sammen. Dokumenteringen foretages bedst,
så længe undersøgelsesobjektet endnu fungerer
i fuldt flor og ikke er truet af lukning eller kraf
tige strukturforandringer. Her er projektet dog
for sent ude. Den forestående lukning af overfar
ten er i al for høj grad i centrum. Ikke fordi man
på de flotte optagelser hele tiden ser den endnu
ufærdige Storebæltsbro i baggrunden, men fordi
Karsten Biering i så godt som alle interviews
spørger specifikt til, hvad vedkommende nu skal
stille op, når færgeforbindelsen bliver indstillet.
Spørgsmålet kommer til at fylde urimeligt me
get i forhold til den egentlige dokumentations
opgave. Havde det erklærede mål været at do
kumentere reaktionsmønstre hos ansatte, som
står over for en fyring/omplacering, ville spørgs
målet være centralt. At de ansatte under opta-
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gelserne selv havde det spørgsmål på sinde, er
kun naturligt. Selvfølgelig skal intervieweren
udvise indføling med den, man interviewer, men
redigeringen og styringen af de informationer,
man får her igennem, er producentens anliggen
de. Her lever producenten ikke op til det er
klærede programmål. Det bånd, der fungerer
bedst, er Med Intercityfærgerne over Storebælt.
Her fornemmes den egentlige dokumentations
opgave klarest.
Efter at have set båndene igennem melder
den tanke sig, at pædagogiske audiovisuelle børneudsendelser, der f.eks. viser industriproces
ser, hvor man begynder med en råvare og slutter
med et færdigt produkt, rent metodisk er mere
vellykkede. Udsendelser, hvor der ikke er en in
terviewer, som griber ind, og ej heller garneret
med mere eller mindre passende underlæg
ningsmusik. Båndene her har både underlæg
ningsmusik og en forkærlighed for at spørge ind
til det specielle frem for at dokumentere daglig
dagen. F.eks. levnes der på båndet Sikkerhed til
søs. Den årlige øvelse på M /F Romsø, megen
plads på at fortælle om branden i maskinrum
met i 1993, og på båndet Med VOGNMANDS
RU TEN over Storebælt hører vi en gribende hi

storie om en krakilsk bilist, der blokerede færge
rampen.
Vil de 7 videoprogrammer på i alt næsten 372
time med dokumentationen af Storebælt så
have værdi i en ikke alt for fjern fremtid? Ja,
hvad angår de smukke billeder fra en svunden
tid, men som dokumentation af Storebæltsover
farten har jeg min tvivl. Det fremgår af Karsten
Bierings artikel »Visuel kulturel dokumentation
- eller kulturhistorie på video« i Folk og Kultur.
Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindeviden
skab. 2001 (s. 35-36), at videobåndene kun er en

lille del af i alt 135 timers råbånd. Hvis video
båndene er tænkt til en større offentlighed hvilket man må formode, når de nu er blevet
fremstillet med salg for øje - må man stille
spørgsmålet, hvem der kan have glæde af disse
bånd. Svaret må være, at de vil kunne glæde
færgeentusiaster, men er tilgangsvinklen mere
historisk/etnologisk, er der ikke meget gods at
hente. Her må man sætte sin lid til, at de omtal
te råbånd på en mere tilfredsstillende måde vil
kunne dokumentere dele af den sidste epoke
med færger på Storebælt.
Peter Fransen
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